3. MAMÃE, A JOVEM DO GIRÃO;
SEU CONTEXTO

Vita Carneiro Girão, minha mãe, quando ela já completara oitenta anos de idade (3)

Mamãe sempre foi muito trabalhadora e cuidadosa, não apenas
nos afazeres domésticos, o que incluíam lavar uma trouxa de roupas,
semanalmente, no rio Banabuiú, distante meia légua de casa. Ela se
atribuía um zelo especial pelo bem estar da família, iniciando pela do
seu esposo – enxaquecoso e dedicado diuturnamente às tarefas
agropastoris.Com os filhos, além do cuidado maior com a saúde,
especialmente a do frágil caçula, muito se preocupava com a educação
deles. Não raramente, também, ela tinha interrompido o seu repouso
noturno, para assistir uma parturiente, das redondezas, mesmo não
especializada em obstetrícia. Quando já avançada na idade, tal tarefa lhe
trazia desgaste físico e psíquico. A recompensa recebida, além da
gratidão, não ia além de um queijo, ovos e/ou uma galinha. Com a
doença e incapacidade de papai, por cerca de trinta meses, e depois da
morte dele, ela passou a encarar, também, algumas funções mais
inerentes ao homem: recolher lenha no mato, prover água para casa e
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ordenhar (foto) as poucas vacas leiteiras, que ainda restavam na fazenda.
Realizava-as, com a eficiência possível.

Mamãe ordenhando a Camurça (10)

Naquela tarefa de ordenha, contava, muitas vezes, com a ajuda,
inestimável, do Fransquinho (foto a seguir)(3), filho de Teodora,
comadre e vizinha.
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Comemorando os noventa anos
Mamãe, graças, se manteve sempre altiva, ativa e de mente
aberta, até depois dos noventa anos de idade, propiciando-nos, com
a sua presença, na missa de Ação de Graças, pelos os seus 90 anos de
idade, alegria e confraternização, com muitos familiares e amigos, em
celebração na Igreja de N.S. de Fátima, bairro homônimo (v. registro
fotográfico na segunda parte desta publicação).
Os cem anos, de uma vida, chegando ao fim (3)
A celebração eucarística pelos cem anos vividos de mamãe se deu
na Igreja das Irmãs Missionárias, na Av. Rui Barbosa, no dia 14.06.1997,
com a presença, também, de muitos familiares e amigos. Ela, porém, já
estava restrita ao leito, com a saúde severamente comprometida, vindo
a falecer, em casa, seis dias depois (20.06.1997).
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