
     Em cinco de agosto de 1585 as margens do

rio Sanhauá, sob a proteção de nossa senhora

das Neves nasce o Estado da Paraíba, palco de

conflitos entre os grupos indígenas e os

colonizadores, o território onde hoje

chamamos de Paraíba, nome de origem tupi

que significa rio não navegável se tornou a

terra de um povo guerreiro e forte, sinônimo

de bravura e determinação.

    Esse povo firmou sua história nessa terra

geograficamente diversa e plural, contornada

pelas lutas e pelas glórias que aqui

alcançaram, essa terra é cheia de riqueza e

encantos, o sol aqui é o primeiro a dar as

boas-vindas abrindo as portas de seus raios

fulgurantes para todo Brasil, sua porção de

mata Atlântica é rica e diversificada

perfumando a faixa litorânea com sua beleza

e majestade, as serras se exibem imponentes

e majestosas a adentrar pelo sertão altaneiro,

sob o Cariri fulgurante adentra a linda

caatinga e abraça a todos seus habitantes.

    Paraíba pequenina, mulher forte sim

senhor! Forte nos seus filhos, forte na

fertilidade de suas terras, essa pequena

porção do Brasil enche de orgulho todos que

aqui vivem, orgulho de ser a terra de tantos

talentos; somos Arianos,   Elbas, Sivucas,

Jacksons, Chicos Cezares,   somos a terra da

bravura, da rapadura e do feijão, da cana de

açúcar, do abacaxi e do algodão; somos a

terra   do leite de cabra, do   cabra da peste e

do bode rei,  a   terra da     mulher   brava,    do
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xaxado e da Marinês; somos a terra do

mandacaru, da macambira e do xique xique;

somos a terra da farinha da goma e da

tapioca; somos a terra das festas juninas e da

mandioca; somos a terra do mar de águas

verde esmeralda e do rio desbravado que com

seu nome deu o nome ao nosso estado. Falar

de ti é falar é de coragem, de fé e de

religiosidade, por tudo isso és merecedora de

toda essa homenagem. A ti pequenina, nossa

gratidão! Nós te amamos Paraíba, nosso

sublime torrão!

 

 

Graduando em Filosofia- UFPB
Gerente de Cultura- PM Mari/PB

Foto do artigo: @higor_fotografias.
 

 

PONTO 
DE

VISTA 
 

 
 

 

Por Fábio
Brito*


