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Lousa Literária
Mãe, com o fio da palavra tecemos para ti. . .
. . . um pensamento:
Ensina um homem e ensinarás uma pessoa;
Ensina uma mulher e ensinarás a família toda.
Provérbio de Kerala, Sul da Índia,
...uma conversa nada comum, mas possível:
Entre tataravó, bisavó, filha e neta, juntas, bem se pode ouvir:
- Minha neta, dá cá tua neta, que corre dos braços da sua mãe para o colo da
minha filha.
. . . uma lembrança:
Meus primeiros anos estão ligados a minha mãe. Lembro do toque reconfortante do
seu corpo quando ela me carregava nas costas. Quando eu sentia fome ou sede, ela me
oferecia os seios cheios. À noite, quando não havia mais o sol para me aquecer, seus braços
e seu corpo tomavam o lugar dele; e quando eu cresci, de meu lugar seguro em suas costas
podia observar sem medo quanto quisesse, e, quando o sono chegava, era só fechar os olhos.
Kabongo, chefe kikuio, do leste da África, relembra os seus primeiros anos.
. . . uma curiosidade:
Normalmente pensamos na lua-de-mel como um tempo de privacidade entre marido
e mulher, mas em muitas culturas essa tradição se aplica também à mãe e ao recém-nascido.
No Brasil, a tribo waiapó observa um isolamento de 40 dias para a mãe e o bebê logo depois
do parto; nesse período, eles estabelecem uma ligação e descobrem as formas e os cheiros
um do outro.
. . . um ensinamento:
As mães são as guardiãs da vida – elas personificam a inescrutável regeneração que
sustenta toda a humanidade. Sua rica sabedoria é transmitida de geração em geração, de
mãe para filha, em todo o mundo. A maternidade é uma causa comum, um presente universal,
uma experiência a ser compartilhada.
. . . uma mensagem:
Somos mais felizes porque te amamos.

