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maternidade



dedicatória

para alexandre, meu único filho.



de fora para dentro

“Tudo começa no ventre materno”… com certeza, a nossa história começa aqui. Uma história de uma cumplicidade inevitavelmente profunda: eu sou o espaço onde você por 
enquanto habita, se desenvolve, cresce e faz as suas primeiras descobertas. Quanta responsabilidade em cada passo que dou nesse período em que você é uma frágil extensão 
de mim!

Pena que a barriga não seja transparente! Acaricio o meu ventre e a minha mão toca o seu corpo cegamente. Imagino a sua posição e a cada movimento seu não posso fazer 
outra coisa que exibir um leve sorriso. Nesses nossos encontros é como se você pronunciasse as suas primeiras palavras, que nesses momentos se materializam em gestos 
curtos e divertidos. Uma criança! Cabeça...braços, mãozinhas, pernas, pezinhos e um coração que se agita! Às vezes nem acredito nesse milagre todo acontecendo aqui dentro 
de mim!

A maternidade! Me preparo para a sua chegada que desde já mudou completamente a minha vida. Com essa sua presença é como se eu não fosse mais um ser individual. Agora 
eu sou dois. Minha existência ganha um sentido de continuidade. Você compartilha dos meus sentimentos, das minhas emoções e sensações. Estamos juntos nesse 
alongamento de mim que se personifica na sua figura que lentamente define seus contornos. Seu rosto, sua boca, seu estilo pessoal que desabrocha. Imagino como você é, 
seus olhos se abrindo, a sua voz, a cor dos seus cabelos...

Dentro do meu útero você está seguro e protegido. Estou aqui pronta para enfrentar qualquer ameaça que se apresente a você. Talvez por isso você durma assim tranquilo. 
Mas já demonstra as suas preferências e as suas vontades, você já se manifesta. Temos a nossa linguagem e compartilhamos cada momento mágico nesse canal que nos liga 
em constante comunicação.

Você se mexe, e eu acaricio o espaço onde você exprimiu o seu movimento; eu me alimento e depois de alguns minutos é como se tudo o que ingeri chegasse a você e então 
você demonstrasse seu prazer e se deliciasse em pequenos movimentos.

A batida do meu coração soa como uma música que ofereço para que você perceba as minhas emoções. Tento me repousar para que você desfrute de grande serenidade. É 
através do meu corpo que se amolda para que você se encaixe que mostro o meu estado emocional e afetivo, que se reflete à sua compreensão. Impossível não estabelecer um 
relacionamento quase que visceral com você, quando tudo por enquanto é exatamente isso. Provém de mim os elementos que propiciam o seu crescimento físico e depois irei 
responsavelmente tentar fornecer os elementos que propiciarão o se desenvolvimento como pessoa: dar o meu melhor para você. Por enquanto espero você a cada dia para 
daqui a algumas semanas te dar a vida.

Inseparáveis por enquanto, vivemos maravilhosamente unidos por um cordão que proximamente será rompido para que você realmente exista como ser único e individual. Se 
aproxima o momento em que realmente iremos nos tocar e nos conhecer, com o tempo. Se trata de uma espera composta de um misto de expectativa e surpresa, mas também 
de tranquilidade. Desde já você é o que você é e que eu ainda não sei e irei descobrir. Aproveito pacientemente cada segundo que compartilhamos.

A sensação de que você provém de mim se transforma num amor indescritível e inquantificável, absoluto diante da materialização da vida que se evidencia tão naturalmente 
aqui dentro de mim. Você cresce amado, desejado, esperado, coberto de amor. É como se externamente ao meu ventre já existisse uma atmosfera como a que você está 
mergulhado: uma outra bolha, menos hermética e mais ampla que servirá de meio para o seu aprendizado verdadeiro da vida. E eu vou estar lá, esperando por você, também 
do lado de fora.

À sua espera também está o seu adorável pai e as pessoas que farão parte da sua família, na esperança de contribuir com o seu desenvolvimento. Estamos todos nós à sua 
espera e à espera de fazer parte de cada passo da sua vida. Preparamos com cuidado tudo o que circunda a sua chegada. Seu bercinho foi pensado com carinho, assim como o 
carrinho que nos ajudará a transportar você. Suas primeiras roupinhas... seu primeiro sapatinho... Tudo feito com amor pelas pessoas que desde já amam você profundamente.

Venha com tranquilidade quando a sua hora de vir a esse mundo chegar. Estou aqui com você por dentro de mim para em breve restar a seu lado. Obrigada pelo sentido que a 
sua vida deu à minha.

Todo o amor, 
da sua mãe.
Nice, 11 de agosto de 2006.



grávida

Arredondam-se formas
Eu bola,
Bolha infinita, pasmo
Para que então se revele.



espera

mater
mãe materna
mãe, idade, 
maternidade
maturidade
eternidade
eternamente mãe terna
amor materno
eterno amor:
meu filho,
sonho



maternidade

enfim o fio que nos liga
ao que a vida poderia ser
e o momento dessa chegada
se encontram em sentido
agora que tudo é
se transforma a minha vida
e tudo é finalmente luz
sua feição ali
e eu: mãe.



nascimento

Eu te amo.
Sao essas as palavras que me vieram
Na sua chegada a vida.
Há vida.



arco-íris

Ele chegou
depois da noite
em branco.
Vestimos de amarelo
o raio de sol.



benção

Ele é acaso
e o sentido:
filho.
esperei por ele
toda a minha vida.



casca

antes vivia na superfície.
emergi com ele:
no momento mesmo em que ele saiu do meu ventre.
Ele é a luz.



seio

Ele é lá
e tudo faz sentido.
o leite que nos integra,
minha entrega.



dia-a-dia

sol que brilha o meu dia
ele é meu
e me ilumina.
seus olhos,
sua pele,
sua voz...
caminha, corre, grita, sorri e me chama,
veio de mim
e me admiro.
Ele chegou e tudo faz sentido
eu estava aqui, todo esse tempo,
só esperando esse dia.



geração

um pedaço de mim:
meu cheiro.
cada fio de seu cabelo
emana a minha alma.
eu respiro e divago essa identidade -
vivo por aquele
que dei a vida
para que aprenda a viver.



meu mundo

eu me vejo nele
e espelhada,
cuido para que cresça
no mundo dele.



paradoxo

dei a vida
a ele
e ele
é minha vida



desmame

eu não sou mais
o alimento.
ele é
a minha vida.
e ele é ele
e eu sou eu.



proteção

ele é a luz 
e eu caminho,
eu sou asas
e ele, anjo.



simbiose

eu preciso
do ar dele,
a minha atmosfera,
e tudo em torno
é consequência.



amor

tudo se resume
em sentimento
eu sou feliz, completa -
ele existe, cresce



projeção

quero apenas
que ele seja
o que queira forjar
nele mesmo



promessa

eu estarei ao lado dele
com meus braços que abraçam
quando ele queira,
e quando eu não mais serei,
eu restarei lembrança de mãe.



referências

http://houdelier.com
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