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Eu sou a mãe do ano, aquele ser amoroso que nunca grita
e que cozinha bolinhos sem glúten para o lanche escolar dos
filhos. Está bem, é mentira.
Com 11 anos de experiência, não tenho vergonha de admitir pequenos delitos na maternidade. Descobri nos parques
infantis, em grupos de mães na Internet, nas reuniões escolares
e nos aniversários das crianças que uma mãe que nunca entra em pânico quando o filho ameaça atravessar a rua sozinho
é uma lenda, uma mentira bem contada. Tão verdadeira como o
Capuchinho Vermelho ou a Bruxa Má.
Uma das minhas falhas é permitir que as minhas filhas
não tomem banho quando está demasiado frio. Sem exceder o
equivalente a um fim de semana prolongado, é claro. «Antes suja
do que com uma gripe», postulava a minha avó de origem italiana. Note-se que, naquela época, ainda não existiam as toalhitas.
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Por vezes, não as separo quando elas se pegam, para deixá-las resolver as situações sozinhas. Ajudo-as a arrumar os
brinquedos com muita frequência, porque detesto a confusão
e ando sempre a correr. Eu sei que o mais correto é ensiná-las a
arrumar as suas coisas sendo intransigente nesta questão. Mas,
na prática, quase ninguém consegue vestir a pele de uma professora 24 horas por dia.
Eu raramente as levo às festas de aniversário dos coleguinhas, porque tenho preguiça e não aprecio as músicas das festas
infantis. Também não promovo muitos eventos, porque, acabada
a festa, não consigo arrumar os presentes em condições no armário caótico das minhas filhas. Os roupeiros vão encolhendo na
proporção do crescimento das crianças, sabiam?
E, por último, não gosto muito de brincar. Tenho dificuldade em participar em jogos e servir chá às bonecas no chão da
sala. Quando as ajudo nos trabalhos de casa, quero sempre ir
mais além e, sem perceber, já estou a introduzir os logaritmos
quando apenas era para resolver algumas raízes quadradas.
Resumindo, sou aborrecida e um pouco obstinada. Como
todas as mães reais e não como aquelas mães impecáveis e sorridentes que aparecem nos anúncios a limpar os germes do chão
e a divertirem-se à grande com a pequenada. Ou seja, sou assim
como quem agora me está a ler.
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