MATRYOSHKAS... SEGREDOS, MISTÉRIOS, REVELAÇÕES...
Martha Couto Monteiro de Moura
Minha filha mais velha me pediu para dar um toque na estampa da
Matryoshka colocada em camisetas. Não exigiu nada, deixou tudo por conta do
meu livre arbítrio...
Olhei para as carinhas estampadas, com os olhinhos arregalados,
assustadas, talvez temendo uma invasão de sua privacidade.
A ideia surgiu nítida e brilhante, como se a própria Matryoshka comigo
falasse: - ¨comece com uma pérola!”
Era o início para que eu compreendesse o significado daquelas meninas,
com olhar vivo e matreiro...
Pensei na pérola, na sua formação, na sua origem escura e profunda.
Pensei nos caçadores de ostras que, avidamente , procuram aquele pequeno
tesouro.
Então, coloquei na testa ema pérola que, para mim, indicou o princípio
para compreender a mensagem da Matryoshka.
A Matryoshka traz um grande segredo, quando esconde em seu todo
muitas outras que virão e que, um dia, serão também as guardiãs deste
segredo.
Revelações - Entendi que cada mulher tem algo de muito bom e bonito
no seu interior, faltando, apenas a oportunidade para deixar transparecer esta
face oculta, mostrar a pérola que trazemos e que irá nos transformar em
mulheres verdadeiras, capazes de enfrentar com dignidade a vida e os revezes
que ela nos traz.
No coração preguei paetês e continhas tipo cristal – foi a inspiração que
tive, talvez levando em conta a transparência e a pureza do cristal,
característica do feminino.
Paetês completaram para dar mais brilho, mais destaque àquele enorme
coração ali representado.
Observe-se que, ao lado direito está uma pequena borboleta. Tentei
chamar a atenção sobre ela, colocando pedras, vitrilhos, paetês etc.
A borboleta representa a metamorfose, a mudança, o encontro com o
alto,com o Divino, com a plenitude de vida,com a liberdade mesmo que, muitas
vezes, efêmera.
Mistério ... quando oculta a quantidade de significados que possui.Estes
mistérios serão descobertos à medida em que lidamos com elas, nos
familiarizamos com o seu olhar. São descobertos com o nosso amor e carinho,
recebendo a intuição que nos leva à revelação.
Cada ponto que dei, cada pedra que preguei me revelavam algo que eu
não conseguia perceber com nitidez...

A ideia da pérola não se afastava de mim, sempre pensando na sua
origem obscura. Prendi uma pérola na testa e outra no final do coração ali
representado. Era como se o segredo estivesse ali, diante dos meus olhos que
teimavam em não ver.
Cada ponto me levava a divagar sobre a mensagem incrustada em cada
miçanga, em cada paetê.
Ressaltou na minha mente a mensagem ali em forma de um enigma.
Era só decifrá-lo... e eu o fiz...
A Matryoshka representa o feminino, o lado mais puro da personalidade
de cada uma de nós.
Também somos Matryoshkas! Temos os nossos mistérios, temos a
felicidade de gerar um filho, de senti-lo crescer e se desenvolver no mais íntimo
do nosso ser. Nós nos dividimos ,somamos, ou nos multiplicamos em mil e
uma tarefas – e somos sempre vitoriosas...
Também somos capazes de nos multiplicar, de sentir a vida pulsar, de nos
desdobrarmos em mil nos momentos difíceis.
Sejamos, pois, Matryoshkas – guardiãs do feminino.
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