No Gifts, Please: Não Precisa Trazer Presente
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Num mundo cada vez mais ecologicamente consciente, alguns costumes básicos
estão mudando. Uma das ‘novidades’ que ainda me deixa meio chocada são os
convites de festa infantil que pedem, por favor, para você não levar presente. Em
um dos que recebi recentemente, além do já clássico “no gift, please” tinha entre
parênteses a frase: “we mean it”. Em tradução livre, seria algo como: “não traga
presentes, por favor – não estamos brincando!”.
A ideia por trás do pedido é evitar excessos, aquele monte de brinquedos novos que
a criança nem consegue aproveitar e o incentivo ao consumismo exagerado. E acho
que principalmente em NY, a falta de espaço colabora para essa pouca vontade de
receber presentes. Quando comentei sobre esse novo hábito com meu sogro e
minha sogra, eles ficaram chocados: “mas, gente! Qual o ponto de comemorar um
aniversário sem poder ganhar presentes quando você é criança?”.
Quando dei a festinha de dois anos dos meninos me perguntei se eu deveria aderir
ao modismo ecologicamente correto. No fim achei que… dá presente quem quer…
Mas como outros hábitos nova iorquinos, esse também já soa cada dia mais normal
em minha vida e quando vejo aquele monte de caixas penso que é possível dar
ótimas lembrancinhas sem ter que estimular consumo ou lotar a casa do
aniversariante com mais cacarecos.
Por isso, adoro dar CDs de música (obsoleto, eu sei!) com os hits favoritos das
crianças e livros (quero fazer um post com dicas de livros infantis em breve!). Já até
pensei em modernizar a ideia na próxima festinha e dar logo um pendrive fofo (tipo
esse de Lego) recheado com uma playlist bem divertida. Alguém mais tem uma
ideia alternativa?

