AMOR NÃO TEM HORA PRA CHEGAR
Era uma vez uma menininha muito esperada por toda família. Assim como seu
irmão de 2 anos, Davi, seu nome também leva apenas 4 letrinhas: Nina.
Nina, você nasceu numa segunda-feira chuvosa em Florianópolis, dia 17 de
abril às 21h40 no Hospital Ilha Maternidade. A bolsa da mamãe estourou
perto das seis da tarde, quando ela tinha acabado de falar com a tia Camilla, a
doula que esteve ao lado dela durante todo o seu parto. Nessa hora a mamãe
manteve a calma e tomou banho com o Davi pra explicar que você tava
chegando. Afinal, vocês iam dividir o mamá por um tempo.
Depois disso, a mamãe mandou mensagem pra tia Ana, que fez as imagens do
seu nascimento. Nessa hora você tava com muita vontade de sair da barriga da
mamãe e ela sentia muito forte as dores que anunciavam a sua chegada.
Nina, você chegou ao mundo com 3.160 kg em um Parto Natural super rápido,
menos de 1 hora depois de sua mãe chegar na maternidade. Quase não deu
tempo de tirar o vestido florido da mamãe. Seu pai ligou pra todo mundo
quando você nasceu. Pra vovó Leo, que tava com o seu irmão, e também pro vô
Leôncio e pra vó Maria Helena, que estavam de visita em casa antes da mamãe
sair pra maternidade. A vó Leo foi a primeira visita que você recebeu e te
segurou no colo estampando um sorriso enorme no rosto.
A mamãe e o papai te esperavam com muito amor e ainda pensam em, quem
sabe, crescer a família te dando mais um irmãozinho ou irmãzinha (se é que
você ainda não teve quando se deparar com essa cartinha). Por enquanto os
abraços, sorrisos e carinhos ficam com você e o Davi. Que esse amor se
mantenha sempre em movimento.
Com amor,
Ana - Save the Love

