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Nu ți-am scris până acum pentru că mi-a fost
destul de rău, sarcina a început cu complicații.
L-am ascultat pe domnul doctor întocmai pentru a
te putea păstra în siguranță până vei veni pe lume.
Încă de când am aflat că vom avea un copil, te-am
iubit, din prima clipă. Acum ai 17 săptămâni, nici
nu știu cum a trecut timpul. Împreună cu tatăl
tău, am mers la ecograf pe când aveai numai 6
săptămâni și ți-am auzit inimioara bătând, erai
cât o măslinuță și inimioara îți bătea tare. La 11
săptămâni te-am văzut cu mânuțe și piciorușe,
căpuț și corp, erai deja un bebeluș în miniatură
și ne-ai făcut cu mâna. Ne-ai umplut inimile de
emoție. Săptămâna trecută la ecograf ne-ai făcut
semnul păcii cu două degețele, ne-am amuzat
teribil împreună cu domnul doctor și chiar te-a
fotografiat.
7

Ești un copil dorit și iubit de toată lumea, te
așteptăm cu nerăbdare și noi, și bunicii, străbunicii, prietenii, unchii, mătușile, cu toții întreabă
de tine – ce mai faci la mami în burtică. Încă nu
am aflat dacă vei fi fetiță sau băiețel deoarece
cordonul ombilical este între piciorușele tale. Ne
vei face o surpriză la naștere. Toate testele de până
acum au arătat că ești un bebe sănătos și te dezvolți
în parametrii normali, ne bucurăm nespus că
ești sănătos, dragul nostru bebeluș. Ți-am simțit
primele mișcări și am fost foarte bucuroasă, tati
te-a simțit prima oară de ziua lui și i-ai făcut un
cadou pe cinste. A venit și Moș Nicolae la noi zilele
trecute și ți-a lăsat și ție cadouri, știe că deja ești pe
drum și nu te neglijează.

Mami și tati
te iubesc!
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Î nge ra ș
d ră gă l a ș

Ți-am spus astăzi că te iubesc? Dacă nu, îți
spun acum: te iubesc până la cer și înapoi! Miercuri te-am văzut din nou, ai crescut foarte repede
și deja nu mai ai loc de voie în burtică. Te-am
văzut cu mânunța în guriță, sunt bune degețelele?
Gustoase?
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Astăzi ai 124 de zile de viață în burtică, mai
ai 142 de zile până când te vei naște, numărăm
zilele și ne pregătim pentru venirea ta pe lume.
Împreună cu tatăl tău, ți-am ales pătuțul și căruciorul, crem cu alb, pentru că încă nu ne-a zis dl.
doctor dacă vei fi fetiță sau băiețel, se pare că încă
ai cordonul ombilical între piciorușe, nu contează,
fetiță, băiețel – oricum te iubim! Astăzi mami are
o burtică de 91 de cm care ascunde o comoară –
pe tine, bebeluș drag! Tati a început să îți facă o
colecție de desene animate pentru când vei fi puțin
9

mai măricel (deja se pregătește) și de fiecare dată
când vorbește despre tine îi strălucesc ochii de
bucurie.
De câteva zile am început să fiu mai irascibilă
decât de obicei și mă supăr mai repede – hormonii,
bată-i vina! Noroc cu Magne B6 și, mai ales, cu tati
că are răbdare cu mine, este cel mai bun soț din
lume și sunt sigură că va fi un tătic minunat.

Bunicile și mătușile tale ți-au dăruit hăinuțe,
și mami ți-a cumpărat câteva care te așteaptă cu
mult drag împreună cu jucărioarele. Ne umpli
inima de fericire și deja viața noastră este mult mai
frumoasă de când am aflat că exiști, te așteptăm
cu nerăbdare, dragul nostru puișor!

Te iubim, îngeraș!
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Încă o zi împreună în care te dezvolți, crești și
te înfrumusețezi pentru marea întâlnire cu mami și
tati. De astăzi, părul tău începe să crească și, în doar
o lună, va măsura aproape 2 cm. Azi noapte cred
că ai fost tare ocupat pentru că nu prea ai lăsat-o
pe mami să doarmă, acum ești mai liniștit, cred că
dormi, puiuț drăguț. Dormi, îngeraș, și visează la o
lume frumoasă cu mami și tati lângă tine.
Se apropie Crăciunul, așa că ți-am luat niște
fluturași aurii pentru decorarea braduțului, anul
viitor, de Crăciun, vei avea deja 7 luni și îi vei putea
pune chiar tu în brăduț. Ne-am dorit să avem un
copilaș cât mai curând după nuntă, așa se face că
în iunie ne-am căsătorit, iar în septembrie am aflat
că vom avea un bebe drag. Nici nu îți putem descrie
cât de mult ne-am bucurat că erai deja în burtică la
11

mami. Încă de atunci am început să ne gândim la
nume, sunt sigură că până te vei naște vom schimba
numele de 100 de ori.
Tati vrea să îți spună câteva cuvințele, așa că îl voi
lăsa să scrie și el puțin:
„Dragul meu puișor, te iubesc, îmi este deja foarte
drag de tine și, de câte ori am ocazia, o dau pe mami
cu cremă pe burtică și mă gândesc că simți mângâierea mea, așa că zăbovesc și mai stau cu mâna pe
burtică pentru a mă putea juca puțin cu tine. Abia
aștept să te naști ca să îmi luminezi viața și să îmi
umpli inima de fericire. Deși îmi este greu pentru
că tu crești la mami în burtică și eu nu te pot simți
decât foarte puțin, când pun mâna pe burtica
mamei tale, eu te iubesc foarte mult și abia aștept
să te naști pentru a te putea ține în brațe. Aștept cu
nerăbdare ziua în care te voi lua de la spital și te voi
aduce acasă. Tatăl tău te așteaptă și te iubește.”

Mami și tati te iubesc,
fluturaș!
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Astăzi este ultima zi din săptămâna 18, mai
avem aproape jumătate de drum de parcurs până
când te vei naște. Trebuie să recunosc că îmi e
puțin teamă și visez că te pierd asistentele prin
spital. Sunt sigură că nu sunt singura care se lupta
cu astfel de vise, dar mă agită și când mă trezesc,
respir ușurată că încă ești la mine în burtică.

De dimineață, tati ne-a chemat la geam să ne
arate că a nins, era așa frumos afară, ca în basme,
totul îmbrăcat în alb, așa că am ieșit și noi puțin să
ne bucurăm de zăpadă.
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Minune mică, ai început să prinzi putere și îți
simt mișcările din ce în ce mai bine și am observat
că atunci când îmi auzi vocea începi să te miști
mai mult. Eu m-am trezit cu poftă de ciocolată și
cărniță la cuptor cu cartofiori, deși îmi este destul
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de greu să mănânc cu greața și cu arsurile astea –
parcă ai fi un mic aruncător de flăcări.
Cu toate astea, de când am aflat de existența ta,
ai început să dai vieții noastre sens. Este un sentiment unic și minunat să știu că ești o bucățică din
noi, o ființă mică și drăgălașă care crește în fiecare
zi aici, la mine în burtică. Consider că cea mai
mare realizare a unei femei este de a da naștere
unui copil. Dacă vei fi fetiță, vei afla asta atunci
când la rândul tău vei fi mămică, iar dacă vei fi
băiețel, atunci când soția ta va deveni mămică, îți
va umple inima de bucurie și drag.

Mami și tati
te iubesc!
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Astăzi a fost o zi foarte agitată pentru mami,
cu mult de mers pe la medici și la serviciu, nervi și
timp pierdut, însă tu, bebe, ai stat foarte cuminte în
burtică și mami îți mulțumește pentru asta. Acum
îmi este puțin rău, dar măcar sunt acasă și stau în
pat, sper ca tu să fii bine și să nu te afecteze cu nimic
răul meu.
Lăsând asta la o parte, trebuie să spun „iupiiii”
pentru că astăzi am început săptămâna 19 și tu,
bebe, ești din ce în ce mai activ și burtica se vede
din ce în ce mai mult. Îmi este foarte drag de tine,
bebeluș, te aștept ca pe o picătură de apă în deșert,
abia aștept să te cunosc.
Împreună cu tatăl tău, am început să îți ame
najăm camera, sper că îți vor plăcea tablouașele cu
ursulețul Winnie și prietenii lui și că te vei juca și
cu versiunea lor de pluș, care te așteaptă cuminți.
15

Ne-am mai gândit la nume și dacă vei fi băiețel, cred
că o să te cheme David, nu ne-am decis dacă vei mai
avea un alt nume, dar David e cam 99 % sigur :D, iar
dacă vei fi fetiță, ne-am gândit la Alexandra-Maria
sau Anabelle/Anabel. Mai avem timp să ne gândim
și, până la urmă, ne vom decide. Să știi că nu ne este
ușor să îți alegem un nume și sperăm să îți placă
numele pe care îl vom alege în final.
Poate ai observat că mereu am spus: „tatăl tău
și cu mine”, „mami și tati”, „împreună cu tatăl tău”
– asta pentru că ai un tată deosebit și este cel mai
bun și iubitor soț din lume. Îmi este plină inima de
bucurie că el este tatăl tău pentru că știu că ești un
bebe foarte norocos și vei fi răsfățat și iubit de tati.
Și-a notat în telefon pentru Crăciunul viitor să îți
cumpere costum de elf să îți facă poză lângă brad.
Abia așteaptă să vii pe lume, are multă iubire de
oferit și ai multe de învățat de la el.
Ești mica noastră comoară, ne-ai umplut inimile
de fericire încă de pe când erai o mică bobiță și
te-am văzut prima oară la ecograf.

Mami și tati
te iubesc mult!
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