Ho! Ho! Ho!
Witam Cię świątecznie mój drogi [imię faceta]
Moje Elfy doniosły mi wesołą nowinę, że już niedługo zostaniesz tatą! To wspaniale! Bardzo
mnie to cieszy, bo to oznacza, ze będę miał więcej dzieci do odwiedzania i obdarowania:)
Ups, zapomniałem się przedstawić. Zapewne kojarzysz tego gościa z długą białą brodą i
ubranego na czerwono. Tak, tak to ja – Św. Mikołaj.
Już myślałem, że nigdy nie napiszę tego listu, a tu – niespodzianka! Cudownie! Gratuluję
Wam serdecznie. Piszę Wam, bo przecież bez Twojej ukochanej, raczej by do tego nie
doszło:)
Mogę Ci nieco podpowiedzieć. Mam grupkę zaprzyjaźnionych tatusiów, stąd znam ich pewne
rodzicielskie rozterki. Bądź wyrozumiały dla swojej lubej. Jej nastrój może ulegać zmianie
w ciągu dosłownie chwilki – raz jest przeszczęśliwa, raz zatroskana, raz bucha z niej energia,
aby po chwili sobie pochlipać w poduszkę. Tak to już z kobietami w stanie błogosławionym
bywa:) Nie przejmuj się jednak... po porodzie jest jeszcze gorzej. Burza hormonów, która
rozwija się po narodzinach dziecka w organizmie kobiety potrafi dochodzić do - co tu dużo
mówić - monstrualnych rozmiarów. Nie martw się jednak [imię faceta], to minie. Musisz
uzbroić się w cierpliwość.
Kiedy już narodzi się Twoje maleństwo i po raz pierwszy weźmiesz je w ramiona –
oj, kolego – to niezapomniana chwila. Wyobraź sobie, takie malutkie, bezbronne, nieco
różowe i jest Twoje! To cudowne i bezapelacyjnie najlepsze uczucie, jakie możesz sobie
wyobrazić. Cieszę się razem z Tobą. Co prawda czeka Cię sporo zamieszania – składanie
łóżeczka, szykowanie wyprawki i to, co kobiety uwielbiają - w przeciwieństwie do mężczyzn
- zakupy ubranowke. Naprawdę nie wiem, skąd w Paniach ta ogromna potrzeba kupowania
takich ilości pajacyków, śpioszków, kaftaników itp. I ba! Weź tu człowieku zorientuj
się w tych ubrankach.
[imię faceta] będziesz wspaniałym, kochającym tatą. Wzorem do naśladowania! Już od
pierwszych dni możesz uczestniczyć w życiu swojego maleństwa. Idealnym zadaniem
tatusiowym jest np. kąpiel:) Maluchy zazwyczaj kochają wodę. I uwierz mi na słowo – nie
jest to wcale trudne zadanie.
A teraz drogi [imię faceta], życzę Ci Wesołych i spokojnych Świąt. Smacznego jedzonka i
sporo czasu na relaks. Tak, tak wypoczywaj... póki możesz:)
Pozdrawiam Cię serdecznie!
Święty Mikołaj

