
Sobre as dores de ser mãe…

Chegamos ao laboratório.
Helena soltou logo um "uauuu" por estar em um saguão tão alto, e decidiu "explorá-lo", toda
feliz.
Mal sabia o que a esperava logo mais.

Pego a senha e aguardo ser chamada para fazer a ficha. O que leva intermináveis 20
minutos, mesmo não tendo quase ninguém na espera.
Felizmente havia uma sala "kids" com tema Scooby Doo pra entreter os pequenos, a minha
curtiu a ideia e ficou por lá com o pai.

Depois de fazer a ficha esperamos um pouco mais.
Mãe tem a incrível capacidade de agonizar antecipadamente por uma dor que não será nem
sua de fato.

O pai se abstém da tarefa de segurar a bebê e diz não ser capaz. Sou a eleita então...
Quando a enfermeira nos chama, Helena já fica apreensiva e pede pra não entrar na sala,
eu digo que está tudo bem e que será rápido.

Tiro sua blusa de frio e levanto a manga da camisa para a moça verificar a veia adequada, e
então começa o desespero! Ainda nem tinha agulha nem nada, mas  choro e grito rolavam
solto! De repente ela teve aflorada a lembrança do último exame.

Segui as orientações da moça pra segurar as pernas da Helena presas entre as minhas, e
com as mãos segurar seu tronco deitado. Então fiquei com meu rosto bem pertinho do dela,
meu olhar grudado ao seu. E era um olhar de medo. Desespero pra ser mais precisa! As
lágrimas escorriam pelo rostinho "e Deus, retiro o que disse antes, dói em mim sim!"

Era uma agulha tão pequena, mas a "moça malvada" ficava cutucando o bracinho frágil da
minha bebê pra encontrar o lugar certo. E nossa! O sangue não saía logo! Parecia tudo uma
eternidade. Isso deveria ser proibido pra crianças tão pequenas!

Eu estava tão nervosa que não conseguia pensar em nada engraçado que pudesse
entretê-la além de "Uau, quantos dentes você tem nessa boca, hein!!!?", e não dava muito
certo... Então dizia "tá acabando, tá acabando...", enxugava suas lágrimas e dava beijinhos.

Não sei se durou dias ou meses, e tudo acabou! A moça malvada colocou um curativo fofo
de bichinhos e pude ver o sorriso radiante da minha boneca novamente! O que quase voltou
a ser desespero quando a moça se aproximou com a amostra de sangue pra que eu
conferisse os dados.

Ufa! Um sufoco e tanto! Depois de toda provação, minha filha recebe um "Certificado de
Coragem", alegando que fez o exame com muita coragem e sem chorar nem um
pouquinho. Mas que infâmia!

Cara moça da ccoleta: continuo aqui aguardando o meu Certificado de Coragem, por favor
e obrigada!




