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Shimmer e Shine chegaram segunda-feira passada. De novo, temos a sorte de conviver com alegria frenética de
cachorros filhotes em casa.

Cãezinhos filhotes mudam deliciosamente a rotina do lar. Especialmente porque são bebês e, como tais, demandam
muita atenção e super cuidados.

Ter um bichinho em casa é uma das maiores delícias da vida. Cachorro, gato, peixe, papagaio: todos eles farão de
nossa casa um lar com mais movimento, diversão, coisas para limpar, afazeres, mas com muito mais amor e luz.

Quando perdemos a Nenê em março deste ano, nossa querida e amada cachorra que já tinha quase quinze anos de
idade, ficamos muito tristes. Confesso que ainda me vêm lágrimas aos olhos quando lembro de tanto amor e ternura
que ela me dava. É uma filha que jamais será esquecida nem substituída. Sem ela, a casa ficou vazia. Até os gatos
ficaram macambúzios por um bom tempo.

Para espantar a tristeza, decidimos, então, em total consenso, ter cães de novo, que seriam fêmeas e seriam duas.
Assim, uma faria companhia à outra.

As duas novas princesinhas da casa nos foram doadas por um amigo de minha irmã caçula, o Wellington, que trabalha
num pet shop e é responsável pelos papais delas, Suzy e Thor. Ela, sem raça definida. Ele também, embora se saiba
que seu pai era um labrador. Thor, portanto, um &ldquo;labra-lata&rdquo;.

Além de Shimmer e Shine, nasceram mais quatro cachorrinhos lindos, todos muito parecidos nas feições, embora com
cores diferentes. Há mais um irmãozinho branco, outro amarelinho, e duas lindas pretinhas com partes levemente
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rajadas de amarelo.

Quem me conhece, sabe que não curto nomes gringos para batizar brasileiros, mas foi Miguel, meu filho (humano) de
quatro anos de idade quem deu nomes às suas duas novas amiguinhas (existe um desenho animado com esse nome).
Dá gosto ver a felicidade em seus olhinhos, ele está encantado com as novas moradoras da casa.

Quem ficou meio emburrada com a chegada das novatas foi a gata Bellota. Sua irmã Burbuja e seu irmão Bombón não
ligaram muito para a vinda das novas pequeninas, porém Bellota ficou enciumada e isso se nota claramente em seu
comportamento. Acho que ainda levaremos mais alguns dias para quebrar o gelo dessa ciumeira inicial.

Curiosamente e a título de explicação, Bombón, Burbuja e Bellota também são nomes baseados em desenho animado:
esses são os nomes das três Meninas Superpoderosas nos países de língua espanhola. Aqui em casa, só Nenê escapou
à regra de ter nome de personagem de desenho.

Ambas, tanto Shine quanto Shimmer, são brancas com grandes pintas marrons. Shine é menorzinha e tem olhos azuis.
Shimmer tem olhos castanhos e partes pretas no contorno dos lábios. Não sei dizer qual das duas é mais linda, melhor
deixar essa questão num bom e justo empate.

Estamos nos divertindo muito com Shimmer e Shine e, mesmo em meio à bagunça e às peraltices intermináveis, não
imaginamos mais, nem por um segundo sequer, a nossa vida sem elas. Bem-vindas, filhotas!
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