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Um dia muito difícil
Autora: Ana Flavia Jorge Chama - 14 anos
Professora: Tássis de S. Ribeiro
Escola: Costa e Silva - EFMN
Cidade: Sengés - PR

Certo dia Aninha estava se arrumando para ir à escola e sua
mãe também se arrumava para levá-la. Enquanto a menininha
se demorava, a mãe já estava pronta. A garotinha ainda estava
pondo um tênis quando a mãe resmungou:
- Que demora, Ana! Desse jeito nós não chegamos na escola
antes do meio dia. - Ainda falava enquanto colocava outro
calçado na pequena que esfregava os olhinhos e abria a boca
com soninho.
Já na escola, enquanto descia do carro e corria para perto
da professora, todos os amiguinhos começaram a caçoar dela,
mas a professora nem percebeu. Foram para o parquinho e
ninguém queria ficar perto dela. Entraram na sala e não tiravam os olhos dela e cochichavam o tempo todo.
Aninha ficou encolhida no canto sem entender nada. Pensou
em arrumar uma desculpa para sua mãe buscá-la mais cedo,
mas aguentou firme até o fim o jeito que seus amigos lhe tratavam. Até que enfim terminou a tortura, pensou enquanto
arrumava o material para ir embora...
Quando chegou em casa, viu com pavor, vergonha e raiva
o motivo de tanto riso.
- Mãe, veja o que você fez!  disse ela.
A mãe corre, pisca e ri, pois na correria da manhã, nem
percebeu que tinha colocado um pé de tênis e outro sapato
na filha. Ana que estava meio dormindo nem percebeu o que
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havia acontecido.
- Nunca mais vou deixar você me ajudar, mãe. Você parece
que estava dormindo mais do que eu de manhã  disse.
Enquanto ria, a mãe percebeu o quanto a filha precisava de
sua atenção e cuidado.
Parou de rir, afinal e percebeu que era sua, a culpa de não
prestar mais atenção nela.
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