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Mariana adora as manhãs de 

domingo, principalmente 

quando estão ensolaradas e ela pode 

ficar o dia todo brincando no jardim. 
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Perto de sua casa tem uma árvore de flores brancas 

– seu lugar predileto no mundo – onde há um ninho de 

formigas bem legal para brincar. Colocar barreiras no 

caminho das formigas é muito divertido.
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Um gosto estranho na sua 

boca...

– Eca! – sussurra Mariana. 

– Minha língua está... 

HrrArrHArrH... Manhêêêêê... 

E sai correndo desesperada.



Mariana vai correndo para dentro de 

casa segurando na mão fechada aquilo que 

encontrou em sua boca. Corre gritando 

pela mãe e pelo pai. Assim que despenca 

dentro da cozinha, o pai se abaixa e 

começa a procurar machucado, picada ou 

arranhão; começa a contar os dedos de 

Mariana para ver se está faltando algum, 

tamanho era o pânico que ficou ao escutar 

os gritos da filha, mas ao abrir a mão de 

Mariana se depara com um dente.

Paulo – o pai de Mariana – abre um 

sorriso enorme e dá um abraço na filha e 

também os parabéns.

“Xiiii... pirou”, pensa Mariana que 

não para de esfregar a língua no local 

onde não tem mais dente.

A mãe chega e pergunta ao pai 

que alvoroço era todo aquele. Ele, sem 

desgrudar de Mariana, conta que a 

filhinha acabara de perder seu primeiro 

dentinho. E Mariana não se aguentou 

mais! O pânico tomou conta dela e 

desabafa:

– O quê? Como assim, vão cair mais 

dentes? E como eu fico? Mas, mas... 

Pai e mãe olham para ela com ar de 

riso. A mãe, com o bebê no colo, lança 

um olhar de gavião em direção ao pai e 

ele logo se abaixa, pega Mariana no colo 

com um risinho bem contido e a leva para 

sentar na varanda.
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