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Autora: Letícia Ferreira Chagas
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Eram 7 horas da manhã. Dentinho ouve uma voz suave 
lhe acordando:

- Acorda filho! Tá na hora de ir para a escola.
Então, Dentinho levanta-se, toma banho, arruma-se todo e 

desce para tomar café. Na cozinha, ele vê uma mesa cheia de 
coisas, gostosuras de todos os tipos. Senta-se com sua família 
e se farta daquelas delícias.

Logo depois, sua mãe coloca um gostoso sanduíche em sua 
lancheira para levá-lo à escola. Ele se despede da mãe e segue 
com seu pai em direção ao carro. Quando, de repente, escuta 
uma voz grossa e agressiva:

 - Menino maldito! O que pensa que está fazendo?
Foi, então, que Dentinho abriu os olhos e percebeu que es-

tava sonhando acordado. Soltou, ligeiro, a maçaneta do carrão 
daquele ricaço, pegou suas bugigangas e voltou a oferecê-la 
aos donos dos carros, enquanto o farol não abria. 

Dentinho
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Carne ou Lagosta?

Autora: Bruna da Rosa Santos
Professora: Ivone Bernardes 
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Em um restaurante de São Paulo, Geraldo trabalha como 
garçom, há muitos anos, e é muito experiente. Por isso, já sabe 
lidar com alguns casos de reclamação dos clientes. Porém, num 
certo dia, o episódio foi diferente. Vendo que um casal tinha 
acabado de sentar, foi logo levando o cardápio.

Depois de olharem, Geraldo disse:
- O que o senhor e a senhora vão querer? 
O cliente respondeu:
- Acho que vou querer carne ao molho madeira. Assim que 

Geraldo acaba de anotar o pedido, o cliente disse:
- Não... pensando melhor, acho melhor lagosta.
Geraldo percebeu a dúvida do homem, que acrescentou:
- Mas, estou com uma vontade de comer carne ao molho 

madeira... carne ao molho madeira por favor! Então, a mulher, 
interrompendo o marido, reclamou: 

- Mas, já comemos carne ao molho madeira ontem!
- É verdade, mas...
Geraldo interrompeu o cliente, já quase perdendo a paci-

ência:
- Me desculpe, mas vai ser carne ou lagosta?
Nisso, o cliente disse carne e sua mulher lagosta. Geraldo, 

já com a paciência esgotada, disparou:
- Esta mesa está reservada para outro cliente ou vocês entram 
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num acordo ou ficarão sem comer.
Faminto, decide o homem:
- Lasanha, por favor!


