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Rita sempre teve muitos problemas a resolver. Um deles era 
achar uma cozinheira perfeita, que entendesse bem de cozinha 
e dos pratos. Porém, esse, ela acreditava já ter resolvido.

Cansada de tantos problemas, ela resolveu tirar umas fé-
rias que, coitada, não foram das melhores. Vou contar-lhes 
a história!

Como disse, com tantas coisas resolvendo e a resolver, Rita 
decidiu tirar umas férias. Sairia por quinze dias para descan-
sar e tomar sol na praia. Por ser época escolar dos filhos e de 
trabalho para o marido, resolveu convidar uma amiga, que, 
diga-se, era meio enrolada, para ir com ela, o que, a tal amiga, 
aceitou prontamente.

Daí pra frente, tudo começou a dar errado. Primeiro, ela 
esqueceu o protetor solar e não tomou sol por três dias. Quan-
do conseguiu comprar um, começou a chover e lá se foram 
mais três dias perdidos. Seis dias depois, quando conseguiram 
ir à praia, compravam de tudo que os ambulantes passavam 
oferecendo e coisas e mais coisas nos quiosques, pagando tudo 
no cartão da Rita, claro. 

No dia seguinte quando foram à praia de novo, o biquíni 
da amiga de Rita rasgou e como uma boa amiga, foi comprar 
outro com o seu cartão. Porém o cartão foi recusado. Rita 
tentou sacar dinheiro e viu que seu saldo estava negativo e o 
cartão ultrapassando o limite. Com toda essa dor de cabeça, 
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ela resolveu voltar para casa antes do término das suas férias.
Na volta deu tudo certo. Chegando em casa, bom, a casa 

estava arrumada, a sala limpinha, os filhos na escola. Mas 
quando chegou na cozinha... estava tudo uma bagunça. O 
marido, de avental, coitado se virava como podia. Rita as-
sustada, perguntou:

- O que aconteceu aqui?
- Ah Ritinha! A cozinheira se despediu logo depois que 

você viajou e eu estou aqui segurando as pontas.
Rita quase teve um desmaio e percebeu que não adianta 

nada fugir dos seus problemas e que quando tivesse um pro-
blema tentaria resolvê-lo sem tirar folga.


