
A Menina Inteligente 
O homem estava sentado na poltrona do avião e, ao lado dele estava 

uma garotinha. O rapaz olhou para a menina e disse: 
- Vamos conversar? Tenho certeza que a viagem ficará mais rápida e 

curta. O que você acha? - Perguntou o estranho. 
- Sobre o que o senhor gostaria de conversar? - Perguntou a 

garotinha. 
- Bem, não sei! Estou na dúvida... Que tal física nuclear? - Brincou o 

homem. 
  - Bom! Esse parece ser um tema interessante. Disse a garotinha. Mas, 
antes eu gostaria de lhe fazer uma pergunta: Por que uma coisa é uma 
coisa e outra coisa é outra coisa? ... Coisou? 

O homem, visivelmente confuso e surpreso com a pergunta pensou, 
digo, coisou durante uns minutos e depois respondeu: 

- Hummm! Hummm! OK! Você venceu! Eu não faço a menor idéia. 
Respondeu o homem. 

Então a garotinha disse: 
- Francamente! Como o senhor se sente qualificado para discutir 

física nuclear, se não sabe de coisa nenhuma. 
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O Pirulito 
Toda vez que eles passava em frente ao mercado do Seu Romeu o 

garotinho fazia o mesmo pedido: 
- Mãe compla um pilulito de molango pala mim? 
- Claro filho! Vai lá e pede para o Seu Romeu o seu doce. Disse a mãe. 
- Seu Lomeu dá um pilulito de molango pala mim. 
- Júnior, o pirulito de morango acabou só tem de laranja e de uva. 

Qual você quer?  
- Seu Lomeu, eu quelo o de lalanja.   
Os anos foram se passando e o garoto acabou crescendo. Por causa 

do início da vida escolar o menino teve que fazer uma consulta com um 
profissional de fonoaudiologia para ver se aquele pequeno problema na 
fala poderia ser resolvido. 

Depois de um breve tratamento tudo mudou. Bem! Nem tudo. O 
antigo gosto pelos pirulitos continuava: 

- Seu RRRRomeu, Porrr favorrr, dá um pirrulito de morrrango. 
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Crianças... 
- Tia! Compra um sorvete pra mim. Falou a garotinha. 
- Ana Carolina, você está saindo de uma gripe e não é bom que você 

tome gelado agora - Disse a preocupada tia. 
Hum! Não deu outra. A garotinha armou um bico de fazer inveja a 

qualquer pelicano. Mas a situação não ficou só nisso não. A pequenina 
resolveu desabafar. A garotinha que tinha ficado muito brava gritou: 

- Eu não sou mais a sua tiaaaaaaaaa! 
A tia sorriu e, depois em tom de brincadeira comentou:  
- Ana Carolina! Quer dizer que você não quer ser mais a minha tia? 
Com a brincadeira a menina parou, ficou pensativa e percebeu a gafe 

que ela tinha cometido. Sem perder a pose, agora, mais emburrada que 
antes ela corrigiu o desabafo: 

- Eu não sou mais a sua sobrinhaaaa! 
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Bala de Caramelo 
Um idoso estava agachado de quatro sobre a grama do jardim e, 

desesperadamente, podia-se observar que o homem procurava alguma 
coisa. 

- O senhor está passando bem? Perguntou uma garota que estava 
passando por ali. 

- Sim, eu estou bem. Eu só estou procurando a minha bala de 
caramelo. 

- Uma bala de caramelo! Vovô não se preocupe. Eu tenho aqui 
algumas balas e, inclusive tem algumas de caramelo. Agora o senhor já 
pode deixar de procurar. 

- Mas essa bala que eu perdi é muito especial. 
- Especial! Ora o que pode ter de tão especial numa bala de 

caramelo. 
- A minha dentadura.  
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