JOGO: ENCONTRE O PAR
 Então o velho falou para a

velha:
- NÃO SEI POR QUE TODOS
FORAM EMBORA, MAS NÃO
VAMOS SAIR DAQUI. ESSE É
NOSSO LUGAR E ONDE
MORREREMOS, QUANDO
CHEGAR NOSSA HORA.
- SIM, MEU VELHO, VOCÊ TEM
RAZÃO. NADA NOS FARÁ SAIR
DAQUI.

O velho falou para a
velha que não sabia porque
todos tinham ido embora,
mas que eles não sairiam
de lá. Disse que aquele era
o lugar deles e que
morreriam lá quando
chegasse a hora. A velha
concordou e falou que nada
faria eles saírem de lá.

-  O QUE TEMOS PARA

COMER?
- NÃO TEMOS NADA! respondeu ela.
- ENTÃO VOU PEGAR
ALGUNS PEIXES PARA O
JANTAR. FIQUE FAZENDO O
FOGO, POIS VOLTAREI
LOGO!

Assustado, o velho pegou
na beira da rede de sua
mulher e murmurou:
- Velha, tem alguém
focando ali.
Mais que depressa, ela se
sentou e, sem entender o que
o velho dizia, perguntou:
- O que está acontecendo?
Como ele não a ouviu,
falou novamente:
- VELHA, TEM ALGUÉM
FOCANDO ALI.

Assustado, o velho pegou na
a velha se eles tinham algo beira da rede de sua mulher e
para comer, ela respondeu falou bem baixinho que tinha
que não tinham nada. Então alguém focando eles.
Depressa ela se sentou, e sem
ele disse que ia pegar
alguns peixes para o jantar. entender o que o velho dizia,
perguntou a ele o que estava
Pediu para a esposa ficar
acontecendo. Ele não a ouviu
fazendo o fogo, porque
e repetiu em voz alta que
voltaria logo.
tinha alguém os espiando.
 O velho perguntou para

Eram duas visajes, que
começaram a bater na porta.
- Abram esta porta, senão vamos
arrombá-la e comer vocês!
Os velhos, como não escutavam,
continuaram em total silêncio.
A visaje continuou batendo: pá,
pá, pá…
- Estamos famintas, se não
abrirem a porta, vamos comer
vocês.
Mas nada de os velhos ouvirem.
As visajes já estavam em dúvida:
“Será que tem alguém aqui?”
- Vamos tentar pela última vez. Se
ninguém atender, vamos embora.

 As duas visajes começaram a
bater na porta anunciando que se
não abrissem, elas iriam arrombar
e comer quem estivesse lá dentro.
Como os velhos não escutavam,
continuaram em silêncio. A visaje
continuou batendo, dizendo que
estavam famintas e se não
abrissem iriam comê-los. Mas nada
dos velhos ouvirem.
Elas já estavam duvidando de
que houvesse alguém ali, mas
resolveram tentar pela última vez,
concordando que se ninguém
respondesse iriam embora.

