Respostas para o professor (slide 7)
Trechos do narrador em primeira pessoa:
“Hoje, às quatro horas da manhã, fui acordado por uma grande e
ensurdecedora alvorada de foguetes, foguetões, bombas, etc… Levantei-me da
cama um bocado aborrecido devido a ser ainda muito cedo, mesmo assim me
preparei, tomei café, terminei de ler um trecho do livro Os velhos marinheiros,
do nosso grande amigo Jorge Amado, depois saí para o meu trabalho. Eram
mais ou menos sete horas, quando estava no ponto do ônibus, ouvi uma pessoa
dizer (...)”
“Daí por diante não sei contar mais nada, pois só acordei no outro dia,
segunda-feira, às seis horas da manhã, com minha mãe me chamando, que
estava na hora de me preparar para ir trabalhar.”
Trechos do narrador em terceira pessoa:
“Dipôs côpo deles tudo foi pra Roma, lá todo dôs virô santo e teve um casa cum
nome Igrejá (Ilê Orixá Ibeji - Casa dos Santos Dois Dois). Daí pur diante, no dia de
hoji, todu mundu bancu, nêgo, mulatu, todu, raçá de gente faz caruru, cfó,
acarajé, abará e chama gente conhecida pra cumê, e diz tá fazendo festa pra
minino Cosme e Damião. Só nós Omo Ketu, qui só faz brigação dele dia da festa
de Oxun purque mai véiu dizia qui Eledá, o Criador dele, foi Oxun purisso inté
hoje se diz qui mãe do orixá Beji é Oxun.”
“Tudo ficô cum pena de home, Ambrózo tirô cemirés e deu a ele, home chorô
inda mai agradeceu i foi imbora. Num outro dia Ambrózo era costumado paciá
incavalo dia di dumingo cun seu camarada tudo, sahiu pra paciá quano paça por
um roça viu zuada de festa, chamô camarada tudo prá espiá; quano ele chega
perto de casa da festa, viu um muié cantando bonito e quano ele chegô na casa
ficou assustado quem tá cantando é muié qui moreu.
Na casa tava mesa posta cum muita comida, muita bebida, cum muita gente
dansano e home qui tomô cemirés tava tocano violão fazeno festa, quano viu
Ambrózo ficô todo trapaiado sem podê se movê do lugá. Ambrózo, com a
bondade qui tinha, num se zangô, inda judô home qui tinha inganado ele dizeno
prus camarado: esse casa é da gente vamo fazê festa pra São Cosme e Damião e
difunta qui já moreu e viveu. Cun essa brincadêra Ambrózo cuns camarada
brincô dôs dia nêsa casa e discontô bem cemirés qui deu pra intêro di muié de
dona da casa.”

