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Intuição � Parte 2
Autora: Amanda de Camargo dos Santos - 14 anos
Professora: Simone Loner
Escola: E.E. Sérgio Milliet da Costa e Silva
Cidade: Santo André - SP

Quando tudo começa a dar errado, é porque algo de ruim
vai acontecer.  Sabe aquelas pessoas que são assaltadas,
frequentemente, ou que saem à rua e levam um tombo e
pagam o maior mico?

Pois é, eu tenho certeza de que elas receberam um �sinal�
indicando que as coisas sairiam erradas, mas não acreditaram,
até porque para esse tipo de pessoa isso não passa de besteira;
porém, aposto que na situação do tombo eles pensaram: �Eu
não deveria ter colocado esse sapato, por isso, não achava as
peças de roupa que combinavam e nem o outro pé do sapato�.

Acho que isso foi um sinal. Ou, então, quando a pessoa é
assaltada e acredita que não deveria ter feito aquele caminho.
E pensam: �Por isso que quando dei o sinal para o ônibus
parar, ele não ia parar. Ou, então, quando eu ia descer do ônibus
ele não parou no ponto que eu ia descer, parou no próximo.
Eu deveria ter ouvido o sinal�.

E depois de tudo o que as pessoas passam, elas ainda ficam
falando que é tudo besteira, que isso não existe. Mas, ainda
bem que tem gente que acredita. E que além de receber os
sinais, tem intuição, essas sim são pessoas sortudas.
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Maluco Beleza
Autora: Ana Kathleen da Silva - 13 anos
Professora: Maria da Penha C. Mendonça
Escola: E.E. Humberto de Campos
Cidade: Sorocaba � SP

Eu, Lady Ana, estava andando, casualmente, em uma rua,
quando vi aquele cara de óculos, hippie e barbicha de bode e
cabelo desgrenhado... Puxa vida, foi amor à primeira vista.
Seu nome era Ciro, mas ele fazia questão que eu o chamasse
de �Maluco Beleza� e, para falar a verdade, eu também fazia.

Em um desses passeios matinais, estávamos conversando,
quando ele fez o comentário que tinha mania de colocar
apelidos nas pessoas, não era bem uma mania, mas via como
uma virtude, e eu já tinha até um apelido, era �Megera
Domada�, dá para acreditar?

Na verdade, Shakespeare não ficaria nada feliz de ver o nome
de sua querida Catarina me intitulando. Mas, ele, que não era
pessoa de dar ponto sem nó, era o meu domador Petrúchio.
Mas, chega de tinta jogada fora, vamos direto ao ponto que
interessa.

Então, �Maluco Beleza� me pediu em casamento, e eu
aceitei, é claro. No dia do casamento, o mais engraçado é que
nem o padre escapou, ele levou a alcunha de Carequinha da
Cruz. Credo, coitado! E não foi só ele, todo mundo que estava
presente já tinha apelido como: Concha, Bola oito mil,
Fominha, Cara-de-culpado, Colher de festa e assim vai, caro
leitor, leitão.

Portanto, cada maluco tem sua beleza, beleza ele não tem lá
muita coisa, mas maluquice é que não falta!


