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Espelunca
Um amigo de Javier foi com ele comprar umas ferramentas numa loja de ferragens,
ao entrar ele comentou com seu amigo:
Desde que essa loja trocou de administração tá virando uma espelunca, eu
“ não
duvido que daqui a pouco tempo essas mercadorias vão ficar encalhadas.
O amigo dele perguntou:
E por que você continua vindo aqui? não tem outro lugar pra comprar o que
“ você
quer?
Javier respondeu:
Na verdade tem mas fica muito longe, pode ter certeza que a primeira
“ concorrente
dessa empresa que abrir por aqui no bairro me terá como
cliente fiel.

Faltando só duas semanas pra passar sua férias no Caribe, July viu uma promoção
imperdível de um hotel e na emoção do momento a ponto de fazer a reserva
lembrou de algo importante, procurar na internet comentários de hóspedes.
Quando ela procurou apareceram vários resultados, um deles era um comentário
negativo de uma mulher que dizia:

“ Espelunca, fujam desse hotel horrível.
Outro comentário de um homem dizia:
Espelunca abandonada. Não tive coragem de dormir nesse lugar.
“ Assombrado,
dono mal educado, não indico pra ninguém, perdemos nosso
dinheiro. Quartos com baratas e mofo. Não tenho coragem de beber nem
água deles por correr o risco de pegar uma doença.

Ela pensou:
Nossa, escapei de ter uma má experiência durante minhas férias, menos
“ mal
lembrei de ver os comentários.
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Bueiro
Depois que Sebastián saiu de uma festa às 2 da manhã com alguns amigos eles
viram um casal que tava se beijando e sarrando no meio da rua, Sebastián pensou:

“ Nossa, devem tá muito cheio de cana pra tá fazendo isso em público.
De fato sim, estavam tão bêbados que não viram um bueiro sem tampa e cairam
dentro, Sebastián viu isso e ligou pros bombeiros virem resgatá-los.
Era um dia chuvoso quando Mariela tava indo deixar uma amiga em casa na moto.
A amiga dela falou:

“ Se você puder ir mais devagar é melhor.
Mariela falou:

“ Pode deixar que eu já tô acostumada a pilotar na chuva.
Ela começou a fazer uma curva e a moto escorregou quando passou por cima de
um bueiro que apareceu de repente, por pouco elas não foram pro chão.
Sua amiga falou:

“ Ainda bem que você é boa pilotando.
Depois que viram que estava tudo bem elas ficaram rindo da situação.

Banguelo
Em uma trilha de bicicleta um amigo de Maick levou uma queda e bateu com a cara
no chão quebrando seus óculos de grau, depois seu amigo foi ao banheiro pra ver
como tinha ficado seu rosto e nem conseguiu enxergar que tinha perdido um dente.
Maick falou:

“ Mostra os dentes aí pra eu ver uma coisa.
Ele abriu a boca e Maick comentou rindo:

“ Você já viu que tá banguelo?
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O filho de Alejandra chegou desesperado na sala dizendo:

“ Mamãe Mamãe, meu dente de leite caiu e agora?
“ E agora você vai guardar seu dente de lembrança.
E o filho perguntou:

“ Mas eu vou ficar banguelo por quanto tempo?
Alejandra respondeu:

“ Em poucos meses você vai começar a ver um novo dente crescer.
Frentista
Um dos melhores amigos de Jeremy uma vez lhe perguntou:
você tem ideia de como eu consegui a grana pra estudar nesta
“ Cara,
universidade?
E Jeremy falou:

“ Não tenho nem ideia cara, conta aí.
E seu amigo contou a história:
Quando eu trabalhava como frentista num posto fui atender um cliente e quase caí
pra trás quando vi que era o guitarrista da minha banda favorita, sem falar que eu
também tocava guitarra né.
Quando ele viu minha admiração por seu trabalho ele me deu a guitarra dele
autografada.
Eu falei pra ele:

“ Nossa cara eu não tô nem acreditando que isso tá acontecendo.
Agradeci várias vezes e depois de alguns anos decidi leiloar a guitarra pra pagar
os estudos da universidade.
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Susana e Raúl estavam viajando pelo Brasil, depois de se perderem duas vezes
tentando achar um ponto turístico Susana falou:
Para aí nesse posto pra gente perguntar pro frentista se ele sabe onde fica
“ esse
lugar.
Eles pararam e Raúl falou:

“ Amigão, por favor, você sabe onde fica essa praça que tem um museu perto?
O frentista explicou pra eles e finalmente puderam chegar no local e curtir a
viagem.

Rango
A irmã de Monika já tinha prometido fazer um prato que ela gosta muito, ela foi ao
supermercado, comprou tudo que precisava e quando chegou em casa disse:

“ Olha aqui, eu trouxe os ingredientes pra fazer o rango.
Mas sua irmã não se instigou a cozinhar, ela disse:
de uma coisa, hoje tô com muita preguiça e fome, o que você acha de
“ Sabe
pedir uma pizza hoje e amanhã eu faço o fricassê de frango?
Monika respondeu:

“ Tá bom então, combinado.
Depois de Óscar passar mais de 4 horas trabalhando numa apresentação com
outros 4 amigos, todo mundo já tava morrendo de fome, Óscar falou:
vamos dar uma pausa agora pra bater um rango e daqui a pouco a
“ Galera,
gente volta recarregado.
O pessoal concordou e um deles falou:
Tenho o lugar perfeito, a dois quarteirões daqui tem uma lanchonete que
“ vende
uns sandubas caprichados, é de lamber os dedos.
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Farelo
Marisol morava com algumas amigas e fez uma reunião pra falar sobre a limpeza
da casa, ela disse:
temos que conversar sobre a organização da casa porque cada dia
“ Galera,
que passa tá ficando pior.
Todo mundo concordou que realmente a casa tava uma bagunça e que todos
tinham que limpar o que sujavam diariamente.
Durante as primeiras semanas todo mundo tava engajado deixando a casa limpa, se
passou 1 mês e nem os farelos de pão que caiam na mesa tiravam depois de comer.
A cozinha é uma das paixões de Mauralida, era uma quarta-feira quando ela tava
vendo uns vídeos no Youtube e apareceu um tutorial de como fazer um bolo de
laranja com farelo de aveia.
Ela pensou:

“ Isso vai ficar uma delícia com um cafezinho de manhã logo cedo.
Na mesma noite ela conseguiu todos os ingredientes e preparou o bolo pra comêlo na manhã seguinte.

Ralo
Finalmente tinha chegado o dia de um evento que Mayte já estava esperando há
meses, ela tava feliz da vida tomando banho e cantando quando se distraiu e pisou
no ralo sem tampa e machuchou o dedo, ela falou:

“ Eu não vou perder esse evento por nada.
Ela dançou e curtiu bastante a noite inteira, mas teve que aguentar a dor depois e
ficar mancando por uma semana.
O dinheiro de Fernando tava descendo pelo ralo com tanto prejuízo que os novos
funcionários traziam pra empresa.
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Ele falou pra um amigo:
de verdade mesmo não sei o que fazer com essa situação, você tem
“ Cara,
alguma sugestão? Eu sempre quis ter um negócio próprio mas não sabia
que teria que lidar com essas situações tão chatas.

Seu amigo respondeu:
Vou passar o contato do meu consultor e tenho certeza que vocês vão
“ encontrar
um jeito de resolver isso.

Isqueiro
Todo mundo já tava pronto pra bater uma bolinha na terça à tarde e Sergio
perguntou pra seu amigo:

“ Cadê teu irmão? não vai vir jogar hoje?
Seu amigo respondeu:

“ Ele tá vadiando em casa esperando uma encomenda chegar.
“ Ele pediu o que?
“ Um isqueiro, agora ele começou com essa onda de colecionador.
Era um fim de semana e Andrés recebeu alguns amigos pra jantar em sua casa,
de repente faltou energia e eles não tinham fósforo pra acender as velas.
Quando Andrés encontrou um isqueiro ele falou:

“ Aê galera pode deixar comigo, aqui está a solução.
Todo mundo ficou na expectativa de poder ver algo naquela escuridão.
Ele tentou acender a vela e não conseguiu, foi aí que ele se deu conta que o isqueiro
tava sem gás.
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Eles passaram 3 horas sem energia mas aproveitaram pra conversar sobre as
histórias das antigas, do tempo do colégio.
Um dos seus amigos comentou:

“ Pessoal, é só usar a lanterna do celular.
Focinho
O cachorro de Arturo escutou um chiado vindo do quarto e encostou seu focinho
entre o carregador do celular e a tomada, ele levou um choque e na mesma hora
começou a latir sem parar.
Enquanto Arturo cozinhava ele escutou o barulho e foi ao quarto, ele viu que o
carregador tava com problema e o tirou da tomada, depois fechou a porta pro seu
cachorro não voltar a entrar.
Era sexta-feira 13 e Clara estava vendo um filme de terror sozinha em casa à noite.
Durante uma cena de suspense ela tava muito concentrada quando de repente o
cachorro dela que tava embaixo do sofá encostou o focinho gelado no seu pé, ela
gritou e deu um pulo assustada, o medo foi tão grande que ela derrubou pipoca
por todos os lados.

Faísca
Um amigo de Mariano foi panfletar na rua quando passou por um lugar que tinha
um cara soldando alumínio na fachada da loja, ele se assustou quando as faíscas
cairam perto dele e acelerou o passo.
Miguel tava com muita fome à noite e decidiu comer o resto da lasanha do almoço
pra jantar, ele botou a comida pra esquentar no microondas mas esqueceu de tirar
o papel alumínio, depois de poucos segundos começou a sair faísca, ele teve um
susto e o desligou na mesma hora.
Sua irmã sentiu o cheiro de queimado lá do quarto e perguntou:

“ O que foi que aconteceu?
Miguel respondeu:
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Esqueci de tirar o papel alumínio antes de esquentar a comida no
“ microondas.
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