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Meia sola
Em uma viagem pra curtir as férias, Wendy e suas amigas fizeram uma reserva
num hotel perto da praia que parecia muito bom.
Quando elas chegaram no local já perceberam que não parecia tanto com as fotos,
depois que entraram no quarto tiveram certeza.
Wendy falou:
Nossa, isso tá uma espelunca, vou ligar pra recepção pra mandar alguém
“ fazer
uma limpeza no quarto.
Enquanto isso elas saíram pra matar tempo, uma hora depois voltaram e quando
entraram no quarto ainda encontraram coisas sujas.
Wendy disse:
Eles fizeram uma meia sola aqui, acho que vai ser melhor a gente pedir o
“ dinheiro
de volta e procurar outro lugar pra se hospedar.
Uma amiga de Wendy falou:
Eu concordo, sem falar que não tem nada a ver com o quarto das fotos, mas
“ você
acha que eles vão devolver o dinheiro?
Depois de dois anos sem morar em sua cidade Clara voltou pra visitar sua família
e amigos.
Um dia quando estava com uma amiga ela falou:
Ei, vamos combinar com o pessoal de ir naquela pizzaria que a gente
“ sempre
ia no tempo da universidade.
Sua amiga falou:
que mudaram de administração a qualidade caiu demais, estão
“ Depois
prestando serviço meia sola, por isso o que o negócio encalhou e tá aí,
prestes a fechar as portas.
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Clara falou:

“ Que pena, boas lembranças nessa pizzaria com o pessoal da universidade.
Sua amiga falou:
Não é tão grave porque por aqui sempre estão abrindo novos lugares,
“ podemos
ir numa hamburgueria muito boa.

Trocar farpas
Durante as eleições Paola estava vendo um debate entre dois candidatos à
prefeitura.
O adversário do atual prefeito que queria ser reeleito falou:
é que você diz que tem compromisso com o povo se nem sequer
“ Como
resolve o problema dos bueiros que estão sem tampas causando acidentes?
O prefeito falou:
Pior você que ainda no cargo de vereador foi comprovado que estava
“ desviando
dinheiro público.
Depois disso o debate se perdeu porque eles começaram a trocar farpas, um
jogando a responsabilidade pra cima do outro.
No outro dia um amigo de Paola perguntou se ela tinha visto o debate e ela falou:
Vi sim, mas no final das contas eles só fizeram brigar e não falaram sobre
“ suas
propostas pra resolver os problemas que temos aqui na cidade.
Marco estava com um amigo num bar e com outras pessoas conversando sobre
estilos de dança quando seu amigo falou:
Eu prefiro um tipo de dança que seja mais coladinho, praticamente
“ sarrando.
Uma menina começou a trocar farpas com ele, disse que era falta de respeito.
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Já outra menina que também estava no grupo falou:

“ Eu particularmente não tenho problema com danças sensuais.
Depois Marco falou pro amigo dele:
se eu fosse você não continuaria falando sobre isso se não vai
“ Cara,
terminar em confusão.

Dar o troco
O lutador favorito de MMA de Aldhair perdeu feio no campeonato, o primo dele que
também acompanhava MMA torcia pro lutador vencedor e riu da cara dele dizendo:

“ Cara, teu lutador levou uma surra inesquecível.
Aldhair falou:

“ Vamos esperar pra ver o que vai acontecer na revanche.
Na luta da revanche o lutador de Aldhair deu o troco no adversário e ainda por
cima o deixou banguelo depois de dar um soco na cara dele.
Aldhair falou:

“ E aí, teu lutador conseguiu achar os dentes?
Mauralida e uma amiga estavam fazendo uma viagem pro litoral de carro, sua
amiga estava dirigindo quando de repente um motorista passou por elas em alta
velocidade.
Poucos segundos depois ele freou o carro na frente delas com o intuito de assustálas, a amiga de Mauralida conseguiu ultrapassá-lo e falou:

“ Agora vou dar o troco nele.
Mauralida falou:
tá enxergando as coisas de maneira errada, já parou pra pensar que
“ seVocê
você fizer isso você estará sendo tão imprudente quanto ele? Sem falar
que colocará nossas vidas em risco.

Expresiones - Parte 4

18

Portugués con Philipe Brazuca

A amiga dela parou pra refletir e depois que o sangue esfriou ela disse:
por não deixar eu fazer besteira, às vezes esquento a cabeça e
“ Obrigada
preciso desses conselhos pra me acalmar.

Bater perna
Enquanto Marta e sua família estavam turistando pela cidade eles foram abastecer
o carro e aproveitaram pra pedir algumas recomendações de coisas pra fazer, seu
pai perguntou ao frentista do posto:
o que você recomenda por aqui na cidade pra fazer agora no final da
“ Amigo,
tarde em família?
O cara falou:
o shopping que é bom pra bater perna, tem uma zona de comida típica
“ Tem
numa praça muito frequentada por turistas, ou também algo mais tranquilo
poderia ser ver o pôr do sol lá no mirante perto da praia.

A decisão foi unânime, todo mundo quis ir ver o pôr do sol.
Pra aproveitar suas férias Vivian viajou pro Brasil pra ficar umas semanas com sua
prima, em várias ocasiões elas saíram juntas pra turistar, uma vez sua prima não
pôde acompanhá-la por conta do trabalho então ela saiu sozinha.
Quando elas se encontraram em casa à noite sua prima falou:

“ E aí, como é que foi o dia de turista hoje sozinha nas ruas de São Paulo?
Vivian falou:
Bom demais, fui na rua bater perna e encontrei uma loja que estava
“ leiloando
várias coisas de artistas e cantores famosos do Brasil, aproveitei
pra comprar.

Vida mansa
A prima de Daphne tava conversando com ela relembrando dos velhos tempos
quando moravam com os pais e sempre tinha rango pronto na cozinha.

Expresiones - Parte 4

19

Portugués con Philipe Brazuca

Daphne falou:
Naquele tempo a gente tinha muita vida mansa, hoje em dia se a gente não
“ fizer
a comida em casa ninguém faz e a gente morre de fome.
Sua prima disse:
Nem me fale, morar sozinha tem suas vantagens é claro, mas quando paro
“ pra
pensar nas comodidades de morar com os pais tenho que confessar
que bate uma saudade, café da manhã na mesa prontinho todos os dias
não tem preço.

Lina trabalhava como treinadora numa academia e um dia sua prima falou:
Vou começar a fazer exercícios, você teria algumas recomendações pra
“ mim?
Lina falou:
Primeiro de tudo se você quiser ver resultados esqueça sua vida mansa, é
“ extremamente
importante que você se instigue todos os dias, alimentação
saudável e uma boa noite de sono ajuda no processo.

Sua prima falou:
que você podia me dar umas aulas né? Assim já começo a pegar o
“ Bem
ritmo.
Lina disse:

“ Tá bom então, mas se prepare porque eu pego pesado nas aulas.
Depois de 3 meses sua prima já tinha atingido seu peso ideal e disse que estava
se sentindo com muita mais energia.

Rachar a conta
Alguns amigos de Sigrid foram assistir um seriado na casa dela, antes de começar
a maratona ela perguntou:
Vocês tão a fim de comer? a gente poderia pedir alguns sanduíches e
“ rachar
a conta, o que vocês acham?
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O pessoal concordou.
Quando a comida chegou seus amigos se prepararam pra comer na sala mas
quando Sigrid viu ela falou:
Epa epa, é melhor comer aqui na mesa da sala pra não derrubar farelo de
“ pão
no tapete.
Quando Monika foi jantar na casa dos seus pais sua mãe perguntou:

“ Como é que tá indo tudo no trabalho?
Ela falou:
gostando demais do novo projeto de marketing, o pessoal tá super
“ Tô
engajado trabalhando em equipe, até mesmo quando vão almoçar racham a
conta, isso é um bom sinal.

Sua mãe perguntou:

“ E geralmente não é assim?
Monika falou:
Nada, no último projeto eu estive a ponto de pedir demissão, o pessoal era
“ devagar
quase parando e eu não via motivação da parte deles, agora tô me
sentindo muito melhor com a nova equipe.

Abafar o caso
A tia de Sierra já era conhecida na família por gostar de investir na bolsa de valores.
Uma vez sua tia e outros investidores fizeram uma aposta arriscada numa empresa.
Infelizmente por má administração da empresa o dinheiro começou a descer pelo
ralo, o maior problema foi que os empresários abafaram o caso e quando a notícia
veio à tona já era tarde demais.
Sierra falou:
situação complicada, justamente essa semana eu tava pensando em
“ Que
começar nesse mundo dos investimentos, mas esse tipo de coisa me faz
duvidar se vale a pena.
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Sua tia falou:
Pois é, menos mal tenho outros investimentos que cobriram minhas perdas,
“ você
pode começar a investir também sem correr tanto risco só que o
rendimento é menor é claro.

Uma vez Mayte estava batendo um papo com sua melhor amiga sobre histórias da
infância quando sua amiga falou:
parou pra pensar na quantidade de coisas que a gente fazia quando era
“ Já
criança e não contava pros pais com medo de levar carão?
Mayte falou:
Muitas, lembro de uma vez que eu tava com meu irmão, mãe falou pra
“ gente
não sair de bicicleta porque tinha chovido e como a pista tava
molhada era mais fácil de escorregar e cair.

Naquele dia saímos escondidos pra dar uma volta, dito e feito, eu caí e machuquei
meu joelho e tornozelo.
A primeira coisa que meu irmão falou quando voltamos pra casa foi pra abafar o
caso, ele disse:
fale nada da queda da bicicleta e vê se consegue ir direto pro seu
“ Não
quarto sem mancar pra não chamar atenção.
Depois de 20 anos contamos essa história pra nossa mãe e ela morreu de rir, ela
disse que sabia que eu tinha levado uma queda da bicicleta mas não falou nada
pra que eu pudesse aprender a lição por minha conta.

Nóia
Em um conversa com um amigo sobre os riscos de ser roubado em algumas partes
da cidade Concepción disse:

“ Pense num susto que a gente levou ontem.
Seu amigo perguntou:

“ Por que? O que foi houve?
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Concepción falou:
gente foi num mini mercado comprar algumas coisas e entraram uns
“ Anóias,
na mesma hora pensamos que eles iam roubar, no final das contas
eles compraram um isqueiro e foram embora.

Seu amigo falou:
Nossa, uma vez aconteceu algo parecido comigo mas foi no ônibus, nesse
“ caso
eu fui roubado.
A prima de Solangie trabalhava como organizadora de eventos, era uma quartafeira e ela estava coordenando um grupo responsável pela decoração de uma
cerimônia de casamento.
Solangie decidiu passar por lá pra conversar com sua prima e convidá-la pra
lanchar.
Sua prima disse:
Não posso, tenho que ficar por aqui de olho no pessoal, caso contrário eles
“ vão
ficar vadiando e não vai dar tempo de terminar tudo.
Solangie falou:
Deixa de nóia, o pessoal já sabe o que tem que fazer, vamos deixar eles
“ trabalharem,
além do mais você não comeu nada até agora, tô vendo a hora
você desmaiar de fome.

Sua prima falou:

“ Verdade, tá bom então, vamos lanchar.
Alguém pegador
O primo de Marisol que sempre teve fama de ser pegador decidiu adotar um
cachorro, quando ela o viu falou:
esse cachorro fofo vai ser a atração sempre que você estiver
“ Agora
passeando por aqui.
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Marisol acariciou o cachorro e falou:

“ O focinho dele tá gelado, isso quer dizer que ele está com boa saúde.
O primo dela falou:
não sabia disso, vou até pesquisar algumas dicas na internet porque
“ Sério?
é a primeira vez que tenho um animal de estimação.
Um amigo de Nacho estava procurando uma nova academia pra malhar e
perguntou se ele poderia recomendar alguma.
Nacho falou:
Rapaz, na verdade eu tô malhando numa academia há uns 3 meses e até
“ agora
tudo bem, o pessoal é animado.
Nacho levou seu amigo pra lá e ele se matriculou, depois de uma semana seu
amigo falou:
tô gostando dessa academia viu, tem muita gente bonita e os
“ Cara,
equipamentos são bem novos.
Nacho falou:
bom que você curtiu, mas cuidado aí que ouvi algumas pessoas
“ Que
chiando dizendo que você se acha o pegador e tá dando em cima de todo
mundo.

Seu amigo falou:

“ Sério? Beleza, vou evitar essas coisas.
Coroa enxuta
César trabalhava numa empresa de eletricidade quando uma pessoa ligou e disse:
precisando de um técnico aqui na minha casa porque todas as tomadas
“ Tô
estão soltando muita faísca sempre que conecto algo.
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César chegou na casa pra prestar assistência e resolveu o problema, depois já
saindo da casa ele percebeu que tinham muitos equipamentos de academia, sua
curiosidade falou mais alto e ele perguntou:

“ Desculpe a pergunta, vocês tem um tipo de academia aqui na casa?
O senhor falou:
É pra mim, eu fui Fisiculturista durante vários anos, meu tempo já passou e
“ agora
tento manter o que posso.
César falou:

“ Mas o senhor deve ter uns 45, 50 anos e ainda consegue treinar pesado?
O senhor falou rindo:

“ 45 anos? tenho 60 mas meus filhos falam que sou um coroa enxuto.
César falou:
Nossa, parabéns pela dedicação, tem muita gente com 20 anos por aí cheia
“ de
preguiça pra fazer exercícios.
Na academia que Rodrigo trabalhava como instrutor chegou uma mulher querendo
informação sobre os treinamentos.
Ele disse:
Vou te mostrar como tudo funciona por aqui, mas primeiro me fala, como
“ foi
que você soube da academia?
Ela disse:
um rapaz panfletando perto do meu trabalho, já fazia tempo que eu
“ Tinha
queria voltar a malhar então aproveitei pra vir aqui.
Rodrigo foi caminhando com ela pela academia quando disse:

“ Então, essa aqui é a àrea principal de treinamento.
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Ela falou:

“ Já tô vendo que tem muita coroa enxuta por aqui né?
Rodrigo falou:

“ Tem sim, o pessoal aqui tem um estilo de vida muito saudável.
EXTRA: TARADO
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