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Conforme  a  nova  ortogr af Ia

são  Paulo,  1 ª  ed Ição,  2013

maria Heloísa Penteado
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os dias da semana passavam correndo nos pés sujos e alegres 

da minha infância.

sábado tinha a casa da vovó, oba!

tinha amarelinha, esconde-esconde, primos e tudo...

— tio, tiooo, deixa o leo dormir aqui?

antes

e

além de tudo, tinha a “tilu”. de noite, a tia Heloísa subia 

com a gente; ia fazer a gente dormir.

dormir?

não! 

antes ia contar histórias pra gente.

uma história, duas, três, nada da molecada dormir.

a molecada queria era ouvir histórias e ponto final!

as histórias dela abriam as portas da fábula.

e a fábula transbordava sobre a nossa infância...

Incrível...!

Flávio Antonio Penteado Cunha
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   conteceu um dia, a raposa pulou um 

muro e viu um varal cheinho de roupas.

— oh – disse ela –, vou escolher 

um vestido pra mim... Bem que estou 

precisando... não! vou escolher uma 

calça comprida! É mais prático pra 

correr no campo, pular cercas e muros... 

não, não!... vou escolher é um short. 

É bem mais cômodo e fresquinho num 

calor assim...

   conteceu um dia, a raposa pulou um    conteceu um dia, a raposa pulou um 
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mas como ela não entendia patavina de 

roupas, o que pegou do varal foi uma blusa 

amarela, pensando que era um short.

meteu as pernas pelas mangas, o rabo pelo 

decote, abotoou os botõezinhos nas costas e 

fi cou muito feliz.

“Parece que foi feito sob medida! 

devo estar linda com esse short amarelinho...” 

e disparou para casa para se ver no 

espelho, esquecendo as galinhas, a razão pela 

qual havia pulado o muro.

um pato a viu passar e disparou a rir.

— Quá!... Quá!... Quá!... uma raposa de 

blusa amarela vestida no lugar das calças!
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