
A Grande Escolha
Conheci um rapaz muito simpático na 
escola. Reparei nele quando saí da sala 
para beber água e naquele momento me 
senti uma princesa. 
No dia seguinte ele chegou atrasado e, na 
hora do intervalo, ele me disse que tinha 
ido levar a irmã para tomar vacina. Logo 
em seguida, outro colega de sala veio falar 
comigo, e eu já tinha notado que ele era 
um pouco nojento. Ele me convidou para 
jantar num restaurante.
Foi então que eu tive a ideia de dar-lhe 
dicas de como melhorar a higiene. 
Comecei falando que só sairia com ele se 

ele lavasse as mãos e secasse em uma 
toalha felpuda como um coelho.
Enquanto conversávamos, o rapaz 
simpático chegou perto de mim todo 
perfumado. Comecei a chorar 
desesperadamente, pois não sabia com 
qual dos dois eu �caria. Nisso, os dois 
rapazes se olharam e acharam-me muito 
egoísta.
De repente o sinal tocou, o intervalo tinha 
acabado: Prrriiimmm!!!
E assim me dei conta de que era o toque 
do despertador para eu acordar e ir para a 
escola, e que eu estava apenas sonhando.
E aí? Levanto? Escola? Ou não? Que 
escolha...
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