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Opção 1
Eu sou responsa, responsável mesmo. Por que toda vez que alguém pergunta
“quero saber quem foi o responsável por ter quebrado isso”, quase sempre
o responsável fui eu? Quando alguma coisa dá errado lá em casa, meu pai
não quer nem saber, ele vem já gritando comigo: O que você fez dessa vez,
moleque (garota)?! Por que eu sou sempre o culpado (a)? Teve um dia que o
gato fugiu e colocaram a culpa em mim só porque eu deixei a porta aberta.
Pô, o gato tem quatro patas, saiu porque quis e o culpado (a) sou eu? Fiquei
de castigo uma semana. Quero só ver quando ele descobrir que eu soltei os
passarinhos. Ó, se alguém me dedurar vai levar, hein?!
Opção 2
Eu sou um (a) grande artista. Lá em casa todo mundo adora quando eu
decido fazer um show na sala. Quer dizer, todo mundo menos o meu irmão
que fica me provocando. Ele diz que quando eu canto a cachorrada da
vizinhança começa a latir pedindo pra eu parar. Mas é lógico que eles estão
é pedindo pra eu cantar mais porque a minha voz é um fenômeno natural.
E não, não é uma avalanche, como meu irmão diz. É que ele tem é inveja
porque eu tenho talento pra música e ele parece um cabrito desafinado.
Sabe a Branca de Neve que quando canta os animaizinhos vêm limpar a
casa? Queria ter esse poder. Já pensou: eu cantando, os animais lavando e o
meu irmão secando. Seria da hora! Vou tentar da próxima vez.
Opção 3
Cara eu to em pânico! Faz 3 meses que fiz o meu canal e por enquanto
só tem 30 inscritos! Que que eu to fazendo errado? O Felipe que só fala
besteira já ta fazendo o maior sucesso. Semana passada o cara encheu
uma banheira com absorvente, mergulhou e teve mais de cem mil
visualizações. A Carol é a mesma coisa! Todo mundo amou a porcaria de
vídeo em que ela recita poemas com farofa da boca. E eu que falo sobre
coisas realmente legais, fico aqui no anonimato? Tenho um canal com 50
vídeos falando só sobre como fazer caixas de papelão. Sabe como é difícil
falar sobre isso? Desacreditei hein!

