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Inês Faria

Olá a todos!

Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais 
um vídeo aqui no can.... Ai, não, espera, este  
é o livro. Pronto, já fiz me     
Volta atrás.

Comments

Tuca Xuca
Adoro o teu batôm! Põe like na minha página.

so_boring
Tens graca. Mas porque é que estás sempre tão zangada?
´Tavas gira no Bem-vindos a Beirais!

https://www.youtube.com/channel/

YouTube Facebook Instagram Inbox +
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(ou outros adultos igualmente certificados)

Já sabem que o meu nome é                                   , estava 
escrito na capa, e este é o livro que alguém já devia ter escrito 
há muuuuuuuuito tempo. Assim tipo antes de eu entrar na 
adolescência, porque tinha dado imenso jeito saber estas  
coisas e não ter de as aprender passando por elas. 

 
E o livro é meu, portanto, eu escrevo o que quiser. E, já que tive de 
passar por isto tudo, mais vale avisar-vos de que há todo  
um mundo de  

Não era engraçado existir um guião, um mísero manual  
de instruções para se ser adulto ou para se estar a crescer?  
Era simpático ter ouvido uma ou outra coisa mais 
construtiva além do «come tudo o que tens no prato» ou 
«põe um casaquinho pelas costas que à noite vai ficar frio!»

Pois é, giros, por esta altura já devem ter percebido que isto  
de crescer é todo um processo cheio de altos e baixos, feito  
de sucessos e insucessos, surpresas boas e más; mas crescer  
é, antes de mais, a aprendizagem de uma das coisas mais 
importantes para a vossa vida: a gestão de expectativas. 

Importante é começar a perceber que há coisas que nos «vendem» 
uma vida inteira (não é que seja longa, mas já são uns aninhos 
disto…) como «super, mega-espectaculares», e depois vamos a ver 
com atenção (por norma quando já é tarde demais para saltar fora) 
e são um poço de problemas, dúvidas e contradições. Não é que 
sejam absolutamente más, só não são aquilo tudo que nos diziam 
que eram. E eu achei que vocês deviam saber isso antes  
de caírem na armadilha de crescer. Para mim já é um bocadinho 
tarde, mas talvez algum de vocês ainda se safe, vejam lá... 

Achavam que eu ia dizer «aceitarmo-nos como  

somos, amarmo-nos acima de tudo e sermos as  

melhores pessoas possíveis»? Esqueçam lá isso...

coisas que os nossos pais

não nos disseram!

É só a minha opinião.
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ALGUMAS COISAS 
QUE OS TEUS PAIS 

NÃO TE
DISSERAM
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Que se paga para comer 
E não é pouco. «Ah, mas o meu frigorífico  
estava sempre tão cheio quando vivia em 

Que existia uma coisa chamada
E que passa *completamente*  
ao lado de tanta gente que parece que estás  
a falar com um calhau metade do tempo.

Que quando acabássemos o curso  
não íamos ter trabalho 
Aliás, disseram-nos precisamente o contrário.  
Que, se estudássemos, íamos ter trabalho. 

Que existia uma coisa chamada ansiedade
Mais uma desagradável surpresa que os teus pais esconderam de 
ti. Mas não desanimes, porque aposto que também não te falaram 

Só para veres como tudo pode sempre ficar pior!

É só mentira.  MENTIR É FEIO!

da     e do

CASA DOS MEUS PAIS ...» 
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#sabiasquesepagaparacomer?
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bebes por dia?
Quantos litros de água

2%

2 a 27 litros! Coca-cola conta?

98%

#aguinhaparaempurrar
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