A Família Real Preguiçosa

Estava a família real a descansar.
Rainha:

Ai, ai! Estou a ver a minha agenda e reparo que amanhã vou
ter um dia muito ocupado.

Rei:

Ai sim? E ocupado com quê?

Rainha:

Ora veja, meu esposo. Às 10 acordar, às 11 levantar e às 12
tomar banho. À uma almoçar até às 3. A seguir descansar e ao
fim da tarde passear na varanda. Ufa! O que uma rainha não
faz pelo seu povo. E ainda mandar tratar do pequeno
Príncipe.

Rei:

Pois pois. E eu? Veja lá que tenho que ler o jornal todo só
num dia.

Príncipe:

Ó mãe Rainha! Ó mãe Rainha !

Rainha:

Credo, meu filho Príncipe. Não me berre aos ouvidos. Não
tem telemóvel?

Príncipe:

Tenho.

Rainha:

Então ligue pelo telemóvel que é muito mais chique.

Príncipe:

7777777. Tá lá?

Rainha:

Tou sim… Quem fala?

Príncipe:

Quem havia de ser… Eu! Estou mesmo aqui ao teu lado.

Rainha:

Diga lá o que quer menino Príncipe.

Príncipe:

Quero fazer xixi.

Rainha:

Olha só. A incomodar-me com isso. Não sabe chamar a criada
de pôr os meninos a fazer xixi? Ó Belarmina !!!
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Entra a Belarmina:

Sim? Vossa Senhoria chamou?

Rainha:

Ponha o Príncipe a fazer xixi.

Príncipe:

Agora já não é preciso. Já fiz nos calções.

Rainha:

Bom, bom. Então será melhor mudar de roupa.

Príncipe:

Pois, mas era bom que fosse depressa.

Rainha:

Ora deixa ver a lista dos criados. Mudar de roupa às crianças,
mudar, mudar…Ah! É o Ambrósio. Ó Ambrósio !!!

Aparece o Ambrósio:

Sim? Ao Vosso dispor.

Rainha:

Mude a roupa ao menino Príncipe.

Príncipe:

Agora já não é preciso. Já secou. Mas estou aflitinho para
fazer cocó.

Rainha:

Ambrósio, vá embora e chame a criada de pôr os meninos a
fazer cocó.

Vai o Ambrósio e volta a Belarmina: A senhora chamou?
Rainha:

O Príncipe quer fazer cocó. Traga a sanita.

Veio a Belarmina com a sanita:

Cá está!

Príncipe:

Agora já não é preciso. Também já fiz nos calções.

Rainha:

Ui, que cheirete. Que horror. Tragam o desodorizante.
Depressa.

Veio a correr o Ambrósio com o spray bem cheiroso.
Príncipe:

Acho que já não é preciso. Em vez disso é preciso um mata-

moscas, porque já estão todas coladas aos meus calções!
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