
Leitura, escrita e conversação

Suppandi visits the doctor

Suppandi: Excuse me, I would like to see the doctor.
Recepcionist: Do you have a slip?
S: No, madam. I’m wearing shoes, so I don’t slip.
R: I meant an appointment slip.
S: But I don’t have that. Is it possible to see him now?
R: Wait!
S: 55 kilos only, madam.
R: What?
S: You asked me for my weight so I told you!
R: Just sit here! The doctor will see you shortly.
S: Hello, doctor! My name is Suppandi.
Doctor: So, what seems to be the problem?
S: I think I... have a ... cold. (sneeze)
D: Bless you!
S: Thank you for you blessings, sir.
D: Okay, let me do a quick examination.
S: Examination? I’ve not prepared for this. Will you please give me extra
time?
D: Oh no! It’s not that examination. It’s just a simple blood test.
S: Oh no! Why are so many exams and tests? What if I fail?
D: Forget it! Just don’t move.



Suppandi vai ao médico

Suppandi: Com licença, eu gostaria de ver um médico.
Recepcionista: Você tem a folha de agendamento?
S: Não, senhora. Eu estou calçado, então eu não deslizo.
(AQUI A PIADA GIRA EM TORNO DA PALAVRA "SLIP", QUE EM INGLÊS SIGNIFICA
"DESLIZAR". PORÉM, "APPOINTMENT SLIP" É FOLHA DE AGENDAMENTO.)

R: Eu quis dizer uma folha de agendamento.
S: Mas eu não tenho isso. É possível vê-lo agora?
R: Espere!
S: 55 kilos apenas, senhora. 
(JÁ AQUI, SUPPANDI CONFUNDIU A PALAVRA "WAIT" (ESPERE) COM A
PALAVRA WEIGHT (PESO) QUE SE PRONUNCIAM DA MESMA FORMA.
R: O quê?
S: Você me perguntou o meu peso então eu respondi!
R: Apenas aguarde. O médico vai vê-lo em breve.
S: Olá! Eu me chamo Suppandi.
Médico: Então, o que parece estar errado com você?
S: Eu acho que... estou... gripado. (espirra)
D: Amém!
S: Obrigado pelas suas bençãos, senhor.
D: Ok, vou te examinar.
S: Examinar? Não me preparei para isso. Você poderia me dar mais tempo?
D: Oh, não! Não é esse tipo de exame. É apenas um exame de sangue.
S: Oh, não! Por que há tantos exames e testes? E se eu falhar?
D: Esquece! Apenas não se mexa. 


