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Fase 0: Texto original  http://istononeuncabare.blogspot.com/

Ao final, damos cos ósos nunha presuntamente paradisíaca área de servizos, 
onde poñen a énfase nos produtos da terra. Ao ler o cartel da entrada sentimos 
un murmurio de humores gástricos efervescentes. Antes de máis nada, claro, 
había que ir  aos servizos —para iso están as tales áreas, que á beira das 
autovías non hai mato—, pero ollo cos camioneiros, nós entrando un por un tan 
afoutos,  peito  de lata  para fóra mentres por  dentro  hai  medo.  Moito  medo. 
Respírase o medo. Aínda ben nos servizos non hai porta, así que o medo, ulo? 
Dos produtos da terra logo puidemos dicir  outro tanto: quen os viu? Bocata 
cutre e grazas. Foi cea para non lembrar así que óbvioa. Iso si, a camareira, 
unha delas, era simpática, ou?

Fase 1: Mudar da grafia espanhola para a portuguesa

Afinal,  damos  com  os ossos numa presuntamente  paradisíaca  área  de 
serviços,  onde  põem a  ênfase nos  produtos  da  terra.  Ao  ler  o  cartel  da 
entrada sentimos um murmúrio de humores gástricos efervescentes. Antes de 
mais nada, claro, havia que ir aos serviços —para isso estão as tales áreas, 
que à beira das autovías não hai mato—, pero olho com os camioneiros, nós 
entrando um por um tão afoutos, peito de lata para fora mentres por dentro hai 
medo.  Moito  medo.  Respira-se o medo.  Ainda bem nos  serviços não hai 
porta, assim que o medo, ulo? Dos produtos da terra logo puidemos dizir outro 
tanto: quem os viu? Bocata cutre e graças. Foi ceia para não lembrar assim 
que obvio-a. Isso si, a camareira, uma delas, era simpática, ou?

Fase 2: Eliminar castelhanismos

Afinal,  damos  com  os  ossos  numa  supostamente paradisíaca  área  de 
serviços, onde põem a ênfase nos produtos da terra. Ao ler o cartaz da entrada 
sentimos um murmúrio  de  humores gástricos  efervescentes.  Antes  de mais 
nada, claro, havia que ir à casa de banho —para isso estão as tais áreas, que 
à beira das auto-estradas não hai mato—, pero olho com os camionistas, nós 
entrando um por um tão afoutos, peito de lata para fora mentres por dentro hai 
medo.  Moito medo.  Respira-se o medo.  Ainda bem nos  sanitários não hai 
porta, assim que o medo, ulo? Dos produtos da terra logo puidemos dizer outro 
tanto:  quem os viu?  Sandes rasca e  obrigado.  Foi  ceia  para não lembrar 
assim que obvio-a. Isso si, a empregada do balcão, uma delas, era simpática, 
ou?
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Fase 3: Adaptar ao padrão português (Lisboa) do século XXI

Afinal, damos com os ossos numa supostamente paradisíaca área de serviços, 
onde põem a ênfase nos produtos da terra. Ao ler o cartaz da entrada sentimos 
um murmúrio de humores gástricos efervescentes. Antes de mais nada, claro, 
havia que ir à casa de banho —para isso estão as tais áreas, que à beira das 
auto-estradas não há mato—, mas olho com os camionistas, nós entrando um 
por um tão  afoitos,  peito de lata para fora  enquanto por dentro  há medo. 
Muito medo. Respira-se o medo. Ainda bem nos sanitários não há porta, assim 
que o medo,  onde é que está? Dos produtos da terra logo  pudemos dizer 
outro  tanto:  quem  os  viu?  Sandes  rasca  e  obrigado.  Foi  jantar para  não 
lembrar assim que o obvio. Isso sim, a empregada do balcão, uma delas, era 
simpática, não era?

Fase 4: Estilizar

Afinal,  damos  com  os  ossos  numa  área  de  serviços  em  hipótese 
paradisíaca, onde põem a ênfase nos produtos da terra. Ao ler o cartaz da 
entrada sentimos um murmúrio de humores gástricos efervescentes. Antes de 
mais, é claro, havia que ir à casa de banho —para isso estão as tais áreas, 
que à beira das auto-estradas não há mato—, mas olho com os camionistas, 
nós entrando um por  um tão afoutos,  peito  de lata  para fora enquanto por 
dentro  há  medo.  Muito  medo.  Respira-se  o  medo.  Ainda  bem  que nos 
sanitários não há porta, o medo portanto, onde é que está? Dos produtos da 
terra  logo  pudemos  dizer  outro  tanto:  quem  os  viu?  Uma  sandes  ruim e 
pronto. Foi jantar para não lembrar assim que obvio-o. Isso sim, a empregada 
do balcão, uma delas, era simpática, não era?  
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