
A versão dele : 

" Que dia quente. Mal vejo a hora de chegar em casa e tomar um banho frio." Pleft! 

" Oh não. Esbarrei na moça. Melhor ajudá-la a pegar os papéis. E que linda moça ela é. Por 

algum momento me esqueço que tenho de ajudá-la. Ela sorri para mim. Se somente eu 

conseguisse falar. Mas deve ter sido só um sorriso de cordialidade. Nenhuma mulher dá mole 

para alguém assim na rua. Pronto. Ela já catou tudo. Aceno com a cabeça e me vou. Olho para 

trás e ela ainda olha para mim. Dou um sorriso e continuo minha vida. Será que ela me deu 

mole ?"  

 

A versão dela : 

" Nossa, está um inferno e eu nessa roupa apertada. Preciso urgente de um sorvete" Pleft! 

" Porra, ainda me esbarram. UAU! Que gato. E que cavalheiro. Me ajuda a catar os papéis, 

agora soltos pela rua. Tudo bem que não pediu desculpas, mas seu olhar é tão bonito. Abro um 

sorriso. Será que ele entendeu a mensagem ? Mas ele não fala nada. Porquê ? Deve ter me 

achado esquisita. Acena com a cabeça e se manda. Ah se eu pudesse falar. Mais a frente ele 

olha de volta. É agora! Mas nada. Dá um sorriso, pura cordialidade, e toma rumo na sua vida. 

Homens nunca entendem uma mensagem certa."  

 

A versão oficial : 

Era um dia infernalmente quente. E aqueles dois estavam destinados a se esbarrarem. Foi o 

que aconteceu. Pleft! Voam papéis para todos os lados. O rapaz rapidamente se põe a catá-los. 

No entanto, nada diz. A moça, por outro lado, só demonstra um sorriso, que nada tinha de 

cordial, e sim um gesto de simpatia e convite para uma futura amizade. O rapaz não entende. 

A única coisa em comum é que ambos se gostaram. Ele acaba de catar os papéis, acena para 

ela e se manda. Arrependimento se passa nas mentes dos dois. Nunca teriam uma segunda 

chance de tentar demonstrar o que sentiram um ao outro. Ele olha novamente para ela, sorri, 

e se manda , para sempre. 

Nem a moça nem o rapaz desconfiaria que o outro era mudo. 

 

Moral da história : O importante não é falar, e sim ser compreendido. 

 

Moral da história 2 : Se a mulher te sorri, seja otimista. Ela está te dando mole. 


