
José chega em casa cansado depois de um longo dia de trabalho. Já estava 

cansado de chegar cansado depois de um longo dia de trabalho. Fazia aquilo a 10 anos. 

Sua mulher, Wilma, por outro lado, se arrumava as pressas para receber o marido. Fazia 

10 anos que ela o traìa. E não estava cansada de traí-lo. 

A história começa mesmo é aqui, pois algo tinha de mudar nisso tudo.  

José finalmente tomara as rédeas de sua vida. Não sem antes tomar todas em um 

bar próximo. E chega em casa tetrabêbado, flagrando sua mulher fazendo a posição 342 

do Kama Sutra, se ele já tivesse visto esse livro. 

Faz o que qualquer homem recém chegado em casa que flagra sua mulher te 

traindo faria: 

- Mulher, cadê a janta ?! 

Ao passo que a resposta não podia ser diferente: 

- Ahhhhhhhh......!! 

O ser humano é incrível. Mesmo com o pouco de sangue misturado com o álcool, um par 

de chifres faz qualquer um retomar a consciência. 

José arregala os olhos: 

- Que porra é essa mulher ? 

- A posição 342 do Kama Sutra- responde o gozado, literalmente, do amante. 

- Eu posso explicar...- responde a mulher,de cabeça para baixo, indo para posição 343. 

- Vai explicar é o *****. Você vai morrer sua ******* 

- Calma amor... Você vai confiar nos seus olhos ou em mim ? 

- ? 

- Foi tudo um mal entendido. Vou te explicar... 

As ameaças se transformaram em distúrbios. Nunca deixe uma mulher te explicar algo. 

Você não vai entender mesmo. 

Wilma era boa mentirosa. Mentira desde que conhecera José, quando havia dito " 

Você é lindo"... Daí não parou mais. " Eu quero casar com você" , " Nunca te trairia" e o 

famoso " Eu te amo". As poucas vezes que falava a verdade já levantam suspeitas de que 

poderia estar se drogando.  

Josè estava confuso. Wilma mentia tão bem que até o amante acreditou que ele e 

ela não estavam fazendo amor. "Estavam praticando interações sociais de 5º grau".  

José já não sabe o que faz. Acredita na baboseira ou mete chumbo nos dois ali 

mesmo. A segunda alternativa parecia a correta, mas iria manchar todo o lençol, e ele não 

teria mais mulher para limpar depois. 

Mas claro que ele não pensou nisso. Desde quando homem pensa ? Acreditou na 

baboseira e pior, pediu desculpas. 

O amante se retirou. José foi ver TV. A mulher ficou confusa " Eles 

acreditaram!!". Ela não acreditava que eles haviam acreditado. 

Acabou que José aprendeu que era seu dever chegar cansado todo dia e nunca, 

nunca, chegar cedo em casa. Afinal, não queria impedir as várias interações sociais de 5º 

grau que sua mulher fazia com o bairro inteiro. 

 

Nota do autor : A posição 342 é muito difícil . José deveria ter orgulho do 

feito de sua mulher.  

 


