
Um homem e uma mulher, conversando em um cômodo. 

-  Já te chamaram de gostosa ? – inicia o homem 

- Obvio né –responde a mulher. 

- Como obvio ? Ta se achando heim. 

- Não po. Quis dizer que na noite os homens chegam falando qualquer coisa pra gente. 

- Ah ta. Mas eu falei errado. Assim, alguém que você conhecia já te chamou de gostosa ? 

- Ué... 

- Sim, sim, os caras com quem você transou. Além deles, mais alguém ? 

- Os caras que queriam transar comigo. 

- E você se acha gostosa ? 

- Se eles falam... 

- Mas você acha porque eles te falaram ou você acha porque você se vê ? 

- Hein ? 

- Assim, se nunca tivessem te chamado de gostosa, você acharia que é gostosa ? 

- Poxa, sei lá. Mas toda mulher já foi chamada de gostosa. Vocês falam qualquer coisa para 

transar com a gente. 

- Algum homem já te chamou de gostosa e nunca quis nada contigo ? 

- Hm... Sei lá.. Assim, é difícil dizer se queriam ou não, mas eu acho que não. 

- Mas você mesma disse que eles falam qualquer coisa para as mulheres 

- Ah... Eu acho que sou gostosa sim. Não me acha gostosa ? 

- Então, era nisso que queria chegar. Eu te acho gostosa.Você acha que eu quero algo contigo ? 

- Não sei.. Sinceramente, não. Somos amigos ha tanto tempo. 

- E eu não poderia falar isso pela simples amizade ? Para ser simpático. 

- É... Poderia... Foi esse o caso ou você me acha gostosa mesmo ? 

- Eu te acho gostosa mesmo. 

A mulher sorri. 

- Foi um elogio. A maioria das mulheres acharia um ato cafajeste, mas se pensar bem, no 

fundo, e um elogio muito bom. 



- Obrigada... 

- E quanto a nossa amizade... 

- Quê que tem ? 

- Ja ouviu falar de sexo casual entre amigos ? 

- Nunca vai acontecer entre a gente... 

- Poxa... 

- Seu bobo... 

- Nao custava tentar! 

- Homem e tudo igual mesmo... 
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