
 

Por Jana 

Primeiro dia de aula em Simsville, Pablo estava ansioso para conhecer a nova 
turma na faculdade, e a primeira aula era de Literatura, só que nesta aula a 

professora resolveu contar uma bela fábula.  

 

Pablo foi o primeiro a se apresentar para a sala de aula.  

 

Logo fez amizade com Masato, que também é amante de literatura e histórias de 
fábulas, no refeitório conversavam sobre Diadora que era uma fada belíssima, mais 
do que depressa, Pablo foi a biblioteca e pegou o livro sobre a fábula de Diadora, 

queria saber da história em detalhes...  
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Saindo da faculdade, indo para a casa, a primeira coisa que Pablo fez, foi ir até o 
quarto ler o livro sobre a história de Diadora, leu, leu, até que Pablo 

adormeceu........  

 

Bem, no segundo dia de aula, ele nem conseguiu assistir a aula direito, pois 
percebeu uma garota linda na sala de aula, seu nome???? DIADORA, que 

coincidência não????  

 

É claro que Pablo deu um jeito e na aula de literatura que foi na biblioteca, ele foi 
falar com a tal garota nova chamada DIADORA....  
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Aproveitou e a convidou para a festa de calouros da faculdade, e ele estava 
espantado pois a garota tinha asas... ASAS??? Sim caro leitor Asas, reparem na 

foto acima...  

 

E a festa rolando solta e todos alegres, até que a doce Diadora, chega na festa, 
Pablo a recepcionou muito bem, já a chamando para dançar, pois a sua intenção 

não era perder nenhum tempo sem estar ao lado da garota.  

 

Conversas rolando, bebidas rolando, e Pablo e Diadora sempre conversando, até 
que rolou..... um doce beijo entre os dois, essas coisas em festa de faculdade é 

fatal, sempre rolam.....  
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Bem, tudo muito bom, rolou beijos e mais beijos a noite toda, mas tudo tem um 
fim, a festa estava terminando e Diadora foi embora, Pablo ainda se ofereceu para 

levá-la em casa mas a garota, agradeceu o convite e não quis.....  

No dia seguinte eles se reencontraram na faculdade, mas Diadora não parecia a 
mesma do dia anterior, com um semblante um pouco mais preocupado talvez, 

simplesmente disse a Pablo que o que acontecera na noite anterior era um erro e 
que eles não poderiam ficar juntos, pois ela não fazia parte deste mundo, era 

somente uma imaginação..... 

 

Deu um último beijo em Pablo e saiu correndo, e Pablo correu atrás dela...., mas 
quando se aproximou não gostou muito do que viu, Diadora abraçada e chorando 

nos ombros de outro homem?????  
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Isso não podia ficar barato, Pablo tinha que dar umas boas porradas naquele cara, 
como pode se atrever tanto??????  

 

Quem vc pensa que é???? disse Pablo  

Sou o prometido de Diadora. disse Apolo  

Mas Pablo não quis nem ouvir o que o rapaz tinha para dizer e começaram a se 
bater em frente a faculdade, um show para quem quisesse ver....  

 

www.th
es

im
stv

.net



Mas o final foi triste para Pablo, pois Diadora deixou bem claro para ele, que ela 
estava prometida mesmo a Apolo, e que eles jamais poderiam ficar juntos, pois 

pertenciam a mundos diferentes...  

 

E Diadora correu e desapareceu na imensidão, triste e desconsolada, por ter que 
abandonar Pablo.  

 

De repente o despertador toca tão alto que acorda Pablo que fica irritadíssimo, mas 
percebe que está em seu quarto... e aqueles acontecimentos???? Percebe o livro ao 
lado de sua cama jogado e a foto no livro daquela doce fada, será que foi tudo um 

sonho????  

Bem parece que sim..... e Pablo levantou e se arrumou e foi para a sua aula na 
faculdade normalmente......  

Ufa! que sonho!!!!!!!  
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