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Opção 1
De todas as pessoas que poderiam ter me decepcionado, você foi a que
mais me surpreendeu. Eu realmente não esperava isso de você. Esconder
de mim que ia embora? Eu sei que você queria evitar que eu sofresse, mas
como espera que eu reaja sabendo que o meu melhor amigo vai viajar daqui
três dias e morar fora do país por um ano? Obrigado por ter me deixado
de lado em um momento desses da sua vida. Tá, eu tô exagerando, não
quero passar os últimos dias de mal com você. Eu fico feliz que você tenha
conseguido essa bolsa, afinal você sempre quis conhecer os Estados Unidos.
Eu te perdoo por esse vacilo. Mas só se você prometer que vai mandar um
celular de lá pra mim! Brincadeira. Boa sorte na sua viagem, amigo, aproveita
muito e volta afinado no inglês! Vou sentir saudades!

Opção 2
Imagina se fui eu que contei! Tá achando que eu sou fofoqueira(o), por acaso?
Eu sou um túmulo! O que entra por esse ouvido não sai por essa boca nem
que eu seja torturada(o). Você me contou de quem gosta porque confia em
mim. Imagina se eu ia trair a sua confiança e sair espalhando essa história
por aí. Se o a pessoa ficou sabendo é porque alguém deu com a língua nos
dentes. Mas você tem que ver o lado bom. Se você tá apaixonada(o), não é
legal que seu amor fique sabendo? Assim as coisas já se resolvem. Se ele(a)
também estiver a fim de você, o namoro engata de uma vez. Porque esse
negócio de amor platônico já era. Quem vive de sonho é dono de confeitaria.
E vamos que esse papo me deu fome e comer sempre resolve as coisas né?

