O balde
Post (0112)

Um velho senhor tinha um bonito lago na sua enorme
propriedade.
Durante bastante tempo deixou de dar o seu passeio até ao
lago. Mas
naquele dia, decidiu ir ver se estava tudo em ordem.
Pegou um balde para trazer frutas das árvores do pomar. E, ao
aproximar-se do lago, ouviu vozes femininas, animadas e
divertidas.
Era um grupo de mulheres, muito jovens, tomando banho no lago,
completamente nuas. Todas fugiram para a parte mais funda do
lago,
deixando apenas a cabeça fora da água.
Uma que gritou:
– Não saímos daqui enquanto o senhor não for embora!
O velho respondeu:
– Calma moças, eu não vim até aqui para vê-las nadar ou para
vê-las
sair nuas do lago!
E mostrando o balde, acrescentou:
– Eu só vim aqui para dar comida ao jacaré…

Moral da história:
Idade, experiência e esperteza, sempre triunfarão sobre a
juventude e
o entusiasmo.
Texto enviado pelo amigo BH, Valeu ! – NG Canela – Março de
2011

Estratégia
Post (0057)

Um velho homem vivia sozinho em sua chácara.
Ele queria virar a terra de seu jardim para plantar flores,
mas era um trabalho muito pesado…
Seu único filho, que o ajudava nesta tarefa, estava na prisão.
O homem então escreveu a seguinte carta ao filho:
” Querido Filho, estou triste, não vou poder plantar meu
jardim este ano. Detesto não poder fazê-lo, sua mãe sempre
adorou flores e esta é a época certa para o plantio. Eu estou
velho para cavar a terra. Se você estivesse aqui, não teria
esse problema, sei que você não pode me ajudar, pois estás na
prisão.
Com amor, seu pai.”

Pouco depois, o pai recebeu o seguinte telegrama:
“- Pai, PELO AMOR DE DEUS! – Não escave o jardim! – Foi lá que
eu escondi o roubo!”
Como as correspondências eram monitoradas na prisão, na manhã
do dia seguinte, uma dúzia de agentes da policia apareceram e
cavaram o jardim inteiro, sem encontrar qualquer corpo.
Confuso, o velho escreveu uma carta para o filho contando o
que havia acontecido.
Esta foi a resposta:
“Pode plantar seu jardim agora, amado Pai. Isso foi o máximo
que eu pude fazer no momento…”
Estratégia é tudo!!!
Nada como uma boa estratégia para conseguir coisas que parecem
impossíveis.
Assim, é importante repensar sobre as pequenas coisas que
muitas vezes nós mesmos colocamos como obstáculos em nossas
vidas.
Recebido por e-mail de uma amiga – NG Canela – Março de 2011

