


Baeoh estava muito ansioso para chegar à sua aula de Tigers. Ele teve um grande fim de semana. Tinha
acabado de competir no seu primeiro torneio e ganhou a medalha de competidor! Era brilhante e reluzente, e
usava-a orgulhosamente à volta do pescoço. Estava ansioso para mostrar aos seus amigos.



Quando Baeoh chegou à sala, apenas lá estava a Cheeri. Ela já estava a treinar as suas combinações.
Ela estava sempre a treinar as combinações. Parecia muito séria.



"Olá Cheeri!" disse o Baeoh. "Eu vi-te no torneio este fim de semana, como te correu? Eu ganhei a medalha
de competidor, olha aqui!" A Cheeri nem parou de treinar para olhar, e disse friamente, "Eu ganhei o primeiro
lugar." "WOW," disse Baeoh, "Essa medalha deve ser espetacular! Posso vê-la?" e a Cheeri respondeu, "Eu
não a trouxe."



Baeoh pensou que ela estava triste. "Já a perdeste? Eu estou sempre a perder coisas, disse o Baeoh". "Não,
eu não a perdi, só não estou contente," Respondeu a Cherri. "Porque não?" Perguntou o Baeoh. "Porque as
minhas pontuações deviam ter sido melhores." Rosnou ela. E o Baeoh perguntou confuso: "Como podem as
tuas pontuações ser melhores que o 1º Lugar?". "Tu não percebes porque tu não levas nada a sério," disse a
Cherri chateada enquanto se afastou para continuar a treinar.



OBaeoh ficou triste por ela. Ela tinha ganho o primeiro lugar e não parecia nada animada.
Não foi nada divertido ganhar e não ficar contente com isso,
pensou o Baeoh enquanto arrumava o seu saco
de treino e se preparava para a aula.



Na aula seguinte o Baeoh voltou a chegar mais cedo. Tinha sido o dia de receber as notas da escola. As notas
do Baeoh não andavam muito boas. A Cheeri também já lá estava e como era normal já estava a treinar. Ela
parecia novamente zangada. "Parece que tu também não tiveste boas notas." Disse o Baeoh. "Eu tive tudo
Bons." Disse a Cherri sem olhar para ele. "E ainda assim não estás contente, só porque não tiveste Muito
Bom a tudo? Eu estaria aos saltos de felicidade!". "Tu não entendes o que é dar o máximo, pois não?"
Resmungou a Cheeri.



OMestre Jahngsoo já tinha ouvido o suficiente. "Cherri e Baeoh, venham cá," disse ele. "Sim Sr.," Responderam
forte e correram para ele. O Mestre Jahngsoo disse firmemente. "Eu quero que vocês os dois trabalhem juntos
hoje. Cherri vais ajudar o Baeoh nos trabalhos de casa. Baeoh vais ajudar a Cheeri a treinar as combinações."
Tanto a Cherri como o Baeoh ficaram confusos. "Ele não leva nada a sério." disse a Cheeri. " Ela está sempre
a treinar as combinações, sabe melhor do que eu. Como é que a vou ajudar?" Disse o Baeoh. O Mestre
Jahngsoo disse: "Eu estou confiante que ambos vão encontrar formas de se ajudarem. Agora vão."



O Baeoh e a Cheeri sentaram-se a fazer os trabalhos. A Cheeri tinha um monte de livros junto a ela enquanto
o Baeoh apenas tinha um à sua frente. Ela parecia muito séria enquanto começava o seu trabalho de soletrar
palavras. O Baeoh largou o seu livro e com dois lápis pendurados da boca como presas, foi ter com a Cheeri
e disse: "Olha pra mim, sou um vampiro!". A Cheeri não se riu. "Tu não levas as coisas a sério, nunca vais
aprender". Disse ela com um ar franzido.



Depois de uma hora de trabalhos, eles decidiram fazer uma pausa dos estudos e foram praticar as combinações
da Cheeri. Ela fez uma vez, e pareciam boas e fortes mas o Baeoh reparou numa coisa. "Eu gosto muito da
tua força, mas podias sorrir um pouco." disse ele. "O quê?" Disse a Cheeri, "o Taekwondo não é para rir, é
para dar pontapés!". E o Baeoh responde, "Mas se não te divertes enquanto dás pontapés, porque o fazes?".



"Tive uma ideia, porque não fazemos um jogo?" O Baeoh foi a correr buscar uma bola. "Eu atiro-te a bola e
tu acertas na bola com o pontapé semi-circular!" disse ele hesitante. "Isso é parvo", disse a Cheeri. "Esse é o
objectivo," disse o Baeoh. Ela pensou um pouco e disse: "OK, mas sempre que atirares a bola, antes tens que
soletrar uma palavra corretamente." "Combinado!" Disse o Baeoh. "B-O-L-A, bola". De seguida atira a bola
à Cheeri e ela acerta em cheio na bola com o semi-circular enviando a bola de volta para ele. " Eu aposto que
consigo atirar a próxima bola por cima da tua cabeça," disse ela com um ligeiro sorriso na cara. "Ai é?! R-E-
S-P-E-I-T-O, respeito," E atira de novo a bola . Desta
vez passou bem por cima da cabeça dele. Ambos riram
e continuaram com o novo jogo até passarem
por todas as palavras que o Baeoh
tinha que estudar. R-E-S-P-E-I-T-O



Na aula seguinte, o Baeoh estava super contente. Ele mal conseguia esperar para mostrar aoMestre Jahngsoo
o seu teste de soletrar palavras. Ele correu para a STAT a gritar, "Eu tive 100% um Muito Bom!" e claro,
quem já lá estava a treinar era a Cheeri mas desta vez estava diferente. Estava a sorrir. "Bom trabalho,
parabéns pelo teu Muito Bom, e olha para isto," disse ela enquanto fazia um semi-circular. "O meu pontapé
está mais alto! Parece que aquele jogo funcionou para os dois!"

MuitoBom



O Mestre Jahngsoo estava a observar, chamou os dois outra vez e perguntou: "Então e porque é que acham
que ambos tiveram sucesso?" O Baeoh diz, "Sr. eu acho que a Cheeri me mostrou que se eu realmente quiser
alguma coisa, eu tenho que me focar e não desistir." a Cheeri acrescentou: " E o Baeoh mostrou-me que mesmo
quando estou a dar o máximo, não me posso esquecer de me divertir." "E o que aprenderam juntos?" Perguntou
o Mestre Jahngsoo. E ambos responderam ao mesmo tempo: "FAZER BONS AMIGOS!" "Óptimo! Ainda há
tempo antes da aula." Disse o Mestre. "Eu também gostava de treinar os meus semi-circulares. Baeoh ainda
tens mais palavras para soletrar?" "Sim Srta.!" Disse ele enquanto foi a correr buscar uma bola.


