A namorada vaidosa
Personagens: Clarisse, Teresa e Julinho
Quando a peça se inicia, Julinho está deitado no sofá, totalmente coberto e imóvel.
Entram Clarisse e Teresa.
Clarisse:

Estou furiosa, Teresa! Fu-ri-o-sa!

Teresa:

O que houve, Clarisse?

Clarisse:

Isso não é coisa que se faça com uma garota como eu!

Teresa:

Mas, Clarisse, afinal de contas, o que foi que aconteceu?

Clarisse:

Ah, Teresa! Você nem imagina. O Julinho ficou de me levar ao baile
ontem à noite e...

Teresa:

O Julinho, o seu namorado? E ele não apareceu?

Clarisse:

Apareceu, Teresa. Apareceu, sim. Chegou até na hora certa. Mas, enquanto eu subi só um minutinho para retocar a maquiagem, o danado
foi embora. Que desaforo!

Teresa:

Ele foi embora, é? Mas, escute aqui, Clarisse, eu conheço você muito
bem. Será que você demorou mesmo só um minutinho retocando a
maquiagem?

Clarisse:

Bem... ora, um minutinho ou dois que diferença faz?

No sofá, Julinho dá um ronco bem alto.

www.bibliotecapedrobandeira.com.br

Clarisse:

(assustando-se) Ui! O que foi isso?

Teresa:

Esse barulho? Ora, não deve ser nada. Vai ver é algum cachorro perdido lá fora.

Julinho ronca novamente, e o pano mexe-se no sofá.
Clarisse:

Ouviu, Teresa? Viu, Teresa?

Teresa:

O quê? Onde?

Clarisse:

Ali, no sofá!

Outro ronco e outra mexida.
Teresa:

Ai! Ouvi, sim! Vi, sim!

Clarisse:

(Abraça-se a Teresa) Ai! Acho que é... um fantasma!

Teresa:

(Também assustada) A-a-acho que não, Clarisse. Deve ser só um ratinho...

Clarisse:

Um rato?! Pior ainda! Tenho mais medo de rato do que de fantasma!

Teresa:

Pensando bem, eu também tenho medo de rato. Ai!

Clarisse:

E de fantasma?

Teresa:

Tenho mais medo ainda!
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Os roncos aumentam e o pano mexe-se mais.
Teresa:

Só pode ser um fantasma! É muito grande para ser um rato!

Clarisse:

Talvez seja um elefante!

Teresa:

Deixe de besteira, Clarisse! Onde já se viu um elefante escondido no
sofá das pessoas?

Clarisse:

E se for... e se for um ladrão?

Teresa:

Ladrão?! Tenho mais medo ainda de ladrão!

Clarisse:

Vai ver um ladrão entrou aqui e escondeu-se pra pegar a gente de
surpresa!

Teresa:

E se a gente gritar por socorro?

Clarisse:

Nada disso, menina. Fique quieta, senão o ladrão percebe que a gente descobriu ele!

Teresa:

Ai, ai, ai! E o que a gente vai fazer?

Clarisse:

(pegando uma vassoura) O jeito é a gente pegar o ladrão antes que ele
pegue a gente!

Teresa:

Ai, ai, ai! Isso não vai dar certo!

Clarisse:

Quem vai dar certo somos nós! Vamos dar certinho com essa vassoura na cabeça do ladrão. Vamos!
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Teresa:

Você vai na frente...

As duas fazem o jogo de ir até as cobertas, de recuar de medo, de avançar etc.
Quando Clarisse está com a vassoura levantada, pronta para o golpe, Julinho mexe-se fortemente debaixo das cobertas e ronca fortíssimo.
As duas:

(surpreendendo-se e perdendo a coragem) Socooooorroooo!!!

Julinho acorda com o grito e pula do sofá.
Julinho:

O que foi? O que foi? Calma! Eu estou aqui. Digam o que foi, que eu
estou aqui para resolver!

Clarisse:

O quê?! Você estava aí o tempo todo?

Julinho:

Que tempo todo? Eu estava esperando que você ficasse pronta para
ir ao baile. Acho que cochilei um pouquinho. Mas chega de conversa.
Vamos embora logo, senão a gente chega atrasado ao baile.

Teresa:

Mas que baile, Julinho? Ah, ah, ah! O baile já deve ter acabado há
muito tempo. Já é de manhã. Você dormiu a noite toda!

Clarisse:

Puxa, Julinho! E eu que pensei que você tinha ido embora e me deixado aqui, sozinha...

Teresa:

Ah, ah! Um minutinho para se maquiar! Foi um minutinho só que você
disse ao Julinho que ia demorar ontem à noite? Ah, ah! Eu imagino
quanto você deve ter demorado para o Julinho até pegar no sono!

Julinho:

Puxa, então eu dormi tanto assim? Não faz mal. Se a gente perdeu o
baile de sábado à noite, hoje é manhã de domingo, e o dia está lindo!
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Vamos fazer um piquenique? Vamos nós três. Você também está convidada, Teresa.
Teresa:

Oba! Está pra mim!

Clarisse:

Um piquenique? Boa idéia! Esperem só um pouquinho, que eu vou
retocar a maquiagem. Demoro só um minutinho...

Julinho:

Só um minutinho? Ah, ah, ah!

Teresa:

Pronto! Com a vaidade da Clarisse, esse piquenique só vai começar à
noite!

Todos riem.
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