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MENININHA

Na escola estão Pedro e Thiago conversando.
PEDRO: Cara você viu o jogo ontem?

THIAGO: Não, tive que dormi mais cedo por que eu tenho
prova de matemática hoje.
PEDRO: Bah tu perdeu um baita jogo.
THIAGO: (olha para o lado e vê uma menina entrando)
Nossa Pedro quem é aquela menininha que acabou de
entra? É tua colega?
PEDRO: Não, por que gostou dela?
THIAGO: Acho que sim, meu coração bateu mais forte
quando eu a vi.
PEDRO: Thiago tu tá apaixonado pela menininha nova.
Viu faz assim, escreve um bilhete anônimo para ela, que
eu entrego e ainda descubro o nome dela.
THIAGO: Tá, mas o que eu escrevo?

PEDRO: Ah não sei (bate o sinal), mas vamos pra sala, se
falamos no recreio.
THIAGO: Tão tá.
No quarto de Thiago ele escreve o bilhete para sua
menininha.
THIAGO: (escrevendo) Daqui a pouco o Pedro tá
chegando e vou mostrar para ele o bilhete (ouve baterem
na porta e vai abrir).
PEDRO: Então Thiago escreveu o bilhete?
THIAGO: Escrevi sim, tá aqui, que lê?(entrega)
PEDRO: Quero sim (pega e lê)
THIAGO: Será que ela vai gostar?
PEDRO: (acaba de ler) Lógico que ela vai gostar, e vai ficar
super curiosa para saber quem é o autor do bilhete.
THIAGO: Então tá amanhã quando ela chegar lá no
colégio você entrega para ela.
No outro dia na escola.
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THIAGO: Pedro, Pedro ela chegou a minha menininha
chegou, vai lá e entrega o bilhete pra ela.
PEDRO: Tá calma Thiago deixa ela pelo menos entra no
colégio; tá agora vou ir lá entrega.
THIAGO: Viu não se esquece de pergunta o nome dela.
PEDRO: Tá pode deixa!
THIAGO: Tá então vai logo!
Pedro então vai até a menininha.
PEDRO: Oi
ALINE: Oi
PEDRO: Tudo bem?
ALINE: Tudo e você?
PEDRO: Também, qual é o seu nome?
ALINE: Aline e o seu?

PEDRO: Pedro viu Aline eu tenho um bilhete de um amigo
meu que gosta muito de você, mas tem medo de se
declarar pessoalmente, mas ele se declara nesse bilhete
(entrega o bilhete).
ALINE: Hum, que bom posso ler ele agora?
PEDRO: Pode, viu eu vou ir toma água depois vou pra
minha turma, tá tchau.
ALINE: Thau.
THIAGO: (aparece Thiago separado como a voz do
bilhete) Todos os dias na escola, quando eu via você meu
coração bate forte e eu nem sabia o porquê, eu sou
apenas um menino descobrindo a paixão, eu te olhava o
tempo todo e nem sabia a razão.
ALINE: Oh que lindo preciso saber quem é o menino que
escreveu esse bilhete.
No outro dia Aline vai fala com Pedro.
ALINE: Oi Pedro.
PEDRO: Oi Aline, gostou do bilhete que eu te entreguei
ontem?
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ALINE: Sim, e quero saber quem é que escreveu o
bilhete?
PEDRO: Ah, não posso falar.
ALINE: Ah Pedro, diz ai.
PEDRO: Viu eu vou falar com o meu amigo, daí vou ver
com ele, pois daí podíamos marcar um encontro.
ALINE: Tá, a gente pode marcar amanhã depois da aula,
pra eu conhecer meu admirador secreto.
PEDRO: Tá, tchau Aline.
ALINE: Tchau Pedro.
Pedro vai conversar com Thiago.
THIAGO: Então Pedro, como é o nome dela? Ela gostou
do meu bilhete?
PEDRO: Cara ela se amarrou no teu bilhete, podia virar
escritor, e o nome dela é Aline.
THIAGO: (suspirando de paixão) Aline, então o nome dela
é Aline, que nome mais lindo.

PEDRO: E ela que te conhecer amanhã depois da aula.
THIAGO: (surpreso) Amanhã?
PEDRO: É.
No outro dia.
THIAGO: Eai Pedro.
PEDRO: Dae Thiago, ansioso pra falar pessoalmente com
a tua menininha?
THIAGO: Sim, não vejo a hora de acabar essa aula.
PEDRO: Eu também, mas eu não vou ficar segurando vela.
THIAGO: (rindo) Tá, pode deixa que eu vou sozinho.
No final da aula
PEDRO: Vai lá cara, força!
THIAGO: Vou precisar mesmo.
PEDRO: Tão tá, amanhã tu me conta.
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THIAGO: Tá
Thiago então vai ao encontro de sua menininha.
ALINE: (está de costa)
THIAGO: Oi.
ALINE: (se vira) Oi.
THIAGO: Tudo bem?
ALINE: Sim, então foi você que escreveu o bilhete?
THIAGO: Sim fui eu.
ALINE: É como é o seu nome?
THIAGO: É Thiago, e o teu é Aline né?
ALINE: Sim.
Então ficam em silêncio, seus olhares se fixam um para o
outro, suas mãos se tocaram e então o primeiro beijo de
Thiago e Aline aconteceu.
Depois ficam em silêncio, se olhando, até que o celular de
Thiago toca.

THIAGO: (atende o celular) Oi pai tudo bem?
PAI DE THIAGO: (aparece separado como a voz do
telefonema) Oi filho, comigo tá tudo bem, mas eu tenho
uma noticia que não vai te agrada.
THIAGO: Qual pai?
PAI DE THIAGO: (aparece separado como a voz do
telefonema) Meu filho nós vamos para outra cidade.
THIAGO: Não pai
PAI DE THIAGO: (aparece separado como a voz do
telefonema) Vamos sim, thau meu filho.
THIAGO: (começando a chorar) Não, não, não.
ALINE: O que aconteceu?
THIAGO: Eu vou ir pra outra cidade.
ALINE: (retirando uma lagrima do rosto de Thiago) Amor,
mesmo você indo pra outra cidade, eu nunca vou
esquecer de você, o nosso primeiro beijo. Meu amor eu
te amo muito.
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THIAGO: Eu também te amo muito eu nunca vou ter
esquecer.
Então beijam-se de volta.
(então escurece tudo e quando acende Thiago já crescido,
reencontra seu grande amigo Pedro).
THIAGO: Eai Pedro.
PEDRO: Eai Thiago, bah cara tu cresceu, mudo e a tua
menininha? Como foi o encontro de vocês? Não tive mais
noticias de você, tu se mudou e não falou mais comigo.
Mas volto pra fazer o que?
THIAGO: Cara eu voltei pra reencontrar ela, bah o nosso
encontro foi maravilhoso, eu dei o meu primeiro beijo
com ela, e agora quero ficar com ela pra sempre. Pois eu
cresci longe da minha menininha. Eu to com uma saudade
da minha menininha.
PEDRO: Cara vai, vai atrás do amor da tua vida, eu te
apoio.
THIAGO: Eu vou mesmo.
Então Thiago sai correndo, pra encontra sua amada.
Então Thiago vê Aline.

THIAGO: (gritando) Aline.
ALINE: (assustada) Thiago.
THIAGO: (gritando) Eu voltei pra te dizer que te amo, te
amo, te amo.
ALINE: (gritando) Eu também te amo, e quero viver pra
sempre com você.
Então eles correm um em direção ao outro e se beijam.
THIAGO: (olhando pra plateia) E vocês nunca desistam de
seu verdadeiro amor, que nem eu, nunca vou esquecer
minha menininha.
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