ESQUETES TEATRAIS

PENSAMENTOS DESNUDADOS
20 ATORES:
NARRADORA
PROFESSORA
BIA
LEONARDO
16 JOVENS

CENA
NARRADORA ENTRA SOZINHA

NARRADORA - A gente pensa tanto o tempo todo, que às vezes a gente esquece
de pensar que os outros estão pensando também!! Todo mundo
pensa sem parar. E é uma bobagem, uma perda de tempo a gente
ficar querendo adivinhar o que o outro está pensando. Ou pior,
quando a gente fica presumindo o que o outro está pensando. As
pessoas pensam cada loucura... Imagina se a gente tivesse o poder
de ouvir o pensamento de todo mundo?

ENTRAM BIA E 8 JOVENS, QUE FICAM EM PÉ ESPALHADOS PELO PALCO
CONVERSANDO. ENTRAM LEONARDO E MAIS 8 JOVENS.
LEONARDO PASSA POR BIA

LEONARDO - Oi Bia! Tudo bem?...

BIA -

Oi Leonardo... Tudo...

ENTRA A PROFESSORA

PROFESSORA - Oi gente, bom dia! Bem vindos a nossa aula de meditação! Vamos
sentando.
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FORMAM-SE TRÊS FILAS DE 6 JOVENS, ALTERNADAS, PARA QUE TODOS OS JOVENS
FIQUEM VISÍVEIS PARA A PLATEIA. BIA E LEONARDO SENTAM NA PRIMEIRA FILA, COM
DOIS JOVENS SENTADOS ENTRE ELES.

PROFESSORA - ( FALA ANDANDO ENTRE OS ALUNOS) Hoje nós vamos aprender
uma técnica básica de meditação e concentração. É o seguinte:
normalmente nós respiramos 15 vezes por minuto. Hoje vamos
aprender uma técnica que nos faz respirar apenas 5 vezes por
minuto. Isso acalma nossa mente, nosso coração, e traz muitos
benefícios para nosso corpo.
A técnica é assim: Inspiramos contando 4 segundos. Aí prendemos
nossa respiração por 2 segundos. Expiramos por 4 segundos, p r e n d e mos nossa respiração por 2 segundos, e aí começa tudo de novo.
Inspira 4, prende 2, expira 4, prende 2.
A contagem ajuda muito a manter o foco. Alguns de vocês, que têm
uma concentração mais desenvolvida, vão conseguir. Muitos vão ver
que vários pensamentos ficam vindo a mente. Quando vocês se
pegarem pensando, e não contando, tentem voltar a contagem da
respiração. Vamos começar? Todo mundo fecha os olhos.

TODOS OS ATORES FECHAM OS OLHOS E NÃO ABREM MAIS ATÉ O FINAL DA
ESQUETE. OS ATORES FALARÃO TODOS OS TEXTOS DE OLHOS FECHADOS, VISTO
QUE ESTÃO, NA VERDADE, PENSANDO.

PROFESSORA - Inspira 1,2,3, 4, prende 1,2 expira 1,2,3,4 prende 1,2

BIA -

O Leonardo é muito gato.... Mas como é que ele vai gostar de mim?
Eu reconchuchuda desse jeito....

LEONARDO - A Bia é tão linda! Nunca gostei de mulher muito magra.... Ela é
muito gata!! Como é que eu vou fazer ela olhar para mim?

JOVEM 1 - 1,2,3,4 - 1,2 - 1,2,3,4 - 1,2

JOVEM 2 - Ih, sair daqui preciso ir ao mercado pra minha mãe, esqueci a lista em
casa.... Que tinha? Banana, molho de tomate, queijo, saco de lixo....
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BIA -

E eu não consigo descobrir se ele tem namorada...

LEONARDO - Desde que eu vi a Bia não me interesso em mais ninguém! Eu tenho
que fazer alguma coisa...

JOVEM 3 - Mas aquele top amarelo ficou muito ruim com aquela calça
vermelha!! Ai, a Juliana é muito cafona!

JOVEM 4 - Peraí, se um MIG-31 voa a 3.030 km/hr , é claro que ele é o caça mais
rápido do mundo!

LEONARDO - Como é que vou chamar atenção da Bia? Me matei de jogar vôlei
no recreio e ela nem percebeu...

BIA -

Fiquei louca com o Leonardo jogando vôlei no recreio ontem.
Disfarcei tanto para ele não ver que eu estava babando... Será que
ele notou?

JOVEM 5 - 1,2,3,4 - 1,2 - 1,2,3,4 - 1,2

JOVEM 6 - Gente, vou cair dormindo aqui. Esse troço de ficar contando
respiração tá me dando um sono horroroso!

BIA -

Eu estava pensando em ir na festa da Manu no final de semana....
Mas preciso descobrir se o Leonardo vai. Ah, se ele não for eu não
vou não...

LEONARDO - Puxa, a festa da Manu ia ser uma boa oportunidade pra gente ficar
junto. Mas vou ter que descobrir se a Bia vai... Só vou se ela for!

JOVEM 7 - Ai meu Deus, a tarefa de matemática é pra hoje!! Tenho que parar
de não anotar as coisas achando que vou lembrar....

JOVEM 8 - O Junior me traiu! É claro que vou acabar com ele. E a irmã dele: “ Ai,
vê se não vai arrebentar o coração do Junior...” Eu não! O coração
ele só tem 1, eu vou é arrebentar os ossos dele, que são 206...
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BIA -

Aquele dia que a gente ficou quase meia-hora c o n v e r s a n d o n o
ponto do ônibus foi tão bom. Leonardo até deixou passar o ônibus
dele para me fazer companhia até chegar o meu. Bom, mas ele disse
que o ônibus passava de meia em meia hora...

LEONARDO - Aquela conversa no ponto de ônibus foi demais! Que garota mais
inteligente, mais divertida. Até perdi o ônibus. E o pior é que
meu
ônibus só passa a cada duas horas...Ela foi embora e eu fiquei
mofando... Mas super valeu a pena!

JOVEM 9 -

1,2,3,4 - 1,2 - Por que que eu insisto em ficar me apaixonando por
garotos que não me dão a menor bola?

JOVEM 10 - Na boa, eu não conheço uma pessoa que consiga terminar o
shampoo e o condicionador ao mesmo tempo!

BIA -

O Fabio é super amigo dele, bem que podia me ajudar... É, mas
também não vou dar esse mole de chegar e falar que tô super
apaixonada.... Vai que ele seja fofoqueiro...

LEONARDO - Droga, eu não conheço bem nenhuma amiga dela, vou pedir ajuda
pra quem?...

JOVEM 11 - Coisa chata isso do meu pai ficar falando que videogame influencia
as pessoas. Se isso fosse verdade a maioria da galera que usa
facebook ia virar fazendeiro! Me poupe!

JOVEM 12 - Não entendo nada de santo! Se colocarem São Pedro, Santo Antônio
ou São João num cavalo, pra mim é tudo São Jorge.

BIA -

Já sei! Acho que vou conversar com o Fabio para a gente combinar
uma galera de ir ao cinema. Aí eu peço para ele convidar o
Leonardo. Isso pode funcionar...

LEONARDO - Eu preciso tomar coragem e convidar a Bia, sei lá, para ir ao
cinema. Um cineminha básico.
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JOVEM 13 - Será que estão todos contando e só eu estou estou entediada?? Ok,
você consegue... 1,2,3,4... Desisto....

JOVEM 14 - Que saco isso que eu não dou sorte no amor. Acho que meu cupido
usa drogas!

BIA -

Melhor eu esquecer essa história. O Leonardo mal sabe que eu
existo!

LEONARDO - Eu preciso fazer alguma coisa logo! Não paro de pensar nela!

JOVEM 15 - Hmm, o que será que vai ter no lanche hoje??

JOVEM 16 - Será que fica muito over eu usar maquiagem de manhã? 1,2,3,4...

BIA -

Ah, se eu fosse menos insegura...

LEONARDO - Ah, se eu tivesse um pouquinho mais de autoconfiança...

PROFESSORA - OK, vamos voltar a respirar devagar, normalmente, abrindo os
olhos devagar. Quem conseguiu fazer a contagem?

TODOS LEVANTAM A MÃO, NA MAIOR CARA DE PAU

PROFESSORA - (COM UMA CARA MUITO DESCONFIADA PARA A PLATEIA) Ah, tá
bom... Que ótimo... Ok, por hoje é só, até semana que vem!

TODOS SE LEVANTAM E VÃO SAINDO DEVAGAR . LEONARDO E BIA SE OLHAM

LEONARDO - Tchau Bia... Bom te ver...

BIA - Tchau Leonardo...
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TODOS VÃO SAINDO. BIA E LEONARDO SAINDO POR ÚLTIMO, CADA UM POR UM
LADO DO PALCO. ANTES DE SAIR DE CENA, LEONARDO VIRA:

LEONARDO - Bia!!!

BIA, QUE TAMBÉM JÁ ESTAVA QUASE SAINDO DE CENA, VIRA.

LEONARDO - Você quer ir ao cinema comigo amanhã?

BIA ABRE UM SORRISO ENORME E ACENA QUE SIM COM A CABEÇA. OS DOIS
FICAM SUPER FELIZES E SAEM DE CENA.
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