Cuidados com os cabelos
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Voc ês viram minha bonec a por aí? (entra c oç ando a c abeç a)
Oi S andrinha, o que est á f azendo?
Proc urando minha bonec a
Aqui está. Eu a guardei porque vc esquec eu na minha c asa.
Obrigada
O que ac ont ec eu c om seus c abelos? T oda hora est á se c oç ando, parec e at é que
está c om sarna.
A h, eu não sei, só sei que não pára e c oç ar desde ant es de ont em.
Vc já esperimentou lavar os c abelos?
Lavar? Uh, na verdade não gosto muito de lavar os c abelos.
É dá para perc eber.
Dá mesmo?
Claro, faz tempo que eu havia notado, mas fiquei sem graç a de te falar. (torc e o
nariz f azendo c aret a)
Minha mãe tb vive me falando para eu pentear os c abelos, mas eu não c onsigo, o
pent e não passa pelos meus f ios, olha. ( t ent a mas não c onsegue)
Deixe- me tentar. (também não c onsegue) vamos pegar minha esc ova, talvez
ajude, venha. (saem de c ena)
Uh, uh. Quanto c abelo! Quer dizer, quanta c rianç a! Voc ês não sabem quem sou,
não é? Bem vou dar uma dic a: adoro c abelos e moro neles. Ah, voc ês já viram um
piolho deste tamanho? Na verdade, não existe mesmo. Ac ontec e que se eu me
mostrasse do tamanho que sou verdadeiramente, voc es não iriam me ver, porque
sou bem pequenininho e pretinho. Eu pulei do c abelo da Sandrinha!
Eu adoro f ic ar passeando na c abeç a daspessoas, eu me reproduzo muit o rápido,
sabiam. Quando c anso de uma c abelo, logo pulo em outro c abelo e c ontinuo me
reproduzindo. Voc ês sabem c omo se c hamam meus ovos? Lendias, e são
branquinhas, lindas, iguais a mim. Ah, quer dizer... bem
agora que já c ansei dos
c abelos da Sandrinha. Existem c entenas de lêndias na c abeç a dela, logo logo vão
nasc er, mas eu prec iso enc ontrar outros c abelos. Adivinhem onde é que vou pular
agora? Só estou esperando a Vivi se aproximar uma pouc o mais da c abeç a da
Sandrinha, para eu mergulhar lá, ih, já é hora, yes! T c haaaaaaau, até mais tarde!
( sai de c ena ent ram as duas se c oç ando)
Sandrinha, ac ho que peguei c oc eira de voc e.
Xii, será que isso pega?
Seja lá o que for, eu peguei também.
Crianç as, vc s já fic aram c om a c abeç a c oç ando assim?
O que será que dev e ser?
(interagir c om as c rianç as e ir no meio delas, o piolho entra em c ena de novo e se
infiltra no meio das c rianç as assustando- as)
(Examinam uma a outra e gritam de medo.)
Ac ho que teremos que ir até a farmác ia c omprar um remédio em forma de
shampoo para mat ar est es piolhos.
É e dev e ser o quant o ant es, ant es que est as lendias nasç am. V amos.
Remédio em forma de shampoo! Ah! Isso não, não....(sai de c ena)
(entram em c ena novamente as meninas)
Ainda bem que c onseguimos matar os piolhos e as lendias, agora só falta pentear
os c abelos c om um pente bem fino para retirá- las.
Agora vou c uidar mais dos meus c abelos e tomar c uidado para não pegar piolhos
nov ament e.

Fim
(rec ebido sem menç ão de autoria. Se souber qual seja, por favor, nos informe, a fim de darmos os devidos
c réditos)

