Teatro – Higiene – Preguiça de tom ar banho.

Quem gosta de tomar banho, levante a mão. Voc ês c onhec em alguém que tem preguiç a de tomar banho? Bem,
voc ês vão c onhec er uma menina hoje que morre de preguiç a. Vamos ver o que ac ontec eu c om ela?
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Lili já está na hora de vc tomar banho para ir a esc ola.
De novo mãe!
Como de novo, que eu me lembre vc ainda não tomou banho hoje.
Ah, mãe. Mas eu tomei antes de ontem.
A nt es de ont em!? F ilha, prec isamos t omar banho t odos os dias se não v ai ajunt ando
c asc ão.
Eu c oloc o uma roupa limpa.
Seu c orpo vai c ontinuar sujo da mesma forma. Quando saímos à rua, nós não
perc ebemos muito, mas o ar está c heio de poeira e poluiç ão que ac abam se
ac omodando no nosso c orpo.
Ah, mãe, nem dá para ver.
Mas não tem c omo a gente disfarç ar o c heiro. Voc ê sua todos os dias depois de pular,
c orrer e brinc ar.
Eu uso perfume então, mãe. (tira um perfume do bolso e passa grande quantidade)
Não resolve filha, pelo c ontrário, piora. Além do mais, voc ê pode fic ar c om c oc eiras pelo
c orpo inteiro.
Só mais hoje vai...
Depois não rec lame se algum c oleguinha seu fugir de voc ê hoje.
(mãe sai de c ena e se troc a para ser a Paty. Entra Juju.)
Oi LiLi? (ao se aproximar, sente o c heiro desagradável e se afasta c om c ara de nojo)
Oi Juju, o que ac ontec eu?
Ah, nada não.
Ah, fala vai.
V oc ê não esquec eu de nada hoje não?
Não, fiz toda a liç ão, estudei, brinquei de pega- pega na rua... por que?
Ah, deixa prá lá então.
Eu, hein, tá fic ando doida Juju.
(entra Paty)
Oi Paty, que bom que vc veio! (Juju c orre para perto da Paty)
Oi meninas, por que tanta alegria em me ver?
Ela está muito esquisita hoje, Paty.
Lili...ac ho que tem alguma c oisa de errado é c om voc ê. (Paty sente o c heiro e fic a mais
perto da Juju)
Será que pisei no c oc ô? (olha para a sola do sapato) Ou sentei em alguma lugar sujo.
Vou me olhar no espelho, esperem um pouquinho, meninas. (Lili sai de c ena)
Agora voc ê entendeu porque eu fiquei tão feliz c om a sua c hegada?
Voc ê sentiu o c heiro da Lili?
Claro, quem não iria sentir. Até se eu estivesse c om o nariz entupido eu sentiria.
Ac ho que faz uma semana que ela não toma banho.
S erá que ela lav a as mãos pelo menos?
O pior é que ela está usando um perfume tão forte que ac abou piorando ainda mais.
Chii, lá vem ela de novo. (entra Lili novamente)
Oi gente, não enc ontrei nada de errado c omigo.
Vamos para a aula depressa Juju.
Ei, me esperem.
(c hegando na sala de aula, Paty e Juju proc uram afastar as c adeiras de perto da Lili, Lili
se aproxima delas, elas se af ast am nov ament e, repet e- se est a aç ão 4 v ezes)
Posso f azer c om voc ê o trabalho que a professora pediu, Juju? (c oloc a a c adeira perto
da Juju)
Ah, ac ho que vou fazer sozinha mesmo.
E voc ê Paty posso...
Eu já vou fazer c om a Juju.
Eu hein, o que ac ontec eu c om voc ês duas?
Nada!
Pois saiba que quem nada é peixe.
Pelo menos os peixes são limpinhos. (toc a o sinal da esc ola e saem c orrendo)
Ué, minhas melhores amigas não eram assim c omigo. Será que não gostaram do meu
perfume? (interage c om as c rianç as)
(entra a mãe)
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Eu não t e disse para t omar banho ant es de ir para a esc ola?
S erá que elas perc eberam? A senhora c ont ou para elas, mãe?
Não prec isa nem c ontar.
É muito desagradável fic ar perto de alguém que não toma
banho. (c heira a filha e faz c areta)
Eu vou fazer um teste, amanhã vou tomar um banho bem c apric hado antes de ir a
esc ola.
Muito bem, Lili. Depois vc me c onta o resultado. ( no outro dia...)
(sai a mãe e Lili vai tomar banho. Volta Lili c om a moc hila.
Oi Juju!
Oi Lili, a Paty ainda não c hegou?
Ainda não. (Juju sente o perfume da Lili)
Nossa Lili, que diferenç a de ontem hein, agora vou querer até um abraç o(entra
seu.
Paty)
Juju, o que ac ontec eu?
Venha abraç ar nossa amiga Lili também, Paty.
Claro! Quer ent rar no nosso grupo para f azer o t rabalho que a prof essora pediu, Lili?
Posso mesmo! Que bom, a mamãe tinha mesmo razão.

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

