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PÃO COM OVOS
JANELIS: e para as mulheres, o que resolveu?
LETÍCIA: sei não, vou ver isso amanhã na padaria.
SARAH: hum que delícia, eu quero comer.
LETÍCIA: delícia, só se for homem!
JANELIS: oba! Na padaria?
SARAH: o quê? Dar pra homem na padaria?
LETÍCIA: boa ideia, no meio das roscas. Três professoras de Teatro e o padeiro.
SARAH: dar a rosca, no meio das roscas!
LETÍCIA: pão Baguete!
JANELIS: urrul! A gente vai brincar de fazer pão!
LETÍCIA: com os ovos dele?
SARAH: pão com ovos e linguiça, aqueles pães recheados. Encenando, o pão! Ensaiando, o
pão!
LETÍCIA: comendo o pão, no plano baixo.
SARAH: ensaiando o café da manhã!
JANELIS: eu quero usufruir desse pão todinhooo...
LETÍCIA: onde?
JANELIS: eu devoro todo esse pão, abocalhando cada pedaço, na minha boca faminta. Tão
faminta, que devora o pão Baguete. Oh pão, que me farta hoje!
SARAH: farte-me, por todos os lugares, onde tenho fome.
JANELIS: saciando-me, em loucuras por cada farelo teu, que desce pelo o meu corpo.
LETÍCIA: gostei desse trem de todos os lugares.
JANELIS: quero-te, oh pão, como se fosse pela última vez e como se fosse pela primeira.
SARAH: oh pão, que me mata de tesão!
JANELIS: você vai e volta em seguida, de forma continua, para fartar-me novamente.
SARAH: venha logo, que irei te abocanhar. Faminta como estou, não te deixarei escapar.
Venha derretendo na minha boca; pois estou salivando, por não aguentar mais esperar, pra cair em
toda essa gostosura.
JANELIS: oh pão, venha engolir-me e me molhar toda!
LETÍCIA: que me embebeda de leite paterno.
SARAH: pão gostoso, eu te mordo por cima e você me morde por baixo. Te como por cima
e você me come por baixo.
JANELIS: para em seguida, engolir-te todinho, até o fim.
LETÍCIA: nesse engolir, eu te dou vida e você me enche de vidas.
JANELIS: sem deixar escapar nenhum farelo, da massa que te fez.
LETÍCIA: que transbordam pela pele do meu corpo arfante.
SARAH: sem escapar nada, que me faz supitar de tesão.
JANELIS: e parindo, a gente aumenta a taxa de natalidade.
SARAH: aumentando a taxa de natalidade, nasce mais padeiros pra fazer a prole aumentar.
JANELIS: pão que vem e vai e vem e vai, nesse balanço gostoso. Que os olhos me fazem
virar!
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SARAH: assim, todos poderão experimentar, a maravilha que é transar com o pão Baguete
do padeiro.
JANELIS: ufa, cheguei ao orgasmo!
SARAH: eu demoro mais um bocadinho!
JANELIS: e você Lê?
SARAH: calma, que ela está chegando lá!
LETÍCIA: por que calou Janelis?
JANELIS: estava comendo pão, só não era Baguete.
SARAH: já imaginou um homem, à noite inteira, nas mãos de nós três? Já pensou?
JANELIS: só as três e ele? Urrul...
LETÍCIA: ele não aguenta.
JANELIS: ele ia ficar acabado. A gente inspirada, pensando que ele é o pão. É só vocês
marcarem o dia!
SARAH: dentro da boca e eles escorrendo felizes pela garganta. Isso me deu fome, espera
que vou à cozinha ver o que tem pra comer. Achei pão com geléia. Essa coisa gosmenta, que
lambreca toda a boca e desce escorregando no íntimo do meu ser.
JANELIS: com geléia não quero, mas com dois ovos eu quero.
SARAH: eu não como ovos!
JANELIS: não, os ovos ficam de fora!
SARAH: mais hoje, já teve salada de ovo com batata no almoço. A gente agora come só a
salsicha mesmo!
JANELIS: é!
SARAH: mais eu ainda nem comi, só senti o cheirinho. Minha irmã acaba de fazer pó pica!
JANELIS: quero ser todinha picada. Vai rolar um Baguete aí Sarah? Daqueles recheados?
Hummm. Estou com muita fome!
LETÍCIA: assim a pica vai rolar.
SARAH: haaa...
JANELIS: quero ser picada pela pica. Meninas, já vou indo e bons sonhos de picas e pães
pra vocês. E Letícia, até amanhã com o Baguete da padaria e a gente se vê lá.
SARAH: eu também vou... urrul...
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