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PRISIONEIROS DE VOCÊ
Trim....
Linha 1.
Tick.
Letícia: pois não?
Welliton: oi
Leticia: oi Welliton! Como vai tu?
Welliton: tudo bem e você?
Leticia: ótima. E o carnaval?
Welliton: legal. Que dia vamos marcar nosso próximo encontro?
Leticia: próximo encontro?
Welliton: sim.
Leticia: o que você deseja no próximo encontro?
Welliton: posso falar mesmo?
Leticia: estou aqui ouvindo tudinho, que você disser.
Welliton: sexo!
Leticia: você quer muito isso?
Welliton: muito. Eu quero que você seja direta também, vai ter sim ou não?
Leticia: eu fico sem jeito, devido a nossa diferença de idade. Onde estão as meninas da sua
idade?
Welliton: não quero saber delas!
Leticia: seu objetivo não é só perder a virgindade?
Welliton: não!
Leticia: qual é então?
Welliton: é que sinto tesão em você e só quero fazer sexo com você.
Leticia: por que você sente este tesão perante a minha pessoa?
Welliton: é o seu jeito de ser.
Leticia: está bem, seja feita a sua vontade.
Welliton: que dia?
Leticia: domingo, o que acha?
Welliton: tem como ser quinta à noite?
Leticia: o que tem na quinta?
Welliton: é que domingo, já tenho compromisso.
Leticia: vai a onde?
Welliton: vou à casa da minha vó.
Leticia: entendo.
Trim....
Letícia: Welliton espera só um pouquinho.
Linha 2.
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Tick.
Letícia: oi!
Ocione: oi!
Letícia: oiii Ocione.
Ocione: como você está?
Letícia: estou bem e você?
Ocione: eu sinto a sua falta e estou morrendo de amor por ti.
Letícia: você fica falando isso pra mim, que eu acabo acreditando.
Ocione: mais é a pura verdade, eu sou louco por ti. Eu só permaneço vivo, porque tenho um
sopro de suspiro na minha alma que se chama Letícia. E você é a minha fonte do meu viver.
Letícia: você é muito malvado, falando essas coisas pra mim. Nem tem dó do meu coração.
Judia não!
Ocione: eu só falo o que eu sinto, o que o meu coração dita, o que a minha alma clama.
Letícia: que gostoso...
Ocione: aaahhh....como suspiro de amor por você Letícia.
Letícia: você é totalmente apaixonante Ocione.
Ocione: é você que deixa qualquer um apaixonado. Desde a primeira vez que te vi.
Letícia: fico feliz por isso.
Ocione: nem que você esteja à procura de seu príncipe encantado e o encontre, ainda sim te
esperarei.
Letícia: mas eu não procuro príncipe.
Ocione: então eu que sou um mero mortal, tenho chance? Eu quero te oferecer tudo no mundo.
Letícia: se esse mundo for composto de coração, aconchego e abraço eu quero.
Ocione: então eu tenho você todinha pra mim.
Letícia: acho você um doce de pessoa.
Ocione: não sei por que você não me dá mais moral. Ligo tantas vezes e não consigo falar com
você. Por que o mundo é tão cruel, por não ter você ao meu lado? Deixa pelo menos eu te ver uma
só vez?
Letícia: isso pode acontecer
Ocione: nossa, como estou feliz agora! Eu sou totalmente prisioneiro do seu amor.
Letícia: o que vai fazer no domingo?
Trim....
Letícia: Ocione, espera aí.
Linha 3.
Tick.
Letícia: oi.
Esley: oi. Saudades de você.
Letícia: que bom que sentiu minha falta.
Esley: você é a melhor mulher do mundo. A melhor na cama. Ninguém nunca me chupou igual
a você. Vou morrer sem te esquecer.
Letícia: hum.
Esley: você não tem noção de como eu te quero de novo. Sentir sua boca no meu corpo, no meu
pau. Nossa! Já estou duro aqui.
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Letícia: hum. Interessante.
Esley: o que anda fazendo da vida?
Letícia: só na lida e você?
Esley: também. Vamos repetir?
Letícia: repetir o quê?
Esley: o sexo!
Letícia: isso está no passado.
Esley: mas podemos ter no presente e no futuro de novo.
Letícia: não estou disposta e pra mim fica onde está.
Esley: Letícia, nenhuma mulher foi capaz de me fazer sentir o que você fez. Morro de vontade
de te ter novamente.
Letícia: então estou comunicando que você vai é morrer mesmo.
Esley: nunca esqueci você. Com você, tive o melhor sexo de toda a minha vida. Foi muito
gostoso. Tenho muita vontade.
Letícia: você sabe, que não encostará mais nenhum dedo em mim.
Esley: me desculpe, me perdoe.
Letícia: perdoo sim. Mas perdoar, não está associado a continuar, ou a voltar.
Trim....
Esley: naquela época eu era imaturo.
Letícia: eu não tenho nada haver, com a sua ausência de maturidade.
Letícia: Espera um pouco.
Linha 4.
Tick.
Letícia: oi!
Ricardo: oi, fala comigo minha sexóloga. Melhorou?
Letícia: estou ficando boa.
Ricardo: que bom. Então não foi trabalhar?
Letícia: só sexta.
Ricardo: pegou o atestado?
Letícia: peguei. E você, como está Coisa Linda?
Ricardo: estou bem, muito bem. Eu queria tanto ser o seu objeto sexual, mas não consigo tomar
a iniciativa.
Letícia: morro de rir de você. É só você deixar a timidez e vim me pegar.
Ricardo: essa timidez anda casada comigo e junta que não sou atraente e nem tenho
predicativos físicos.
Letícia: para com isso. Olha a autoestima.
Ricardo: essa já perdi a muito tempo.
Letícia: vou resgatar a sua autoestima.
Ricardo: como?
Letícia: com ações para você aprender a se amar. Eu sou gorda e me amo.
Ricardo: admiro pessoas assim como você. Mais você é muito má.
Letícia: má?
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Ricardo: sim, porque depois que me ajudar a resgatar a minha autoestima, você vai me
descartar como faz com muitos.
Letícia: está fazendo propaganda enganosa de mim.
Ricardo: você é como a viúva negra, usa e descarta.
Letícia: eu nunca descartei ninguém, eu simplesmente vou embora.
Ricardo: como você escolhe os descartáveis?
Letícia: Ricardo, aguenta aí um pouquinho.
Ricardo: deve estar conversando com uns dez. Quem manda ser gostosa.
Linha 1.
Tick.
Letícia: onde paramos mesmo?
Welliton: tem como o nosso encontro ser na quinta-feira?
Leticia: seria a que horas?
Welliton: tem como ser sedo?
Leticia: estou trabalhando Amore.
Welliton: à noite então, no mesmo horário daquele dia?
Leticia: e que horário foi?
Welliton: oito horas. E dessa vez vamos direto ao ponto.
Leticia: direto ao ponto! Por que, aquele dia você queria ter ido direto ao ponto? Se sim, então
por que não foi?
Welliton: estava com vergonha.
Leticia: e você não terá agora?
Welliton: si eu tivesse ido você teria aceitado?
Leticia: com certeza.
Welliton: nossa...mais como eu sou burro!!!
Leticia: então até quinta.
Welliton: ansioso. Beijos.
Leticia: outros mil.
Linha 2.
Tick.
Letícia: desculpe pela espera.
Ocione: vou embora, parece que você está um pouco ocupada.
Letícia: isso não me impede de lhe dar a atenção devida. É só ter paciência.
Ocione: desculpe-me.
Letícia: e aí, o que vai fazer no domingo?
Ocione: estou totalmente livre pra você.
Letícia: vou para o almoço, pode?
Ocione: sim minha deusa.
Letícia: o que quer que eu leve?
Ocione: nada, apenas você eu estarei satisfeito.
Letícia: que hora posso chegar?
Ocione: a partir das onze da manhã.
Letícia: o que terá de sobremesa?
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Ocione: o que você deseja?
Letícia: sexo!
Ocione: fechado, terá quantas vezes quiser. Mas minha deusa vê se não esquece de mim até
domingo.
Letícia: nunca me esquecerei de você. Tenho que ir agora.
Ocione: Letícia, eu sempre irei te amar.
Letícia: aguarde-me no domingo.
Ocione: então um grande beijo e até lá.
Letícia: outro.
Linha 3.
Tick.
Letícia: voltando ao assunto Esley, eu não tenho nada haver com a sua ausência de maturidade.
Esley: me dê uma chance, por favor.
Letícia: não tenho mais nada a dizer.
Esley: eu mudei e não consigo te esquecer. Já tentei várias vezes, mas você sempre volta na
minha cabeça.
Letícia: que bom. Isso irá te ajudar a nunca se esquecer, de como se deve tratar bem uma
mulher.
Esley: eu larguei o seminário por sua causa Letícia. Pra ficar livre e disponível só pra você.
Letícia: se quiser voltar pode voltar, aproveita que você é bem querido e os padres irão te aceitar
de volta.
Esley: depois que te conheci, não me vejo mais usando batina.
Letícia: eu lhe disse no início, que se quisesse continuar na vida santa, não devia me tocar.
Esley: é. E eu quis tocá-la com todos os dedos das mãos, com todo o meu corpo.
Letícia: é só isso que você queria mesmo?
Esley: só! Você ainda diz só!
Letícia: Esley, você não está entendendo. Eu te amei. Eu te amei. E o que foi que você fez?
Esley: perdoe-me.
Letícia: está perdoado. Posso ir agora?
Esley: mas...
Letícia: tchau Esley e não me procure mais.
Esley: só uma chance.
Letícia: já teve a sua, agora é a vez do outro. Adeus.
Linha 4.
Tick.
Letícia: como eu escolho os que vou deixar e ir embora?
Ricardo: demorou heim.
Letícia: agora sou só sua.
Ricardo: estou vendo. Como você escolhe os descartáveis?
Letícia: deixo os que não têm emprego.
Ricardo: então estou fora de ser descartado.
Letícia: autônomo.
Ricardo: sou fichado.
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Letícia: galinha.
Ricardo: sou romântico e fiel. Bom, então eu não serei descartado. Agora sim, vou dormir feliz
hoje.
Letícia: você é uma graça.
Ricardo: ontem eu estava digitando um conto erótico, para enviar para o seu grupo. Mas quando
eu estava para terminar, pressionei alguma tecla e perdi tudo.
Letícia: ah não! Devia ser um ótimo conto.
Ricardo: e eu estava bem inspirado; pois a tinha, em meus devaneios. Mas vou escrever
novamente.
Letícia: oba! Estou ansiosa pra lê-lo.
Ricardo: vou te entregar pessoalmente. Será que tem espaço nessa sua agenda pra mim?
Letícia: pra você sempre tem.
Ricardo: sei.
Trim....
Letícia: Ricardo tenho que ir agora.
Ricardo: já vai!
Letícia: depois eu te ligo.
Ricardo: está bom, está bom. Mas vou esperar a ligação.
Letícia: está bom.
Ricardo: só mais uma perguntinha.
Letícia: o quê?
Trim....
Ricardo: quantos canais têm o P.A.B.X.?
Letícia: dez.
Ricardo: eu sabia!!!
Letícia: beijos mil pra você.
Ricardo: abração, bom descanso e juízo viu.
Linha 5.
Tick.
Letícia: oi!
Raimundo: Letícia é o Raimundo. Abre a porta que estou chegando.
Trim....
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