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SECRETÁRIA ELETRÔNICA
Plan!
Huuuuu...
3 uam, 2 uam, 7 uam, 8 uam...
Uuu, uuu!
/
Piriim, piriim!
Tict!
No momento não posso atendê-lo; após o sinal, faça uma síntese narrativa do que deseja.
Riiim!
---Você quer mesmo que eu faça uma síntese narrativa do que eu quero? Olha que é
muito longa. Tem catorze anos que eu estou pra fazer essa narrativa aí. Catorze anos que eu
amo você. Catorze longos anos da minha vida, que eu luto por você. Catorze anos que eu falo
no seu ouvidinho pra vê se entra no seu coração, se entra na sua cabeça que eu te amo. Catorze
anos. Eu estou morrendo de saudade e estou ligando pra pedir para te ver. Morrendo de saudade
de te beijar, de fazer amor gostoso. Fazer tudo por você. Eu amo você Letícia. Eu amo. Se
quiser ligar aqui, você liga depois está bom? Já te falei que se você me der uma chance, eu
termino tudo com a minha namorada? Você sabe que eu faço tudo por você. Amo você.
Riiim!
---Gostei da poesia... que quando eu liguei ontem... mas você não estava. E à noite , eu
não pude ir ao colégio, como hoje também não vou poder ir. Mas ontem eu fiz uma poesia
pensando em você: Olho a chuva caindo/ Não posso movimentar/ Vejo as pessoas saindo/ Sem
se molhar// Olho a chuva caindo/ Por um grande cercado/ Mesmo assim vou exp rimindo/ Em
algo desejado// Olho a chuva caindo/ O frio me dominando/ Já estou também partindo.../
Sabendo... que vou te amar./ - Um beijo! E quero me aquecer com o seu abraço. Beijão! Tchau!
Riiim!
---Eu gostei de ficar com você deitado no chão. Queria repetir qualquer dia desses. Estou
morrendo de saudade sua. Me liga!
Riiim!
---Amor, estou chegando na empresa debaixo de uma chuva forte. Todo molhado ,
recordando aquele dia que ficamos debaixo da chuva. Oh foda fodida!!! Estou molhado como
aquele dia. Mais quando eu me lembro desse bundão seu... Aí eu gozo antes da hora sabia!?
Vou voltar a te ligar no sábado, ou melhor, lá pelas onze da noite de hoje. Até lá Tesuda!
Riiim!
---Letícia eu te amo! Amei a foto...
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Riiim!
---Alou! Não chegaste ainda!? Estou morrendo de saudade!!! Estou aqui no concurso de
poesia, só vou estar em casa, lá pela meia noite. Um beijão Gostosa! Gostosíssima tchau!
Riiim!
---Meu bem, sou eu! Está dormindo ainda? Eu já estou indo embora. Oh, estou
aguardando a sua ligação até as oito! Espero que você não tenha feito coisa errada na noite
anterior. Pois vamos descontar tudo hoje, às vinte horas. Tchau!
Riiim!
---Oi meu Amorzinho! Estou morrendo de saudade de você! Estou completamente
apaixonado. Pelo amor de Deus, quando você chegar do trabalh o me liga aqui na minha mãe.
Estou morrendo de saudade de você. Amo-te! Quero te ver nesse fim de semana, custe o que
custar, seja onde for. Amo-te, mais que a minha própria vida! Um beijo nessa boca doce e
linda! Amo você sabia!? Amo-te muito, muito, muito... mais do que muito, eu te amo! Tchau!
Riiim!
---Estou deixando pra você um recado: vendi o celular e qualquer coisa eu ligo , ou
mesmo converso pessoalmente. Pois amanhã você estará de folga!
Riiim!
---No calor da tua mão/ Veio mostrar a delicadeza/ Antes de dizer não/ Senti seus lábios
com firmeza./ - Dias Rosa. Depois a gente se fala lá no colégio... um pouco. Tchau.
Riiim!
---Gostei da mensagem, mas foi muito manhosa! Você não queta em casa né! Eu amanhã
retornarei a ligação novamente. Um beijão!
Riiim!
---Alô Letícia! Está tudo bem, meu bem!? Sou eu Tesuda! Estou com muita saudade de
você! Se não der pra ligar, então você arruma, me espera, fica no jeito. Está bom!? Tesuda!
Quando lembro penetrando em todos os lugares de você... nossa... eu fico feliz e toda a minha
tristeza acaba!! Quando ouço a sua voz sensual e suave na secretária... ah, meu pau chega
levanta! Ai! É Gostosa de todo jeito né meu Amor!? Te aguardo! Tchau!
Riiim!
---Oi Letícia! Aqui é o Marco Antônio! Você recebeu o meu recado? Me liga , por favor.
Riiim!
---Letícia!!! Onde você está andando meu bem? Estou aguardando um retorno até as
nove da noite. Se você for dormir muito tarde, me liga na hora do meu lanche que é às duas
horas da manhã. Mais se não der, então liga às sete e meia. Tchau! Até lá e bom descaso!
Riiim!
---Letícia! Amorzinho, você está aí? Por favor, atendi ao telefone! Eu preciso falar com
você. Está me ouvindo? Se estiver aí, atende o telefone; se não estiver, então me liga agora!!
Está me ouvindo?
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Riiim!
---Minha princesinha linda, sou eu! Assim que você chegar liga pra mim; pois estou
morrendo de saudade de você. Estou me sentindo muito sozinho e a sua voz me faz bem. Se
você ligar, irei agradecer imensamente. Um milhão de beijos! Eu amo você sabia!? Se não sabe,
então me deixa provar isso!? Gosto de você demais! O que seria da minha vida sem a Letícia
hem!? O que seria da minha vida sem a Letícia!? Letícia, aquela Letícia que enlouquece. Amo te!!!
Riiim!
---Bonita voz na mensagem. Letícia é o Cláudio, o rapaz do lanche... lá do Hugo. Mais
tarde eu ligo. Tchau!
Riiim!
---Seu amor ligou! Beijo! Tchau!
Riiim!
---Você é a pessoa que amo muito! Te gosto e não quero esquecer você. Seu fã e
admirador Walter. Te Amo! Tchau!
Riiim!
---Fiquei meia hora te esperando de pau duro! Estava estalando dentro da cueca. Só de
pensar nessa bundona... É o seguinte, amanhã depois das três horas , quando eu sair do serviço
eu vou te ligar. Um abraço Tesão!!!
Riiim!
---Amorzinho por que você não ligou pra mim à noite? Fiquei esperando a sua liga ção.
Agora estou na casa da minha mãe, mais já estou indo embora. Liga lá em casa, assim que você
chegar. Se eu ainda não estiver chegado, então liga mais tarde. Eu preciso muito falar com
você, preciso te vê urgente neste final de semana. Eu amo você! Um milhão de beijo, porque eu
te amo. Tchau!
Riiim!
---Uma grande emoção/ Difícil de evitar/ Mesmo que seja uma canção/ Não se pode
controlar// Uma grande emoção/ Mesmo sendo em tamanha/ Mais que alcança o coração/ E é
para a vida um banho// Uma grande emoção/ A cada momento exato/ Que não seja ficção/ Que
não fique no anonimato./ - Tchau!
Riiim!
---Oh Tesão! Mais como é difícil falar com você Amor! Nossa!!! Toda vez que eu ligo
no telefone da sala a menina fala que você saiu. Está chegando do colégio que hora ? Aguardeme, que amanhã vou ligar na parte da manhã. Até lá! Tchau!
Riiim!
---Muito bem! Eu tenho um negócio pra ler pra você... é o seguinte: Que a amizade mais
rica/ É essa que a gente tem/ O tempo passa ela fica/ O tempo vai e ela vem./ - Legal! Tchau!
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Riiim!
---“Eu sei que vou te amar/ Por toda minha vida eu vou te amar/ Em cada despedida eu
vou te amar/ Desesperadamente, eu sei que vou te amar...”/ - Eu amo você, estou com muita
saudade!! Onde você está? O que está fazendo? Em que está pensando? Está pensando o mesmo
que eu? No amor, num beijo seu? Pense o mesmo que eu! Te amo Lindinha! Liga pra mim!
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