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Personagens: dois amigos inseparáveis
(Vinícius e Pedro), um novo amigo para
o Pedro e um(a) narrador(a). Os nomes
são apenas sugestões, a encenação pode
ser adaptada.
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Narração: Pedro e Vinícius eram amigos
de longa data. Estavam sempre juntos no
futebol e no videogame.
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Vinícius toca a campainha e é recebido
por Pedro. Os dois se cumprimentam e
sentam em uma cadeira para jogar
videogame. Simulam que estão jogando,
e depois de um tempo se despedem e
Vinícius vai embora. No dia seguinte a
cena se repete.
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Narração: Algum tempo depois Vinícius
estava um pouco estranho, não tinha
vontade de conversar e parecia que a
convivência estava perdendo a graça.
Pedro ficou cansado do jeito estranho de
Vinícius e começou a se afastar.
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Pedro manda um texto para Vinícius (que
deve estar fora da sala, ou longe da cena
principal), mas ele diz que não quer se
encontrar com o amigo. No dia seguinte a
cena se repete.
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Narração: Pedro parou de chamar
Vinícius para ir à sua casa e acabou
trocando seu amigo de infância por novos
colegas que havia acabado de conhecer.
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Pedro diz que se cansou de Vinícius, pega
o telefone e manda um texto para um
novo colega convidando-o para jogar em
sua casa. O amigo aceita e os dois
começam a conversar sobre Vinícius,
reclamando do jeito dele nos últimos
tempos. O novo amigo de Pedro, conta
que a mãe de Vinícius está muito doente
e ele anda chateado e desanimado por
causa disso. Pedro se mostra chateado a
princípio, mas logo volta a jogar sem
grandes preocupações.
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