TV INTERATIVA É ISSO
AÍ - 2
Vasqs

Com a TV interativa vovó participará dos jornais...
- Boa noite.
- Boa noite, Willian Bonner.
- Hã? Quem? Ah!, boa noite, minha senhora.
- Gostei da sua gravata.
- Mesmo? A Fátima que escolheu.
- Muito bom gosto, o dela.
- Obrigado... O ministro da saúde assinou ...
- Falar nisso, adoro quando vocês trocam olhares.
- Olhares? Nós?
- É, lindo! Casais com esse nível de cumplicidade me emocionam.
- Fico contente...
- Vocês se cutucam por baixo também?
- Como? Não, não, isso não,...
- Por que não fazem uma novela juntos?
- Porque somos jornalistas e...
- Faz tempo que não tem um casal como o Tarcísio e a Glória.
- ... jornalistas não fazem novelas, dão notícias (quando deixam).
- Então por que trocam olhares?
- Sra., ouça:o ministro da saúde ...
- Saúde pra você também. Como vão os trigêmeos?
- Estão bem, mas...
- Saúde pra eles também.
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- Sra., é uma notícia, eu preciso dar esta notícia ...
- Adoro quando você fecha o sobrecenho antes de uma notícia indignável.
- Que bom.
- Você treina?
- Não, não treino! Agora...
- Aceita um chá de camomila?
- Perdão, sra., eu estou em serviço e gostaria...
- Também tem esses biscoitinhos de coco, eu mesma fiz...
- Ai saco!
- Hein? Dá pra falar mais alto?, eu já não ouço direito...
e das novelas como nunca...
- “Eu te amo, Paulo Marcelo”.
- Ama nada, Paulinho, ontem ela saiu com o Rodrigo Genaro!
- “O quê?! É verdade, Laura Lúcia?”
- “Mentira! Fofoca dessa velha rabugenta!”
- Verdade, todo mundo viu! Naquela noite o Ibope subiu 10 pontos!
- “Justo com o Rodrigo Genaro, Laura Lúcia?!”
- É, justo com o seu melhor amigo, Paulinho!
- “Minha amada me traindo com meu melhor amigo! Oh, que desgraça!”
- É sempre assim. Eu se fosse você sentava a mão na cara dela.
- “Boa idéia!”
Três bofetes e a infiel desaba aos prantos no carpete.
- Bem feito, tomou o que merecia! Agora chora...
- “Obrigado, vovó”.
- De nada, Paulinho. Volte pra Laura Lúcia, ela sim te ama de verdade.
- “Tem razão, e é Laura Lúcia que eu amo de verdade. Obrigado, boa noite, vovó.”
- Boa noite, Paulinho... Mas, espere,... e o Rodrigo Genaro, não vai dar umas porradas
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naquele canalha?...

Obra original disponível em:
http://www.overmundo.com.br/banco/tv-interativa-e-isso-ai-2
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