
Namorar só quando eu crescer!

Noé esta lendo a Bíblia quando Pascoalino chega com Algodão muito bravo...
Pascoalino – Eu já disse que era só de brincadeira...
Algodão – Mas nem de brincadeira meus pais gostam que brincamos assim...
Pascoalino espantado – Não e por que? É só de brincadeira .
Algodão – Não , não e não!!! Isso não é coisa de criança...
Noé – Meninos sobre o que vcs estão conversando? E o que não é coisa de criança?
Algodão – É que o Pascoalino disse que aceitou ser o namorado da Maricota.
Noé – O que?
Pascoalino – Mas é por um dia só... ela disse que é só para um dia...
Noé -  Mas que historia é essa de namorado, namorada.? Vocês são crianças e pelo que sei 
namorar não é coisa de criança não...
Algodão – É isso ai Noé, meus pais me falam a mesma coisa...
Pascoalino – Os meus também...
Algodão –  E vc vai desobedece-los?
Pascoalino – Não... e também é só por um dia...Ela disse que é por um diazinho só.
Noé – E por que a Maricota saiu com essa conversa Pascoalino?
Pascoalino – É porque ela disse que os namorados ganham presentes...e ela quer ganhar um 
presente meu...E eu já sei até o que vou dar... uma figurinha do meu jogador de futebol 
preferido...
Algodão -  Até parece que ela vai gostar... vc vai ganhar é uma bicada se der a figurinha pra 
ela...
Noé ri – Não acredito que é por isso... bem se vê que vcs são crianças (ri)... Olha vou explicar 
uma coisa pra vcs...
Algodão – Explica...
Noé – Namorar não é coisa de criança, mas tem uma coisa que é e toda as crianças precisam 
aprender...
Pascoalino e Algodão –  O que conta!!
Noé – Toda criança precisa aprender a ter o coração, os pensamentos, as atitudes puras...
Pascoalino – Como assim?
Noé – Sendo amigos
Pascoalino – Mas eu já sou amigo, amigão mesmo dos meus amigos...
Algodão – E eu também  tenho muitas amiguinhas...
Noé – Isso é muito bom...mas ficará melhor ainda quando meninos e meninas forem amigos de 
verdade, brincarem juntos, estudarem juntos... conversarem juntos... 
Pascoalino – Mas pode?
Algodão – Mas se a gente brinca eles dizem que somos namorados...
Pascoalino – E esse negocio de ter que dar presente não é muito legal... elas não gostam do que 
a gente gosta....
Noé – Por isso meninos e meninas precisam ser amigos... brincar juntos... ser como irmãos... 
Pascoalino – hê he, vai ser engraçado um coelho, irmãos de uma ovelha.... he hê... Vamos lá 
algodão vamos brincar e esquecer esse negócio de namorado... 
Algodão – É isso ai amigão!!
Eles saem felizes e contentes...


