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CENA  1 
 
(Fachada da casa de Sissi.  Marilú e Arraia Cristina, conversam.) 
 
MARILÚ - (Grita) Anda logo, Sissi, sua desmiolada, nós já estamos 

atrasadas! (Para Arraia) Bem que eu e Piton nadávamos 
desconfiados que essa menina estava escondendo alguma coisa 
debaixo das escamas! 

 
ARRAIA - Pois é como eu estou te dizendo, minha amiga, e você sabe que eu 

sou uma arraia que certamente não gosta de se meter na moqueca 
alheia.  

 
MARILÚ – Ah, sei, amiga você é de morte. Ou melhor, sua língua é de matar! 
 
ARRAIA - Existem coisas na vida que a gente tem que fazer em nome de uma 

grande amizade. E é por isso que eu estou aqui lhe contando o que 
sua filhototinha nada fazendo por aí. 

 
MARILÚ - Onde é que essa menina está com a cabeça? Sabendo como o pai 

dela é esquentado?!  Se encontrando às escondidas com um Badejo? 
Se ainda fosse um vermelho vá, lá!  Se Piton, meu marido, descobre 
uma coisa dessas... eu nem quero imaginar! 

 
ARRAIA - E pelo, vai e vem das ondas, minha nega, é certamente melhor que 

você dê um jeito nisso, rapidamente.  A sua filha e o filho do Chico 
Badejo, o tal de Lilo, nadam por aí pelas águas no maior  estica e 
puxa, no maior sobe e desce, na maior... 

 
MARILÚ – (Para Sissi)  Sissi,  quantas vezes eu vou ter que te chamar, sua 

desmiolada, irresponsável ?! (Para Arraia) O que é que você está 
querendo dizer com isso, Arraia Cristina? 

 
ARRAIA - Eu estou querendo dizer, apenas o que eu disse! 
 
MARILÚ – O problema é que você sempre diz de mais. 
 
ARRAIA – É porque tem mãe que é cega! 
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MARILÚ (Grita)  Sissi, Sissi, sua desmiolada, irresponsável e mentirosa ! 
 
SISI (De fora) - Já estou indo, mãe ! 
 
MARILÚ - E o que é que eu faço, amiga? 
 
ARRAIA - Ai amiga, eu certamente não sei.  Coloca ela para namorar em 

casa, sob as suas vistas, assim você vai poder controlar melhor esse 
estica e puxa, esse sobe e desce, essa animação toda! 

 
MARILÚ - Você enlouqueceu?  Piton nunca permitiria que Sissi namorasse 

um Badejo! 
 
ARRAIA - E por que? Ele até que é bem simpático, puxou ao pai. O doutor 

Chico Badejo é um médico muito respeitado, além de ser um tipão 
e... 

 
MARILÚ - Ora Arraia, ele é um Badejo! 
 
ARRAIA - E qual é o problema? 
 
MARILÚ - Piton, não gosta dessas misturas, você sabe como é. Sissi é uma 

legítima Dourado. Para ele seria a morte! Tem que ser Dourado com 
Dourado, Badejo, com Badejo. Se pelo menos fosse um 
vermelhinho desbotado ainda dava pra levar, mas um Badejo ele 
não vai engolir 

 
ARRAIA – E pior, filho do Dr. Chico! 
 
MARILÚ – Ainda tem essa, os dois só andam se bicando! 
 
ARRAIA - Xi, então minha amiga,  o buraco é certamente mais embaixo! 
 
SISSI (Entrando) - Pronto mãe, já estou aqui. 
 
MARILÚ - Seu pai já foi, deve estar  nos esperando para começar o baile. 
 
ARRAIA - É mesmo Sissi, certamente o baile não começa  antes da chegada 

da  primeira dama, da primeira filha e da primeira amiga! 
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SISSI - Está certo, já estou pronta. Só não entendi o  por que de tanta gritaria! 
 
MARILÚ - Depois do baile  Sissi, você vai me explicar direitinho o motivo da 

minha gritaria. 
 
SISSI - O que? 
 
MARILÚ -  Vamos embora. Depois a gente continua a conversa. 
 
ARRAIA - É, agora é certamente hora  de balançar a espinha ! 
 
MARILÚ (Para Sissi) - Vamos sua desmiolada, irresponsável e mentirosa! 
 
SISSI - Mas o que foi que eu fiz? 
 
MARILÚ – Sua cara de siri! 
 
 
 
 

PITON – Não interrompa o meu discurso com asneiras! (Discursando) Enfim, 
estamos trabalhando para nos livrarmos da imundície que aqueles 

CENA  2 
 
(Baile das Ondas.  No ambiente, todo decorado com algas e elementos 
marinhos, o prefeito  Piton, se encontra com sua filha Sissi e sua esposa 
Marilú. Arraia Cristina conversa com Kika Lagosta e Felix Caranguejo.) 

 
 
PITON (Discursando) - Caros conterrâneos, marinopolences, hoje é um dia de 

festa aqui no fundo do mar, pois é o dia em que comemoramos a 
nossa independência. O dia em que, a dez anos atrás, nos libertamos 
do domínio do Oceano Atlântico  e fizemos de Marinópolis, um mar 
independente, livre. De certo que ainda lutamos com dor e suor, 
para nos livrarmos das latas, plásticos e clorifórmios fecais que 
insistem em... 

 
FÉLIX – Clorifórmios de quem? Pode falar seu prefeito que eu mando 

prender! 
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monstros terríveis de duas pernas, os humanos, insistem em lançar 
contra nós. Mas é com muito prazer que eu, Piton Dourado, prefeito 
dessa cidade, dou a partida para o  X  Baile das Ondas! 

 
( Todos dançam e o baile  corre solto. Entram no salão, Chico e Lilo Badejo.) 

 
MÚSICA : BALÉ  DAS  ONDAS  (Pop Percussivo)     
 
CHICO (Para Lilo) - Lilo, meu filho, dessa vez você trate de não sumir das 

minhas vistas. 
 
LILO - Hum, até parece pai   que eu nado... 
 
CHICO - Eu estou de olho em você, mocinho! 
 
ARRAIA ( Se aproximando) -  Olá, Dr. Chico, certamente o senhor acabou de 

chegar, não foi?! Eu vim alegremente cumprimentá- lo. 
 
CHICO - Como tem passado D. Arraia Cristina?! 
 
ARRAIA - Ai doutor, foi bom o senhor tocar nesse assunto, eu não estou nada 

bem. Aliás certamente eu estou péssima, precisando de alguém que 
alivie a minha dor. 

 
LILO - Pai, eu vou ali, pegar um pouco de ponche!  (Lilo sai apressadamente) 
 
CHICO - Lilo !  
 
ARRAIA - E então doutor Chico, o senhor não tem uma horinha para me 

examinar ? 
 
CHICO - Claro dona Arraia, claro! 
 
 

SISI - Ai, Lilo,  você ainda não chegou! Lilo, Lilo! Por que razão você é um 
Badejo? Eu queria tanto que você dissesse não ao seu pai e 

CENA  3 
 
(No baile, num lugar mais afastado Sissi pensa alto.) 
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abandona- se essa família! Ou, senão eu mesma, por seu amor, 
deixaria de ser Sissi Dourado. É porque em você só a sua cor, seu 
nome,  é o problema.  Mas você não é um Badejo e sim, você 
mesmo! Afinal o que é um Badejo? Não é um peixe como eu, como 
o meu pai?  Toma outra cor ! Uma cor! Mas o que  é uma cor ?  Um 
nome? Se a rosa tivesse outro nome, outras cores, deixaria de ser 
por isso perfumosa? Do mesmo jeito se você fosse você com outro 
nome e outra cor, deixaria de ter esses encantos que eu amo tanto? 
Lilo, deixa esse nome e em troca dele, que não faz parte de você, 
você terá a mim, que já sou toda sua. 

 
LILO - Farei o que você deseja e sem tristeza! Por você eu trocarei seja o que 

for! Por você serei da cor do arco- íris. E terei também, outro nome. 
Não me chame Lilo Badejo... mas sim, amor! 

 
SISI - Que bom que você chegou, não me agüentava mais de saudades. 
 
LILO - Eu também, meu amor.  Ah  Sissi, tudo  isso   é ridículo.  Nós  nos 

amamos e isso não é crime. 
 
SISI - Eu bem sei disso Lilo, e se pudesse, eu juro que deixaria de ser uma 

Dourado só para poder viver livre com você. 
 
LILO – Mas por que deixar de ser quem é? O que isso tem haver com amor? 
 
SISSI – Meu pai nunca me deixaria casar com um Badejo. 
 
LILO – Mesmo que fosse outro Badejo? 
 
SISSI – Qualquer um.  
 
LILO – Então não faz diferença quem eu sou o que eu penso, nada? Só a cor 

das minhas escamas. 
 
SISSI – Mas pra mim, teu nome é amor do jeito que você é. 
 
LILO – Mas eu sou diferente do que deveria ser para ter direito de ser o seu 

amor. 
 
SISSI – Mas eu te amos como você é. 
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LILO – Mas não pode. 
 
SISSI – Mas eu amo. 
 
LILO – Então as coisas não são como são de verdade. 
 
SISSI – Não entendi! 
 
LILO – De verdade só o nosso amor. A diferença é de mentira, porque o amor 

é que é de verdade! 
 
SISSI – Você tem razão. É mentira eu não poder amar você por ser diferente, 

simplesmente porque eu amo e pronto. 
 
LILO - Desde a última vez que nós nos encontramos, lá  na espuma das ondas, 

eu não paro de pensar num jeito de  fazer com que o seu pai me 
aceite diferente como eu sou., mas cada vez parece mais difícil. 

 
SISSI - Nem em sonho ele pode saber do nosso amor. Ele acha que uma 

Dourado, como eu, casar com um Badejo, como você,  seria a 
mesma coisa de um humano casar com um cachorro ou com um 
caranguejo. 

 
LILO -  E pra complicar, o seu pai e o meu  não param de brigar, brigam  por 

tudo, por qualquer coisa! O meu pai anda agora me vigiando.  Será 
que ele está desconfiando de alguma coisa? 

 
SISSI - Minha mãe também está muito esquisita. 
 
LILO - A gente tem que achar uma saída! 
 
SISI - Eu já desisti! 
 
LILO - Não Sissi, não! Eu andei pensando, acho que eu sei por onde é que a 

gente tem que ir. Se os nossos pais não fossem inimigos talvez eles 
esquecessem as diferenças entre Badejos e Dourados e quem sabe... 
(Entra Marilú) 

 
MARILÚ - Sissi, seu pai está te procurando! 
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SISI - Já estou indo, mãe! 
 
MARILÚ - Agora! 
 
LILO - Ela já está indo, dona Marilú. 
 
MARILÚ - E o que é que você está fazendo aqui com esse...?! 
 
SISI - Mãe, o nome dele é Lilo! 
 
MARILÚ - Anda Sissi, vamos embora, agora! 
 
LILO - Calma dona Marilú.  Sissi e eu só estávamos... 
 
MARILÚ – No estica e puxa, no sobe e desce... já sei de tudo. Ouça bem o 

que eu vou te dizer: Fique longe da minha filha! O Piton, não pode 
nem desconfiar que vocês se encontram. 

 
LILO - E por que? 
 
MARILÚ - Ora, você sabe muito bem, porque! 
 
LILO - Por que eu sou um Badejo e um Badejo é diferente de um dourado? 

Isso tudo é uma grande mentira. 
 
MARILÚ - Vamos Sissi ! (Sissi resiste, as duas saem.) 
 
LILO (Grita em direção às duas.) - É por que eu não tenho as  escamas 

douradas como as suas?  (Pensa alto) Tanta coisa é diferente, pedra 
diferente de água, diferente de fogo e um sem o outro não existe, um 
sem o outro não é feliz. Eu sou peixe, Sissi é peixe, o que é que 
falta? Ai, quando é que tudo isso vai acabar ?!   

 
 
MÚSICA: ME DIGA POR QUE?   (Reggae) 
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CENA  4 
 
(Marilú e Sissi discutem.    D. Kika bebe e come acompanhada do delegado 
Felix. Arraia e Chico estão conversando, Lilo fica sozinho resmungando em 
silêncio.) 

 
 
4 - PARTE 1 
 
 
(Chico e Arraia conversam animadamente.) 
 
CHICO - Com toda certeza eu estarei me candidatando a prefeito nas 

próximas eleições! 
 
ARRAIA - Pela terceira vez, Dr. Chico?  O senhor não desiste! 
 
CHICO - Isso não importa dona Arraia Cristina, tenho propostas sólidas. Com 

certeza, na minha administração muitas coisas,  pelas quais os 
nossos  cardumes vem passando não aconteceriam. Vou acabar com 
a fome. No meu governo é fome zero! 

 
ARRAIA - Eu não entendo nada de política, mas  acho que o senhor 

certamente está com a razão. 
 
CHICO - A luta continua, D. Arraia! Não podemos aceitar, temos que 

aprender a reclamar corretamente os nossos direitos. 
 
ARRAIA - Certamente que sim! 
 
CHICO (Olhando para Lilo) - Agora D. Arraia, a senhora vai me dar licença, 

vou procurar  Lilo, meu filho, já estou cansado, querendo ir embora. 
 
ARRAIA – Tá cansado, né? Vá procurar seu filho. Tudo bem, me deixe aqui 

sozinha!   Fique a vontade! 
 
 
 4- PARTE  2 
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(Felix e Kika conversam animadamente.) 
 
KIKA - Vontade? Dr. Félix, vontade não falta! Sempre adorei viajar, sonho 

em conhecer todo o oceano Atlântico. E quem sabe  em breve 
poderemos visitar outros oceanos, como os marinaltas, conhecer os 
Marcianos.  Esse é o meu grande sonho, conhecer Marcianos! 

 
FÉLIX - De certo que sim, dona Kika Lagosta, não demora e poderemos 

explorar outros mares, outras civilizações. 
 
KIKA - Que o Deus Pan o ouça! Sabe doutor Félix, tem dias em que eu 

acordo e tenho a plena certeza que Marinópolis é pouco para mim. 
Isso aqui é pequeno demais, não cabe os meus sonhos!  

 
FÉLIX (Rindo) - É, a senhora tem toda razão. Olhe dona Kika, é sempre um 

prazer conversar com a senhora. 
 
KIKA - O senhor é muito gentil! 
 
FÉLIX - Pena que essas oportunidades se tornam cada vez mais raras. Eu 

enquanto delegado, encarregado da segurança  total de Marinópolis, 
tenho andado muito ocupado. 

 
KIKA - Ora, apareça qualquer dia para tomar um chazinho de areia, comigo! 
 
FÉLIX - Será um prazer! 
 
KIKA - O prazer é todo meu ! 
 
 

CHICO - Vocês jovens, pensam que somos velhos demais para enxergarmos o 

4 - PARTE  3 
 
(Chico discute com Lilo.)  
 
CHICO - Meu filho, o que foi que aconteceu dessa vez para você estar assim 

todo emburrado? 
 
LILO - Nada pai, o senhor não iria querer saber! 
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que acontece bem de baixo do nosso nariz. 
 
LILO - Do que é que o senhor está falando? 
 
CHICO - De você  e de Sissi, filha do prefeito! 
 
LILO - Pai, eu... 
 
CHICO - Você pensa que eu não percebi? Mas filho, ela não é para o seu bico, 

ela é uma Dourado!  
 
LILO - Ah pai, não vem  o senhor também com essa história de diferença de 

cor e... 
 
CHICO – Se fosse só a cor o problema filho... 
 
LILO – E qual o problema pai. 
 
CHICO – O problema é o pensamento dos outros, que olham pra gente e se 

sentem melhores que nós. 
 
LILO – Melhores que nós por que? 
 
CHICO – Por nada filho. Elas apenas precisam ser melhor que alguém e então 

decidem quem é pior. Nessa história coube para nós o pior pedaço. 
Por isso eu não desisto, por isso sou doutro formado e ainda hei de 
ser o prefeito de Marinópolis. 

 
LILO – A gente se gosta. 
 
CHICO -  Além do mais, você sabe que eu e o pai dela somos inimigos, 

rivais... 
 
LILO - Eu sei pai, mas... 
 
CHICO - Trate de enterrar esse sentimento, antes que seja tarde demais e vá 

estudar pra ser alguém na vida. 
 
ARRAIA (De longe) - Doutor Chico, o senhor aceita um pouco de ponche?  
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CHICO (Indo de encontro à Arraia) - Claro dona Arraia! 
 
ARRAIA - Vamos dançar um pouco? 
 
CHICO - Mas dona Arraia Cristina, eu... 
 
ARRAIA - Chico, pode me chamar apenas de: Cristina! (Arraia puxa Chico 

para dançar.) 
 
LILO (Pensando alto) - Agora já é tarde demais, estou completamente 

apaixonado,  meu pai ! 
 
 
4 - PARTE  4 
 
 
(Sissi e Marilú se aproximam de Piton.) 
 
SISI - Pai, o senhor estava a minha procura? 
 
PITON - Sissi minha filha, nós ainda não dançamos uma música sequer! E 

você sabe que eu adoro quebrar a minha espinha batendo nossos 
rabos na pista. Vamos filhototinha! 

 
MARILÚ - É, só que sua filhototinha anda muito assanhadinha, ela ... 
 
SISI  (Puxando o pai, apreensiva.) - Então vamos logo, papai! 
 
(Sissi e Piton, Arraia e Chico e Kika e Félix dançam. Marilú bebe ponche e 
Lilo  continua pensativo, trocando olhares com Sissi.) 
 
 

VOZ - Um banquete! ...é,  teremos peixe de moqueca, peixe assado, frito, 
salada de lagosta, casquinha de siri, caranguejo. Alô... está me 

CENA  5 
 

(Um enorme telefone celular cai no centro do salão. O telefone está aberto e todo aceso, 
ouve- se uma voz vinda do aparelho. Todos correm apavorados e se escondem.) 
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ouvindo? Banquete de frutos do mar. Alô... alô..., hoje, o banquete é 
hoje, já estamos preparando tudo. Alô... alô, tem alguém ouvindo? 
Alô?  

 
(O telefone faz sinal de desligado e depois apaga totalmente. Todos vão saindo dos 
esconderijos, apreensivos olham o objeto assustados.) 

 
CHICO - Vocês ouviram? 
 
PITON - Mas que diabo é isso? 
 
MARILÚ - Piton, se afaste desse troço! 
 
FÉLIX - Prefeito, mantenha- se a distância, isso pode ser  fatal. 
 
KIKA - Minha nossa Senhora dos Pescados, eu não posso acreditar!  
 
CHICO - Alguém tem  que tomar alguma providência, descobrir que bagulho 

é esse que despencou bem aqui no meio do nosso baile! 
 
FÉLIX - Psiu, falem baixo! Vamos devagar, com cautela. 
 
ARRAIA - É isso mesmo, melhor ninguém  se aproximar desse bicho. 
 
SISSI - Mas o que será essa coisa ? 
 
MARILÚ - Será que morde? 
 
CHICO - Esse negócio deve estar é cheio de seres humanos, querendo nos 

pescar.  Vocês não ouviram a voz? 
 
MARILÚ - Que voz? 
 
SISSI - Eu ouvi. 
 
ARRAIA -  Foi mesmo,  doutor Chico ! A voz estava vindo aí de dentro e 

falava de um negócio de banquete de frutos do mar, peixe frito... 
moqueca, ...vixe maria! 

 
CHICO - Um banquete!? 
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FÉLIX - Temos que nos proteger, o perigo está próximo. 
 
MARILÚ - Nós estamos perdidos! 
 
ARRAIA - Estamos fritos, cozidos! Quem sabe se eles não vão jogar um 

veneno na água para nos matar ? 
 
SISI - Vira essa boca para lá!  
 
MARILÚ - Piton, estão todos aí dentro querendo nos morder! 
 
CHICO - Ou então, vão sair daí de dentro disparando arpões para todos os 

lados?! 
 
ARRAIA - Vai ser uma moqueca dos diabos! 
 
LILO - Pai, fica calmo. 
 
CHICO - Prefeito, acho que cabe a vossa excelência, tomar alguma 

providência. 
 
PITON - A mim? Ora doutor Chico Badejo, isso é trabalho para o delegado 

Félix! Eu sou o poder executivo, ele é a força armada! 
 
FÉLIX - A mim? Acho que esse é um problema da sociedade e os caminhos a 

serem... 
 
CHICO - Não é hora para enrolação delegado! 
 
KIKA - Será que vocês estão cegos?  Não estão percebendo o presente que 

acabamos de receber,  caído do desconhecido?! Nossa cidade foi 
invadida por uma nave espacial ! 

 
FÉLIX - Nave espacial ? 
 
CHICO - São os Marcianos, nós estamos perdidos! 
 
MARILÚ  - Será que eles mordem? 
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KIKA -  Eu sempre sonhei em conhecer seres extramarinhos! 
 
PITON - Como é que a senhora pode ter certeza de uma coisa dessas? 
 
KIKA - Ora, doutor Piton, eu sou uma lagosta atualizada,  sei muito bem 

reconhecer uma nave espacial,  quando  encontro uma. 
 
FÉLIX - É mesmo dona Kika! É igualzinho a uma foto que eu vi outro dia  

num pedaço de jornal boiando perdido aqui pelas águas. 
 
KIKA – E o que mais tem aqui pelas águas é pedaço de jornal, de revista, tudo 

lixo que o pessoal joga. Numa dessas eu me embolei num papel e 
quase morro esmagada numa foto de Alexandre Pires na revista da 
TV!  

 
MARILÚ – É um perigo realmente! 
 
ARRAIA – Certamente que sim, eu mesma não vou na beira do mar nem pra 

tomar sol, é perigoso! 
 
KIKA - Mas eu li tudo sobre os Marcianos, tenho certeza que isso é uma nave 

espacial. 
 
CHICO - Então a nave deve estar cheia de Marcianos, prontos para nos atacar. 
 
KIKA (Rondando o telefone) - Oi, ô de casa?! Tem alguém aí? Oceano 

fazendo contato com Marcianos!  Mim ser Kika Lagosta, tu, 
marciano? Alô, Marinópolis chamando Marcianos, hei!  Câmbio 
ligo, câmbio desligo! (Para os  peixes)  Ninguém responde! 

 
FÉLIX - Dona Kika, se afaste dessa nave. 
 
KIKA - Os Marcianos são de paz! 
 
MARILÚ - Eles não respondem. 
 
KIKA - Será que eles falam em inglês? (Gritando para o telefone)  My name 

é Kika Lagosta, mim ser friend de vocês, friend ! Entenderam? 
 
CHICO - Como é que a senhora pode ter certeza de que esses Marcianos estão 
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em missão de paz? 
KIKA – Silêncio doutro Chico, eu estou tentando contato: Hablas castelhano. 

Jo tengo ambre! 
 
LILO - Gente, escuta... 
 
CHICO - Lilo, isso aqui não é assunto para criança, se afaste.  
 
(Lilo se afasta e fica fazendo sinais para Sissi, tentando explicar alguma coisa 
que ela não entende.) 
 
KIKA - Tenho certeza que eles estão em missão de paz, em busca de novos 

amigos, novos amores... eu sabia que isso um dia iria acontecer na 
minha vida! 

 
CHICO - Dona Kika, eu ouvi muito bem a voz que vinha aí dessa nave, 

dizendo que veio aqui para preparar um banquete, eles vieram nos  
pescar para comer! 

 
KIKA - Será? Não, eu não acredito! 
 
MARILÚ - Kika, eles querem nos morder! 
 
KIKA (Chorando) - Não, eu não posso acreditar numa coisa dessas! Vocês 

estão  querendo é acabar com as minhas chances de ir embora desse 
oceano chato. 

 
PITON- Ora dona Kika, não diga bobagem. 
 
CHICO - E então prefeito, o senhor não vai fazer nada? 
 
PITON - Claro que eu vou fazer alguma coisa. 
 
ARRAIA - Vai fazer certamente o que? 
 
MARILÚ - Ai Piton, eu tenho medo de mordida de Marciano! 
 
PITON - Calma Marilú! Bem, eu vou convocar as forças armadas para 

organizar uma estratégia de... 
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FÉLIX - Êpa, prefeito, o senhor vai me desculpar mas as forças armadas, já 
estão desarmadas a muito tempo.  Lembra que o senhor desviou a 
verba dos armamentos para  fazer aquela praça com chafariz ?! 

 
CHICO - Mas que baderna é essa prefeito? 
 
PITON -  Chega doutor Chico Badejo, não se intrometa mais nos assuntos do 

governo. 
 
CHICO - Eu enquanto cidadão, tenho os meus direitos! 
  
PITON - Vamos até o meu gabinete, delegado, é hora de nos reunirmos para 

resolver esse problema. 
 
KIKA -  Gente, será mesmo que eles querem nos pescar? 
 
PITON - Dona Kika, todo mundo ouviu. Ou será que a senhora prefere se 

arriscar e acabar no estômago de um desses bichinhos verdes? 
 
KIKA – Eu só saio daqui arrastada, humilhada, acabada. (para o celular) 

Marcianos me levem, eu também não sou daqui. I’m a star!  
 
MARILÚ – Dr. Félix arraste essa louca! 
 
ARRAIA - Temos que achar um jeito de nos livrarmos desses Marcianos 

esfomeados. 
 
FÉLIX - Pois então venha com a gente, dona  Kika Lagosta, a senhora poderá 

nos ajudar. 
 
KIKA – Me largue! Eu estou sendo arrastada. Marcianos me salvem! 
 
CHICO - Eu tenho um plano,  seu prefeito! 
 
PITON - Eu não preciso da sua ajuda, eu mesmo crio as minhas estratégias. 
 
CHICO -  Então está bem! Venha comigo dona Arraia, nós  é que vamos 

salvar Marinópolis do ataque dos Marcianos. 
 
PITON - Então o senhor está querendo me desafiar? 
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CHICO - Não doutor Piton, eu só estou querendo fazer  o que o  senhor não 

tem capacidade de fazer. 
 
PITON - Pois então nós veremos quem é que vai salvar Marinópolis dos 

ataque dos Marcianos. 
 
ARRAIA - Eu certamente estou com o senhor doutor Chico! 
 
MARILÚ - Muito me admira a senhora, viu dona Arraia! 
 
ARRAIA - Guerra é guerra minha amiga!  E certamente vencerá o melhor. 
 
CHICO - Vamos dona Arraia por aqui,  temos que nos organizar. (Se 

organizam.) 
 
PITON - Delegado, dona Kika, Marilú, vamos ao quartel general montar a 

nossa estratégia!  
 
 
MÚSICA : É GUERRA   (Rap  fankeado) 
 
(Saem , uma equipe para cada  lado.) 
 
 

SISI - Eu não vejo graça, nós estamos correndo perigo de vida. É melhor a 

CENA  6 
 
(Sissi e Lilo permanecem. Ele gargalha de se embolar no chão.) 
 
 
SISI - Do que é que você está rindo , Lilo? O que é que você estava tentando 

me dizer? 
 
LILO - Ora Sissi, é muito engraçado! 
 
SISI - O que é engraçado? 
 
LILO - Nave espacial, Marcianos... 
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gente sair daqui. O  meu pai está muito preocupado, (Lilo para de ri, 
ouve Sissi, tem uma idéia) ele é capaz de fazer qualquer loucura se...  
seu pai ainda foi desafiar o meu, essa briga... 

 
LILO - Sissi, é isso! 
 
SISI - Ora Lilo, isso o que? Parece que bebe! 
 
LILO - Você acabou de  resolver todos os nossos problemas. 
 
SISI - O que foi que eu fiz? 
 
LILO - Eu te adoro. (Beija Sissi)  Presta atenção: Isso aqui não é nada de nave 

espacial. 
 
SISI - Não? 
 
LILO - Não, isso é um telefone, um telefone celular. 
 
SISI - Telefone celular ? E não é perigoso? 
 
LILO - Não Sissi, é um telefone como outro qualquer. Mas está todo mundo 

pensando que... 
 
SISSI - E como é que você sabe disso. 
 
LILO - Qualquer um sabe disso, é só olhar os números aqui. (Mostrando no 

telefone.) 
 
SISI -  Foi todo mundo pensando que isso é uma nave espacial .  Se isso é um 

telefone?! Então está tudo resolvido, nós não estamos correndo 
perigo. Vamos lá avisar a  eles que... (Grita para fora) Pai! 

 
LILO - Calma Sissi, me escute. Nós vamos nos aproveitar dessa situação para 

fazer com que os nossos pais se aproximem. 
 
PITON (De fora) - Sigam- me todos! 
 
LILO - Vamos nos esconder, Sissi! 
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(Os dois se escondem.) 
CENA  7  
 

(Entram Piton e Félix cheios de papéis nas mãos. Seguindo vem Marilú armada com um 
porrete, segurando  dona Kika atrás dela.) 
 

 
PITON - Será uma ação enérgica e direta, nós vamos armar uma barricada 

aqui e quando os Marcianos saírem nós vamos em cima deles e 
prendemos os bandidos. 

 
FÉLIX - Mas como é que  vamos fazer isso sem armas, seu prefeito? 
 
PITON - Ora Félix, os Marcianos são uns anõezinhos verdes e fracotes, vai ser 

moleza! É só pegar os danados de surpresa. 
 
FÉLIX - Olhe, eu não sei não prefeito. 
 
MARILÚ - Se algum deles vier para cima de mim, querendo me morder, eu 

dou uma paulada na cabeça! 
 
KIKA – assassina, sua criminosa. Eu não deixo você bater nos meus queridos 

Marcianos. 
 
MARILÚ -  Chega Kika, o sonho acabou. Será que você não percebeu que os 

seus queridos Marcianos são criminosos perigosos? 
 
KIKA – É mentira sua, Marilú. Todas as noites eu sonho em me casar com um 

marciano?! 
 
MARILÚ - Credo, Kika! 
 
KIKA - Para você ver, eu vivi dessa ilusão.  
 
MARILÚ – Pois acredite em mim, eu ouvi quando eles falaram que iriam nos 

devorar numa moqueca. 
 
KIKA – Será que os meus Marcianos são crápulas, canibais do espaço sideral? 

Será que eles me enganaram e eu caí feito uma boba? 
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FÉLIX - Eu estou achando esse plano muito mal organizado! 
 
PITON - Bobagem, vamos nos posicionar, rápido. (Pensa alto) Aquele 

intrometido do Chico Badejo vai ver só do que é que eu sou capaz! 
 
FÉLIX - Prefeito, não é por nada não, mas eu não vou ficar aqui para ser 

destruído por esses Marcianos, eles avançarão contra nós com suas 
armas a laser. É melhor a gente voltar lá para o gabinete do senhor e 
pensar num plano mais seguro. 

 
PITON - Por acaso o senhor está com medo, delegado? 
 
FÉLIX - Não, medo?! Eu? Eu? Medo? Eu estou acostumado a lidar com 

monstros marinhos, humanos invasores, mas nunca combati 
Marcianos. Não eu não estou com medo, estou apavorado! 

 
(Lilo faz barulho atrás da moita onde está escondido com Sissi.) 
  
MARILÚ - Tem alguma coisa se mexendo ali a trás! 
 
FÉLIX - Socorro! (Sai correndo falando para Piton.) Esse plano do senhor é 

uma barca furada! 
 
PITON - Félix, delegado Félix, honre o seu posto. Volte aqui! 
 
MARILÚ - Piton querido, espere por mim. 
 
KIKA - Vamos logo, Marilú! (Fala para a moita) Marcianos traidores! 
 
(Saem todos correndo atrás do delegado.) 
 
 
CENA  8 
 
(Sissi e Lilo saem do esconderijo.) 
 
SISI - Pronto, agora,  Lilo, me explique esse seu plano bem direitinho. 
 
LILO - Você disse que o seu pai está tão nervoso que seria capaz de fazer 

qualquer loucura, não foi? 
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SISI - É, eu disse! 
 
LILO - Então, imagine se ele encontra você desmaiada depois de ter levado 

um tiro da arma a laser dos Marcianos? 
 
SISI - Tiro? Marciano? Você não disse que isso era um telefone? 
 
LILO - Disse Sissi, só que ninguém além de nós sabe disso. A gente arma 

tudo, aí, quando o seu pai lhe encontrar desmaiada, vai ter que pedir 
para o meu pai te examinar, entendeu? 

 
SISI - Você está querendo fazer com que o meu pai tenha que pedir um favor 

ao seu? 
 
LILO - Isso! Aí o meu pai vai te examinar, você acorda e eles fazem as pazes. 

É o único jeito da gente ficar junto para sempre. 
 
SISI - É claro, sendo assim, uma situação de emergência meu pai não vai ter 

tempo de chamar um outro médico, vai pedir ao seu pai e ele vai me 
salvar a vida. É perfeito! Mas como é que a gente vai fazer para eu 
levar um tiro de Marcianos que não existem?  

 
LILO - Eu vou ali na minha casa apanhar um xarope de algas, você toma e vai 

dormir profundamente, como se estivesse morta. 
 
SISI - Não é perigoso? 
 
LILO - Claro que não Sissi. Aí você deita, eu começo a gritar, chamo todo 

mundo... vai dar tudo certo. Me espera, vou pegar o xarope e volto 
logo. Eu te amo. 

 
SISI - Eu também. 
 
MÚSICA :  PLANO  DE  AMAR         (Rock Pop) 
 
 (Lilo sai correndo.)  
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CENA  9 
 

(Ouve- se  vozes, entram Chico,  e Arraia Cristina carregando instrumentos de pesca. 
Sissi se esconde.) 

 
 
ARRAIA - E será que isso vai dar certo, doutor Chico? 
 
CHICO - Claro que sim, é só a gente colocar o jereré bem na porta de saída da 

nave e aí quando os Marcianos começarem a sair, vão cair direitinho 
na minha rede. (Investigando o telefone.)  O problema é encontrar a 
entrada desse troço! 

 
ARRAIA - E se eles não forem assim de carne e espinha como a gente? 
 
CHICO - Como assim, dona Arraia? 
 
ARRAIA - Sei lá, certamente eles podem ser  gelatinosos! 
 
CHICO - Xiii! Não é que a senhora tem razão, se eles forem meio assim de 

gelatina, não vai ter rede que prenda os danados. É o nosso fim! 
 
ARRAIA - Doutor Chico, certamente,  é  melhor o senhor pensar em outra 

solução. 
 
CHICO - Tenho que pensar  rápido. Eu só não quero que aquele desbotado do 

Piton Dourado consiga resolver esse problema antes de mim. Quero 
provar para todo mundo que eu serei o melhor prefeito que essa 
cidade já teve! 

 
ARRAIA - É isso mesmo, doutor Chico, juntos chegaremos lá! 
 
CHICO - Mais ou menos, dona Arraia, mais ou menos. Agora vamos procurar 

uma rede mais segura que esta! 
 
(Chico e Arraia saem.)  
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LILO (Gritando) - Socorro! Socorro, os Marcianos estão nos atacando. 

CENA  10 
 
(Sissi  aparece.) 
 
 
SISI (Pensa alto) - Ai, maré cheia, maré vazante! Meu peito se enche de medo 

e de amor ao mesmo tempo. Parece até que não cabe tudo que eu 
sinto dentro de mim.  Mas vai dar tudo certo, tem que dar. Eu vou 
tomar o xarope,  dormir, meu pai vai pedir ao doutor Chico para me 
medicar, aí eu acordo, eles ficam amigos e finalmente... 

 
MÚSICA :   TUDO  VAI  DAR  CERTO   ( Funk  melody) 
 
LILO (Entrando) - Finalmente nós poderemos ficar juntos. Agora vamos, 

tome logo esse xarope. (Passa o frasco para Sissi.) 
 
SISI -  Lilo, eu... 
 
LILO - Não tenha nenhuma gota de medo, eu estou aqui com você.  
 
SISSI - Boa sorte! 
 
LILO - Eu vou estar o tempo todo aqui com você. Agora, bebe! 
 
(Sissi bebe o xarope e nada acontece.) 
 
SISSI - Ai Lilo, eu tomei esse negócio mas não estou com o menor sono. 

Você tem certeza que pegou o xarope certo? 
 
LILO - Claro que peguei, Sissi. É só ter calma!  
 
(Sissi imediatamente rodopia e despenca no chão. O frasco do xarope fica 
caído no chão) 
 
LILO - Sissi !! 
 
(Lilo deita Sissi e começa a gritar, correndo para todos os lados.)  
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Socorro! Alguém ajuda. A filha do prefeito foi atingida. Socorro, 
Sissi foi atingida pelos Marcianos.  

 
(Todos surgem apavorados.) 
 
PITON - Mas o que é que está acontecendo aqui? 
 
LILO - Doutor prefeito, foi horrível. Sissi... 
 
MARILÚ  (Vendo Sissi) - Sissi minha filha, você foi mordida! 
 
LILO - Os Marcianos saíram da nave, armados, disparando laser para todos os 

lados. Eu ainda tentei salvar Sissi, só que ela foi atingida e caiu 
desmaiada. 

 
PITON - Minha filha! 
 
KIKA - Esses Marcianos não prestam mesmo.  Mas que bandidos! (querendo 

desmaiar) Eu estou passando mal, estou tendo palpitações 
emocionais! 

 
ARRAIA – Vá procurar um lugar pra sentar e não dê chilique. 
 
FÉLIX - E onde é que estão esses criminosos? 
 
LILO - Fugiram para a superfície, todos levando suas armas. 
 
PITON - Marilú, a nossa filha foi atingida. 
 
MARILÚ - Ela está precisando de um médico urgente. 
 
LILO - Sissi está correndo perigo de vida. 
 
ARRAIA - O doutor Chico pode examiná-la. 
 
PITON - Não, eu quero que ela seja atendida por esse indivíduo. 
 
MARILÚ - Você enlouqueceu? O médico mais próximo é na  Praieira e  nossa 

filha pode não resistir. O doutor Chico é um bom médico, deixe ele 
examinar a nossa filhototinha. 
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KIKA – (passando mal) Sem dúvida, é a melhor coisa a se fazer. Num 

momento desses tem é que se esquecer as diferenças. E doutro 
Chico, depois de examinar Sissi o senhor vai ter que me medicar, 
meu coração está em tempo de pular pela minha boca! 

 
CHICO – Depois eu cuido da senhora, agora vou examinar Sissi. 
 
MARILÚ – Por favor salve minha filha! 
 
CHICO – (Para Piton) Não me importa se o senhor, doutor prefeito, quer ou 

não quer que eu cuide da sua filha . Eu não vou deixá-la morrer por 
isso!  (Examina Sissi) 

 
ARRAIA - Isso doutor Chico, eu ajudo o senhor. 
 
CHICO - Lilo, onde está a minha maleta? 
 
LILO - Está aqui, pai. (Entregando a maleta) Cuida bem dela ! 
 
CHICO - Mas é claro, meu filho! (Segue examinando  Sissi.) 
 
MARILÚ - Por  favor, doutor, faça o que for preciso! 
 
KIKA – (se abanando esbaforida) Ela é jovem, forte, vai dar tudo certo. Eu é 

que estou velha acabada, em tempo de morrer! 
 
PITON - Como é que isso foi acontecer logo com a minha filha? É tudo culpa 

minha, minha, minha culpa. 
 
ARRAIA - Acho que num momento difícil como este certamente não adianta 

se culpar. 
 
FÉLIX - Calma prefeito, está tudo sob controle, ela vai ficar bem. 
 
CHICO (Para Arraia) - Passa o elixir do frasco azul. 
 
ARRAIA - Aqui está. (Chico pega e coloca Sissi para cheirar o elixir.) 
 
MARILÚ - E então doutor  Chico, como é que ela está? 



 

 28 

 
CHICO - Os batimentos estão sob controle, temos apenas que fazê-la acordar! 
 
PITON - Malditos Marcianos! 
 
KIKA – Gente eu estou passando mal de verdade, alguém me acode! 
 
ARRAIA - Mas tudo isso é bom , dona Kika, que é para a senhora aprender a 

selecionar melhor por quem se apaixonar. Sonhou tanto com esses 
Marcianos que agora não está agüentando o rojão. 

 
KIKA – Não me critique, me socorra, não está vendo que eu estou passando 

mal. 
 
PITON - Chega, vamos parar com esse bate beiçola! 
 
MARILÚ – Minha filha morrendo e vocês nesse tititi. 
 
ARRAIA – (pega o frasco do xarope próximo a Sissi e entrega a Kika) Beba 

isso aqui e vê se melhora! 
 
KIKA – Obrigada. (Bebe o xarope e desmaia) 
 
LILO – D. Kika! 
 
ARRAIA – O que foi que deu nessa maluca. 
 
MARILÚ – Desmaiou também? Será que foram os Marcianos? 
 
CHICO - Sissi está acordando! 
 
(Sissi desperta e levanta) 
 
MARILÚ - Sissi! 
 
PITON - Minha filha?! Graças a nossa Senhora dos Afogados, você  está viva! 
 
ARRAIA - Graças a nossa Senhora dos Afogados e ao doutor Chico Badejo! 
 
CHICO – Agora eu vou cuidar de D. Kika. O que foi que aconteceu? 
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MARILÚ – Ela estava passando mal. 
 
ARRAIA – Então eu mandei ela beber um xarope que estava aí pra ver se 

melhorada. 
 
CHICO – E desde quando a senhora é medica pra estar receitando xarope pros 

outros? 
 
ARRAIA – Eu só quis ajudar. 
 
CHICO – E colocou a vida de D. Kika em risco. (Vai examiná-la) 
 
MARILÚ - Você está bem, Sissi? 
 
SISSI - Estou mãe. Pai, que bom que vocês estão aqui. 
 
PITON - Minha filhototinha, que perigo que você correu. Você  me assustou. 
 
SISSI – Quem cuidou de mim foi o Dr.Chico? 
 
LILO – Foi... foi ele sim. Meu pai salvou a sua vida. Ele é um herói! 
 
SISSI - Muito obrigada, doutor Chico. O senhor me salvou.  Eu nem sei como 

agradecer! 
 
CHICO - Não foi nada, Sissi. Agora deixe eu cuidar de D. Kika, ela não está 

nada bem. 
 
MARILÚ (futucando Piton) -  Vai Piton, anda, agradece ao doutor Chico! 
 
PITON - Bem, doutor Chico, eu... eu... 
 
CHICO - Não precisa me agradecer, seu prefeito, eu fiz apenas a minha 

obrigação. 
 
PITON - Eu gostaria que o senhor... é... me desculpasse, por tudo. O senhor 

foi muito generoso ao salvar a vida da minha filha, mesmo contra a 
minha vontade.  E... eu acho que... 
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MARILÚ - Fala logo, peixe! 
 
PITON - Essas diferenças entre nossas famílias, entre nossas raças... eu acho 

que... bem, eu acho que tudo isso tem que acabar! 
 
CHICO - É, essa história toda de briga, de inimizade já estava mesmo me 

cansando. 
 
PITON - Paz ?! (Estende a mão.) 
 
CHICO - Paz! (Aperto de mão.) 
 
ARRAIA - Certamente, eu me arrepiei toda! 
 
SISI - Pai, mãe, eu queria dizer uma coisa. Agora que vocês se entenderam, 

acho que é o momento de revelar. 
 
ARRAIA - Revelar o que? Eu certamente adoro uma novidade! 
 
SISI – Agora que Dr. Chico salvou a minha vida, será que o senhor... 
 
CHICO (levantando com o frasco do xarope na mão) -  Eu não salvei sua 

vida. 
 
PITON – Como não salvou? Eu vi. 
 
CHICO – O que o senhor viu foi eu acordar sua filha de um desmaio, mas eu 

tenho certeza que ela não foi atacada por nenhum Marciano. 
 
LILO – Foi sim pai, ela foi atacada, eu vi. 
 
CHICO – Lilo meu filho, nada de bom pode ser construído com mentira. Você 

não precisa disso, o que tiver que ser seu vai ser. 
 
LILO – Pai eu sei o que eu estou fazendo. 
 
SISSI – É a gente sabe. 
 
CHICO – Se soubessem não brincariam com essas coisas. Onde já se viu 

tomar xarope pra desmaiar... pregar um susto desses nos pais?! E 
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você Lilo colaborou e pior, pegou nas minhas coisas o meu xarope 
de algas. 

 
FÉLIX – Então quer dizer que tudo não passou de uma armação? 
 
CHICO – Exatamente. 
 
SISSO – Eu posso explicar papai. 
 
CHICO – Sabe porque ela fez isso Dr. Piton, sabe por que? 
 
PITON – Do que é que o senhor está falando? 
 
SISSI - Eu e Lilo, quero dizer, nós...  nós nos amamos e queremos ficar 

juntos! 
 
PITON - O que? Vocês dois? 
 
ARRAIA - Francamente, essa fofoca é super  ultrapassada! 
 
PITON - Vocês dois querem ficar juntos?  Mas como assim, ficar juntos? E o 

que é que isso tem haver com os Marcianos e esse tal de xarope. 
Podem se explicar! 

 
SISI - É pai, eu sabia que o senhor não deixaria que eu namorasse com um 

Badejo, mas acontece que a gente se gosta e foi por isso que eu não 
contei nada antes. 

 
MARILÚ - É verdade Piton. Eu descobri que os dois andavam se encontrando, 

tentei impedir, mas essa menina é mais escorregadia que uma 
serpente, sempre dando um jeito escapulir. 

 
PITON –  Você me enganou minha filha? Estava se encontrando as 

escondidas com esse, com esse... 
 
SISSI – Ele é um Badejo pai, e daí? 
 
PITON – E daí que eu não confio mais em você. Quem mente uma vez, mente 

duas e três. 
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SISSI – Eu juro que não nada mentindo por aí, mas é que nessa história toda 
quem mente é o senhor. 

 
PITON – Eu mentindo? Por que? 
 
SISSI – Por que eu amo Lilo e se o senhor diz que eu não posso amar um 

Badejo é o senhor que está mentindo porque eu amo e isso eu sei 
que é verdade. 

 
ARRAIA – Certamente isso foi lindo, tô querendo até chorar! 
 
FELIX – Mas espera aí um pouco. O que essa história tem haver com os 

Marcianos?. 
 
LILO – Os Marcianos não existem. 
 
FELIX – Desculpe filhote, mas isso é assunto de gente grande! 
 
MARILÚ – Gente, Kika está acordando! 
 
KIKA – Onde estou? Quem sou eu? 
 
CHICO – Está tudo bem D. Kika, é que a senhora tomou xarope demais e 

desmaiou. 
 
KIKA – E os Marcianos onde eles estão? 
 
CHICO – Já foram embora. 
 
PITON – Você ainda não me explicou essa história de xarope! 
 
MARILÚ – Chega Piton, vamos embora! 
 
SISSI – Não, agora que eu comecei vou até o fim. Foi tudo armação minha. 
 
LILO – E minha também A gente queria fazer vocês se aproximarem e acabar 

de vez com abriga. Então eu fui em casa peguei um xarope de 
dormir do meu pai, Sissi tomou e então inventamos a história dos 
Marcianos terem saído atirando. A gente só quer poder viver o 
nosso amor. 
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KIKA – Isso quer dizer que os Marcianos não são bandido? Eu sabia, eu 

sabia! 
 
PITON - Tudo bem, que eu e o doutor Chico façamos as pazes, mas daí  a 

deixar você casar com esse frangote, já é demais! 
 
LILO - A gente se gosta, e eu não vejo porque não ficarmos juntos. Eu sei que 

Sissi é uma Dourado e eu sou um Badejo e isso não muda nada no 
que a gente sente um pelo outro. Isso também não impediu o  meu 
pai de salvar a vida de Sissi.  Eu amo a sua filha, doutor Piton! 

 
ARRAIA - Ui,  eu certamente me arrepiei toda!  
 
KIKA - Ninguém nunca fez uma declaração de amor tão linda assim para mim 

e olhe que eu sempre tive muitos admiradores.   
 
FÉLIX (Para Kika) - Não perca as esperanças, Kika. Nunca é tarde para  

amar! 
 
ARRAIA (Falando para Kika) - Arrasou, certamente arrasou! 
 
MARILÚ - Piton, o menino tem razão. Chega de tanta diferença, briga... 

imagine que eles já armaram uma loucura dessas agora. O que eles 
não vão inventar se você continuar proibindo o namoro deles? 

 
SISSI - Pai, não adianta o senhor me proibir, eu vou ficar com Lilo de 

qualquer jeito. 
 
PITON - Você está desafiando  o seu próprio pai por causa desse frangote? 
 
SISSI - Não pai, só que pela primeira vez em muito tempo eu estou fazendo o 

que eu quero sem precisar mentir e eu espero não precisar mentir 
nunca mais. 

 
PITON - Se eu te proíbo de fazer certas coisa, Sissi, é porque é perigoso! 
 
SISSI - E qual o perigo com o Lilo? 
 
PITON - Ele é um... um... 
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LILO - Um Badejo! 
 
SISSI - E eu sou um Dourado.   É a cor, o problema é a cor, pai? 
 
PITON - Não...ele não é para você! 
 
SISSI - E por que? 
 
PITON - Você ainda é muito jovem, se casar assim, de uma hora para outra? 
 
MARILÚ - Ora, Piton, quanta bobagem. Minha filha, vocês têm a minha 

benção! 
 
CHICO - E a minha também! Eu vou adorar ter netos Badejinhos dourados. 
 
(Todos olham para Piton cobrando uma posição.) 
 
PITON - Contanto que sejam todos machos!  
 
SISSI - O que? 
 
PITON - Os meus netos! Quero formar um time de áquaboll.. 
 
SISI – Calma né papai, é cedo! 
 
PITON - É Sissi, não adianta eu querer prender você . Seja feliz!  Lilo, eu 

gostaria de dizer a você.  Se  a minha  filhototinha já não fosse 
assim, tão sua eu não consentiria neste casamento, mas já que ela 
quer  tanto ?! Trate bem dela.  (Chora) Sissi ainda é tão menina! 

 
LILO - Nós seremos muito felizes, doutor Piton, disso o senhor pode ter 

certeza. 
 
ARRAIA (Chorando alto) -  Ai gente, desculpa, eu sempre choro nessas 

horas! 
 
MARILÚ - Querido, você fez a coisa  certa, eles serão muito felizes.  
 
PITON - É isso mesmo! E se é para casar, então é melhor casar logo, para não 
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ter que fazer outra festa, gastar outro dinheiro... aproveita o  Baile 
das Ondas e ... 

 
SISSI – Gente calma! Quem foi que falou em casamento aqui? 
 
LILO – Nós Sissi, o nosso casamento. 
 
SISSI – Eu sou muito nova pra casar Lilo. Namorar tudo bem, mas casar eu 

não quero não. 
 
PITON – Mas o que é agora Sissi, você está querendo me confundir? 
 
SISSI – Papai eu amo Lilo, mas só quero namorar, ainda sou jovem pra casar. 
 
LILO – Eu pensei que você me amasse. 
 
SISSI – E amo Lilo. Ai, vocês machos são tão bobinhos! 
 
PITON – Então que seja namoro! 
 
KIKA – Sissi, sou sua fã! Você arrasou, deu na cara do Badejão! 
 
SISSI – Mas só falei a verdade, eu acho que cada coisa tem sua hora e seu 

tempo. E agora é hora de namorar! 
 
KIKA – E por falar em namorar, Dr. Chico, eu acho que vou precisar de um 

acompanhamento médico mais intensivo do senhor. 
 
ARRAIA – E eu acho que vou precisar de um segurança particular. 
 
FÉLIX – Pode contar comigo D.Arraia. 
 
ARRAIA – Vamos tomar bules e bules de chá de areia. 
 
FELIX - Seu prefeito e o que é que eu faço com essa nave espacial? 
 
PITON - Leve imediatamente para o Museu Nacional de Marinópolis, esta 

nave agora faz parte do nosso  patrimônio histórico! A prova 
concreta do dia em que Marinópolis foi invadida por Marcianos. 
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FÉLIX - Sim, senhor. 
 
ARRAIA – Gente e viva o amor?! 
 
CHICO – O amor não: Viva a diferença! 
 
KIKA – Ai, esse é um brinde muito estranho. Viva o namoro! 
 
FELIX – Não, viva a paixão! 
 
PITON – Não, eu não tenho mais idade para isso. Vamos fazer um brinde à 

paz! 
 
SISSI – Viva o amor, a diferença... 
 
LILO – ... o namora, a paixão... 
 
SISSI – Viva a paz! 
 
TODOS - Viva! 
 
MÚSICA :   FÓRMULA DE  AMOR 
 
(durante a música final todos dançam.) 

 
 

F I M 
 
 
 


	00 Curriculo Elisio
	01 Roteiros
	background rot
	O BANHEIRO2
	O BANHEIRO
	UCENA 4 – Banheiro Feminino – INT/ NOT
	UCENA 6 – Banheiro Feminino – INT/ NOT
	UCENA 7 – Delegacia – INT/ NOT
	UCENA 8 – Banheiro Feminino – INT/ NOT

	UCENA 9 – Delegacia – INT/ NOT
	UCENA 10 – Banheiro Feminino – INT/ NOT

	UCENA 11 – Delegacia – INT/ NOT
	UCENA 10 – Banheiro Feminino – INT/ NOT
	UCENA 11 – Cabine Interditada – INT/NOT
	UCENA 12 – Banheiro Feminino – INT/NOT

	UCENA 13 – Delegacia – INT/ NOT
	UCENA 14 – Delegacia – INT/ NOT
	UCENA 15 – Banheiro Feminino – INT/NOT
	UCENA 16 – Cabine de Valda  – INT/NOT
	UCENA 17 – Cabine Interditada – INT/NOT
	UCENA 18 – Cabine de Valda – INT/NOT
	UCENA 19 – Cabine de Lene – INT/NOT
	UCENA 20 – Cabine Interditada – INT/NOT

	UCENA 21 – Delegacia – INT/ NOT
	UCENA 22 – Cabine Interditada – INT/NOT
	UCENA 23 – Cabine de Valda – INT/NOT
	UCENA 24 – Banheiro Feminino – INT/NOT
	UCENA 25 – Cabine Interditada – INT/NOT

	UCENA 26 – Delegacia – INT/ NOT
	UCENA 27 – Banheiro Feminino – INT/NOT
	UCENA 28 – Delegacia – INT/NOT
	UCENA 29 – Banheiro Feminino – INT/NOT
	UCENA 30 – Cabine Interditada – INT/NOT
	UCENA 31 – Banheiro feminino – INT/NOT
	UCENA 32 – Delegacia – INT/NOT
	UCENA 33 – Banheiro feminino – INT/NOT
	UCENA 34 – Cabine Interditada – INT/NOT
	UCENA 35 – Banheiro feminino – INT/NOT
	UCENA 36 – Delegacia – INT/NOT



	PRISIONEIROS DA BALANÇA
	PRISIONEIROS DA BALANÇA
	Episódio: “Quem come tudo num dia, no outro assobia”
	- 4º tratamento -
	CENA 1A – SUPERMERCADO – INT/DIA
	Sequência de Joana fazendo compras no supermercado, a cena tem um ritmo ansioso, ela pega produtos, averigua nervosamente.
	CENA 1B  CASA DE ARNALDO   INT/DIA
	Sequência de Arnaldo comendo uma pizza em frente a televisão enquanto assiste o programa de Bob e Sindy.
	CENA 1C – RUA  EXT/DIA
	CENA 1D – SUPERMERCADO – INT/DIA
	Sequência de Joana resolvendo comprar tudo o que estava na dúvida. Ela enche o carrinho e sente-se espionada.
	CENA 1E  CASA DE ARNALDO   INT/DIA
	CENA 1F – ÔNIBUS  - EXT/DIA
	CENA 2 – SUPERMERCADO - INT./DIA
	Close de Joana com olhar curioso. Detalhe de uma balança que está a venda numa prateleira. Joana olha para os lados, não vê ninguém, põe a balança no chão e sobe. Close em Joana, ouve-se som da balança quebrando. Close de Joana assustada que pega a ba...
	JOANA - Larga, larga que é da tia!
	A criança começa a gritar, Joana fica sem graça.
	CENA 4 - JARDIM DE ALAH - EXT./DIA
	CENA 5 - SALA/APARTAMENTO DE JOANA - INT./DIA
	CENA 6 - JARDIM DE ALAH - EXT./DIA
	CENA 7 - BARRACA DE PRAIA - EXT./DIA
	CENA 8  RUA - EXT./NOITE
	CENA 9 - SALA/APARTAMENTO DE JOANA - INT./NOITE
	Corta.
	FIM DO 1º BLOCO

	CENA 10  RUA - EXT./NOITE
	CENA 11 – SALA / APARTAMENTO DE JOANA – INT./DIA
	Sheila dorme no sofá, Joana entra e coloca uma cesta de pão sobre a mesa e vai acordar Sheila.


	CENA 13 -  PORTARIA DO EDIFÍCIO - INT./DIA
	CENA 14 – SALA / APARTAMENTO DE JOANA - INT./DIA
	CENA 15 - PORTARIA DO EDIFÍCIO - INT./DIA
	CENA 16 – SALA / APARTAMENTO DE JOANA - INT./DIA
	CENA 17 - COZINHA / APARTAMENTO DE JOANA - INT./DIA
	CENA 18 – SALA / APARTAMENTO DE JOANA – INT./DIA
	Movimentação; Arnaldo vai para a poltrona; Leopoldo e Joana puxam algumas cadeiras; Nailda se aproxima. Iradema reaparece na sala e fina próximo da porta da cozinha.

	CENA 22 – SALA/ APARTAMENTO DE JOANA – INT./DIA

	NAILDA - (levanta o braço)Será que alguém me consegue um copo de água com adoçante? Eu estou tendo palpitações nervosas!
	FIM DO 2º BLOCO

	CENA 23 - SALA / APARTAMENTO DE JOANA - INT./DIA


	PLANO GERAL: PARTE DE CIMA DA TV EM 1º PLANO
	ARNALDO ENTRA EM QUADRO SEGURANDO UM PIZZZA GIGANTE/ SENTA / COLOCA A PIZZA EM CIMA DA MESA / PEGA O CONTROLE E LIGA A TV
	PLANO MÉDIO
	CLOSE
	PLANO MÉDIO
	CLOSE TV
	PLANO MÉDIO
	ABRE O PLANO
	PLANO MÉDIO
	SHEILA CHORA SENTADA NUM PONTO DE ÔNIBUS; VÊ UM ÔNIBUS SE APROXIMANDO
	PLANO GERAL
	PLANO MÉDIO
	PRIMEIRO PLANO
	ABRE O PLANO
	PRIMEIRO PLANO
	PLANO GERAL
	CONTRA PLANO
	CLOSE ARNALDO
	PLANO GERAL
	PLANO MÉDIO
	PLANO GERAL
	PLANO MÉDIO (Sheila)

	CRÉDITOS FINAIS

	roteiro A PRIMEIRA DO ANO2[1]
	F I M


	02 Parabólico
	background
	Parabólico
	ROTEIRO 1 - As aventuras de Parabólico
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	na viagem do conhecimento
	(SEGUNDO TRATAMENTO)
	UEPISÓDIO 1 – Quem é Pará?
	PARÁ (para câmera)
	PARÁ
	PROFESSOR
	PARÁ
	PROFESSOR
	PARÁ
	PROFESSOR
	PARÁ
	PROFESSOR(apertando a mão de Pará)
	(SEGUE DICA DO PROFESSOR).
	FIM





	ROTEIRO 2 - As aventuras de Parabólico
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	na viagem do conhecimento
	(SEGUNDO TRATAMENTO)
	UEPISÓDIO 2: O poder da língua!


	PARÁ (ao telefone)

	ROTEIRO 9 - As aventuras de Parabólico
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	na viagem do conhecimento
	UEPISÓDIO 9: O assalto!



	ROTEIRO 1 -  Parab+¦lico SEGUNDA TEMPORADA
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	II Temporada
	UEPISÓDIO 1 – A hora da verdade!
	DIANA (despachando-o com um gesto)
	PARÁ (em pânico)
	DIANA (para câmera)
	PARÁ (para câmera)
	DIANA (para câmera)
	PARÁ (para câmera)
	DIANA (para câmera)

	EFEITO SONORO DE RAIOS E TROVÕES. DIVERSOS PANFLETOS DE CURSINHOS, TEXTOS, MÓDULOS E APOSTILAS COMEÇAM A CAÍR COMO UMA CHUVA NA CABEÇA DE PARÁ. DETALHE DOS PANFLETOS. PARÁ SAI CORRENDO, TENTANDO SE PROTEGER. E CHEGA A UM PONTO DE ÔNIBUS. MESMO QUADRO ...
	PARÁ (saltando do bonde com livros)
	PARÁ
	PARÁ (OFF)
	PARÁ (apertando a mão de Pará)
	PARÁ (no susto, quase chorando)
	Teste vocacional? Xi! Eu vou fazer vestibular para ser o que mesmo?
	FIM




	ROTEIRO 2 -  Parab+¦lico SEGUNDA TEMPORADA
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	II Temporada
	UEPISÓDIO 2 – Na linha de partida!
	PARÁ
	PARÁ (se esgueirando pela calçada, atrás do poste)
	PARÁ (pensa alto)
	PROFESSOR (senta-se ao lado de Pará)
	PARÁ
	PROFESSOR
	PARÁ
	PROFESSOR
	PARÁ
	PROFESSOR
	PARÁ
	PROFESSOR
	PARÁ (apertando a mão do professor)
	FIM




	ROTEIRO 3 -  Parab+¦lico SEGUNDA TEMPORADA
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	II Temporada
	UEPISÓDIO 3 – Entre o clássico e o moderno!
	TRILHA: Rockbilly
	PARÁ(se esgueirando pela calçada, atrás do poste)
	FIM




	ROTEIRO 4 -  Parab+¦lico SEGUNDA TEMPORADA
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	II Temporada
	UEPISÓDIO 4 – Equilibrando o corpo e a alma!
	TRILHA: Rockbilly
	PARÁ (OFF)
	PARÁ
	FIM




	ROTEIRO 5 -  Parab+¦lico SEGUNDA TEMPORADA
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	II Temporada
	UEPISÓDIO 5 – A prova dos nove!
	Figurantes Ninjas

	TRILHA: Música zen
	MÃE OFF
	PAI OFF
	MÃE OFF
	PAI OFF
	FIM






	03 Textos de Teatro
	background tea
	ALTA NOITE
	AMORES BARBAROSversão 4
	Carlinhos
	Suzy
	Gracinha
	Gildo
	Tatu

	CANÇAO 1 – FÉ CEGA, FACA AMOLADA – (Todos cantam).
	Agora não pergunto mais aonde vai a estrada  Agora não espero mais aquela madrugada  Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca amolada  O brilho cego de paixão e fé, faca amolada.

	CENA 1
	CENA 2
	CENA 3
	CANÇAO 2 – EU E ELA ESTÁVAMOS ALI ENCOSTADOS NA PAREDE
	Eu sentia o corpo dela junto ao meu

	CENA 4
	CANÇÃO 3 –  Esotérico
	(Suzy segue cantando)
	CENA 5
	CENA 6
	CENA 7
	CENA 8
	SUZY – Que haja os naufrágios eu até compreendo, mas não sejamos cúmplices dessa barbárie emocional! Acho que enquanto o amor não for para alguém, ele não é de ninguém. Sair por aí sem rumo não dá em nada!
	CANÇAO 07 Gênesis  (Caetano Veloso)  Primeiro não havia nada Nem gente, nem parafuso O céu era então confuso E não havia nada, yeah

	CENA 9
	CANÇÃO 8 - Atiraste uma pedra  (Herivelto Martins – David Nasser)  Atiraste uma pedra no peito de quem  Só te fez tanto bem  E quebraste um telhado  Perdeste um abrigo, feriste um amigo
	TATU – Às ordens! Se quiser a gente pode continuar, gostei de você.
	GRACINHA – Com sexo ou sem sexo?
	TATU – Pêra aí, ta pensando que eu sou fácil assim, é? Sexo só depois de se conhecer melhor. Agora no máximo uma xícara de café!
	GRACINHA – Topo!
	(sai Gracinha e Tatu juntos.)

	CENA 11
	CANÇÃO 9 - Nós, por exemplo (Gilberto Gil) Nós somos apenas vozes Nós somos apenas nós Por exemplo Apenas vozes da voz Somos nós, por exemplo Apenas vozes da voz


	FOMEREVISADA
	PECADOS VÊNUS
	Elias Davinte, ator
	JOSÉ – Vamos adiante, agora falta pouco!
	Cena 6 – Casa do prefeito

	VÊNUS – Pois então que Júpiter me condene!
	(Uma explosão de fogo traz Júpiter à cena.)
	JÚPITER – Que se cumpra o prometido!
	FREDERICO – Não me sinto culpado por nada, nada.
	CARLOTA – Um canalha!
	FREDERICO – E não me julgue!
	CARLOTA (tenta conter o choro) – Você vai se arrepender!
	FREDERICO – Ninguém é responsável por ninguém!
	CARLOTA – Os nossos planos... ir para a capital tentar a vida em outra companhia...?
	FREDERICO – Acha mesmo que isso seria possível?
	CARLOTA – E os seus contatos? Seus amigos? Vão seria tão difícil assim e além do mais...
	FREDERICO – Que contatos, Carlota? Que amigos? Você acha que se eu conhecesse realmente alguém de verdade eu estaria aqui? Eu não sou nada, nunca fui nada, anos trabalhando e ninguém me conhece. Não sabem meu nome, em lugar nenhum. Um nada, eu sou uma...
	FIM



	PRISIONEIROS_DA_BALANCA
	UMA COMÉDIA  DE  PESO

	ROTA final
	ROTA
	para Urias Lima
	Só. (entra e fecha a porta.)
	Minha mãe chorava em ais
	Não teve nada demais
	Da caatinga e do roçado
	Eu quase não saio
	Eu quase que não consigo


	BANCÁRIO



	04 Textos de Teatro infantil
	background inf
	h2o
	O MISTÉRIO DO CHICLETE GRUDADO[1]
	SUPERNORDESTINOS
	SUPERNORDESTINOS
	Contra o Monstro da Mandioca






