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 PROFESSOR fazendo experiência 
  Esta poção, misturada com esta outra, deve dar o efeito de uma  
  enorme explosão, com uma força de mais de cinco mil cavalos.  
  Se eu conseguir chegar ao Planeta das Macacas com o meu  
  invento, serei o homem mais famoso e o maior descobridor do  
  século vinte. É preciso que tudo dê certo!

  

 CÔMICO entrando 
  Ô Seu Professor Morcego, o que é aquela farinha de mandioca  
  que tá lá perto daquele panelão? Aquilo é pra fazê faro, fa, fa?  
  Ou é pra fazê grude prá colá cartaiz na Botica da Chica?

 PROFESSOR Aquilo não é farinha de mandioca, seu Camelo, aquilo é uma  
  droga cientí ca. Cada grão daqueles tem a potência de cinco  
  mil cavalos. Não mexa naqueles grãos, senão você se derrete!

 CÔMICO E eu sou besta de mexer no grão dos outros! E aquele panelão?  
  É prá cozinhar o grão?

 PROFESSOR Nada disso. Aquilo não é panelão. Aquilo é um disco voador. 
  É o maior invento do século vinte. Quando aqueles grãos  
  começarem a se mexer, o disco vai funcionar e então... 
  Não mexa nos grãos, entendeu?

 CÔMICO E aquele saco que tá lá perto cheio de mandioca, também 
  não pode mexer?

 PROFESSOR Não! Nem no saco, nem no grão! Não mexa no saco!

 CÔMICO Sim, senhor. Nem no saco, nem nos grão. Nem no saco, nem 
  nos grão. Poxa! Nunca pensei que os grão, dentro do saco 
  da mandioca, tivesse força prá mais de cinco mil cavalos!

 PROFESSOR saindo 
  Cuidado com o perigo, hein? Cuidado. 
  sai
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 CÔMICO Sim, senhor. Nem no saco, nem nos grão. Já sei! Não mexa nem  
  no saco e nem os grão. E se a Chica mexê no saco e os grão  
  crescê. Vai dá explosão, e aí é fogo.

  

 CHICA entrando 
  O que é isso, Cômico? Tá falando sozinho?

 CÔMICO Eu to falando com o meu botão!

 CHICA Uai! Seu botão fala?

 CÔMICO As veiz, minha chiquinha, minha gatinha... minha xuxuzinha!  
  Porque você não apareceu ontem lá no nosso cantinho de muro?

 CHICA E você está pensando que eu sou dessas que anda atraiz dos  
  muro? Aquele lugar não é próprio, não. Ó meu! Eu sou moça 
  prá casar e aquele lugar é muito escuro. Não dá, né?!

 CÔMICO Meu beicinho doce, no escuro é que é bão. Ocê nunca viu dizê  
  que o amor é cego?

 CHICA Mas, comigo, a cabra é manca, mas não é cega! Eu sou pra  
  frente nêgo, corta essa!

 CÔMICO Então me dá um beijinho, daquele de rancá a dentadura.

 CHICA Num dianta salivá. E vamo mudá de assunto. Ocê num acha 
  que o nosso patrão tá lelé da cuca?

 CÔMICO Por que que você acha que ele tá lelé?

 CHICA Lá dentro tá cheio de mandioca de todo tamanho e tem  
  também um panelão, desse tamanho. Pra quê que será aquilo?

 CÔMICO Chiquinha do céu. Ôcê num mexêu na mandioca e nem nos  
  grão. Mexeu?
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 CHICA Eu não mexi, mas bem que eu tive vontade.

 CÔMICO Se você mexesse, Chica, você ia levá uma mandiocada.   
  Cuidado, se ôcê cumê aquela mandioca, a sua barriga incha!

 CHICA Poxa! Que qualidade de mandioca é aquela?

 CÔMICO Aquilo é mandioca de cavalo. Não, quer dizer, é mandioca de  
  cinco mil cavalo. Aquilo é uma composição cienti cológica!  
  Extraído dos surucucus das montanhas arqueológicas. 
  à parte 
  Falei bonito. Será que foi alguma besteira?

 CHICA E aquele panelão? É prá cozinhá o mandiocão?

 CÔMICO Não! Sua desmobralizada! Aquilo é um apetrecho metálico,  
  chamado disco avoadôre! Manjô? Dona Ofélia?

 CHICA Cômico, tu é inteligente mesmo, hein? Como é que ôcê   
  adescobriu?

 CÔMICO Isso a gente não descobre. A gente sabe estudando no Génesio  
  e dispois no Mobrali. Eu sou cientrí co e, se você casar comigo,  
  eu vou te mostrá o Bilu Teteia da faró, fá, fá! Agora me dá um  
  beijo bem novelesco!

 CHICA Tu é besta. Tu é bão de bico, mas eu não entro nessa!

 CÔMICO Ocê não entra, mas sai correndo e eu vou atraiz. 
  correndo atrás de Chica 
  Venha! Venha cá, meu beiju de farinha! 
  Professor vai entrando e recebe o beijo do Cômico. Confusão

 PROFESSOR Que diabo de senvergonhice é esta? Chica, você está levando 
  o Cômico para o mau caminho?

 CHICA Não, patrão. Ele é que queria... Queria...

 PROFESSOR Já sei, ele queria e você não deu! E quem levou fui eu! 
  Você não sabe o que perdeu!
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 CHICA O que é isto, patrão? Será que o beijo dele é tão gostoso assim?

 CÔMICO Comigo é no amô, beijo, gostô... 
  gesto

 PROFESSOR Pare logo com estas bobagens. O que está acontecendo?

 CÔMICO É a Chica, patrão, ela entrou no laboratório e foi mexê na  
  mandioca!

 PROFESSOR Você entrou no laboratório prá mexer na mandioca, Chica?

 CHICA Foi sem querer, Doutô. Me perdoe.

 PROFESSOR Por esta vez está perdoada, mas da outra...

 CÔMICO Cuidado com a mandioca do Dotô!

 PROFESSOR Aquela é mandioca braba, para experiências. Faltam poucos  
  minutos para que eu possa revolucionar o mundo com o meu  
  invento. Para mim é a gloria e a conquista de outro planeta! 
  Eu sou o maior... 
  sai cantando 
  Eu sou o maior... Eu sou o maior! 
  sai dança

 CHICA Cômico do céu. Ele fundiu a cuca. Tá lelé de tudo!

 CÔMICO É... Chica, aqui nessa baiuca do dotô nóis vai  cá tudo maluco.  
  Eu já tou  cando avariado! 
  dança e canta com a Chica 
  Tá todo mundo louco! Tá todo mundo louco! Sabe o que  
  mais? Eu vou lá dentro e vou trazer aquela droga para cá 
  e você, Chica, vai apalpar a mandioca e ver que aquilo é  
  mandiocão no duro. E se cumê, incha que nem balão. 
  vai saindo

 CHICA Não, Cômico! Não vai. Você pode sumir e eu tenho medo de  car
   aqui sozinha. Não vai, que hoje eu encontro no escuro com você!
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 CÔMICO voltando
  Tá bão. Assim você me tira a coragem. Não vou. De repente, a  
  mandioca cisma comigo, me desconhece e eu viro viúva alegre!  
  canta 
  E eu não quero mais mandioca. Eu não quero mais mandioquinha. 
  Nem da grossa e nem da  na!

 CHICA Você é covarde. Se for da grossa, eu topo. Quem vai lá sou eu!  
  Quero ver que negócio é aquele. 
  vai saindo e volta

 CÔMICO Tá com medo da mandioca, hein, bichona?

 CHICA É... De repente, a mandioca cresce e, com cinco mil cavalos,  
  ninguém aguenta!

 CÔMICO Pois eu vou te mostrar que eu sou machão. Vou mostrar para  
  o professor se eu sou ou não sou da panela quente! 
  sai. Grande explosão. Fumaça e barulho. A cena escurece. 
  Música forte

 PROFESSOR entrando agitado 
  Quem? Quem mexeu, quem mexeu no meu invento? 
  chora 
  O que será que vai acontecer agora?

 CHICA Foi o Cômico. Entrou no panelão, a coisa levantô e a mandioca  
  arribô!

 PROFESSOR E agora. Nunca mais. Nunca mais! 
  os dois choram escandalosamente

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



NO PLANETA DOS MACACOS
CENA À VONTADE

A CENA É DESERTA E ESCURA 

CÔMICO ESTÁ DEITADO NO CHÃO 
VAI SE LEVANTANDO, COMO SE 

LEVANTASSE DE UM SONO

SEGUNDO ATO
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 MACACO acordando e levantando
 e CÔMICO Poxa! Essa foi de lascá o cadáver. Parece que eu vim do outro  
  mundo?

 MACACO que estava em cena 
  Acertou, inseto. Chegaste há pouco do outro mundo!   
  Invadiste o nosso planeta!

 CÔMICO Gozado... O Macaco tá falando! Ô, seu Macaco, ocê podia me  
  dizer onde é que eu estou?

 MACACO Olha! O micróbio sabe falar. Que engraçado. Você está no  
  Planeta das Macacas!

 CÔMICO Mas... Aqui só dá macaco?

 MACACO Sim! Por quê?

 CÔMICO Então, eu tô cá macaca!

 MACACO Não. Você está com um macaco! E como você chegou de fresco!

 CÔMICO Fresco? Ê, macacão, não vem de carrinho pro meu lado não, hein?
   Não abuse, que você se estrepa! Comigo não, Macacão!

 MACACO A nal, de onde surgiu você, com essa cara esquisita?

 CÔMICO Eu devo ter vindo da terra, meu chapa. Morô? Ou está fora desta?

 MACACO Da terra? Então você é fruta da terra? Deve ser gostosa! Fruta  
  da terra é boa!

 CÔMICO Esse macaco tá querendo fazer hora comigo. Agora cismou que  
  eu sou fruta. Olha, Macaco, não me estranha não. Senão eu te  
  estouro!

 MACACO Nada! Você pode ser valente, mas está sozinho! Aqui nós somos  
  mais de cinquenta mil macacos para comê-lo! Você deve ser  
  boa fruta!
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 CÔMICO Será que eu vou virar banana da terra?

  

 SEVERINA macaca entrando 
  Cornélios, o que você achou deste inseto? Dá prá se comer!  
  Deve ser papa  na!

 CÔMICO Mama mia! Outro macaco?

 MACACO Não! Esta é a Macaca Severina!

 CÔMICO Ah! A Severina Chic... chic! E ocê tá de ôio na butica dela. 
  Ocê tá de ôio na butica dela!

 MACACO Chega! A Severina não tem botica. Ela tem é um supermercado.

 CÔMICO Ah! Então o negócio dela é grande. Ocê não é nada bobo hein,  
  Sô Macacão?

 MACACO à Severina 
  Eu acho que ele é biruta da cabeça!

 SEVERINA Escuta aqui, o Mandiocão, como é que você veio parar aqui?

 CÔMICO Eu conto para você, minha Urangatanga! Num vê que o meu  
  patrão é um inventor da faró fá fá... Ele arranjou um panelão  
  com uma mandioca dentro e eu fui mexê na mandioca dele e  
  me estrepei todo. A coisa explodiu e eu vim parar aqui!

 SEVERINA Mandioca? Você falou em mandioca? É porque você sabe 
  que eu gosto de mandioca!

 CÔMICO Eu sei que macaco gosta é de banana. Mas mandioca? 
  Quem entrô nela fui eu!

 SEVERINA Aqui no nosso planeta, acabou-se a mandioca, e a terra está  
  cheia. Eu agora quero comer mandioca. Vamos, seu verme,  
  mostra a mandioca! Eu quero mandioca! 
  chora e faz birra
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 CÔMICO Olha só o que eu fui inventar! Olha aqui, Sá Macacôa, eu não  
  tenho mandioca.

 SEVERINA Você tem. Você disse que mexeu na mandioca. Eu quero mandioca.
  Se você não me der, eu vou mandar torturá-lo até a morte.

 CÔMICO Ó, meu Deus... Morrer por causa de um pedacinho de mandioca.  
  chora 
  Sá Macacôa, ô Sá Macacôa, tenha dó! 
  en a a mão no bolso e tira um pedaço de mandioca 
  Oh! Mas isto é milagre! Pronto! Sá Macacôa, aqui está a   
  mandioquinha gostosinha.

 SEVERINA pegando a mandioca alegre 
  Cornélios, veja! Mandioca de novo no nosso planeta. Isto será a  
  nossa salvação. A macacada vai entrar outra vez nas mandiocas!

 CÔMICO Essa, só no programa do Fantástico. Macaco em vez de cumê  
  banana, come é mandioca. Poxa!

 CORNÉLIOS examinando a mandioca 
  Severina, pra quê que serve esse elemento? Esse troço é muito  
  grosso!

 SEVERINA Isto não é troço e nem elemento. Isto é alimento, seu burro.

 CÔMICO Chiii... Aqui até macaco vira burro!

 SEVERINA Como é que você se chama, seu coisinha? Como fruta da terra,  
  você tem que ter um nome. E como você tem muita velocidade  
  dentro do panelão, você não será o bichinho corredor da terra?

 CÔMICO Êpa, Sá Macacona, para com isso. Bicho corredô é viado, e eu  
  sou é machão! Tigre! Leão! 
  urra

 CORNÉLIOS Ai que medo! Ele é feroz! É preciso acorrentá-lo. Prendê-lo.  
  Castigá-lo. Assá-lo e comê-lo!
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 CÔMICO Parado aí! Oceis pode me amarrá e castigá, mas cumê, oceis  
  não me come não! Corta essa, macacada!

 CORNÉLIOS Vou chamar reforço! 
  vai saindo

 SEVERINA Não, Cornélios, ele está muito enxutinho. Ele vai ser o meu rei.  
  E, para não haver revolução entre as macacas, eu vou deixar  
  que cada macaca coma um pedacinho dele.

 CÔMICO Ah, bem! Vem... Vem comer que você vai ver o pedacinho que  
  você encontra!

 SEVERINA Eu estou emacacada por você, meu bichinho. E qualquer  
  pedaço me serve! Frito, assado ou cru.

 CÔMICO  Êpa! Cru não. Cru eu não deixo. Ocê tem que me cumê vivo!

 CORNÉLIOS Mas, Severina, isto é contra a lei dos macacos. Ele tem que ser  
  comido inteiro.

 SEVERINA Eu vou reunir a macacada e decidiremos sobre o seu destino.  
  De qualquer jeito nóis come ele! 
  sai

 CORNÉLIOS Então você veio aqui naquele caldeirão só pra roubar a macaca  
  do meu amor. Eu vou te en ar num espeto e fazer um churrasco  
  ou, então, faço um ensopado, com bastante pimenta. O chã de  
  dentro vai ser meu.

 CÔMICO E que pedaço de carne é essa? Chã de dentro?

 CORNÉLIOS É a parte do assento, seu imbecil.

 CÔMICO Essa macacada implicou mesmo com o meu assento. E o chã 
  de fora?

 CORNÉLIOS O chã de fora vai ser da Severina. Ela gosta da parte dura!
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 CÔMICO Lá vou eu pro supermercado da Severina. Ao menos se ela  
  tivesse uma botica. Seria mais romântico que eu entrasse na  
  botica dela!

 CORNÉLIOS Com você vivo, ela não desistirá. Porque o macaquinho do amor  
  entrou em seu coração. Ela está emacacada!

 CÔMICO Quer dizer que de todo o jeito eu tenho mesmo que morrer? 
  Ó! Mais por que eu fui mexer na mandioca do professor?

 CORNÉLIOS Eu vou providenciar tudo. E, você, prepare-se para morrer! 
  sai

 CÔMICO Se eu pudesse dar uma corrida até onde está o panelão, 
  eu socava fogo na mandioca e voltava prá terra! 
  grande barulho fora 
  O que será isto? Será que já estão fazendo a festa da minha  
  comilança! 
  piscadas de luz. Chica aparece

 CHICA entrando 
  Cômico, meu amor. Até que en m te encontrei.

 CÔMICO Chica, minha nêga, como é que você veio parar aqui?

 CHICA O disco, quer dizer, a panela voltou para a terra, e, como você  
  não estava nele, eu e o professor  zemos o bicho funcionar  
  outra vez e viemos te procurar!

 CÔMICO E o professor?

 CHICA Está lá rodeado pelos macacos que estão todos enfezados...  
  Nós precisamos fugir daqui. O professor vai dar um jeito. Assim  
  que ele der um apito, nós devemos correr para a panela. Fique  
  atento e, quando chegar a hora, pinica que eu vou também.

 SEVERINA Ninguém mais sairá deste planeta. E você vai ser papado dentro  
  de dez minutos. É só a conta de acabar a confusão lá fora!
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 CHICA Quem é essa macacona?

 SEVERINA Eu sou a rainha do planeta... e você? Que animal é você, que  
  veio aqui roubar o meu enxutinho? Ele vai ser meu! E você  
  vai ser embalsamada, petri cada e reganhada! 
  grande barulho fora. Apaga a luz um instante. Chica e Cômico  
  fogem na explosão. Ao acender a luz, Cornélios e Severina estão 
  a sós na cena

 CORNÉLIOS olhando ao fundo 
  Eles fugiram no panelão. Voltaram para a Terra. Agora você,  
  Severina... vai ser minha!

 SEVERINA Nunca, macacão! Eu quero é minha mandioca! 
  chora fazendo birra, quando fecha a cortina

 

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO
CÔMICO DEITADO RESSONA 

QUANTO ENTRA CHICA

TERCEIRO ATO



 CHICA acordando-o 
  Acorda, enxutinho da macaca, que já é dia!

  

 CÔMICO assustando-se 
  Sai pra lá, bicho. Macaca do diabo!

 CHICA O que é isto, Cômico?

 CÔMICO Ai que susto você me pregou. Eu pensei que era a Macacuda!

 CHICA Que aventura, hein? Se eu e o Professor não chegássemos a  
  tempo, agora você era macacarronada de macaco!

 CÔMICO Como é que vocês foram certinho naquele lugar, Chica?

 CHICA O disco estava controlado pelo professor. Por isso o disco  
  voltou e, como você não estava nele, eu  quei desesperada. 
  E o professor com pena de mim, funcionou o bicho e nóis  
  cheguemo lá!

 CÔMICO E eu que pensei que você não gostasse de mim, meu xuxuzinho.
  Venha cá. Me dá um beijinho!

 CHICA Sai pra lá, catinga de chipanzé. Nóis ainda não sêmo casado. 
  Vai tomar banho que você abraçou e beijou a macacona, 
  deve tá fedendo a macacada!

 CÔMICO A minha salvação foi a mandioca que eu dei prá Macacuda.

 CHICA Então você deu a mandioca prá ela! 
  chora

 CÔMICO Não chora, nêga. Se não fosse a mandioca, eu tinha virado  
  churrasco. E minha sorte é ter guardado a mandioca no bolso.

 CHICA Onde é que já se viu carregá mandioca no bolso. Tá tudo errado! 
  Você reparou que lá naquele lugar os macacos não têm rabo?

23
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 CÔMICO É que deu uma doença lá e eles foram obrigados a cortarem 
  os rabos. 

 CHICA E que doença foi essa, Cômico?

 CÔMICO Foi a doença do rabo sujo. Eles deram prá sujar muito o rabo 
  e não tiveram outro jeito senão cortar.

 CHICA E eles não podiam lavar o rabo?

 CÔMICO Não! Lá tem água, mais não tem sabão!

 PROFESSOR entrando  
  Ai, como estou cansado! Hu  ! 
  senta

 CÔMICO O que foi, patrão?

 PROFESSOR O sucesso. O sucesso... Os repórteres que não me dão sossego.  
  Agora que eu  quei famoso, você e a Chica poderão se casar.  
  Eu pagarei todas as despesas e ainda lhes darei uma pensão  
  mensal. Eu  quei famoso, Cômico, porque você mexeu na  
  minha mandioca.

 CÔMICO E eu vou convidar muita gente importante pro nosso casamento,
  minha Chiquinha do meu coração. Agora me dá um beijo.

 CHICA Sai pra lá, fedorento de macaco. Primeiro vai tomar um banho  
  com sabão cheiroso! Anda logo, vai tomar banho. 
  põe o Cômico pra fora a tapas. Cômico sai apanhando 
  Se esse desgraçado não tirá essa catinga do corpo, eu não caso  
  com ele. Patrão, arranja um preparado pra eu esfregá o corpo 
  do Cômico. Os macaco tava com a doença do rabo sujo, e tudo  
  no Cômico deve tá fedendo.

 PROFESSOR Eu vou fazer um preparado que ele vai  car limpinho e cheiroso.
   Vamos fazer um sabão de sianorato de potassa, Iodoforme,  
  pimenta malagueta, limão e pólvora. Vamos mudar a casca dele.
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 CÔMICO entrando aforado 
  Patrão! Patrão do céu! Os macacos invadiram a terra, estão  
  em volta da cidade. Tudo armado de vara de mandioca. Tem  
  cada macacão com cada mandiocão. E aqueles dois deve tá 
  por aí procurando nóis. Valha-me, meu São Urangotando!

 CHICA tremendo 
  Calma pessoal, calma... Vamo dar pra eles a mandiocaiada 
  que tem aí com o saco e tudo, e eles irão embora.

 PROFESSOR Será que eles conseguiram o segredo do panelão voador?
  Ou isso tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto!

 CÔMICO Vamo, Chica, vamo buscar as mandiocas com saco e tudo. 
  Eles levando a mandioca pode ser que se acalme. Vamos. 
  saem os dois

 PROFESSOR só 
  Será que os macacos estão tão desenvolvidos que, enquanto  
  o disco estava lá, eles copiaram o segredo? Ou será que lá já  
  existe um invento igual o meu? Mas isto seria possível?

  

 CORNÉLIOS entra com Severina, armados de mandiocas 
  Professor, não se mexa, senão morre. Vamos, Severina, mexa-se!

 PROFESSOR Mas o que é isto? Vocês aqui? O que querem?

 SEVERINA Nem uma palavra. Senão vai pro churrasco! Quem manda agora  
  é a mandioca! 
  ameaça

 PROFESSOR Mas o que querem vocês de mim? Eu não tenho mais mandioca!

 SEVERINA Cale-se! Nós precisamos conquistar este planeta e, para isto,  
  precisamos de sua cabeça!
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 PROFESSOR Da minha cabeça? O que vocês vão fazer com a minha cabeça?  
  Eu não tenho mais cabeça.

 CORNÉLIOS Vamos levá-lo conosco. Eu sou famoso em transplante de  
  cabeça. Vou te colocar uma cabeça de macaco e você será 
  o nosso Professor Macacórito.

 PROFESSOR Vocês não podem fazer isto. Eu pedirei por socorro, eu gritarei!

 CORNÉLIOS Não adianta, a mandioca agora é nossa! Com cabeça ou sem  
  cabeça, nóis vamos levar a mandioca. 
  grande barulho fora, tiros e pancadaria 
  Nem um piu, professor. Nós vamos nos esconder na outra sala,  
  mas o senhor prepare-se para ir para o panelão voador. 
  saem à esquerda

 CÔMICO entrando com Chica 
  Patrão, lá fora tá cheio de macaco.

 CHICA sacudindo o Professor, que está paralisado de medo 
  Patrão, mexa-se! Isso não é brincadeira, mexa-se! Uai, Cômico,  
  parece que ele tá encantado?

 CÔMICO Será que ele comeu mandioca cabeçuda e virou macacuda?

 CHICA Eu tive uma ideia. Esses macacos estão cheios de mandioca  
  exprosiva. Vamos aprepará as tocha e, quando menos eles  
  esperá, nóis toca fogo nas traseira deles e assim eles sobem  
  que nem foguete e voltam pro planeta deles.

 CHICA É mesmo! Na salinha tem umas tochas carregadas de   
  mandiocalina, aquela que serve de gasolina. Vamo botá 
  eles pra voá.

 CÔMICO E o professor que não acorda.

 CHICA Eu tenho uma ideia... Você ainda não tomou banho, ainda tá  
  com a catinga dos macaco. Chega o teu subaco no nariz dele  
  pra vê se ele aguenta... se não aguentá, ele acorda.
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 CÔMICO Vamos ver! 
  chamando e esfregando o sovaco para o professor cheirar   
  Professor... acorda. Professor... acorda. Cheira aí a sobacolândia.

 PROFESSOR acordando 
  Onde estão eles? Onde estão eles? Os macacos?

 CORNÉLIOS aparecendo com Severina, ameaçando com mandiocas 
  Estamos aqui, seus vermes asquerosos! Cuidado com a mandioca...

 CÔMICO canta 
  Eu não quero mais mandioca. Nem mandioca, nem pepino... 
  eu não quero mais pepino. Nem do grosso, nem do  no!

 SEVERINA Então! Vocês pensaram que escapavam da macacada? Vocês  
  vão voltar para o planeta e serão todos macacos. E vão comer  
  mandioca até crescer o bucho. E você, enxutinho, será meu!

 CHICA Epa... Esse não, macacão... Esse é meu Cômico. Só eu que vou  
  voá neste disco, com mandioca e tudo!

 SEVERINA Calados! Agora vamos todos para o panelão pôr fogo na   
  lambreta e subir para o planeta. Esperem aí na porta, que 
  nós vamos pegar o professor 
  Chica e Cômico pegam no fundo as tochas e, enquanto eles  
  pegam o professor, põem fogo na traseira dos macacos, que  
  gritam e formam grande confusão  nal

 CÔMICO gritando 
  Acabou em fogo o Planeta das Macacas.
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