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 NARRADOR Atenção, senhoras e senhores espectadores, encontramo-nos  
  neste momento na sala reservada às discussões, estudos e 
  realizações da moderna ciência do século XX: viagem ao cosmos. 
  Os célebres cientistas que iniciarão a nossa fantástica história  
  procuram, no momento, um candidato que queira realizar 
  a maior façanha astronáutica da nossa época. Os jornais,  
  as emissoras de rádio e televisão convidam, a todo instante, 
  corajosos jovens para prestarem concursos, testes e se  
  tornarem, ao mesmo tempo, ricos e famosos! Muitos deles já 
  se apresentaram, mas nenhum deles, até agora, conseguiu  
  preencher as formalidades e comprovar os conhecimentos 
  que o feito exige. Conheceremos, no decorrer desta história,  
  um malandro dos morros cariocas que será o futuro astronauta,  
  visitante primeiro da lua. Atenção, tudo aconteceu quando... 
  
  luzes

  



ANTES DE ABRIR A CORTINA
EM CENA, OS CIENTISTAS DOUTOR STROF, ROLF

E PRESIDENTE. MÚSICA ESTREPITOSA

PRIMEIRO ATO
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 PRESIDENTE Senhores responsáveis pelos sucessos ou fracassos das   
  navegações espaciais e estratosféricas, nossa missão de 
  enviar um homem a outro planeta, seja ele qual for, porém, 
  de preferência à Lua, é de uma responsabilidade sem   
  precedentes na história da humanidade.

 TODOS Muito bem!

 STROF Apoiadas, especialmente apoiadas. Senhor Diretor Presidente,  
  bravos, good-good expleques, very goods.

 PRESIDENTE Eis por que temos que escolher um candidato que comprove  
  cabalmente todas as suas aptidões e conhecimentos para uma  
  viagem ao espaço. Con amos, portanto, nos esclarecimentos  
  super astronômicos do Doutor Strof que, com acerto, espero,  
  julgará os candidatos. Os que até aqui têm se apresentado  
  ainda não condisseram com as exigências. Mas, em breve,  
  teremos nosso homem. E então viverá a ciência.

 STROF Eu saberei encontrar as qualidades do futuro passageiro do  
  espaço. Deixe comigo. O homem subirá no foguete, nem que  
  seja à força!

 ROLF Ó raite! Contamos com seu conhecimento, professor.

 TODOS Muito bem... muito bem.

 STROF Senhor Rolf, o foguete já está com a carga completa?  
  E os outros equipamentos, já estão nos lugares?

 ROLF Tudo em ordem, professor. Pode soltar o bicho, que ele irá  
  direto ao outro planeta.

 PRESIDENTE Bravos! Espero que não se esqueçam de nenhum detalhe. 
  Caso contrário, cometeremos um assassinato à pessoa do 
  pobre diabo que tiver que subir neste troço.

 ROLF E STROF escandalizados 

  Troço? Troço?
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 STROF Como? O senhor presidente chama de troço a astronave? 
  O aparelho que será famoso em todo o mundo? Oh, isto é 
  um sacrilégio.

 PRESIDENTE Sacrilégio ou não, eu é que não ia subir nessa geringonça.

 STROF Chérringonça! Oh! Chérringonça!

  

 PALHAÇO tipo de malandro, aparece acompanhado do Colega, traz um  

  jornal em baixo do braço. Olham descon ados 

  Será aqui o negócio do parangolé que vai levar a gente pro  
  céu? Entra. Entra, colega! Mete os peito. Isto está me parecendo  
  a ga eira da Sá Justina, lá no Morro do Pinto! Dá licências, seus  
  vagolinos. Podemos fazer as penetrações?

 STROF Oh! Entrem... entrem, não façam cerimônias para entrarem 
  na casa da ciência.

 PALHAÇO Casa de quem?

 STROF Da ciência!

 PALHAÇO Não. Nada disso. Não é essa dona que nós estamos procurando  
  não. Nós somos os chapas do anúncio de jornal e do rádio que  
  estamos procurando emprego.

 PRESIDENTE levantando-se 

  Muito bem. Senhores, queiram ter a bondade de sentar-se para  
  que possam ser interrogados pelo professor Strof, cientista  
  alemão que procura um candidato que seja capaz de fazer uma  
  viagem ao espaço. À lua, por exemplo.

 PALHAÇO Como foi que o senhor disse? Professor o quê?

 PRESIDENTE Strof!
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 PALHAÇO Ai, meu Santo Onofre. Só em falar nesse Strof, já tá me 
  doendo o bofe.

 STROF Sentem-se, por favor. 
  os dois sentam-se

 PALHAÇO Obrigado, ó nossa amizade! Então você é o Seu Strobofe? 
  É o majorengo que manda aqui nesta aviação atmosférica?

 PRESIDENTE Muito bem. Aviação atmosférica.

 PALHAÇO Mas, só de olhar aquele troço, eu já estou com uma dor na  
  barriga de lascá... ai meus bofe, Seu Strogofe!

 STROF Bravos! É mesmo preciso ter muita dor de barriga para se 
  subir ao éter.

 PALHAÇO Éter, hein! Quem vai para o éter é a vovozinha aí do Seu   
  Stro nha. Colega, vamos dar o pira, que este negócio está 
  me cheirando defunto mal lavado. Vamos embora, que este  
  emprego não me serve.

 COLEGA Espere um pouco. Nós ainda não sabemos do que se trata.  
  Tenha calma.

 PALHAÇO Mas... será que você ainda não morô na jogada? Eu já vi tudo,  
  olha aí, eles vão tocá fogo por baixo da gente e nos mandar  
  direto pras nuvens, a cavalo, nesse foguete. Tu é besta, colega,  
  vamos dar o fora. Piruncha!

 COLEGA Vamos saber primeiro como é o negócio. 
  levanta-se 

  Estamos às ordens, senhores, podem expor as condições  
  necessárias para nosso emprego.

 PRESIDENTE Só precisamos de um candidato que responda exato às nossas  
  perguntas. Se aprovado, ganhará, em pouco tempo, 10 milhões  
  e a admiração do mundo inteiro.
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 PALHAÇO Pode perguntar aí para o Colega, porque eu não entendo nada  
  desse balança mas não cai. E mesmo eu não quero ganhar nem  
  os milhões nem nada. Comigo não, gavião. Neca de jamelão.

 STROF Então, estão prontos para o concurso? Vamos ao teste. 
  ao Colega 

  Você aí, como acha que se deve respirar em grande altura, ao  
  desprender-se do cosmos? Com força ou vagarosamente?

 COLEGA A mim me parece que a respiração, em tais casos, seja natural e  
  que se normalizará para suportar a força atmosférica por meio  
  de aparelhos especiais.

 STROF A resposta do candidato, senhores, não satisfaz à ciência. Vamos  
  à outra pergunta! Se, por acaso, se vir obrigado a permanecer  
  no espaço, como se alimentará? Com medicamentos adequados 
  ou comida que levará em separado, preparada com antecedência?

 COLEGA Também acredito em estudos minuciosos que os levarão a  
  encontrar solução para o caso.

 STROF Senhores, considero o candidato excluído das nossas cogitações,
  por não satisfazer com acerto às nossas exigências! Prossigamos  
  com o outro candidato. Senhor, como é o seu nome?

 PALHAÇO fala o nome 

  Eu sou o Palhaço...

 STROF Senhor Palhaça!

 PALHAÇO Palhaça é o diabo que te carregue.

 STROF O senhor pode me responder em quantas partes se divide o  
  corpo humano? E quais são essas partes?

 PALHAÇO Sim, senhor. O corpo humano divide-se em três partes.

 TODOS Muito bem... muito bem....

 STROF E quais são?
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 PALHAÇO É...  calça, colete e paletó.

 TODOS Muito bem... muito bem.

 PRESIDENTE Aprovado!  Aprovado!

 STROF Responda agora: o que há na cabeça humana para desenvolver  
  as nossas ideias e sabedoria?

 PALHAÇO Na cabeça? 

 STROF Sim. Na cabeça. Na cabeça humana.

 PALHAÇO Na cabeça... tem... caspa e piolho.

 TODOS Muito bem! Muito bem!

 STROF Diga, Senhor Palhaça, em quantas partes se divide a mesma  
  cabeça humana?

 PALHAÇO Bem, isso depende das cacetadas que o indivíduo levar na  
  cabeça.

 STROF E se o senhor estiver no espaço? O que acha adequado para  
  a sua alimentação?

 PALHAÇO Pão com banana. É a comida que meu delicado organismo  
  aceita, diariamente, lá no morro onde eu moro. Morô?!

 TODOS Muito bem!

 STROF Este candidato está muito próximo dos nossos desejos. É um  
  rapaz de grandes conhecimentos, e espero que seja o primeiro  
  homem a visitar a lua.

 PALHAÇO Mas... quem é o infeliz que vai entrar naquele foguete? Será o  
  meu amigo aqui? O Colega?
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 COLEGA Eu? Você não está compreendendo que eu fui excluído do teste?

 PALHAÇO E será que eles vão me pegá pra Judas? Acho melhor a gente  
  dar o pinruncha, senão eu ainda vou acabar engolindo este  
  Sputnik.

 COLEGA Nós não podemos sair daqui, o homem ainda não terminou.

 STROF Senhor Palhaça, queira fazer o favor de sentar-se nesta cadeira,  
  para que o Doutor Rolf o examine.

 PALHAÇO Ai...ai...ai... esse camarada tá querendo que eu ponha azeitona  
  na sua empada. E eu estou mais por fora que umbigo de vedete.
  senta na cadeira indicada

 STROF examinando 

  O senhor tem boa saúde e é bem desenvolvido!

 PALHAÇO Sim, senhor, eu fui construído desde pequenininho.

 STROF Nas suas comidas, o senhor usa gordura de porco ou óleo de  
  algodón?

 PALHAÇO Nas minhas comidas, eu só uso óleo de amendoim torrado!

 ROLF E qual a marca que o senhor prefere? Salada, Sol ou come  
  mesmo o Maria?

 PALHAÇO Nada disso. Eu não como nem Maria nem Salada... Eu como é 
  a patroa, que é um óleo de amendoim que já vem torrado e dá  
  força e ligeireza.

 TODOS Muito bem... muito bem...

 ROLF continua o exame 

  Maravilhoso! O senhor enche...

 PALHAÇO Ei, vamos parar com este negócio de enchê. Quem enche é 
  sua excelência, eu não sou bomba. Ouviu, Seu Bofe?
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 ROLF Não... não. Eu quero dizer que o senhor enche todos os   
  requisitos para um bom astronauta.

 PALHAÇO É beleza, mas, neste astro-nada, eu não quero nada. Nesse  
  negócio de virar anjinho, eu passo. Eu não sou de nada! Meu  
  amigo, nesta hora, eu gosto mesmo é de fritar bolinhos, tá?

 PRESIDENTE Então, professor? Este rapaz está apto a dar à luz a humanidade?

 COLEGA Xiiiii... você ouviu o que ele disse?

 PALHAÇO Não. O que foi?

 COLEGA Está dizendo que você vai dar à luz a humanidade.

 PALHAÇO Espere aí, ô Seu Rolfof, que negócio é este de dar à luz? 
  Você quer me explicar ou quer que eu faça um bafafá aqui?

 ROLF Não se exalte. É que, com sua coragem e sabedoria, o senhor 
  vai dar à luz da ciência a humanidade. Vai se tornar um herói  
  universal. Senhor presidente, pode providenciar o embarque 
  do nosso bravo comandante. E viva o futuro dono do espaço!

 TODOS Viva! 
  palmas

 PALHAÇO Desta vez, eu acho que viro mesmo bagulho de encher   
  foguete... Adeus, Colega, dá lembrança pra turma do morro.

  todos levantam-se com entusiasmo e pegam o Palhaço à força,  

  colocam-no no foguete, pondo fogo por baixo. Música e grande  

  algazarra. Muita fumaça de pólvora, etc.

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



SALA PRINCIPAL DO CASTELO DE SUA 
MAJESTADE, O IMPERADOR DA LUA, 

ESTRELINO PRIMEIRO E ÚNICO
MÓVEIS EXÓTICOS

SEGUNDO ATO
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 COSMOS entregando um papel a Astro 

  Senhor Constelação Astro, dirija-se à sua majestade, o Imperador   
  Primeiro e Único do Reino Lunar, e diga-lhe para assinar estes  
  decretos criados por mim, Cosmos Supremo das Constelações.

 ASTRO Atenderei! Mas com a certeza de que sua majestade encontrará,
  no mesmo, impostos fora de órbita e, ainda, muita escassez de  
  comestíveis e pílulas alimentícias, que poderá matar todos os  
  lunares!

 COSMOS Cale-se! Como simples estrelinha do zodíaco, não vos dou o      
  direito de recriminar os meus atos! A situação do planeta exige
   incontinente execução das minhas ordens. Ordeno também  
  que se ligue, imediatamente, o aparelho radar, para que o povo
   aprenda, com mais perfeição, o idioma da Terra. Já falamos  
  muitas línguas, mas precisamos aperfeiçoá-las. Tenho sondado  
  a Terra nestes últimos dias. E me parece que vamos ter logo  
  visitas de algum maluco terrestre.

 ASTRO Sim, excelência. Executarei suas ordens. E peço-lhe que 
  me perdoe.

 COSMOS Bem sabes que, com o casamento da Princesa Estrela Alfa, nós  
  teremos muitas despesas e precisamos da ajuda dos lunares.

 ASTRO Mas o casamento da Estrela com o Príncipe de Marte já não 
  é um benefício que traz à Lua?

 COSMOS Basta! Adivinho o motivo do seu descontentamento. Não   
  ignoro sua paixão pela Estrela. Mas esta união seria um 
  grande escândalo. A  lha do Imperador da Lua unida com 
  um simples e pobre secretário de pequena constelação... 
  sai

  

CENA COSMOS e ASTRO
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 ALFA entrando com as damas 

  Secretário Astro, quais foram hoje os decretos do poderoso  
  Cosmos?

 ASTRO entregando os papéis 

  Aqui estão, Estrela!  Só falta serem assinadas pelo Imperador,  
  seu pai.

 ALFA lendo 

  Que horror! Esse comandante será, um dia, causador da   
  infelicidade dos Lunáticos.

 ASTRO Inclusive da minha, pois está destruindo os meus sonhos.

 ALFA E os meus! Em pouco tempo, terei que me unir a um quase  
  soberano a quem detesto. E tudo por culpa de Cosmos, que  
  comanda o espaço e seus satélites!

 ASTRO Estou desolado.

  

 URSA velha exagerada, cômica, ridícula 

  Estrela, minha estrelinha, desculpe-me! Peço perdão, quero  
  oferecer-vos um verso que veio num balão das noites de São  
  João e que apanhei, de rojão, perto da constelação do Cão. Para  
  vós, então, eu lerei com a força do coração o precioso refrão, ó  

  raite, oh boy, pois não?

 ASTRO Com devoção, depois desse furacão, eu me retiro cheio de  
  consternação! Mas vou levar esta documentação para seu pai  
  assinar ou não. Vou dar o fora, para livrar-me deste canhão.  
  Adeus, Dona Ursa, até outra ocasião. 
  sai

 URSA Parece que saiu o sem educação. Oh que precipitação! 
  Perdoai, Estrela. Mas vou continuar a oração. 
  abre os papéis

 ALFA Sim, leia, eu serei toda atenção.
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 URSA Obrigada. 
  lê

  Oh vós, que sois amada!

 ASTRO entrando 

  Mas... que trapalhada!

 URSA Credo! Quem me interrompe? Alguma fada?

 ASTRO Não. Sou eu, que esqueci a papelada, mas não há de ser nada.

 URSA declamando 

  O esquecimento duma papelada, trazendo uma enrascada,  
  deixa uma dama envergonhada. Querem saber de uma coisa?  
  Eu não digo mais nada.

 ASTRO pegando os papéis 

  É o melhor, Ursa velha e rebocada, encolhida e escangalhada.  
  sai

 URSA Oh! Venha, meu esposo. Meu Girafa... 
  entra Girafa, ridículo e afeminado

  venha, meu querubim. 
  apontando Alfa 

  Ai está o nosso jasmim. Cumprimente ela por mim.

 GIRAFA Oh! Que maravilha! Como ela está glamourosa! Eu queria, 
  eu queria ser uma nuvem.

 URSA Para quê, meu Cavaleiro do Apocalipse?

 GIRAFA Para que fosse macio como o algodão.

 ALFA Vamos! Basta de galanteios. Sentem-se.

 GIRAFA Obrigada, Estrela, quero cumprimentá-la pelo seu casamento  
  com o Príncipe. Oh que alegria! Como é bom a gente ter um  
  noivo. Ai, que maravilha. 
  barulho fora 

  Que é isto? Eu sou tão nervoso, ai ai ai...
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  entram soldados trazendo o Palhaço empurrado

 PALHAÇO Que trapalhada, eu vou fugir. 
  soldados seguram-no

 SOLDADO Espere aí e não fuja. 
  saem

 PALHAÇO Eu bem que não queria entrar naquele troço, me mandaram 
  a pulso. Agora é que eu quero ver. 
  ao Girafa 

  Ei, você aí... 
  avança

 URSA com medo 

  Ai, um vivente de outro mundo. De outro setor. Vou avisar ao  
  Imperador. 
  sai

 PALHAÇO ao Girafa 

  Ô seu coisa, fale comigo. Você aí. 
  avança

 GIRAFA tremendo de medo 

  Para trás. 
  tira a espada

 PALHAÇO Para trás por quê? Que negócio é esse? Ô seu fantasma, você  
  nem me conhece e já quer me furar? Cuidado, que eu nunca 
  fui furado.

 GIRAFA Oh, que maravilha. Você tem medo de ser furado? Bem se vê  
  que você não é do nosso time.

 PALHAÇO Olha, eu acho melhor você guardar este espeto, seu  gurinha  
  de cigarros.

 GIRAFA Figurinha... Ó que maravilha! Como é esquisito o seu modo 
  de falar.
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 ALFA a Dama 

  Que quererá este vivente aqui na Lua?

 GIRAFA Você vai sair daqui ou não?

 PALHAÇO Ou não o quê? Eu quero é falar com o dono dessa geladeira.

 TODOS Geladeira? 
  entra Ursa

  

 GIRAFA Você falou em geladeira? O que é isto?

 PALHAÇO Geladeira é um negócio que esfria. Você não está aí parecendo  
  um sorvete? Fresquinho... fresquinho...

 GIRAFA Sorvete... frio... ó, que gostoso!

 PALHAÇO Gostoso uma ova. Eu quero é falar com o guarda-chuva. 
  Oh, quero dizer, com o mandachuva. 
  a Ursa

  E você aí, ô arco-íris.

 URSA Arco-íris? Ó, que barbaridade!

 GIRAFA Sua majestade, o Imperador, não recebe ninguém sem   
  protocolo. E, como representante do Astro Girafa, quero...

 PALHAÇO Ah... é você o Girafa?

 GIRAFA Sou, por quê?

 PALHAÇO Azar seu! Você está parecendo mais é outro bicho, mais 
  ligeiro e corredor.
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 ALFA ao Palhaço 

  Senhor, sabei que é necessário ao império um relatório sobre  
  os viventes que aqui se apresentam. O vosso nome? E o que o  
  traz aqui?

 PALHAÇO Ah, bão! Assim, me alisando, eu falo tudo! Eu vim da Terra,  
  montado num foguete espacial, 
  a Alfa 

  com você, meu bijou, eu ainda converso, mas com aquele  
  balança cacho, querendo me furar... Deixa de fuleragem, 
  ô meu chapa. Tá legal?

  

 SOLDADO entrando Cosmos, Secretário Astro 

  É aquele! 
  aponta o Palhaço

 COSMOS aos soldados 

  Lanulas, prendei-o e encerrai-o na masmorra.

 PALHAÇO Ei, para aí, que comício é este?

 ALFA Um momento, Senhor Cosmos, um momento.

 PALHAÇO Mas que gente esquisita. Umas caras brancas... uma porção de  
  chifres e espetados na testa. Ai ai ai... onde é que eu fui tocar a  
  minha viola...

 COSMOS A nal, estrela Alfa, como se explica a presença deste vivente  
  aqui, no Castelo da Lua?

 PALHAÇO Olha aqui, oh seu chanda, eu não sou daqui e...

 COSMOS Calai-vos!
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 PALHAÇO Calai-vos, uma conversa! Eu vou é falar-vos quanto eu querei- 
  vos! Tá legal ou não tá? Vocês estão pensando que me assustam 
  com esse rebolado todo? Eu sou da Terra, meu chapa... sou  
  malandro do Morro da Titica. Sou da capoeira. Cuidado com o  
  rabo de arraia. 
  ameaça

 ASTRO amigável 

  Aconselho-vos prudência para que assim possamos recebê-lo  
  aqui na Lua. Dizei quem sois, o que queres. Eu estarei pronto a  
  vos proteger contra os castigos.

 PALHAÇO Bem, como você é ligação, eu vou dar serviço.

 COSMOS Vejo-me obrigado a punir esse intruso! Precisamos respeitar 
  os nossos usos em favor de nossa tranquilidade.

 ASTRO Acho prudente, Senhor Comandante, ouvi-lo primeiro.

 COSMOS Ele já é um grande criminoso por invadir os nossos domínios,  
  burlando a guarda imperial! É considerado invasor da Lua. 
  E por isso eu o condeno.

 PALHAÇO Invasor, uma pipoca! Os seus soldados estavam dormindo  
  quando o foguete entrou na Lua. Que culpa tenho eu se eles  
  comeram mosca?

 TODOS Comeram mosca?

 GIRAFA Comeram mosca? Aquele inseto sujo da Terra? Vão morrer  
  envenenados. Oh, que maravilha.

 PALHAÇO Cala a boca aí, seu abacaxi cascudo.

 TODOS Abacaxi cascudo? Ooooooh!

 PALHAÇO O que há? Abacaxi, sim! Não conhecem? É fruta! Vão me   
  enganar que esse camarada não é fruta?
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 ASTRO Bem, agora ele vai nos dizer o seu nome para que, assim, possa  
  ser apresentado ao Imperador.

 TODOS Sim... sim... O vosso nome?

 PALHAÇO Ora essa, eu sou o 
  diz o nome do Palhaço 

  O palhacinho
  diz o nome no diminutivo

  das meninas. 
  todos olham admirados para o Palhaço

 TODOS Céus, que nome!!!

 GIRAFA Esse nome na Lua é feio... Oh, que maravilha!

 PALHAÇO Olha só o assanhamento daquele. Vejam como ele está  
  gostando dessa ga eira.

 COSMOS Estrela Alfa, ouvis. Imagina, pelo nome, a que classe de vivente  
  deve pertencer esse intruso? Além de que a data de hoje não é  
  nada recomendável para estarmos ainda a discutir esse assunto.

 PALHAÇO O que é que vai haver hoje? É algum jogo importante? Se for o
  Santos e o Botafogo, com o Pelé na jogada, eu dou três de lambuja.

 COSMOS Não é nada disso, idiota!

 ASTRO É o casamento da Princesa, Estrela Alfa, com o príncipe   
  representante de Marte.

 PALHAÇO Oba! Que bruta farra lunática. Como é, Seu Girafarra? Vamos  
  entrar nas comidas?

 GIRAFA Oh, que maravilha!

 URSA Eu acho que sua excelência o Cosmos não pode apresentar este  
  desconhecido a Estrelino, o Imperador único e primeiro.
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 PALHAÇO Pronto, falou a mãe do sarampo. Ô Dona Ursa, por que é que  
  você não vai lá para o seu planeta?

 COSMOS Réptil terrestre, atrasado e malcriado, cala-te! Vê, Princesa,  
  estou sendo tolerante ao extremo. Falta vossa opinião, para 
  que eu o castigue como merece. Falai...

 ALFA Bem... eu...

 URSA Estrela, quando é que eu vou ler os meus versos?

 COSMOS Isto não é hora de versos. Estamos tratando de um caso de  
  muita importância.

 URSA Perdoe, mas é um presente que eu dedico, de toda alma, 
  à nossa Estrelinha Alfa.

 ALFA Sim, é um presente. E seja qual ele for, hei de recebê-lo com 
  o maior reconhecimento! Pode ler os versos. Porém, devemos  
  aguardar para quando sua excelência, o Cosmos, não estiver  
  presente.

 COSMOS Oh, que afronta!...

 PALHAÇO Tomou, xereta...Gostei, Dona Estrela, gostei. Cinco a zero.  
  Ganhou a taça. A senhora está boa para jogar no selecionado.

 COSMOS Senhores, isto é demais. É mister agir com severidade. Anulas...  
  estende a mão

 PALHAÇO pegando a mão de Cosmos, como se estivesse cumprimentando-o

   Como vai, meu chapa?

 COSMOS retirando a mão com raiva 

  Saia para lá, verme! De acordo com o nosso código, recorrrendo  
  às folhas 324...

 PALHAÇO Que número desgraçado de feio. Por que não botaram 23 ou  
  25? 24 é número que só ali o Seu Girafa pode usar.
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 GIRAFA Oh, que maravilha!

 COSMOS Calai-vos! O código condena à morte todo aquele que invadir 
  as crateras lunares! O invasor terá, nesse caso, que mostrar,  
  incontinente, suas credenciais, para que seja salvo.

 PALHAÇO Ah! Vocês querem as minhas credenciais? Aqui está. 
  mostra uma carteira

 COSMOS lendo 

  Clube das Regatas...Vasco da Gama...isto não serve.

 PALHAÇO Então veja esta outra. 
  entrega

 COSMOS lendo 

  Entrada para a ga eira do morro da Titica. Eu sei lá o que é isso?

 PALHAÇO O homem é duro na virada. Aqui tem outro. Este há de servir.  
  entrega

 COSMOS lendo 

  Centena de milhar invertida do primeiro ao quinto! Isto não  
  vale, aqui não tem jogo de bicho.

 GIRAFA Jogo de bicho...Oh, que maravilha! Jogue em mim, jogue!

 COSMOS Silêncio! Vou sentenciar! Perante as testemunhas, está   
  condenado à pena capital...o cidadão Palhaço 
  fala o nome do Palhaço 

 PALHAÇO Então estes documentos não são reconhecidos? Vocês são muito  
  atrasados. Onde está o Imperador? Ele não manda nada aqui?

 SOLDADO dando três pancadas no chão 

  O carrasco e seu auxiliar!

  música tétrica. Entram os dois carrascos
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 PALHAÇO Xiii... Essa turma quer é carnaval. Só dá Palhaços. 
  ao Carrasco    
  Ô...você aí, meu chapa. Vai rachar lenha?

 COSMOS Não! É a sua cabeça que rolará por entre as crateras da Lua.

 PALHAÇO Ai, minha cabeça! 
  ao secretário 

  Como é, nossa amizade? Você não disse que ia me ajudar? 
  Eu  não posso ir para casa sem cabeça. Vamos, não  que aí  
  fazendo hora.

 ASTRO Acalmai!

 PALHAÇO Acalmai, uma sanfona. Eu já estou sentindo uma dor aqui no  
  gogó. Vamos, meu ligação, dê um jeito na vida...

 ASTRO Comandante Cosmos! Eu acho-me no dever de recriminar seu
  ato pouco formal contra um vivente de quem ainda não sabemos  
  o motivo de sua presença em nosso satélite.

 ALFA De acordo. Não é justo e nem humano condenar um cidadão  
  vindo da Terra sem ser primeiro apresentado ao Imperador, 
  meu pai.

 PALHAÇO Tô aqui, tô pegando na bola. Desta vez é só chutar e...gooool... 
  Valha-me, meu São Pelé!

 COSMOS Compreendi! De acordo com um simples Astro secretário,  
  desacatam a minha ilustre personalidade! 
  ao secretário 

  Cuidado, que eu posso também, se me aprouver, condená-lo!

 PALHAÇO Pronto! Olha só o que eu fui arranjar! Agora é um carrasco para  
  cada. E duas cabeças para a puri cação eterna!

 GIRAFA Eu acho que Cosmos tem toda a razão...Eu reclamo uma das  
  cabeças para mim. Ai ai ai...Eu sou doido por uma cabeça. 
  Oh, que maravilha.
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 URSA Eu também acho que se deve cortar-lhes as cabeças...   
  Decapitai-os...Decapitai-os.

 PALHAÇO Decapitar! Decapitar! Degolar! Caramba, aqui só se falam em  
  cortar cabeças. Eu vou acabar aqui nas cabeçadas. Só vai pra  
  cabeça! 
  toque de clarins fora

 SOLDADO anunciando, depois de três pancadas no chão 

  Sua majestade, o Imperador da Lua, Estrelino Primeiro e Único.

 PALHAÇO Finalmente eu vou conhecer o mandachuva. 

 ESTRELINO ao som da música imperial 

  Reina paz e sossego, segundo observo.

 PALHAÇO Esse também é amigo da onça! Ô boa vida...querem cortar a  
  minha cabeça e você diz que reina a paz?

 ESTRELINO reparando 

  Mas...o que vem a ser isso? Os matadores em ação? O que há?

 COSMOS Acontece que um vivente, dizendo ser da Terra, desembarcou  
  na Lua sem a nossa permissão. Então condenei-o por este ato  
  criminoso.

 ESTRELINO Um terrestre? 
  conversa baixo com Cosmos

 ALFA para as damas 

  Vou intervir. Lembrarei a data de hoje e meu pai perdoará o 
  terrestre, tenho certeza.

 ESTRELINO Trazei o vivente à minha presença. 
  soldados avançam para o Palhaço

 PALHAÇO aos soldados 

  Desguia, seus paiaços. Eu vou sozinho falar com o Fantasma  
  Primeiro e Único. Pronto, meu chapa! Cá tô eu!
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 ESTRELINO Como conseguiste penetrar na Lua?

 PALHAÇO Penetrar não, velhinho. Eu vim a cavalo no foguete. E esses  
  caretas me trouxeram para aqui. Foi assim, meu velhinho...

 COSMOS Veja como fala! Imperador! Imperador da Lua.

 PALHAÇO Imperador é lá para as suas negas. Para mim é como eu quero,  
  morô?

 ESTRELINO Deixai-o que me trate a seu modo.

 PALHAÇO Está vendo, Seu Ferrabrás! Não te meta, que o velhinho é ligação!

 ESTRELINO Que querem dizer estes apetrechos todos que traz consigo?  
  Para que servem estas coisas?

 PALHAÇO Ah! Isto, Seu Lunático, são utilidades terrestres, por exemplo...  
  explica o nome de diversos objetos, fazendo piada à vontade

 ESTRELINO Muito bem...muito bem.

 PALHAÇO O que está me encabulando aqui são estes troços que vocês  
  trazem na cabeça. Assim espetados! Para que serve isto, 
  Seu Estrelinha?

 ESTRELINO Isto são antenas detentoras de pensamentos. Quando você  
  pensa antes de falar, as antenas já captaram tudo. Deste modo,  
  aqui na Lua, com as antenas, somos os primeiros a saber.

 PALHAÇO Ah! Pois, lá na Terra, o negócio é muito diferente! Lá, quem usa  
  esse negócio na cabeça 
  faz gesto 

  são os últimos a saber...

 ESTRELINO Mas ainda não me explicou como conseguiste vir até aqui.

 PALHAÇO Eu vou explicar...Com certeza, quando o foguete chegou, 
  esses seus cupinchas 
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  aponta os soldados 

  estavam a dormir ou, então, agarrados num joguinho de pif-paf.

 ESTRELINO Pif-paf? O que é isso?

 PALHAÇO Pif-paf é um joguinho gozado. Não tem truque, é só ladroeira.  
  Depois eu vou te ensinar, que é para nós pegarmos os trouxas  
  que tem por aqui.

 ESTRELINO Oh, com muito gosto. Eu quero aprender. Eu adoro um joguinho!  
  Como é que se joga?

 PALHAÇO à parte 

  O veio gostou. Tá pra mim. 
  alto, tirando o baralho do bolso 

  É assim! Olha! A gente pega o baralho e...

 COSMOS É necessário lembrar a Vossa Majestade que o assunto do 
  terrestre é importante. Quanto ao jogo...

 PALHAÇO Pinica!

 COSMOS Mas... é que...

 PALHAÇO Pinica!

 ESTRELINO O que quer dizer pinica?

 PALHAÇO Quer dizer afasta-te, não chateia, não amola, vai embora.

 ESTRELINO Interessante...

 COSMOS Pois é, Majestade, não vê que...

 ESTRELINO Pinica... 
  Palhaço ri

 COSMOS Mas é preciso lembrar a Vossa Majestade que é assunto 
  urgente e...
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 ESTRELINO Tem razão. Deixemos o jogo para depois.

 PALHAÇO baixo 

  Esse palpiteiro quer ver a minha caveira lustrando. Estragou tudo.  
  alto 

  Bem, como eu ia dizendo, eles estavam entretidos no jogo, 
  e eu meti os peitos. E aí cheguei no foguete de  ninho. 

 ESTRELINO Como? Não compreendi.

 PALHAÇO Quer dizer... entrei de gaiato.

 ESTRELINO Não entendo.

 PALHAÇO à parte 

  Xiii, o cabra é duro no molejo, não manjô nada...
  alto 

  O negócio é que o Seu Cosmos, que parece mandar aqui mais  
  do que sua majestade, só porque eu estava com cara de 
  Palhaço, roupa de Palhaço, tinta de Palhaço, ele chamou aqui 
  esses fantasmas e mandou me cortar a cabeça.

 ESTRELINO Então ele acha que eu não mando nada aqui? Vamos,   
  Comandante Cosmos, mande retirar os carrascos.

 COSMOS Vossas ordens serão cumpridas.

 ESTRELINO Pinica!

 PALHAÇO batendo na barriga do imperador 

  Eu sabia que tu era meu chapa, Velhinho. Eu sabia que tu  
  era do peito! 
  passeia importante

 COSMOS com raiva, aos carrascos 

  Ide-vos...retirai-vos...

  Música fúnebre, os carrascos vão saindo em câmera lenta
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 PALHAÇO Xiiii, neste passo, eles não vão pra porta do cemitério. Quer  
  ver como eles dão logo o pira? Dá licença, Seu Imperador, eu  
  vou comandar a operação retirada...
  apita, o disco muda para frevo, os carrascos saem dançando  

  frevo alegremente

 ASTRO ao Palhaço 

  Senhor! Agora que se salvou do cutelo, veja se consegue do  
  Imperador que se desmanche o casamento da Princesa Alfa  
  com o príncipe de Marte. Ela não o ama. E vai fazer um grande  
  sacrifício.

 PALHAÇO Já morei! Ocê é que quer comandar a peleja e tomar conta 
  da bela, hein, seu maroto?

 ASTRO  ca satisfeito e fala malandrado 

  Legal...Morou?

 PALHAÇO Morei. E pra você, que fala na minha cartilha, eu vou fazer força.  
  Onde está o gajo? O Príncipe?

 ASTRO Não deve tardar muito!

 PALHAÇO Deixa ele comigo. Logo que o bruto entrar em campo, passo-lhe
   uma rasteira, dou-lhe um lençol de  ninho, dou o passe e você  
  já sabe, manda o pelotaço e faz o gol! 
  Astro volta à marca

 ESTRELINO Então? Ainda não me disseste o vosso nome...

 PALHAÇO diz o seu nome de Palhaço 

  ... das meninas!
 

 ESTRELINO Excelente nome. Recomenda um grande homem! Lá na terra,  
  em torno deste nome, deve haver fatos históricos, grandes  
  feitos! O que me admira é como vieste à Lua! És grande porque  
  foste o primeiro.

 PALHAÇO São coisas do acaso! Eu vesti uma camisa listrada e saí por aí,  
  fazendo hora, cozinhando o galo! 
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 ESTRELINO Não compreendo!

 COSMOS Ele quer dizer, Majestade, cozinhando o galo... Quer dizer que 
  é cozinheiro. Vamos mandá-lo para a cozinha.

 PALHAÇO Cozinheiro é a sua excelentíssima progenitora, morô? Seu cara  
  de cueca de muié velha, assombração mascarado!

 ESTRELINO rindo muito 

  Formidável! Formidável...continuai...

 PALHAÇO Vossa Salustria quer que eu continue xingando ele? Olha que  
  eu vou longe, o meu abecedário xingatório é enorme!

 ESTRELINO Chega! Vamos lá. Continue a sua história.

 PALHAÇO Pois bem. Eu saí vagolinando aí pela Lua e encontrei uma turma  
  do vosso povo, que se queixava a respeito do novo decreto  
  que ia ser assinado. Fiquei penalizado! Então resolvi procurar  
  você, que é dono dessa baiuca. E quero implorar, em nome de  
  todos os lunáticos, para que não assine o tal decreto! Pois, se  
  tal  zer, vai faltar comida para a pobreza da Lua. E, meu amigo,  
  passar fome é dureza. Eu que o diga.

 ESTRELINO Como explica isto, Senhor Cosmos? Eu não assinarei este  
  decreto sem que me expliques os motivos que o inspiraram. 

 COSMOS Majestade! Precisamos aumentar os impostos para cobrir as  
  despesas com o casamento da Princesa Alfa, sua  lha.

 PALHAÇO Não faça isso, Seu Imperador, meu camarada, meu ligação...
  Vai por mim, que vim da Terra. Lá a coisa ta preta. E é só por  
  causa dessas coisas... Qualquer festinha dos dorme quietos,  
  eles aumentam os impostos. E a pobreza come terra.

 ESTRELINO Sacri car o povo ao amor de minha  lha é dureza.

 PALHAÇO Aí, Seu Imperador. Mete as papas da malandragem. É dureza. 

 ESTRELINO Perdoai, minha  lha, pela realização obrigatória deste casamento.
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 ALFA Ninguém mais do que eu lamenta essa situação, mas é forçoso,
   e não devo opor-me a este enlace, pois dele virá a tranquilidade  
  do nosso império.

 DAMA Lembrai-vos, Estrela Alfa, que se aproxima o momento da  
  chegada do príncipe. Deveis ir preparar-vos. Tudo já está em  
  seus lugares. Vamos!

 ALFA Vamos, nada podemos fazer para evitar este triste golpe para mim. 
  sai com as damas

 PALHAÇO à parte 

  Coitada da princesa! Qual! Eu vou entrar com o meu joguinho... 
  vou sair da reserva e entrar no Scret. 
  ao imperador 

  Ô ligação, quer dizer, Imperador, dá licença que eu dê um  
  palpite! Eu tenho uma ideia que é batatal! Vai querer?

 ESTRELINO Querei acaso brincar com a minha grande dor? Podeis resolver  
  alguma coisa a contento?

 PALHAÇO Eu posso. É só você me dar carta branca, por algumas horas, e
  eu aposto a minha cabeça como resolverei o caso. Sem imposto,  
  sem casamento e sem nada. Sem néris de petiberiba. 
  Quer topar a parada?

 COSMOS É espantoso! Que insolência. Não deveis, Majestade, 
  dar ouvidos a este idiota terrestre.

 ESTRELINO Fica quietinho aí, Seu Cosmos, que depois eu te dou um  
  bombom. Quando um homem diz que aposta a cabeça, é  
  porque sabe o que está fazendo. 
  ao Palhaço 

  Eu topo a parada! Entrego-vos o trono por duas horas. 
  Se encontrardes a solução para os nossos casos, sereis salvo.  
  Mando-te embora. Mas, caso contrário...

 COSMOS Perderás a cabeça!

 PALHAÇO Esse camarada tá doido para me ver sem cabeça.  
  ao imperador 

  Então quer dizer que o trono é meu por duas horas?
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 ESTRELINO Batatal... Legal...

 PALHAÇO Palavra de imperador?

 ESTRELINO Palavra de imperador.

 PALHAÇO Então vá dando o fora daí que, agora, vou ser troço na vida.  
  Vamos, desguia. Agora você vai ver como é que o sapo vai  
  cantar tango argentino. Adiós, amigos, acabou-se a marmelada!

 ESTRELINO saindo do trono e entregando a coroa ao Palhaço 

  Pronto! Aqui tens minha coroa. Assuma o comando do Império.  
  põe o chapéu do Palhaço

 PALHAÇO subindo ao trono e fazendo pose 

  Senhor Comandante, de hoje em diante, serás Ministro do  
  Império! Chame todo o pessoal, que nós vamos fazer aqui 
  um carnaval, para começar a ga eira!

 COSMOS Venham! Venham todos conhecer o novo Imperador da Lua.  
  Venham.
  todos entram

 PALHAÇO Olá, macacada, meta os peito. Vamos cair na folia. Eu vou ensinar  
  pra vocês, em primeiro lugar, como é o carnaval lá na Terra.

 TODOS Viva o novo Imperador!

 PALHAÇO Todo mundo entra no cordão e manda brasa.

 TODOS dançam e cantam 

  Eu vou pra lua, se Deus quiser.

  Mas, se puder, levo mulher 

  Eu vou pra lua, se Deus quiser

  Mas, se puder, levo mulher

  Colombo achou um novo mundo

  O mundo inteiro se espantou

  Gagarin foi ao céu profundo
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  Voou, voou, voou

  Eu quero ir também à Lua

  Pra ver a Terra toda tua

  Quero ser o Colombo de espaço

  Levando Colombina nos meus braços

  Eu vou pra Lua, se Deus quiser, mas, se puder, levo mulher!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



TERCEIRO ATO
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 URSA Oh, Senhor Astro, como secretário do novo Imperador, o senhor  
  precisa aconselhá-lo. Ele disse que o meu marido não é Girafa,
  que é outro bicho! E, também, que era alma penada a perambular
  pela lua a fora. Eu estou morrendo de medo. Fico arrepiada só  
  em pensar.

 ASTRO É verdade. Nem é bom pensar.

 URSA suspirosa 

  Se o Senhor Secretário não me tivesse fazendo companhia, 
  eu já estaria morta de medo. Ai ai...Astrozinho  utuante.

 ASTRO à parte 

  Não estou gostando desse  utuante e nem dos suspiros...
  Eu vou dar o fora. 
  sai sem ser percebido

 GIRAFA entrando,  ca no lugar de Astro, por trás da Ursa 

  Oh, querida!

 URSA pensando ser ainda o Secretário Astro  

  Podeis aproximar-vos de mim. Conversaremos mais chegadinhos  
  um do outro, como se fôssemos duas estrelinhas a baloiçar  
  no  rmamento. 
  Girafa abraça-a por trás 

  Como me sinto feliz ao ser abraçada! Quero oscular teus lábios...  
  vira-se e dá com Girafa 

  Ai, socorro, é ele. Alma penada! Socorro!

 COSMOS entrando 

  O que é isto? O que houve?

 URSA apavorada 

  É ele, a alma penada! O novo Imperador disse! Ele não é girafa!  
  É um bicho corredor! Ele é fruta. Ai ai ai...Eu vou desmaiar...

CENA URSA e ASTRO
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 COSMOS Que é isso? Pare de ver estrelas! Abrace-o, ele é o seu esposo.

 URSA abraçando o Girafa 

  Oh, eu  quei tão impressionada. Perdoe-me, Gira nha... 
  Perdoe-me! 
  clarins e rufo fora

  soldado após três pancadas no chão, anuncia o nome do 

  Palhaço errado 

 PALHAÇO repete o nome errado 

  É a pessoa que te botou no mundo. Anuncia meu nome direito,  
  senão eu não vou, e inda te mato, seu  lho da peste...

 SOLDADO reti cando, anuncia certo

 PALHAÇO entrando. Usa a roupa do imperador 

  Ah! Agora sim... 
  entra Astro 

  Quero ver quem vai dar palpite errado aqui agora. Falou errado,  
  eu meto a  ga...

 GIRAFA Como isto aqui está diferente... que maravilha...

 PALHAÇO Cale a boca aí, seu girassol disfarçado. 
  ao soldado 

  Lanula, ponha este camarada pra correr. 
  soldado empurra Girafa para fora

 GIRAFA saindo 

  Isso é um abuso, vou me queixar ao Imperador. 
  sai

 PALHAÇO Vai...vai pro meio da beirada. 
  ao secretário 

  Vem cá, ó ligação... leia aí em voz alta o memorandum que eu  
  ditei ao Imperador, enquanto nós dois trocávamos de roupa. 
  E a macacada que preste atenção. Se não, a  ga vai comer.
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 ASTRO lendo 

  Devido ao grande miserê, ou seja, à falta de gaita na Lua,  cam  
  suspensas de suas funções aqui, no palácio, todos os que  
  possuem cargos elevados, cujos ordenados exorbitantes muito  
  prejudicam os cofres públicos. 

 COSMOS Protesto! Como poderei viver? Eu, que sou o mais atingido  
  neste memorandum?
  chora

 PALHAÇO Cala a boca, bebê chorão, olha que eu te passo a  ga. Continue,  
  Senhor Secretário.

 ASTRO E todo aquele a quem este atingir não  cará desamparado. 
  A lua precisa de homens para trabalharem nas plantações 
  que vão se iniciar amanhã. Cada um receberá uma enxada e  
  todos vão plantar batatas, para que, assim, seja aumentada a
   produção de nossos gêneros alimentícios! Este memorandum  
  passará a ser decreto lei, vigorando, a partir da data de sua  
  publicação, sob o título: acabou-se a marmelada. Assinado,  
  Imperador 
  o nome do Palhaço

 TODOS Ooooooooooooh! 
 

 PALHAÇO Silêncio! Fecha o Oh! Todo aquele que não se conformar com o  
  meu decreto vai entrar na  ga. E depois que vá se queixar na  
  casa do carrasco. Tá legal, Secretário?

 ASTRO Topei! Mas e quanto ao casamento, qual foi a resolução?

 PALHAÇO Meu chapa, está doidinho para pegar aquele material, hein?  
  Deixa o negócio comigo. Quando chegar o Príncipe, você vai 
  ver o resultado... Aguenta a mão e não  ca bancando o loca.
  clarim fora

 SOLDADO três pancadas no chão 

  Acaba de chegar o príncipe de Marte! E a Princesa o acompanha. 

 PALHAÇO Chegou a hora H... Fica  rme, Secretário. Não dê pelota, que eu  
  vou resolver a parada. 
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  música 

 PRÍNCIPE dirigindo-se ao trono 

  Que a minha pessoa traga a este palácio a paz dos astros siderais!

 PALHAÇO à parte  

  Coitado! Não sabe de nada, esse é outro que está comendo  
  gambá errado.

 PRÍNCIPE Aqui estou a cumprir a palavra de união com a Princesa Estrela  
  Alfa, a quem adoro pela sua formosura.    
  vai para beijar a mão da Princesa

 PALHAÇO interpondo-se 

  Para aí, seu fedegoso. O sinal está fechado. Stop.

 TODOS Que escândalo! Ooooooooooooh!

 PALHAÇO Fecha o Oooh! Quem se manifesar no Oh, entra na  ga.

 PRÍNCIPE Mas não é a Sua Majestade, o Imperador, que eu estive saudando?

 PALHAÇO É ele mesmo. Não vê a fantasia? Não é fantasia de Imperador?  
  Olha a coroa, olha a  ga.

 PRÍNCIPE Sim, mas quem a veste não é o imperador que eu conheço.  
  Como se explica isso?

 PALHAÇO Muito simples. O imperador deixou de ser imperador. Agora  
  quem manda nessa fantochada toda sou eu! Morô?

 COSMOS Essa afronta ao Príncipe, eu não poderei tolerar e, embora me  
  cortem a cabeça, antes hei de atravessar-lhe a minha espada!  
  ameaça

CENA
entram PRÍNCIPE, 
PRINCESA, DAMAS
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 ASTRO tirando a espada 

  Para trás. Embainhe a vossa espada.

 COSMOS com medo 

  Ah! Se aqui estivesse o Imperador...

 ASTRO O que sucederia? O quê? 
  ameaça

 COSMOS guardando a espada com medo 

  Nada... eu não disse nada...

 PALHAÇO Não dê con ança, ó ligação. Essa turma é frouxa. Não aguenta  
  nem uma  gada na venta.

 PRÍNCIPE E a Princesa Estrela, nada dirá em torno deste despautério?

 ALFA Digo apenas que 
  o nome do Palhaço 

  é o novo Imperador e resolverá tudo como lhe aprouver.

 PALHAÇO Morô, seu chandoca? Morô ou quer que eu te explique?   
  ameaça com a  ga

 PRINCIPE E o casamento? 

 ALFA com malandragem 

  Sai daí, fuleragem...Você não é de nada! Desguia... se ele for  
  com a tua cara, está tudo O.K.. E, se não for, o príncipe dá o  
  piruncha e vai baixar em outro centro. Porque aqui acabou-se 
  a mamata.

 PALHAÇO Aí, Princesa, assim é que eu gosto. Falou pela minha cartilha!  
  Segura aí na extrema, que eu vou chutar em gol.

 PRÍNCIPE Mas...é incrível! Parecem aturdidos...e o Imperador? 
  O verdadeiro Imperador? Onde está?
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 ESTRELINO aparece cantando. Usa a roupa do Palhaço 

  Minha embaixada chegou. Deixa o meu povo passar... Oba! 
  O que há, ó ligação?

 PRÍNCIPE Majestade... eu estou confuso...

 ESTRELINO Eu, se fosse você,  cava sem fuso... ou então de fuzuê.

 PRÍNCIPE Mas... e o casamento?

 ESTRELINO ao Príncipe 

  Você que casar mesmo?

 PRÍNCIPE Naturalmente que quero.

 PALHAÇO Mas com que roupa? Vá desguiando, a Princesa agora vai jogar  
  na defesa, mas é com o Secretário! A escalação já está feita.

 PRÍNCIPE E a Princesa concorda com isso?

 ALFA O que é que você está querendo? Diga, meu chapa. Eu já fui  
  escalada, não ouviu? Agora... só depois do campeonato.

 ESTRELINO Olha, ó ligação, trate de arranjar outro jogo por aí, porque o  
  Maracanã deste lado já está com compromisso. Vamos logo,  
  mete os peitos, entra logo no carnaval.

 DAMA Se quiser jogar no meu time, eu topo. Eu estou doida para ser  
  princesa de Marte.

 PRÍNCIPE Pois bem, senhores, revidando esta afronta e os insultos a mim  
  dirigidos, eu os convido para o campo de luta.

 PALHAÇO Nada disso, rapaz, aqui não tem ninguém de briga. Nós somos  
  é de novela de amor. Vá furando! 
  grande barulho fora e o Príncipe esconde-se por trás das damas

 TODOS O que será isso?
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 PALHAÇO Ô gente, olha só a valentia do Príncipe!

 SOLDADO entrando com passos de malandro 

  Não foi nada. Foi dois vagolinos que brigaram lá fora, por causa  
  de um joguinho de pif-paf, mas já mandei meter tudo em cana.  
  Tá legal?

 PRÍNCIPE Muito bem. Em vista dos atenuantes, eu retiro o que disse e  
  vou misturar os meus trapos é por aqui mesmo. Meta os peitos  
  nos arrochos, Sá Dama. 
  abraça a Dama

 ASTRO Aderiu à cartilha também! 

 COSMOS E eu? Como é que  co? Eu também quero casar.

 PALHAÇO Você? Casa aqui com o soldado.  

 SOLDADO Epa! Comigo não! Saí de mim, aziática.

 ASTRO abraçando a Princesa 

  Então, tudo favorável, querida?

 ESTRELINO E os outros? O que é que vão fazer agora?

 PALHAÇO Rasgar a fantasia e cair no cordão! Eu agora não vou mais para  
  a Terra, quero fazer o carnaval na Lua. Olá pessoal, entrem  
  todos no cordão, que vai começar a folia!

 TODOS cantando e dançando

  Eu vou pra lua

  Se Deus quiser

  E se puder

  Levo mulher 

FIM DA PEÇA

CORTINA
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