Capi Roto ataca
por Sulamita Ricardo
Personagens
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1ª Cena
Insetos entram no palco. 4 Crianças estão deitadas com caras de doentes.
Lara-O que aconteceu aqui?
Gui- Nossa, que caras são essas?
Kid- Parece que está todo mundo doente.
Tom- Vou perguntar para alguma delas. Oi amiguinho, você sabe o que está
acontecendo aqui?
Criança1- Pra que você quer saber?Não é da sua conta!
Juli - Nossa, que grosseria!
Kid - Ali tem mais crianças, vamos perguntar pra elas. Quem sabe eles sejam
mais educados!
Todos - é,vamos lá.
Kid- Amiguinho, você sabe o que...
Criança2 e 3-AAAAAAAAAAH! Eu amo Eleeees!
Lara- Ama quem?
Criança 3- Eles!
Juli- Quem são eles?
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Criança 2- Eles! O maior grupo Pop do Brasil.
Todos menos crianças- Quem são eles?
Criança 3- O nome do grupo é Eles. Nós amaaaaaaaamos “Eles”. (As duas
crianças começam a gritar histéricas)
Kid- Nossa, elas estão malucas! (falam se afastando)
Juli- E você, amiguinho, por que está assim?
Criança4- Não quero falar!Você não manda em mim, minha mãe não manda
em mim, ninguém manda em mim.
Juli- Nossa, que doido! Por que essas crianças estão assim?
Kid- A gente precisa descobrir logo. Mas como a gente vai descobrir?Será que
alguém pode ajudar a gente?

2ª Cena
Música 1- Detetive

Dafy-Eu posso.
Todos- Dafy!
Kid- Que roupa é essa, prima? Arranjou outro emprego?
Dafy- Arranjei, agora eu sou detetive. E eu sei o que aconteceu com essas
crianças.
Gui- Sabe?Então conta, o que aconteceu?
Dafy- Capi. Capi Roto. Um mau caráter, sem vergonha que está espalhando
várias doenças entre as crianças. Vejam a cara dele.
Tom- Nossa, ele é feio mesmo!
Dafy- Feio e mal, muito mal. Ele anda por aí espalhando doenças. Vejam
essas crianças. Esta aqui (criança se levanta).Esta aqui está com Grosseróida.
A criança que pega Grosseróida fica grossa, não fala direito com as pessoas,
as pessoas começam a se afastar dela e quanto mais velha ela ficar a doença
piora. (Começa a analisar) Pelo visto essa aqui pegou faz pouco tempo, pois
ainda tem alguns sinais de educação e alegria no rosto dela.
Juli- Examina essas aqui. (Crianças 2 e 3) levantam gritando o nome do grupo.
Dafy- Silêncio!Essa doença é a Fanitite, fácil de detectar. As crianças que
pegam Fanitite ficam histéricas por alguma pessoa, algum grupo, se tornam fãs
malucos. Vivem gritando, colecionando coisas de artistas, não brincam, só
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ficam falando dos seus ídolos, vivem para eles. Seus ídolos são a alegria
delas, mas no fundo, no fundo, são crianças tristes. Mas pelo visto essas aqui
têm Fanitite moderada, mais fácil de ser curada através de remédios.
Lara- Agora dá uma olhada nessa aqui. (Criança4 se levanta)
Criança 4- Me larga, você não manda em mim,me larga,seu idiota!
Dafy- Ah, essa aí já sei qual é. Pode colocar ela onde estava. Essa é a
Desobediose. E pelo visto nessa criança ela está aguda. A Desobediose se
parece um pouco com a Grosseróide, mas nessa ela desobedece aos mais
velhos, não escuta ninguém, acha que sempre está certo. É uma doença muito
séria. Tratamento só se for de choque. E essa aí está precisando.
Gui- Nossa, a gente precisa achar esse Capi Roto.
Tom- Pode deixar comigo. Eu vou pegar esse cara e dar um golpe de
caratê,outro de judô,outro de Taekondô,outro de Arigatô e aí e vou...
Lara- E se ele te passar uma doença?
Tom- Aí eu chamo a minha mãe para cuidar de mim!
Todos- Ah,valentão!
Kid- Galera, a gente tem que parar de brincadeira e procurar esse Capi Roto.
Dafy, você tem mais fotos dele aí?
Dafy- Tenho sim, vou pegar.
Dafy pega as fotos e distribui
Kid- Agora todo mundo tem uma foto dele. Cada um procura. Quem o achar
primeiro grita.

3ª Cena
Música 2-Pantera cor de Rosa
Todos saem do palco. Cada um vai para um lado,mas Tom vai para os
bastidores .Depois de 1 minuto de procura Tom grita achei e carrega Capi
Roto.

Tom- Aqui está ele, gente!
Gui- Ah, então é você, seu feioso?
Lara- Você que está fazendo todo esse mal?
Capi- Me larga, seu inseto. Tire essa pata de cima de mim. E fui eu quem fez
isso tudo sim.
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Kid- Você não tem vergonha, seu mau caráter!
Capi- Não.
Juli- Vamos pra cima dele galera! Vamos pegar esse cara!
Capi- Vocês não vão pra cima de mim. Eu que vou pra cima de vocês. Vou
pegar cada um de vocês e passar doenças piores do que as dessas crianças.
Aaaaah!

4ª Cena
Música3- Rock pesado
Todos gritam e saem correndo. Capi Roto corre atrás de cada um e pega, um
por um. Quando Capi toca na cabeça com as 2 mãos a pessoa cai, com cara
de doente. Depois de pegar um por um Capi vê Kid escondido no palco.

Música4- Terror
Capi- Ah,você está aí,espertinho? Eu vou pegar você! Você me chamou de
mau caráter. Eu não sou mau caráter! Eu sou péssimo caráter, e agora você
vai ficar doente!
Kid vai se afastando e gritando Não.
Grita não 4 vezes, 1 socorro e por fim, Jesus.

Capi- Ah, não!(se contorce e cai) Assim não vale! Você aqui de novo!
Jesus entra
Capi - Não! Vai embora!
Kid-Jesus, como você fez isso?
Jesus- Capi Roto não resiste ao meu poder. Por mais poderoso que ele pareça
ser, não pode comigo. Sempre que ele tentar machucar um dos meus filhos vai
se ver comigo. Vai ser derrotado sempre.
Kid - Nossa, Jesus,como você é forte. Mas o Capi Roto contaminou meus
amigos com essas doenças horríveis. E agora? O que nós vamos fazer?Ele
disse que ia nos contaminar com doenças piores. Meus amigos não podem
ficar assim pra sempre, Jesus, será que você consegue fazer alguma coisa?
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Cena 5
Kid olha pra trás. Estão os insetos, Dafy e as crianças todos curados.
Música 5
Ou seja: Jesus tem que estar do lado dos bastidores. Os insetos vão entrar
pelo lado do som e as crianças têm que ficar do lado do som toda a peça.

Kid- Amigos!
Todos se abraçam
Kid- Que bom que vocês estão bem, amigos. Mas vocês perderam o que
Jesus fez com Capi Roto, não é Jesus? Ué, cadê Jesus? Sumiu! Ih, gente, ele
foi embora. Que pena, eu queria agradecer por ele ter salvado nossa vida.
Lara- Ué, Kid, você não precisa ver Jesus para agradecer por alguma coisa.
Gui- É. É só você ajoelhar. (todos ajoelham) E falar assim:

Jesus (todos repetem cada frase)
Muito obrigado
Por que você salvou minha vida
Obrigado
Por que sempre que eu peço você vem
Proteja nosso corpo e a nossa alma
Pra que a gente não pegue nenhuma doença
Em nome de Jesus
Amém
Kid- Ah, que bom que a gente pode falar com Jesus através de oração.
Tom- Olha, só, Kid, eu acho que o Gui não foi curado ainda não.
Kid- Como não? Jesus o curou, sim, Tom. Está todo mundo são e salvo.
Tom- Você acha? A cara dele é muito estranha, eu acho que ele está doente.
Ou será que ele nasceu assim?
Gui- Eu ouvi isso, volta aqui, seu engraçadinho...

Gui sai correndo atrás de Tom.
Todos saem
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