
FESTA  NA  CASA  DO  PABLO

9 ATORES:

3 PAIS
3 MÃES

3 FILHOS (A)

FAMÍLIA 1 -   NÃO CONHECEM O PABLO E FAMÍLIA, MAS OUVIRAM FALAR DA FESTA.
FAMÍLIA 2 -   O FILHO ESTEVE NA FESTA DO PABLO E NÃO BEBEU.
FAMÍLIA 3 -   O FILHO ESTEVE NA FESTA DO PABLO E BEBEU TANTO QUE QUASE ENTROU EM COMA ALCOÓLICO.

CENA

CADA ATOR ENTRA EM CENA COM UMA CADEIRA. CADA PAI, MÃE E FILHO, SENTAM-SE EM MEIA LUA VIRADOS 
PARA A PLATEIA, COMO SE ESTIVESSEM EM VOLTA DE UMA MESA. 

A CENA COMEÇA COM TODOS EM SILÊNCIO FAZENDO MÍMICAS DE ALMOÇO, IMAGINANDO A MESA, LOUÇA, 
TALHERES E COMIDA A SUA FRENTE.

PAI 1 -   Peraí, deixa ver se eu entendi direito. No sábado foi aniversário de quinze anos desse menino, 
  e os pais liberaram bebida alcoólica para ele e os amigos???

MÃE 1 -   Ih,  não se fala de outra coisa no bairro! Um escândalo. Tinha uma senhora na padaria 
  revoltada. Mariana, você conhece esse menino, esse tal de Pablo?

FILHA 1 -    Eu não,  mãe. Parece que ele e a família se mudaram para cá tem quase 1 ano. Eu sei quem 
  é, vejo na escola, mas ele não é da minha turma não.

PAI 1 -     Filha, o caso dessa festa, na minha opinião, é um absurdo.  Mas você sabe que não é nem 
  um pouco difícil ter acesso a bebida alcoólica,  mesmo antes dos 18 anos. Oportunidades 
  sempre vão surgir, e cabe a você tomar a decisão certa. 

MÃE 1 -   Nós não falamos muito sobre isso aqui em casa, mas você é uma menina inteligente, bem 
  informada, e eu confio que  você sempre vai tomar decisões responsáveis. E saudáveis!

FILHA 1 -   Ih,  vocês podem ficar tranquilos. Eu sei muito bem que meu  organismo ainda está em 
  formação e que o álcool pode prejudicar muito esse desenvolvimento. E vocês sabem que 
  meu lance é natação! Esqueceram que eu ganhei o último campeonato? Esporte e bebida 
  não têm nada a ver!

MÃE 1 -   Claro que a gente não esqueceu, filha! Você é um orgulho! Bom, vamos acabar esse 
  almoço que você tem treino hoje!

CENA PASSA PARA A OUTRA MESA. 

OS OUTROS 6 ATORES CONTINUAM NA MÍMICA DO ALMOÇO.
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MÃE 2 -   Carlos, você devia ter voltado para casa, não devia ter ficado nessa festa!

FILHO 2 -  Mãe, na boa, eu não estava bebendo! Eu passei quase a festa toda dançando com a 
  Vitória, vc sabe que eu tô amarradão nela! E quem bebeu foi uma minoria.  Não cheguei 
  nem perto dos moleques bebendo, eles estavam fazendo a maior confusão! Quem bebeu 
  tava falando alto,  caindo um em cima um do outro, MAIOR MICO! Você não imagina as 
  coisas que o Tobias fez...

PAI 2 -   Eu não entendo como pais podem dar uma festa e permitir uma coisa dessas! Todo mundo 
  sabe que quanto mais jovem uma pessoa começa a beber álcool, maiores são as chances 
  do consumo abusivo quando adulto!

MÃE 2 -         Filho, a gente já conversou sobre isso uma vez. Você lembra o que a gente conversou sobre 
  os perigos do consumo de álcool por menores de idade?

FILHO 2 -  Claro mãe, lembro tudo! Como isso poderia afetar de várias formas meu cérebro e meus 
  órgãos, o perigo do envolvimento em comportamentos de risco, meninas bêbadas que 
  fazem sexo sem camisinha, ou ficam tão fora de si que são vítimas de estupro... Lembro de 
  tudo que a gente conversou, mãe!

PAI 2 -           Que bom filho. A vida é sua, o nariz é seu, quem tem que estar seguro para tomar decisões 
  conscientes é você. O que gente pode fazer é  sempre te orientar nas suas dúvidas, tá bom?

FILHO 2 -  Valeu pai. Agora, deixa eu contar para vocês o que o Tobias  aprontou....

CENA PASSA PARA A OUTRA MESA. 

OS OUTROS 6 ATORES CONTINUAM NA MÍMICA DO ALMOÇO.

PAI 3 -    ( FALANDO PARA A MÃE) Eu vou MATAR esse menino!!  (PARA O FILHO) - Eu nem sei o que eu 
  faço com você, garoto!!

FILHO 3 -       Pô, pai, calma...

MÃE 3 -   Calma, Tobias?  Nós já sabemos de tudo o que aconteceu!

FILHO 3 -  Mãe, juro que acordei e não lembro de nada do que aconteceu...

PAI 3 -    Então refresca a cabeça dele Esther!!! 

MÃE 3 -         Tobias Cardoso, a Carmem ligou para cá hoje de manhã e me  contou tudo!

FILHO 3 -  Aquela fofoqueira....

MÃE 3 -    Ligou preocupada com você!! Olha, foi tanta coisa que eu até  anotei . (MÃE PEGA UM 
  PAPEL E COMEÇA MEIO A LER, MEIO A COMENTAR). Escuta bem isso Tobias, tudo o que você 
  aprontou depois de beber igual um louco:
  - Primeiro ficou indiscriminadamente emotivo e amoroso, tentando abraçar e beijar todo 
  mundo.



- Aí você deu um tapa na bunda da avó do Pablo enquanto chamava ela de “Véia 
Doida”!

- Serviram o jantar, você deixou cair tudo do seu prato e começou a comer do chão!
- Depois da janta deu um show  na pista de dança com os movimentos mais obscenos 

possíveis. Parece que você também se convenceu de que karaokê era uma boa ideia e 
soltou essa sua voz desafinada! E fechou sua apresentação com uma imitação do Justin 
Bieber!

- Ah sim, e parece que os seus níveis de sinceridade ficaram exorbitantes  e você falou para 
várias pessoas o que realmente pensa sobre elas!

- Aí foi fazer xixi em público, na horta da mãe do Pablo, dizendo que estava “regando a 
natureza”!

- Depois do xixi, resolveu pegar mais bebida e vomitou muito NA COZINHA da mãe do Pablo!
- O Lucas resolveu te trazer para casa, mas você viu um mendigo dormindo na rua, se jogou 

no chão, abraçou ele e começou a contar a história da sua vida. O Lucas teve que 
chamar mais dois amigos para conseguirem fazer você soltar o mendigo!!

- E na volta para casa, caiu da bicicleta 2 vezes!! Podia ter morrido, menino!!!!

FILHO 3 -  (ARRASADO, SEGURANDO A CABEÇA COM AS MÃOS)                              
     CARACA!!...Não é possível!! Não acredito... Tô morrendo de  vergonha... Nossa....

PAI 3 -   Agora me diz, garoto, você acha que  tem condição de aparecer na escola de novo algum 
  dia ???

FILHO 3 -       Putz, como é que ninguém me ligou ainda?

MÃE 3 -   Ah, sim, esqueci essa. Você matou o seu celular. Jogou ele dentro do copo de cerveja 
  dizendo que ele era seu melhor amigo e que também merecia  “ provar uma bebidinha”.

PAI 3 -  Eu vou MATAR esse menino!! 

FILHO 3 - Pô pai, calma aí! Eu sempre vejo o senhor beber  e ficar todo animadão! Eu achei que tudo 
  bem, não sabia que podia acontecer isso tudo! Eu só queria ficar animadão também!

PAI 3 -   EU SOU ADULTO, EU TRABALHO, EU POSSO BEBER MINHA CERVEJINHA EM PAZ E....

MÃE 3 -         Maurício, sem gritaria! Isso que aconteceu é nossa responsabilidade também! Nós nunca 
  conversamos abertamente sobre isso com o Tobias, o assunto parecia um tabu aqui em 
  casa! A verdade é que  nunca estabelecemos normas claras, e isso vai mudar! A partir de 
  agora vamos ter que conversar melhor sobre tudo! Álcool, drogas, e ...  sexo!!

TOBIAS E O PAI FICAM EM SILÊNCIO, BOQUIABERTOS!

PAI 3 -   Você que bebe e sua mãe que fica moderninha... 

TODOS OS ATORES COMEÇAM A SE LEVANTAR E VÃO SAINDO DE CENA:

MÃE 1 -   Vamos Mariana, senão você vai chegar atrasada no treino. (VAI SAINDO FAMÍLIA 1)

PAI 2 -   Filho, preciso que você me ajude a lavar o carro hoje. (VAI SAINDO FAMÍLIA 2)

MÃE 3 -   E você Tobias, vai passar o dia arrumando seu quarto e pensando em nunca mais fazer uma 
  besteira assim. (SAI FAMÍLIA 3)


