PÉ DA MONTANHA. MOISÉS DESCE COM DUAS TÁBUAS. OS DEZ
MANDAMENTOS. ALGUMAS PESSOAS ESTÃO PARADAS VENDO A CENA.
MOISÉS
Povo Hebreu. Trago notícias do senhor nosso Deus. Ele nos enviou os dez
mandamentos!
REAÇÃO DE ESPANTO GERAL.
MOISÉS
Tudo que está nessas tábuas terá de ser seguido a risca. Quem não cumprir vai
pro inferno.
OBSERVADOR 1
Foi Deus que escreveu isso aí?
MOISÉS
Foi.
OBSERVADOR 1
Na pedra?
MOISÉS
Era o que tinha lá em cima do monte.
OBSERVADOR 1
Mas por que que ele foi aparecer em cima do monte?
MOISÉS
Ele quis aparecer em cima do monte... Vamos aos mandamentos! Não roubarás!
Não...
OBSERVADOR 2 (INTERROMPENDO)
Desculpa. Moisés, você não foi roubado semana passada?
MOISÉS
Como é?
OBSERVADOR 2
Não roubaram umas cabras suas?
MOISÉS
É, roubaram. Mas agora não pode mais.
OBSERVADOR 1
Por que não?
MOISÉS
Porque Deus falou que não pode.
OBSERVADOR 2
Entendi, Deus.
MOISÉS (LENDO)
Continuando: Reservar o sábado e dias santos para ir a Igreja.
OBSERVADOR 1
A igreja que no caso é sua, né?
MOISÉS
A igreja não é minha, ela é de Deus.
OBSERVADOR 1
É, mas só tem uma e quem administra o esquema todo é você, né Moisés?
MOISÉS
Sou eu sim, qual o problema?
OBSERVADOR 2
Que mais que tem nessas pedras aí?

MOISÉS
Não matarás.
OBSERVADOR 3
Teve um primo dele que mataram semana passada, hein?
MOISÉS
Ele não era meu primo, era cunhado da minha mulher!
OBSERVADOR 2
Mas não pode matar o que? Bicho, gente?
MOISÉS
Gente.
OBSERVADOR 2
Mas está escrito aí “gente”?
MOISÉS
Não, mas é isso que Ele quis dizer.
OBSERVADOR 3
Dá uma conferida aí se não tem um asterisco dizendo que bicho pode.
MOISÉS
Bicho pode!
OBSERVADOR 1
E isso vale a partir de quando, porque eu matei não faz nem uma hora um irmão
do Mateus. O código já vale pra mim? Porque aí é sacanagem...
MOISÉS
Está valendo a partir de agora!
OBSERVADOR 1
Isso aí tá bem esquisito, Moisés. Daqui a pouco vai ter mandamento pedindo pra
gente cozinhar pra você.
MOISÉS
Não, é verdade! Inclusive tem um que fala é pra não levantares falso testemunho.
OBSERVADOR 3
Ahã, tá falando o cara que “conversou” com Deus.
MOISÉS
Conversei mesmo.
OBSERVADOR 3
Você jura?
MOISÉS
Juro.
OBSERVADOR 1
Por Deus?
MOISÉS
Não, porque não pode dizer o nome de Deus em vão.
OBSERVADOR 1
Aí fica difícil.
OBSERVADOR 2
Mas você acabou de falar Deus. Foi super em vão.
MOISÉS
Eu falei Deus...
OBSERVADOR 3 (INTERROMPE)
Olha aí, falou de novo!
MOISÉS

Pera aí, gente, eu tava lendo um novo mandamento.
OBSERVADOR 1
Pera aí, ler em voz alta pode, mas falar não? Aí se eu for falar Deus eu tenho que
interromper no meio?
OBSERVADOR 2
Isso vai ficar muito esquisito. Eu falo “graças a (EMITE GRUNHIDO)”.
MOISÉS
Tá escrito aqui gente. Inclusive: amar Deus sobre todas as coisas.
OBSERVADOR 2
Tá, você ama Deus mais que ama a sua mulher?
MOISÉS
Amo, claro, ele é Deus.
OBSERVADOR 2
Aí, Zípora, tá dizendo que não te ama!
VEMOS ZÍPORA ABRAÇADA COM UM CARA.
MOISÉS
Não é isso... (PERCEBE A CENA) Pera aí Zípora, o que que você está fazendo
abraçada com o Gérson?
OBSERVADOR 1
Alá, Moisés agora vai dizer que não pode cobiçar a mulher do próximo! Saquei
teu jogo!
MULTIDÃO SE DISPERSA.

