Fudêncio
A MARCHA DO CAQUI
XX
Dr. Drauzio Varíola da uma palestra sobre o objetivo de
ajudar o próximo.
DR. DRAUZIO
E assim funcionam as vespas parasitas.
E a vespa usa a joaninha como protetora.
Ela come seus órgãos internos, enquanto a hospedeira se
debate, espantando os predadores.
CRIANÇAS
Ooohhh!
SAFENO
(vomita)
Blarrrgghhh!!
Conrado levanta a mão.
CONRADO
Dr. Dráuzio, Dr. Dráuzio Varola? Eu tenho uma dúvida!
DR. DRAUZIO
Não está na hora de responder dúvidas.
ZE MARIA
Coitada da joaninha...
FUNÉREA
Coitada nada.
Quem me dera poder usar alguém de guarda-costas enquanto
eu devoro os órgãos dessa pessoa...
FUDÊNCIO
Eu também... hihihi...
CONRADO
(melancólico)
Ás vezes eu me sinto como uma joaninha...
DR. DRÁUZIO
Bom, crianças, antes de acabar essa aula, eu preciso
passar a mensagem de paz do dia.
CRIANÇAS
Aaahh, mas que droga (cada uma fala algo).
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DR. DRAUZIO
Essa mensagem serve para vocês se tornarem seres humanos
melhores...
FUNÉREA
Nenhum ser humano é melhor que uma vespa parasita.
DR. DRAUZIO
Hoje vou falar sobre a importância de ajudar o próximo.
Por que, a partir do momento em que todos resolvem ajudar
uma outra pessoa, ela também vai ajudá-lo... E dessa
forma, todos se ajudam...
Crianças começam a bocejar.
CRIANÇAS
(bocejo)
Uhhhaaaaa....
DR DRAUZIO
E todas as pessoas vão descobrir que tem necessidades em
comum.
Dessa forma, fica muito mais fácil ajudar o mundo.
E tudo isso começa com vocês ajudando o próximo.
POPOTO
Ajudar o próximo... O próximo, hãhã!!
Popoto dá uma mega abraço esmagado no Safeno, que vomita
de novo.
SAFENO
Brafhhhhgggg...
FUNÉREA
Puta saco esse papinho, hein Fudêncio..
FUDENCIO
Hã rã!
FUNÉREA
Se eu pudesse fazer meu cérebro sair daqui eu juro que
faria...
FUDÊNCIO
Há!!
Fudêncio tem uma idéia. Ele pega o chiclete Insane.
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FUNEREA
O que é isso?
FUDENCIO
Insane! Uma explosão de alegria.
FUNEREA
Insane? O chiclete que é uma explosão de alegria?
(AQUI, SE PRECISAR DE TEMPO, PODEMOS COLOCAR A PROPAGANDA
DO RAFA LOSSO)
FUNEREA
Af, qualquer coisa ta valendo!
Funérea pega o chiclete e fica doidona.
FUNEREA
(doidona)
Nossa, que insano!
Fudêncio também coloca o chiclete na boca.
FUDENCIO
(doidão)
Hihiihi!!
Uhhh, brrrllllllll.....
PERUÍBE
Ei, o que vocês tão fazendo?
FUNEREA (doida)
O chiclete abriu minha consciência...
Ta tudo lindo...
FUDENCIO
Lindo mesmo...
PERUIBE
Me arranja um desse pra mim!
PERUÍBE COME UM CHICLETE.
PERUÍBE
Nossa, agora ta tudo explicado...
NEGUINHO
Eu também quero!
Neguinho fica doidão também.
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CONRADO
Ei, eu quero um chiclete desses!
FUNÉREA
Sai pra lá, cabeça de lichia...
CONRADO
É caqui!
Dr. Dráuzio interrompe.
DR. DRAUZIO
Que bagunça é essa?
Não viram que eu to no meio de uma mensagem positiva...
PERUÍBE
(doidão)
Você ta parecendo a Ana Maria Braga.
NEGUINHO
Hehehe... Só falta o louro José.
Mas... O louro é louro porque é loiro?
DR. DRAUZIO
O que esta acontecendo com essas crianças...
CONRADO
É o chiclete, Dr. Dráuzio!
Eles comeram um chiclete tóxico e perigoso!
DR. DRAUZIO
Eu não perguntei para você...
(pega chiclete)
Mas esse chiclete é tóxico e perigoso!
Crianças, a partir de agora, esse chiclete está proibido
pela escola.
FUNEREA
Quem é você pra falar isso?
SAFENO
É! Nos temos direito de mastigar o que bem entender!
DR. DRAUZIO
Pois fiquem sabendo que, quem for pego comendo os
chicletes Insane, será severamente punido!
CRIANÇAS
Ah, não!
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MAS QUE PORRA E ISSO AQUI
Hihihihi!
XX - FAIXADA DA ESCOLA.
XX - PATIO DA ESCOLA
Crianças conversam.
PERUIBE
Poxa, sacanagem proibir os chicletes insane.
FUNEREA
Como a gente vai aguentar ver a aula agora?
ZE MARIA
Eu achei isso um absurdo!
Nós vivemos numa democracia e temos o direito de comer o
chiclete que quisermos!
Por isso, pessoal, eu sugiro que a gente saia às ruas
protestando!
NEGUINHO
Como assim!
ZE MARIA
Vamos fazer a marcha do chiclete!
XX – SALA DE AULA/ LABORATORIO
Dr Dráuzio olha pelo telescópio os componentes do
chiclete.
DR. DRAUZIO
Clorofórmio, Acido sulfúrico...
Cesio 137... Onde será que essas crianças conseguiram
esse chiclete?
Conrado aparece eufórico.
CONRADO
Dr. Dráuzio Varíola!
As crianças estão fazendo uma revolução!
DR. DRAUZIO
Quem te perguntou?
Dr. Dráuzio olha pela janela
OFF CRIANCAS
Legalize o chiclete!
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Legalize o chiclete!
DR. DRAUZIO
Meu Deus! É uma revolução!
Precisamos conter isso!
XX - PATIO DA ESCOLA
Crianças protestam loucamente.
CRIANÇAS
Chiclete mal não faz. Me deixa comer em paz!
Chiclete mal não faz. Me deixa comer em paz!
Policia chega no local.Dr. Drauzio vai falar com eles.
DR. DRAUZIO
Tentente Kevin bacon, que bom que o senhor chegou.
As crianças foram proibidas de comer um chiclete venenoso
e resolveram fazer uma revolução.
Dr. Drauzio entrega chiclete ao Tenente Kevin.
TENENTE KEVIN
Hum, chicletes insane.
TENENTE KEVIN
Insane...
POLICIAL GAY
Parece o nome daquela boate que fomos outro dia...
DR. DRAUZIO
O quê?
TENENTE KEVIN
Ah, nada...
Você fez bem de chamar a policia, Dr.
TEN. KEVIN
Atenção, crianças. Vocês estão cercados.
Vamos revistar todo mundo!
Conrado aparece usando seu pequeno poder.
CONRADO
É!
Quem tiver com chiclete no bolso, vai pro chilindró!
Policial gay revista neguinho.
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NEGUINHO
Eu não tenho nada!
FUNÉREA
Eu já comi tudo.
Tenente Kevin vai revistar safeno.
TEN. KEVIN
E você? Esvazie seus bolsos!
SAFENO
Eu só tenho Lexonta, Valium e Ritalina.
TEN. KEVIN
Nada de chiclete? Então tá liberado.
POLICIAL GAY
(para Zé Maria)
Vai gata, mostra o que tem aí no seu bolso!
ZE MARIA
A gente não tem nada aqui!
Nós só estamos marchando pelo nosso chiclete.
TEM. KEVIN
Então a partir de agora, vocês estão proibidos de fazer a
marcha do chiclete!
PERUIBE
Então vamos marchar pelo direito de marchar pelo
chiclete!
NEGUINHO
É isso aí!
Crianças saem andando protestando.
CRIANÇAS
Queremos marchar pelo chiclete!
Queremos marchar pelo chiclete.
Queremos marchar pelo chiclete.
DR. DRAUZIO
Ai meu deus!
A situação ficou pior.
XX - REPORTAGEM DE TV
Repórter Vingativa faz matéria para jornal,
7

VINGATIVA
Revolta na Escola José Mojica Marins, bichas!
Tudo começou quando a direção da escola proibiu o uso dos
chicletes Insane, o que gerou uma serie de protestos.
Eu to aqui com o tenente Kevin Bacon, com mais
informações.
Conta, bicha!
TENENTE KEVIN
Bom, depois que o chiclete foi proibido as Aí as crianças
resolveram sair protestando em marcha. Por isso, nós
resolvemos proibir a marcha. Aí elas resolveram sair em
marcha contra a proibição da marcha.
Ai resolvemos proibir a marcha contra a proibição da
marcha, que proíbe a marcha.
Acho que me confundi.
(fica divagado)
A marcha contra a marcha proíbe a marcha da marcha...
REPORTER
Logo mais voltamos com mais informações sobre a marcha da
marcha da marcha...
É com você, bicha!
XX – PATIO DA ESCOLA
Crianças continuam protestando.
CRIANÇAS
Chega de censurar!
Queremos marchar!
Chega de censurar!
Queremos marchar!
DR. DRAUZIO
Crianças, vamos parar com isso!
Nós temos um ano letivo pela frente!
Tem. Kevin Costa fala com crianças.
TEN.KEVIN COSTA
Vamos para com essa baderna, ou soltarei gás
lacrimogênio.
Tenente fala com Funérea a Zé Maria.
TEN. KEVIN
Quero ver vocês, duas mocinhas, encarando uma porrda de
cacetete, haha!
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FUNEREA
Alem de péssima, essa piada foi totalmente machista.
TEN. KEVIN
Não, não, quer dizer. É que vocês são só umas mocinhas...
ZE MARIA
Só umas mocinhas! Vamos marchar pelos nossos direitos!
ZE MARIA E FUNEREA
Pelo direito de ser mocinha!
Pelo direito de ser mocinha!
Pelo direito de ser mocinha!
POLICIAL GAY
Ai chefinho, me desculpe.
(vai protestar)
Pelo direito de ser mocinha!
Pelo direito de ser mocinha!
CONRADO
Parem com isso, pessoal, isso é coisa de gente viciada
matando gente.
CRIANÇAS
Viciado matando gente.
Viciado matando gente!
Todos protestam. Agora, pelos mais diferentes motivos.
PERUÍBE
Pelo direito de usar mullets!!
Pelo direito de usar mullets!
NEGUINHO
(dançando como um robô)
Eu quero dançar como um robô!
Eu quero dançar como um robô!
Aparece alguém lendo a revista Veja.
HOMEM
Pelo direito de ler a Veja!
Pelo direito de ler a Veja!
Joey Ramone anda com uma placa BASTA.
PERUIBE
E pelo que você tá protestando?
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JOEY RAMONE
É, bem... droga, me esqueci.
XX – MATERIA DE JORNAL
Reporter faz matéria, e fala com Tenente Kevin Costa.
VINGATIVA
Oi minhas queridas. Tavam com saudades de mim?
Pois eu to de volta, bobinhas.
A onda de marchas continua. Toda a redondeza está fazendo
marcha. O que, pra mim, é uma coisa de pobre hippie.
Mas eu to aqui com o tenente Kevin bacon, que traz mais
informações sobre essa coisa de pobre.
Fala bofe!
TEN KEVIN BACON
Bem, depois da marcha do chiclete e da marcha da marcha,
agora os populares estão fazendo marcha por qualquer
coisa.
Marcha do tomate seco, marcha do rabo de cavalo
masculino.
VINGATIVA
Que homem ainda usa rabo de cavalo? Aí não dá!
È com você, bicha!
(grita)
Morte aos homens com rabo de cavalo!
Vingativa sai protestando.
XX
Crianças continuam protestando.
ZE MARIA, FUNEREA
Pelo direito de
Pelo direito de
Pelo direito de

E POLICIAL GAY
ser mocinha!
ser mocinha!
ser mocinha!

NEGUINHO
Pela dança do robô!
Pela dança do robô!
Tenente Kevin fala com dr. Dráuzio.
TENENTE
A situação fugiu completamente do controle.
DR. DRAUZIO
E agora, o que vamos fazer?
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TENENTE
Não faço a menor ideia...
DR. DRAUZIO
Mudando de assunto, tenente, o seu feiche ecler está
aberto.
TENENTE
E qual é o problema de ficar com o feiche ecler aberto,
hein?
DR. DRAUZIO
Bem, é..
TENENTE
Se meu feiche ecler está aberto ou fechado isso é
problema meu.
Eu tenho a liberdade de cuidar do meu feiche ecler!
Aliás, alguém precisa sair as ruas e gritar pela
liberdade do feiche ecler aberto!!
(sai protestando)
Meu feiche ecler está aberto, você não tem nada com isso!
Meu feiche ecler está aberto, você não tem nada com isso!
Vingativa passa atrás.
VINGATIVA
É a marcha à ré, bicha!
DR. DRAUZIO
E agora, Mais que porra é isso aqui?
Estamos sozinhos!
Não tem ninguém do nosso lado. Estamos sozinhos.
Só nos resta uma coisa...
Dr. Dráuzio e mais que porra é isso aqui saem
protestando.
DR. DRAUZIO
Marcha contra
Marcha contra
Marcha contra

E MQEIA
a solidão!
a solidão!
a solidão!

Todas as pessoas protestam. CONRADO APARECE.
CONRADO
Não Dr. Drauzio. Não, mas que porra é isso aqui.
Voces não podem ceder às pressões.
Temos que manter a ordem.
Só assim a sociedade funciona
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Isso aqui é anarquia!
Vocês têm que parar com isso!
Fudêncio vê Conrado reclamando, enfia a mão no bolso (?)
e encontra chicletes Insane. Ele pega o chiclete e tem
uma ideia.
FUDENCIO
A há!
CONRADO
Vocês tem que continuar lutando pela ordem na escola!
Fudêncio oferece um chiclete pro Conrado.
FUDENCIO
Quer chiclete?
CONRADO
Por que, eu to com mau-hálito?
(testa o hálito) Ah-ah...
Conrado come o chiclete. E começa a se sentir estranho.
CONRADO
O que foi isso que você me deu Fudêncio?
Eu to me sentindo meio estranho...
Nossa, to vendo tudo diferente.
Tudo ficou mais positivo...
Conrado começa a ter umas alucinações. Ele vê dr. Drauzio
voando e falando novamente sobre ajudar o próximo...
CONRADO
Dr. Drauzio, eu não sabia que o dr sabia voar.
DR. DRAUZIO
A partir do momento em que todos resolvem ajudar uma
outra pessoa, ela também vai ajudá-lo... E dessa forma,
todos se ajudam...
E todas as pessoas vão descobrir que tem necessidades em
comum.
Dessa forma, fica muito mais fácil ajudar o mundo.
E tudo isso começa com vocês ajudando o próximo.
CONRADO
Nooossa!
É isso!!
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XX – PATIO DA ESCOA.
Todo mundo está protestando (aqui podemos pegar a fala de
todos que estão protestando e colocar juntos).
CONRADO
Silêncio!
Eu sei que todos querem os seus direitos!
Mas, como o Dr. Drauzio falou na aula de manhã, se todos
forem tolerantes uns com os outros, vão deixar cada um
ser feliz do jeito que é.
Quantas pessoas estão passando fome, quanta corrupção,
injustiça, e o todos só querem saber da marcha da pochete
e do pogobol.
PERUIBE
Olha, essa marcha eu não tinha pensado.
CONRADO
Ao invés de cada um ficar protestando por varias coisas,
todos nós devemos nos juntar para lutar pelo direito do
ser humano.
NEGUINHO
Nossa, isso realmente foi inspirador.
PERUIBE
Verdade!
VINGATIVA
Isso me faz querer marchar por uma coisa só, bichas!
Acabem com o caqui!
DR. DRAUZIO
É isso aí!
TODOS
Acabem com o caqui!
Acabem com o caqui!
Acabem com o caqui!
CONRADO
Não, vocês não entenderam nada!
Calma gente!!
Melhor eu cair fora daqui...
CONRADO SAI CORRENDO.
XX – outro lado do pátio
TENENTE
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O feiche ecler é meu. Quem deixa aberto sou eu!
O feiche ecler é meu. Quem deixa aberto sou eu!
CONRADO
Tenente Kevin, socorro!
Estão todos fazendo uma marcha para acabar comigo.
TENENTE
Ah, maldito, como ousa interromper a minha marcha tão
importante?
CONRADO
É que, como o senhor é da polícia, achei que você podia
me ajudar!
TENENTE
Pois você está enganado.
Homens, revistem esse meliante.
Policial gay aparece.
POLICIAL GAY
Vira esse corpinho pra cá, vira!
Olha o que eu encontrei, chefinho!
O chiclete tóxico!
TENENTE
Então foi você que começou toda essa confusão?
CONRADO
Não, foi o Fudencio que me deu!
TENENTE
E ainda tenta colocar a culpa nos outros?
Ah, maldito! Teje preso.
Quero ver o povo da cadeia descobrir que você é um
chicleteiro...
CONRADO
Ah, merda, merda, merda...
XX – pátio da escola.
Crinças estão reunidas, conversando.
NEGUINHO
Nossa, que confusão, hein gente!
ZE MARIA
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Mas graças ás nossas marchas, nós nos unimos, revimos
nossa direito de ir e vir, batalhamos pela nossa
liberdade e anda conseguimos conquistar nossos direitos.
PERUIBE
Direito do que mesmo?
ZE MARIA
Ah, deixa pra lá...
Crianças vao embora.
XX – CADEIA
Conrado esta na cela da cadeia, ao lado de um bandido.
BANDIDO
Aê, companheiro. Você foi preso por que?
CONRADO
Tão me acusando de vender um chiclete ilegal.
Quando você quer ser bom só se fode... Isso que dá querer
ajudar o próximo...
BANDIDO
Eu gosto de ajudar o próximo!
CONRADO
Aé, como?
BANDIDO ABRE O CASADO.
BANDIDO
Eu tenho aqui umas paradinhas da hora.
Tem cocaína, crack, OXI...
Tem pornografia, o novo DVD da Claudia leite...
Tudas as drogas que ajudam o próximo...
CONRADO
Ah, eu só me fodo nessa merda...
FIM
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