O CONSULTOR
UMA PEÇA DE HAROLDO FRANÇA

Breve sinopse:
A luxuosa “Daphne Linhas Aéreas”, comandada há décadas pela família Daphne, está à
beira da falência. Então, importam da Europa um especialista em reestruturação de
empresas: Max Jacobson. O que eles não imaginam é que Max, apesar de formado na
Europa, foi nascido e criado no interior do Pará e irá reconfigurar totalmente a empresa
para atender o público de varejo.

Personagens:
Sra. Daphne: Atual diretora e presidente da empresa. No auge de seus 80 anos, já não
raciocina bem.
Rodolpha: Neta e única herdeira de Daphne. Mulher fútil e solteirona.
Ricardo: Analista de Marketing. Um show-man. Preconceituoso e oportunista. Está
seduzindo Rodolpha para ascender na empresa.
Abel: Arquivista. Rapaz frustrado e oprimido. É homossexual, mas tenta não aparentar.
Nem sempre consegue.
Rose: Faxineira. Apesar de não ter dinheiro, tenta parecer fina. Não consegue.
Max Jacobson: O novo dirigente da empresa. Homem simples, expansivo, dominador e
sem modos.
Evangeline: Braço direito de Max.
Locutor: Apenas uma voz.

Gênero: Comédia| Cenário: Escritório| Época: Atual

I ATO
A LUXUOSA DAPHNE LINHAS AÉREAS
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(Black. Apenas a voz do LOCUTOR)
LOCUTOR: Bem vindos a bordo do Boeing 769 da Daphne Linhas Aéreas com destino a
Paris. Ao longo do voo será servida uma entrada com crustáceos ao molho de mel e azeite
balsâmico, acompanhados de ervas finas e arroz com aroma de hortelã. Lembramos que
durante a decolagem não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos, tais como
aparelho celular e câmera fotográfica. Nossa empresa tem orgulho de ser a primeira em
qualidade de atendimento. Porque requinte e conforto são os nossos diferenciais. E nós
trabalhamos muito para tratar você tão bem.
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(Escritório. ABEL está dormindo sobre vários papéis bagunçados)
LOCUTOR: Veja só. Os escritórios da Daphne Linhas Aéreas. É aqui que os funcionários dão
o melhor de si. Com muito charme. Requinte. Elegância...
(ABEL ronca. ROSE chega e põe uma música para tocar em seu celular, sem fone de ouvido.
ABEL acorda)
ABEL: Ai, me acordou.
ROSE: Pois é bom ficar vivo mesmo, né, seu Abel? Do jeito que as coisas andam, eles
podem nos demitir a qualquer momento.
ABEL: Nem me fale. Agora, com essa crise na empresa, a coisa ficou feia.
(RICARDO chega)
RICARDO: Que porcaria de música é essa?

ROSE: Bom dia pro senhor também, seu Ricardo (desliga o som).
RICARDO: Não sei qual é o problema de vocês com fones de ouvido. Quer que eu te dê um
de presente? A cidade toda fica essa barulheira. Pensa que isso combina com o nosso
espírito corporativo? Isso aqui era pra ser um ambiente requintado, elegante... E não um
feirão de periferia!
ROSE: Ihh, acordou com o pé esquerdo...
ABEL: A gente estava comentando sobre a crise. Essa noite eu nem dormi direito por
causa disso. E se a empresa falir, Ricardo? O que vai ser da gente?
RICARDO: Deixa de ser baitola! A empresa não vai falir porque eu não vou deixar.
ROSE: Hum, e qual vai ser a solução agora? Mais uma propaganda com algum ator famoso
falando de sucesso e glamour?
RICARDO: Vocês já viram alguma estratégia minha falhar alguma vez nessa empresa?
(ROSE ri, debochada. ABEL, ironicamente, nem responde) Pois esperem e verão. Dessa vez,
o plano é infalível. A matriarca da empresa está chegando para ouvir minhas novas
estratégias.
(Entra Sra. DAPHNE, acompanhada pela neta RODOLPHA. RICARDO logo muda de postura)
SRA. DAPHNE: Bom dia, meus netinhos!
RICARDO, ABEL e ROSE: Bom dia, dona Daphne!
SRA. DAPHNE: Me disseram que vai ter feijoada? Eita, que a festa vai ser boa!
RODOLPHA: Sente aqui, vovó. O Sr. Ricardo vai nos falar sobre a solução para a crise.
SRA. DAPHNE: Crise? Quer dizer que os bolcheviques estão se aproximando novamente?
RICARDO: Não, dona Daphne. Nosso inimigo, nesse caso, é mensurável e está com os dias
contados. Prestem atenção. A estratégia, dessa vez, será recrutar um especialista do
exterior. Alguém renomado, gabaritado e com vários cases de sucesso em sua trajetória.
Estive pesquisando e encontrei uma pessoa com um perfil apropriado. Ele é doutor em

reestruturação de empresas pela universidade de Oxford, em Londres. Seu nome é Max
Jacobson. Ele será o nosso novo consultor, e ficará à frente da direção da Daphne Linhas
Aéreas.
RODOLPHA: Parece uma excelente proposta... Mas e a vovó? Ela está na direção há
décadas!
SRA. DAPHNE: Atenção, pelotão! Preparar para içar velas!
RICARDO: Srta. Rodolpha, nós sabemos o quanto a dona Daphne já fez por essa empresa.
Agora, aos 80 anos, nada mais justo que um consultor pra lhe ajudar. Assim, ela ficará
mais tranquila e sua família poderá voltar a desfrutar de todo o luxo e riqueza de anos
atrás. Não acha, dona Daphne?
SRA. DAPHNE: Tá, tá, tá. A gente come a de pepperoni e tá tudo resolvido.
RICARDO: Então, estamos entendidos. Mr. Max deve chegar logo mais. Enquanto isso,
vamos ajeitando essa bagunça! Não vamos fazer vergonha pro gringo! Olha só... Quanta
desorganização... Trabalhem! (Sai)
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(ABEL à sós com ROSE)
ABEL: Que droga. Não vou conseguir terminar nunca de arquivar essas coisas.
(ROSE coloca seu celular para tocar uma música de motel. Ele estranha, e ela o encara com
sensualidade)
ABEL: O que é isso?
ROSE (sedutora): Seu Abel... Quer ver a lingerie que comprei ontem, no comércio?
ABEL: Bem... Não, obrigado...
ROSE: Mas ela é de um tecido importado finíssimo.

ABEL: Rose, você não deveria estar arrumando o...?
(ROSE abre violentamente sua blusa, mostrando o decote)
ROSE: Sabe quanto foi? Você não vai acreditar.
ABEL: Não, não sei.
ROSE: Vinte reais. Importado! Não é incrível?
ABEL: Bem, pra falar a verdade não acho que essa renda combine com a...
ROSE: Cala a boca! Eu sei do que você gosta.
ABEL: Sabe?
ROSE: Sim. De uma boa vagabunda! (parte pra cima dele, que fica apavorado) Você nunca
me enganou com esse jeitinho delicado, sensível... Conheço o seu tipinho. É do tipo que
gosta de uma boa porrada! Vem! Me usa! Pode dar na minha cara! Vai! Bate!
ABEL: Socorro!
SRA. DAPHNE(entra): Oba! Já começaram a ginástica laboral!
(ROSE e RICARDO se recompõem rapidamente. RICARDO e RODOLPHA entram logo em
seguida)
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RICARDO: Eles interfonaram! Estão subindo!
RODOLPHA: Eu tô parecendo elegante?
RICARDO: Uma verdadeira mulher de negócios... (Percebe que nada foi arrumado) Mas
será possível? E essa bagunça?
ABEL: Bom, a gente tentou... Quer dizer, na verdade...

RICARDO: Vocês estão pensando o quê? Sabe quem está vindo aí? Um empresário
internacional! O que querem que ele pense da gente? Do nosso país?
(MAX e EVANGELINE entram. Usam roupas coloridas e deselegantes. São espalhafatosos.)
MAX: Chegamos!
RICARDO (incrédulo): Mas... Quem são vocês?
MAX: Eu sou Max Jacobson e essa é minha assistente, a senhorita Evangeline.
EVANGELINE: A paz do Senhor.
ABEL: Mas ele não era da Europa?
MAX: Sim, estudei e me formei na Europa, mas fui criado no interior do Pará. Agora,
vamos deixar de falatório, temos muito trabalho pela frente. Onde está o meu copo
d’água?
RODOLPHA: Rose! (dando ordem)
MAX: Também estou com fome. Tem um espetinho de carne, um tira-gosto, ou algo
assim?
ROSE: Irei providenciar, senhor.
MAX: Traga também uma catuaba. E um pão com vinho para Evangeline.
EVANGELINE: Amém.
SRA. DAPHNE: Iupi! Derrame de gelada!
(ROSE traz algumas guloseimas)
RODOLPHA: Então, Mr. Max... Quer dizer que o senhor veio aqui para nos propor uma
saída para nossa crise econômica?
MAX (falando de boca cheia): Sim! Estão fazendo tudo errado! Tudo errado! Como é que

querem sobreviver no mercado de hoje desse jeito?
EVANGELINE: Misericórdia!
RODOLPHA: Então, Mr. Max, pode expor suas idéias.
MAX: Sim, mas cadê o meu retro-projetor?
RICARDO: Você quer dizer data-show?
MAX (furioso): QUEM VOCÊ PENSA QUE É PARA FALAR COMIGO NESSE TOM?(Evangeline
o acalma) Sim, um data-show, foi o que eu quis dizer.
ABEL: Bem... É que o nosso único data-show está com a lâmpada queimada.
ROSE (querendo se mostrar): Deixa comigo! O meu celular, que eu comprei da japonesa lá
da minha rua, já vem com o retro-projetor embutido. Não precisa nem conectar. É
wireless.
RODOLPHA: Mas isso já existe?
ROSE: Sim, dona. É high-tech!
(ROSE liga o mini-projetor e inicia-se a exposição dos slides)
MAX: Pois bem. Vamos oferecer aqui todas as soluções para os seus problemas.
EVANGELINE: A salvação!
MAX: Vamos começar falando do preço da passagem. Muito salgado. Caro demais. Esse
negócio de luxo, requinte, glamour... Ninguém quer saber disso. O povo quer viajar, minha
gente! Só isso! Então precisamos reduzir os custos para baratear os preços.
RICARDO: Mas o requinte sempre foi o nosso diferencial!
MAX: Era. Isso não funciona mais. Enumerei algumas estratégias para conseguirmos
preços imbatíveis. Primeiramente, trocaremos todas as aeronaves. Quem precisa de
cadeira reclinável? Quem precisa de revestimento acolchoado? Conforto? (Olha para

EVANGELINE e os dois gargalham como se fosse uma piada) Ninguém precisa disso.
Vamos adquirir aeronaves com o dobro de cadeiras. Vai ficar um pouquinho apertado,
mas o povo gosta de calor humano!
ABEL: Gente... Mas e se as pessoas não gostarem disso e ficarem insatisfeitas?
MAX: Ahá! É aí que entra outra estratégia! Exibiremos filmes durante o voo. Evangeline,
mostre os DVDs (EVANGELINE tira de uma sacola vários DVDs piratas e distribui para as
pessoas). Esses filmes podem ser adquiridos no feirão do Centro por apenas um real a
unidade. Vamos distrair o povo gastando pouco! Ah, e um detalhe: Todos os filmes serão
dublados!
RODOLPHA: Que horror!
MAX: Por último: As refeições. Esqueçam esse negócio de sanduíche, chocolate quente,
refrigerante... Não, não, e não. Um biscoito de polvilho por pessoa e só!
RICARDO: Isso não pode estar acontecendo...
MAX: Mas isso, meus caros, de nada adiantará se não mudarmos o nosso posicionamento
de Marketing. Precisamos conversar com o povão! O nível de renda das pessoas está
crescendo, e são elas que nos interessam. Então, o nome “Daphne Linhas Aéreas” não
cola mais. Muito esnobe. Muito pretencioso. Nossa empresa vai mudar de nome. A partir
de agora, seremos, tchan tchan tchan... O BARATÃO DA VIAGEM!
(Silêncio. Todos estão horrorizados)
SRA. DAPHNE: Adoro polvilho! Tá contratado!
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LOCUTOR (em tom de feirante): Alô, povo do bairro! Corre aqui no Baratão da Viagem,
que tem promoção pro freguês! Você compra duas passagens e leva três! Mulher bonita
só paga a ida, mas não volta!
(Todos entram felizes, para cantar o novo Jingle da empresa)
Vem ser feliz com a gente, vem
Vem pro Baratão da Viagem, vem!
É a empresa do povão
Todo mundo coladinho no avião
Voando Norte a Sul
Leste a Oeste
De Belém a Bagdá
Ou até no Nordeste
Quer viajar? Vamos decolar!
Traga seus amigos, eles vão amar!
Não tem ar refrigerado, mas tem filmão
Todo mundo se diverte no avião
Vem ser feliz com a gente! Vem!
Vem pro Baratão da Viagem! Vem!

II ATO
O BARATÃO DA VIAGEM
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(RICARDO e RODOLPHA)
RODOLPHA: Richard! Nós precisamos acabar com esse erro! A empresa da MINHA família,
virando um feirão? Imagina! Os aeroportos vão ficar cheios de gente deselegante,
fedendo a peixe!
RICARDO: Sim, isso é um absurdo inadmissível! Nós vamos dar um jeito nisso. Mas antes,
eu gostaria de resolver outro assunto. (sensual) Sabe, Rodolphinha... Na noite passada, eu
estive pensando. Você tem sido uma mulher tão maravilhosa nesses últimos dias. Coloca
crédito no meu celular?
RODOLPHA: Ai, Richard... Claro que sim!
(O telefone toca)
RICARDO: Alô. O quê? Festa? Mas pra comemorar o quê? Hein? A nova campanha deu
certo, as vendas dispararam e nós estamos voltando a ficar ricos??? (Desliga)
RODOLPHA: Quer dizer que aquela palhaçada funcionou?
RICARDO: Sim! As vendas estão disparando.
RODOLPHA: Pensando bem... Eu amo os pobres!
RICARDO (sensual): Mas Rodolphinha... Essa empresa é sua! Não pode deixar nas mãos
daquela dupla de farofeiros!
RODOLPHA: Tem razão. Precisamos de um plano.
RICARDO: Eles marcaram uma confraternização para comemorar. Vamos estragar essa
festa e mostrar quem é que manda!

RODOLPHA: Vamos destruí-los!
(Risadas maléficas. O telefone toca. Em outro plano, surge dona Daphne, sorrateira, no
outro lado da linha)
RODOLPHA: Alô?
SRA. DAPHNE: É da clínica de aborto feto feliz?
RODOLPHA: Não, vovó, e eu já falei pra você parar de usar os ramais pra passar trote...
SRA. DAPHNE: Tem um carro cor de gelo aí na frente? Ou já derreteu?
RODOLPHA: Tá bom, vovó, eu sei que é você...
DAPHNE: Então mande trazer uma metade marguerita, metade portuguesa.
RODOLPHA: Tudo bem... (desliga) Eu não aguento mais isso, Richard. Ela tá pra me deixar
louca, igual ela!
RICARDO: Não se preocupe, querida. Primeiro, vamos nos livrar de Max e Evangeline.
Depois cuidaremos da velhaca. (MAX entra bruscamente)
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MAX: Vocês estão tramando alguma coisa contra mim???
RODOLPHA: Mr. Max? O que é isso! Imagine! Seríamos incapazes!
RICARDO: Inclusive, Mr. Max, gostaria de lhe parabenizar. Fiquei sabendo do sucesso nas
vendas. A estratégia foi realmente sensacional!
MAX: Eu não pedi a sua opinião. Tô achando vocês dois muito suspeitos! Posso farejar...
RODOLPHA: Também ficamos sabendo que vamos ter uma confraternização! Que
maravilha, não?

MAX: Sim, sim. Mas deixemos de blá, blá, blá. Onde estão aqueles outros dois
imprestáveis?
(Entram ABEL e ROSE)
ABEL: Me chamou?
MAX: Sim. Estive reunindo com o pessoal do financeiro, e chegamos à conclusão que
vamos precisar demitir algumas pessoas.
(ABEL e ROSE ficam visivelmente apreensivos. Clima de comoção e suspense)
MAX: É isso mesmo. Eu não queria dizer desse jeito, mas... Os cortes em material ainda
não são suficientes para reduzir os gastos do jeito que a gente quer. Então, botamos
metade dos comissários de bordo na rua, pra cortar gastos com salários desnecessários.
Portanto, Srta. Rose, Sr. Abel, vocês, a partir de hoje,estão promovidos a AEROMOÇAS!
(ABEL suspira aliviado, e logo depois faz cara de estranhamento. ROSE fica eufórica e o
agarra, comemorando)
RICARDO: Mas eles não estão capacitados para isso!
MAX: Evangeline os treinará!
EVANGELINE (entrando, vestida como aeromoça): Voando para o Reino dos Céus!
RODOLPHA: Eu acho que estou passando mal.
EVANGELINE: Vamos, meninos, que eu já estou com o manual de treinamento! (mostra a
Bíblia.)
(EVANGELINE, ROSE e ABEL saem)
MAX (olhando para RICARDO e RODOLPHA, de modo ameaçador): Quanto a vocês dois...
Sabe o que o passarinho falou prapassarinha?
RODOLPHA: Não...

MAX: "Quer Danoninho?"
(MAX ri sozinho da própria piada, num crescente ameaçador e constrangedor, até fazer os
dois saírem da sala. Depois sai, tranquilamente.)
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(ROSE e ABEL entram, caracterizados como comissários de bordo)
ABEL: Bem vindos a bordo do Boeing 735 do Baratão da Viagem, com destino à Macapá.
ROSE (em um inglês péssimo): Welcome to the fly number seven three five of Baratão da
Viagem, with destiny to Macapation.
ABEL: Durante a decolagem, as poltronas devem permanecer na posição vertical... Que é a
única, mesmo. Reduziremos as luzes da cabine, e pedimos a gentileza de as deixarem
assim, para economizar energia e proteger o planeta.
ROSE: Afivelem o cinto. Pra quem estiver sentado nos banquinhos de plástico das compras
coletivas, e só se segurar nos ferrinhos que estão presos ao teto. Esta aeronave possui só
uma saída de emergência, mas a gente teve que tapar pra colocar a televisão. Falando
nisso, o filme de hoje é o clássico “Elvira, a Rainha das Trevas”.
ABEL: Vamos iniciar a decolagem. Não se assustem com tremores excessivos, eles são
normais... Eu espero. Mas em caso de problemas técnicos de segurança durante a
viagem...
EVANGELINE (entrando): ...faremos uma linda corrente de oração! Segure na mão do
coleguinha da direita e diga: “É tremendo!!!”, e a gente vai tremendo mesmo! Vamos lá,
amados! Estamos decolando e (cantando) Vai dar tudo certo...
(O avião entra em uma forte turbulência)
EVANGELINE: Sangue de Jesus!!!
ABEL (nervosíssimo): Pedimos que mantenham a calma! Temos apenas uma máscara de
oxigênio, mas não se preocupem, pois ela não será necessária! (coloca a máscara)

EVANGELINE: Encosto da turbulência: Tá amarrado! Sai! (Fala em línguas estranhas)
(Turbulência pára)
ROSE (se recompõe e pega um enorme saco cheio de biscoitos de polvilho): Iniciaremos em
instantes o serviço de bordo.
ABEL: Obrigado por terem escolhido o Baratão da Viagem. Uma empresa genuinamente
brasileira!
(É visível que ROSE e ABEL estão apavorados com os riscos envolvidos no novo emprego.
Saem)
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LOCUTOR: E destino da vez é: Sucesso! O Baratão da Viagem é líder número um em
vendas no setor aéreo! E o ritmo é de festa!
(Estão todos reunidos, com embrulhos de presentes nas mãos e caras fechadas. Apesar do
sucesso da empreitada, é visível que nenhum dos funcionários antigos está satisfeito com
a situação. MAX está de bermuda e blusa de time de futebol)
MAX: Muito bem. O Baratão da Viagem está fazendo sucesso e vamos comemorar.
Ouviram bem? Hoje é dia de festa!
RICARDO (irônico, só pra RODOLPHA): Isso... Vai comemorando enquanto pode...
MAX: Nada de ficarem carrancudos! (...) Será que eu tô falando sozinho? Cadê os sorrisos?
EVANGELINE: Alegria, irmãos!
MAX: Isso, sorriam! Pois bem, a primeira coisa que tenho a dizer é que hoje vocês devem
esquecer que eu sou chefe! Entenderam? Hoje ninguém aqui precisa me obedecer! Todo
mundo é igual! Tá todo mundo no mesmo barco! Ninguém manda em ninguém! Que
beleza, né, gente? Uma salva de palmas pra nós! (vê que ninguém tá aplaudindo e tem um
piti momentâneo) EU DISSE PRA APLAUDIREM! APLAUDAM, BANDO DE CAVALOS!

EVANGELINE: Aleluia!
MAX (se recompõe): Acho que a gente precisa quebrar esse gelo. Foi pensando nisso que
eu preparei uma seleção de músicas para confraternizarmos juntos (EVANGELINE pega
alguns CDs piratas). Vamos lá, hein, pessoal! Essa, todo mundo conhece! (coloca pra tocar
algo bem popular. Talvez um axé, um sertanejo ou um brega). Vamo lá, galera! Agitação! É
isso aí!
(Todos dançam muito sem vontade, e do meio deles surge SRA. DAPHNE, dançando com
muitíssimo vigor, e todos param para olhar, constrangidos.)
MAX: É isso, pessoal! Vocês percebem? É disso que essa empresa precisa! Iniciativa!
Atitude!
(SRA. DAPHNE ameaça tirar a roupa)
MAX (interrompendo): Bom, agora que já estamos devidamente descontraídos, vamos
começar a nossa dinâmica... Alguém quer começar? (RICARDO levanta a mão) Bom, como
ninguém se pronunciou, eu começo. O meu amigo secreto é um cara muito bacana. Muito
querido por todos, mesmo sendo, assim, como dizer, diferente. É um cara, assim, meio
sensível... Meio... Delicado... Mas que tenho certeza que está sendo muito bem acolhido
nessa empresa, afinal, o Baratão da Viagem respeita os seus funcionários, independente
de raça, cor, credo, ou opção sexual! Ah, todo mundo já sabe quem é, né? Vem cá, Abel!
(Todos aplaudem. ABEL está completamente sem graça)
MAX: Me dá aqui um abraço, viado!
(Os dois posam para uma foto. Abel abre o presente, e é um avião de pelúcia)
MAX: E viva a diversidade!
EVANGELINE: Deus é Amor!
ABEL: Bem... Eu não tenho muita afinidade com a minha amiga, então não tenho muito o
que falar. Espero ter acertado no presente. Minha amiga é a srta. Rodolpha.
RODOLPHA (troca olhares de cumplicidade com RICARDO e fala em tom de discurso

político): Querem saber de uma coisa? Eu não vou abrir e nem dar presente nenhum pra
ninguém. Tá na hora de acabar com essa palhaçada! Eu vou falar uma coisa pra vocês.
Semana passada eu precisei dar um pulinho em Tokio, e fui em uma aeronave nossa.
Terrível. Nunca imaginei que um dia, em minha vida, viveria momentos tão torturantes
como aqueles. As pessoas eram feias. Cheiravam mal. Haviam crianças chorando
descontroladamente. Impressionante como pobre gosta de fazer filho! Eu fico me
perguntando quando é que o Estado vai intervir nisso. Cadê a legalização do aborto? Eu
não falo isso tudo por maldade. Eu amo os pobres! Falo justamente por querer o melhor
para todos. Até quando isso vai durar? Até quando o povo brasileiro vai se conformar com
filme dublado? Onde está a educação nesse país? Eu sou cidadã e pago uma fortuna de
impostos sempre que vou ao Shopping! Acorda, Brasil!
(Todos aplaudem, emocionados)
RICARDO: Que mulher!
ABEL: Arrasou!
ROSE: Credo.
RODOLPHA: E os senhores me desculpem, mas eu vou trocar essa música. Cansei dessa
palhaçada! Vou colocar música de qualidade! Música de verdade! Música de gente,
entendeu? (Coloca Paris Hilton)
(Todos começam a dançar. Em primeiro plano, MAX e EVANGELINE brindam e trocam
sorrisos maliciosos. Black.)
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(Depois da festa. As luzes estão apagadas. RICARDO e RODOLPHA entram, sorrateiros,
com lanternas)
RICARDO: Chegamos!
RODOLPHA: Não imaginei que desativar os alarmes daria tanto trabalho.
RICARDO: É agora, querida. Você ainda lembra a senha?

RODOLPHA: Claro que sim.
RICARDO: Que maravilha! Tomaremos para nós toda a fortuna!
RODOLPHA: Mas antes vem cá, vem, meu bebezão...
RICARDO: O que é isso? Você quer fazer esse tipo de coisa agora?
RODOLPHA: É que essa situação toda me deixou excitada!
RICARDO: Mas é uma situação totalmente inapropriada! Ficou louca? A gente faz assim:
Primeiro, pegamos todo o dinheiro. Quando estivermos bem longe daqui... Só eu e você...
Fazemos isso. Agora vamos nos concentrar no nosso plano.
RODOLPHA: Droga... Tudo bem. Vou colocar a senha. (Vai até uma tela e digita a senha)
Mas... Espera aí. Isso não faz sentido...
RICARDO: Como assim? Saldo zero?
RODOLPHA: A conta está vazia??? Não, deve ser algum engano...
RICARDO: NÃO! O dinheiro deve estar escondido! Por aqui, em algum lugar... (Vão saindo)
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(Dia seguinte. Escritório. Abel dorme sobre vários papéis. Telefone toca.)
ABEL (acordando): Nossa, que ressaca... Alô? Quem? (atordoado) Mas como assim???
ROSE (entra): O que foi, menino?
ABEL: Um homem de sotaque estrangeiro ligou dizendo ser Max Jacobson, falando que foi
seqüestrado...
ROSE: Como é que é? Não entendi nada!
(Entram RICARDO e RODOLPHA, derrotados)

RICARDO: É isso mesmo. Fomos enganados.
RODOLPHA: Estamos falidos. Acabou. Fim.
ROSE: Então aquele cara era um farsante? É isso?
RICARDO: Sim. E além de todo o nosso dinheiro, ainda levou consigo uma de nossas
aeronaves.
ABEL: O que vamos fazer agora?
(Silêncio. RODOLPHA abraça RICARDO e começa a chorar)
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(A cena passa a ter dois planos. Em um, o escritório, onde a cena anterior se desenrolava.
Em outro, surgem SRA. DAPHNE e MAX, muitíssimo glamourosos, tomando drinks)
SRA. DAPHNE: Rá! Foi mais fácil do que tínhamos planejado.
MAX: Foi divertido.
SRA. DAPHNE: Eu já estava cansada daquela gentinha.
MAX: Não mereciam tanto dinheiro.
SRA. DAPHNE: Aqueles otários. Vão todos morrer de fome!
MAX: Você é genial, sabia?
SRA. DAPHNE: O dinheiro está com você?
MAX: Mandei a Evangeline sacar. Ninguém vai desconfiar da cara de sonsa dela.
SRA. DAPHNE: Aquela inútil.
MAX: Imagina que ela queria usar o dinheiro pra fundar uma igreja pentecostal? Tem

cabimento?
SRA. DAPHNE (em tom de piada): Convenhamos que seria um negócio rentável!
MAX (apaixonado): Adoro o seu senso de humor.
(Os dois trocam carícias sensuais. Som de avião decolando)
SRA. DAPHNE: O que foi isso? É o nosso avião?
MAX: Claro que n... Sim! É o nosso avião!!!
SRA. DAPHNE: Mas que raios??
MAX: É a Evangeline! Ela está fugindo com o nosso dinheiro!
SRA. DAPHNE: MALDITA!!!
LOCUTOR: E o destino da vez é: Cancun!
(Música caribenha. Surge um terceiro plano. Nele, apenas EVANGELINE, com todo o
dinheiro, em uma cadeira de praia, lendo a Bíblia e beliscando biscoitos de polvilho. Ela
gargalha de forma maléfica. Nos outros dois planos, todos os demais personagens
permanecem totalmente desolados diante da gigantesca derrota. Enquanto isso, ouve-se
um som crescente de avião caindo)
LOCUTOR (voz distante, se perdendo em meio ao barulho): Em caso de despressurização,
todas as máscaras cairão. Todas as máscaras cairão. Todas as máscaras cairão...(Black.
Silêncio. Fim)

