O Super Juquinha
Comédia de Pedro Bandeira
Personagens: Juquinha, Carlota
Cenário:
Uma estante, em cima da qual, bem à vista da plateia, está um boné, com as iniciais “SJ”. Uma cadeira, sobre a qual há uma capa vistosa, do Super Juquinha.
Uma capa preta atravessa todo o palco. Basta pendurar a capa em um fio e fazê-lo correr por
uma carretilha.
Entra Juquinha, muito afobado.
Juquinha

Ai, ai, ai, ai, ai! O Tenebroso Bandido da Capa Preta vai atacar nossa cidade!
Este é um trabalho para o Super Juquinha! Mas eu só posso me transformar
no Super Juquinha com o meu Boné Mágico! E eu não sei onde está o meu
boné! Alguém viu o meu Boné Mágico por aí? Viu? Você viu? Hein?

Interage com a plateia, que certamente apontará para onde está o boné. Mas Juquinha “não entende” e continua desesperado.
Sem o meu Boné Mágico nossa cidade está perdida! Vamos ver se
a Carlota sabe onde está o meu boné. Vocês me ajudam a chamar a
Carlota? Vamos lá: Carlotaaaa!
Gritaria, até que entra a Carlota.
Carlota

O que foi, Juquinha? Que algazarra é essa?

Juquinha

Você não imagina o que aconteceu, Carlota!
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Carlota

O que aconteceu?

Juquinha

O Tenebroso Bandido da Capa Preta vai atacar nossa cidade!

Carlota

Ele já atacou?

Juquinha

Não. Eu disse que ele vai atacar.

Carlota

Pois se vai atacar, ainda não aconteceu. Vai acontecer!

A capa preta passa novamente pelo palco, mas os dois personagens nada percebem.
Juquinha

Ora, Carlota, vê se para de me corrigir! A situação é grave! Perdi o meu Boné
Mágico!

Carlota

Pois é só ir a qualquer loja e comprar outro boné!

Juquinha

Você sabe muito bem que não serve qualquer boné, Carlota! Só com o meu
Boné Mágico eu me transformo no Super Juquinha, o terror dos malfeitores,
Bandidos, Tratantes e Vigaristas em geral!

Carlota

Bom, se você não pode se transformar no Super Juquinha, fique sem se
transformar, ora essa!

Juquinha

Como?! Logo agora que o Tenebroso Bandido da Capa Preta está
para atacar nossa cidade?

Carlota

Principalmente agora! Nem quero imaginar a confusão com o Tenebroso
Bandido da Capa Preta atacando de um lado e o Super Juquinha aprontando do outro!
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Juquinha

Rá! Você não tem confiança no super Super Juquinha! Pode ficar por aqui,
amiga de pouca fé! Vou procurar o Boné Mágico lá fora!

Juquinha sai de cena.
Carlota

Ufa! Agora nossa cidade está livre das estripulias do Super Juquinha! Ainda
bem que eu escondi o Boné Mágico lá em cima da estante! (para a plateia)
Vocês não vão contar para o Juquinha onde o boné está escondido, não é?

Espera-se que as crianças da plateia façam uma gritaria danada. No meio da gritaria, entra Juquinha.
Juquinha

Ahá! Peguei você no pulo, Carlota!

Carlota

Eu? Mas eu não estou pulando...

Juquinha

Mas está tentando me enganar! E ninguém engana o Super Juquinha!

Juquinha vai até a estante, pega o boné, põe na cabeça e veste uma capa vistosa de “Super Juquinha”
Agora, é só dizer a palavra mágica que vai me transformar no Super Juquinha: CHO-CO-LAAA-TEEE!
Juquinha, ao dar o berro, tropeça e cai, batendo a cabeça.
Carlota

Juquinha! Cuidado!

Juquinha

Ui, ui, ui... minha cabeça...

Carlota

Coitado do Juquinha!
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Juquinha

Coitado do Juquinha!

Carlota

Ora, você não pode dizer “coitado do Juquinha”, Juquinha! Você deve
dizer “coitado de mim”!

Juquinha

Ah, é? Está bem. Coitada da Carlota!

Carlota

Juquinha! Não sou eu que sou coitada. É você!

Juquinha

Eu?! Mas você não me mandou dizer “coitado de você”?

Carlota

Não! Eu disse que o coitado é você, Juquinha!

Juquinha

Hum? Quer dizer que eu sou o Juquinha?

Carlota

É claro que você é o Juquinha!

Juquinha

Sou mesmo?

Carlota

(para a plateia) Ih! Será que o Juquinha perdeu a memória com a pancada na
cabeça? E agora?

Juquinha

(cambaleia pelo palco) Sou o Juquinha! Sou o Juquinha! Mas será que sou
mesmo? Quem sou eu?

Sai de cena, cambaleando.
Logo depois do Juquinha, a capa preta atravessa de novo a cena, indo na direção por onde
ele saiu.
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Carlota

Bom, acho que logo o Juquinha recupera a memória, não é? Pelo menos, enquanto ele estiver sem memória, não vai aprontar mais uma daquelas confusões que ele sempre apronta quando se transforma no Super Juquinha!

Lá fora, ouve-se barulho de luta, gritos, panelas caindo etc.
O que foi isso? O que está acontecendo? Será o Super Juquinha aprontando
mais uma das suas ou será o Tenebroso Bandido da Capa Preta atacando a
nossa cidade?
Juquinha entra novamente.
Juquinha

Ai, que falta de memória! Ai, que falta de memória! Quem sou eu? Onde estou? Oh, céus!

Carlota

Juquinha! O que aconteceu?

Juquinha

Aconteceu o quê? O que é que aconteceu?

Carlota

Aquele barulhão lá fora! Você não ouviu?

Juquinha

Eu não ouvi nada...

Carlota

Como não? Mas você veio justo do lado do barulho...

Juquinha

Ah, aquilo? É que eu estava tão esquecido que esqueci se já tinha
tomado lanche ou não. Daí, eu fui pegar um pedaço de bolo na geladeira e entrou um sujeito de capa preta, mal-educado como ele só!

Carlota

Nossa! Era o Tenebroso Bandido da Capa Preta! Aqui, na nossa casa!
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Juquinha

Você conhece ele, é? Sujeitinho mais sem educação! Quase tropeçou
em mim... Mas eu dei um jeito nele, ora se dei!

Carlota

Juquinha! O que você fez com o Tenebroso Bandido da Capa Preta?

Juquinha

O que se deve fazer com uma capa tão mal-educada como aquela!
Pendurei ela no varal!

Carlota

Meu herói! Quer dizer que você prendeu o Tenebroso Bandido da
Capa Preta?

Juquinha

Prendi, é? Bom, eu preguei ele com os pregadores e...

Carlota

Ah, isso eu tenho de ver com os meus olhinhos! Espere aqui!

Carlota sai.
Juquinha

Engraçada essa menina, né? Como será que ela se chama? Vai ver, se
chama Carlota...

A capa preta percorre o palco novamente.
Ou, vai ver, se chama Juquinha... Ou será que o Juquinha sou eu?
Carlota entra.
Carlota
Juquinha

Juquinha! O Tenebroso Bandido da Capa Preta fugiu do varal!
Fugiu? Mas eu acabei de prender o danado!

Carlota

Mas ele é assim mesmo. Um apressadinho! Toda vez que colocam
ele na cadeia, ele já chega pensando em fugir. Não espera nem pelo
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cafezinho!
Juquinha

Ah, é? Pois pode deixar comigo!

Carlota

Comigo “quem”? Você já se lembrou de quem você é?

Juquinha

É claro que já. Eu sou o Super Carloto!

Carlota

Ora, Juquinha!

Juquinha

Não sou? Então já sei: sou o Super Juquinha!

Carlota

Aí, Juquinha!

Juquinha

E pode deixar que dessa vez o Tenebroso Bandido da Capa Preta não
me escapa!

Juquinha sai.
Carlota

Ai, ai, ai! O que será que o Juquinha vai aprontar agora? Será que o
Tenebroso Bandido da Capa Preta vai machucar o Juquinha?

Juquinha entra, carregando alguma coisa atrás de si.
Juquinha! Você voltou! E o que houve? Você encontrou o Tenebroso
Bandido da Capa Preta?
Juquinha

Encontrei sim. Mas agora eu dei um jeito nele pra sempre!

Carlota

O que é que você fez?
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Juquinha

Fiz o que se deve fazer com uma roupa suja como aquela! Botei ele na
máquina de lavar roupa! E com alvejante!

Tira de trás de si e mostra uma capa bem branca e bem pequena.
Carlota

Ha, ha! Viva o Super Juquinha!

Juquinha

Viva eu! Viva todo mundo!

Os dois

Vivaaaa!

FIM
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