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NOME DA PECA SE CHAMA HORA DE SONHAR: 

 SRA: FRANCISCA  ( pisicologico problema)entra primeiro em cena assustada, andando de um lado pa-

ra o outro e falando: Sempre tenho problemas sempre tenho problemas…Minha memoria...olhando 

para o publico ela diz:minha bolsa no banco do parque nao sei onde deixei,logo em seguida grita por 

ajuda:Ajuda, Ajuda algum pode me ajudar.. 

 

1– O SEGURANCA DO PARQUE  ( Ele manca)Porque esta gritaria o que esta acontecendo aqui? Como 

se chama senhora? Sou a Senhora Franscica, e o Senhor como que Chama? Eu? Eu sou o Seguranca 

deste Parque me chamo Arvore de Natal, Ela sorri Ha, Ha, Ha,voce e mesmo o seguranca deste 

Parque?!Sua camisa e muito engracada, normalmente os segurancas tem Uniformes.Ele diz: Esta cami-

sa e nova por causa dos roubos de Flores.(Ele faz uma icenacao como se pega um ladrao de flores)Apos 

a icenacao como pegar ladrao de flores,Ele perg a Ela:? Qual e o seu Problema?Ela minha bolsa,Ele  

mas o que aconteceu com sua bolsa?Ela, minha bolsa esta em um Banco do parque, Ele entao vai 

busca-la! Ela n.sei onde tenho deixado minha bolsa, tenho problemas com minha memoria, Ele que 

pena….Ela o Senhor pode procura-la, Ele nao posso andar direito( Ele  tem defeito na perna manca) Ele 

nao fica assim tao triste, vamos pensarmos quando eramos mais jovem, apaixonados felizes..Ele sai Ela 

fica. 

MUSICA: 1  

 

2-POLICIA DE TRANSITO  ( gago se conhecem ) a policia faz organizacao do transito, com seu apito em 

uma Rua ali proximo,Ela vem por traz dele cotucando nos ombro, nas costas, amolando o Policial,Ela 

diz conheco o Sr. Voce e o Sr.Touro, Ele fica nervoso,nao sou Touro meu nome e Torre gaguejando o 

que deseja Sra.Franscica?Eu quero fazer um Boletim de Ocorrencia ele  nao tenho tempo!Ela  e im-

portante!Ele o que aconteceu?Minha bolsa sumiu,Ele Sei ja conheco estes problemas,vem aqui muitas-

mulheres e diz a mesma coisa, na verdade a bolsa esta em sua propria casa. Ela  nao, nao, a bolsa n. 

esta no armario.Ele: pensativo mais como foi que a Sra. Entrou em  sua casa?sua chave esta dentro da 

bolsa!Ela naooo , Eu tenho uma segunda copia da chave debaixo do capacho, Ele que negligencia 

muito perigoso Ela faco sempre isto. Ele Sra. Franscisca pensa sempre positivo vamos cantar. 

Policia sai ela permanece. 

MUSICA 2 

3-AGENTE DE SEGURO( esta de pileque) Ela Ola Sr. Repolho, Oi Sra. Franscica o que aconteceu sr. Re-

polho?Como vai o seus negocios de seguro?Ele:fiz um seguro de 500 andares, Ela abre bem os olhos 

admirada e pensa que talves Ele pode ajuda-la fazendo um seguro de sua bolsa,Ela Sr. Repolho pode 

fazer um seguro de minha bolsa? Ele clarooo que simmm, posso sim fazer um seguro.Ela fica feliz pela 

resposta..Ele: E Onde esta sua bolsa? Ela estava no Banco do Parque, agora n. sei onde…… 

Ele como vou fazer um seguro da bolsa que nao tem?Ela que pena tenho problemas com minha me-

moria.Ele tenho um novo seguro,seguro de perda de memoria.Ela esta bem...esta feliz ja e uma ajuda, 

agora vamos fazer uma festa. 

( Danca c ela brinca, depois ele sai) talves 
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4 (Cena  Sr.Blablabla tem coceiras  e  um taxista) com seu chapeu de taxista se cocando nas costas, 

ombros, pernas, pescoco,etc..Ele tem problemas de formigas pulgas no seu Taxi, quando entra passageiros 

sai rapidamente por outra porta, Ela o Sr.foi para o medico Sr. Blablabla?Ele Sim, Ela o que o medico fez? 

Ele o medico me examinou na frente  atraz, debaixo em todo lugar, dentro da orelhas,na boca…..( deve ser 

bem angracado e uma comedia) 

Sra. Francisca o que aconteceu? Agora ele tambem esta se cocando todo.Ela se assusta!!!! Ela e Cmo vai sua 

filha? Comprei uma televisao de 55.000 mil reais com W.lan, muito grade posso ate olhar do outro lado da 

casa de meus visinhos.( Sra. Franscisca imagina que le pode emprestar um dinheiro)Ela faz a pergunt? Sr. 

Blablabla pode me emprestar um pouco de dinheiro?( Sr. Blablabla sabe que ele tem problemas mentais)Ele 

nao tenho dinheiro comprei presentes para minhas netas, celulares, tambem estamos proximo do Natal.Ele 

sra. Francisca vamos fetejar… 

MUSICA 4 

5 ( Cena Sr. Folha) Ele faz Sport ( devemos descrever esta  nova ideia ao publico)Eles se conhecem, Ela 

como vai seus anuncios?Ele Sr. Folha n. esta bem mais eu tenho novas ideias comerciais,Ela Oh!!! ( curiosa e 

admirada pela nova ideia dele)Ele no onibus tem umas grande janelas , la posso colocar anuncios  tenho 

anuncios pela metade do preco  para toda as janelas destes  onibus.Ela Sr. Folha pode fazer um anuncio pe-

queno para buscar a  bolsa mim? Ele a Sra. E simpatica elegante podemos fazer um anuncio de casamento, 

Ela se assusta, Oh!Ele um anuncio de um homem com memoria, vamos celebrar ha ha ha  

MUSICA 5 

6 ( Cena coletor de lixo) ele e debil sempre dizendo eu sou o coletor de lixo, eu sou o coletor de lixo….,Ela 

olhar estranho para coletor mais parece um prisioneiro por causa do chapeu com uns numero, ela voce e 

verdadeirante um coletor de lixo? Ele sim sou novo tenho este numero em meu chapeu para quando cair-

mos no latao de lixo pode nos indentificar, podera saber quem sou eu. 

O coletor no lixo encontramos muitas coisa interessante e boas, encontramos uma bolsa, e por isto procuro 

uma sra. Franscica 

Ela comeca a ficar muito feliz..,o coletor a Sra. E realmente a Sra. Francisca?Ela simmm, Ele me da seu Rg, 

um documento de identificacao!,Ela nao tenho esta tudo esta na bolsa, Ela pergunta para o publico eu sou a 

Sra. Francisca nao e mesmo, sou em mesma 

Ele entrega a bolsa a ela Ela confere tudo que esta dentro da bolsa pente, escova para os cabelos e tambem 

o dinheiro, Ela quer fazer uma viagem para o Cidade do amor Paris. 

Ela convida o coletor para esta viagem  lugar do amor, coletor e debil em Paris tambem tem coletor de lixo? 

Ela sim existe. 

MUSICA: 6 

Ficam no Palco e os outros entram 

Apresentar ao publico   

:  
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