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BULLY!NGóLEO

Ato !

Zona de ecopontos e lixo comum.

Cena 1

Duronte umo semana nõo foi recolhido lixo por greve dos funcionários.

Verde - Já não vêm cá há tanto tempo...

Comum - O Amarelo não tarda nada cheira tão mal .oro 
"r"!!l

Amarelo - Já pensaste que se calhar não vêm cá por causa do teu cheiro?

Azul - Olha, nem de propósito! Aívêm eles!

Vermelho - Não suporto aquelas garras brutas, elevarem-me, virarem-me ao contrário...

Azul - Já estou a ficar enjoado...

Cena 2

O comião topd a visibilidade.

Cena 3

No dio seguinte,2 homens colocom um oleão.

Homem 1- Ao pé do amarelinho ficava melhor.

Homem 2 - Huml São da mesma raça...

Amarelo sussurra - Pff! Da mesma raça do que o baixote gorducho...

Cena 4

Oleão - Olá | Eu sou o oleão...

Amarelo - Está explicada a largura...

Comum - Bacanol Assim já somos dois porcos!

Oleão - Po-po-porco? Acho que não... O óleo vem engarrafado...

Amarelo - E NGARRAFADO????

Vermelho-ClarolO óleo sujo é depositado em garrafas de plástico para que não se partam.

Comum - Yal Também o meu lixo vem ensacado...

Verde - Ainda não percebi. Serves para quê?

Oleão - Sirvo para, para... L

Vermelho - O óleo quando deitado nos canos cria películas gordurosas na água e no solo vai terminar nos lençóis

freáticos e deixa a água imprópria para consumo.

Amarelo sussurra - Não disse? É gorduroso, ainda por cima...

Vermelho - Reciclado pode ser transformado em biodiesel, tinta de óleo, sabonetes...

Comum - Um porco que dá sabonetes??? '



Duronte o noite, o vermelho encontra-se obstroído com um livro, o oleão e o comum ressonom ao despique, o verde e

o azul comeÇam a adormecer e o amarelo completomente desperto.

Amarelo-Verde, chama aliaquele gato e diz-lhe que dentro do oleão está uma refeição fantástica!

Cena 5

Verde - Psst, ali há muita comida!

Gato - Posso chamar os amigos?

Os gotos saem maldispostos, todos oleosos o escorregorem e sujam os ecopontos a'marelo, azul e verde.

Cena 6

Amarelo -'tão-se a passar? Bazem!

t Verde - Que cena marada, meul

Azul - O quê? O que é que se passou? ' '

De monhã, os ecopontos estõo todos sujos e hó umo moncha enorme de óteo no chõo.

Oleão - Sinto-me vazio!

Amarelo - Passa para cá as garrafas vazias.

Cena 7

Um comião vai buscor o oleão.

Ato ll

Cena 1

Possodo um mês.

Mulher No cozinha cospe a ógua que bebeu. - Que nojo!

-Canos - Sinto-me entupidol

Prateleiras dos supermercados - Sinto-me às moscas! Este consumo desenfreado de água...

Ato lll

Cena 1

Comião a chegor oo ecoponto.

Comum -Tás feito!Já é a quarta vez esta semanal

Amarelo - Estou farto de ser recolhido!

Vermelho - Tens noção de que a culpa é tua! ,

Azul- Porquê? Coitado!

_Verde - Porque prejudicou o oleão...

Azul - Mas foste tu que chamaste os gatos!

Comum - Tou farto de levar com plásticosl Até é uma ofensa confundirem-me com o amarelo!

Vermelho - Ate eu já tenho aqui plásticos.



Verde - Preciso de uma limpeza. A culpa foitua!

Cena 2

Camião deixa o oleão.

Cena 3

Oleão treme e sente-se intimidodo.

- Verde - Bem-vindo de novo!

Vermelho - Amarelo, acho que tens uma palavra a dizer... ou várias...

Amarelo- Desculpal Não percebia tua importância! Afinalaté me ajudas na partilha das garrafas...

Comum - Querem ver... Já só falta dizer que sou o único porco aqui...

Todos riem. \
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