
 

Miojo 
 

Sinopse: Duas irmãs estão na cozinha enquanto uma delas prepara o almoço. 

Enquanto o almoço está sendo feito, elas iniciam uma discussão 

 

MONICA e SANDRA estão na sala, ambas sentadas no sofá. 

 

   MONICA 

  Faz uma comida lá vai 

 

   SANDRA 

  Até faço, mas você vem pra cozinha me fazer companhia 

 

CENA 2  

 

SANDRA se levanta, seguida de MONICA e andam até a cozinha. Sandra abre o 

armário e começa a vasculhar. 

 

   SANDRA 

  Vou fazer miojo heim 

 

   MONICA 

  Qualquer coisa serve 

 

Sandra revira o pacote de miojo e começa a ler 

 

   SANDRA 

  Coloque água em uma panela e esquente até começar a ferver 

 

   MONICA 

  Você não sabe fazer miojo? Tá zuando... 

 

   SANDRA 

  Esse aqui é cremoso... vai saber o que muda 

 

   MONICA 

  Miojo é tudo igual 

 

   SANDRA 

Me deixa...  

 

Sandra recomeça a ler 

 

   SANDRA 

Coloque o macarrão instantâneo na panela e mexa por 3 minutos. 

 

Sandra pega a panela. 

 

   MONICA 

  Enquanto isso... fala como foi ontem na festa 

 

Sandra enche de água a panela, coloca no fogão e o acende. 

 

   SANDRA 

Poxa, perdeu mana. Foi muito bom. O Fábio tava lá, todo quieto. 

Perguntou de você e tudo 



 

  MONICA 

Sério? 

 

Sandra faz que sim com a cabeça 

 

   MONICA 

  E o que você falou? 

 

   SANDRA 

  Ué, que você tava bem, mas não ia porque tava sem dinheiro. 

 

   MONICA 

  Devia ter ido, esse rock in rio sugou meu dinheiro todo 

 

   SANDRA 

  E tinha que ver o vestido da Carol 

 

   MONICA 

  Que tem? 

 

   SANDRA 

  Todo decotado, ela toda se querendo pra cima do Fábio 

 

   MONICA 

  Que vadia 

 

   SANDRA 

  E ele nem dando bola, muito bom de ver 

 

   MONICA 

  E você foi como? 

 

   SANDRA 

  Ah, eu peguei aquele seu vestido vermelho 

 

   MONICA 

  Aquele curto? 

 

   SANDRA 

  Nãooo. Aquele com as estampas azuis 

 

A água começa a ferver. 

 

   MONICA 

  Você pegou o único vestido que eu falei para não mexer? 

 

Sandra pega o miojo e coloca na panela 

 

   SANDRA 

  Eu olhei no meu armário e não tinha nada para vestir 

 

 

MONICA 

Nada para vestir? Você tem pelo menos o dobro de roupas que eu e 

não tem nada para usar? 

 



  SANDRA 

Dobro? A maioria é pijama ou roupa casual, um short, camisa 

comum. Quer que eu vá parecendo uma trombadinha pra festa? 

 

  MONICA 

Pede pro papai comprar mais roupa então. Não sabia que a gente 

dividia tudo. 

 

Sandra vai até a panela e remexe o miojo 

 

  SANDRA 

Não exagera 

 

  MONICA 

Exagerar? Eu? Imagina... Se quiser dividir o Fábio também comigo, 

sinta-se a vontade. Pode usar. 

 

  SANDRA 

Vai dizer que você nunca usou minha maquiagem? E aquela vez que 

pegou minha sapatilha? 

 

  MONICA 

Mas você deixou. 

 

  SANDRA 

E você não deixa eu usar suas roupas? 

 

  MONICA 

Óbvio que deixo. Mas eu já falei várias vezes para não pegar aquele 

vestido. Onde ele tá afinal? 

 

  SANDRA 

Tá lavando. E porque não posso usar? 

 

  MONICA 

Foi presente da tia e você sabe disso. Ela trouxe lá da Europa, é caro 

e o material é sensível. Aí fica usando toda hora e lavando, estraga 

rápido. 

 

  SANDRA 

Presente da tia? E porque eu não ganhei nada? 

 

  MONICA 

Você pediu para ela te trazer um IPod, lembra não? Disse que tava 

muito caro aqui e saía mais barato trazer de fora. Eu pedi o vestido. 

 

  SANDRA 

Ih é... Agora lembrei 

 

Monica olha com ar de desaprovação para Sandra, que vai remexer o miojo. 

 

   SANDRA 

  Mas relaxa mana. Não usei seu vestido não 

 

   MONICA 

  Heim? 

 



   SANDRA 

  Usei aquele meu roxo mesmo. O liso sem estampa 

 

   MONICA 

  E porque falou do meu? 

 

   SANDRA 

  Tava te provocando só besta 

 

   MONICA 

  Eu com fome e você me deixando com raiva 

 

Sandra pega a panela, escorre um pouco da água 

   SANDRA 

  Eu tinha que fazer algo enquanto preparava esse miojo 

 

As duas riem. Sandra joga o tempero e mistura no macarrão 

 

   SANDRA 

  E você sabe que a coisa que mais adoro é te provocar 

 

Sandra coloca o macarrão no prato e serve Monica. 

 

   SANDRA 

Toma mana querida do coração. Um miojo só pra você, feito pela sua 

irmãzinha do coração que não usou seu vestido importado. 

 

Monica ri. Sandra coloca a panela vazia sobre a pia. Monica pega um garfo e prova 

do miojo. 

 

   MONICA 

  É de camarão 

 

Monica faz cara feia 

 

   SANDRA 

  Mas só reclama. 

 

 

 

 

FIM 

 


