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Personagens: três alunos (um casal
e mais um) ou membros da igreja
para essa encenação.
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O filho começa a reclamar da
comida:
— Ô mãe, esse feijão tá muito
salgado! Por que a senhora não fez
bife acebolado hoje?
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O pai também reclama que a
comida está fria e a mãe, sem
saber o que dizer, reclama que os
dois não a ajudam em nada,
deixam tudo bagunçado e ainda
ficam reclamando do almoço.
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Todos comem, mas com uma
expressão de insatisfação. Após
essa cena, a mãe tira a mesa
sozinha e os dois sentam-se como
se estivessem assistindo
TV. A mãe diz ao filho:
— Filho, você precisa estudar.
Esqueceu que amanhã tem prova?
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Com um gesto bem grosseiro e
irritado, o filho se levanta do sofá
e começa a reclamar da prova, de
ter que ir estudar e sair da sala. A
cena termina com o pai e a mãe se
olhando sem dizer nada.
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