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‚Hotel Vista do Sol` Teatro para idosos  2018 

 

Dra.Silvia do hotel, médico ou médica 

Sebastiano: Ele e um Paciente 

Renata: Ela e uma Paciente 

Cenas em frente ao hotel, ou na floresta 

Cena 1: Pela manha, Sebastiano vem chega de um passeio, e deseja 

um gostoso  café da manhã. Sente-se à pequena mesa em frente ao 

hotel,ele espera   sentado pelo atendimento e nada acontece. Eventual-

mente ele se torna impaciente e grita várias vezes, Sonja, Sonja, Sonja. 

Finalmente, vem a Dra. Silvia ‚O que você quer?  Sonja, e a garconete 

do Hotel spa, ela nao está la!"Sebastiano quer tomar café da manhã, e-

le está com fome. Dra. Silvia ela  explica que não tem nada hoje. O for-

necedor não entrega mais nada. O hotel tem  problemas financeiros, 

porque tem poucos hospedes. Sebastiano fica chateado, e faz muitas 

reclamacöes... O seguro de saúde o enviou para este lugar de trata-

mento, Para ele recuperar-se. Ele diz pelo menos ovos deve ter para o 

cafe da manha, existe muita galinhas correndo pela aldeia. Dra: Silvia 

oferece: "Posso lhe trazer um copo de leite grosso e gordo diretamente 

de nossa vacas". Bem, pelo menos isso, ela sai, e retorna c. 1copo de 

leite, ele bebe.Sebastiano está chateado. Ele diz: que estou fazendo 

aqui? "Aqui nao tem nem mulheres para  variar e distrair me". 

Em seguida vem Renata e pergunta: "Este é o hotel de tratamento?" 

Ela está cansada, Ninguém foi busca-la na estação, apenas um fazen-

deiro a levou em um trator. Agora ela está agitada e abalada por causa 

do balanco do trator.Sebastian está satisfeito: "Sim, este é o hotel ". E-

les apresentam: Sebastiano Renata. Ele adverte: “Não há muita coisa a-

contecendo neste hotel de tratamento. Os negocios nao estão indo 

bem . No final, o hotel está fechado. ”Renata está desapontada. Agora 

que ela finalmente chegou: 'Mas Sebastiano,  você ainda está ficando'. 

Ele olha para ela de cima para baixo: 'Ok, agora que eu não estou mais 

sozinha, vamos ficar'. Ambos  felizes. Sebastiano traz Renata para o ho-

Cena 2: Renata chega com a Dra.Silvia no hotel. 

Dra. Silvia: Olá, Renata, você é a nova hóspede: Você gosta daqui? 

”Renata: 'Sim, sim, apenas o ralo do banheiro esta entupido'. Dra. Sil-

via: 'Ah, não há problema, Hanno nosso encanador  vai consertar isso'. 

Sebastiano vem tb quer  reclamar: 'Dra.Silvia não havia café da manhã 

hoje, apenas um copo de leite da vaca, depois o exercício da manha tb 

falhou. Dra. Silvia : 'Oh, você, sempre reclamando. Você não deve co-

mer muito, mas dieta. E com  uma pessoa nao tem exercício da  man-

ha. Mas agora são dois. Desde que vamos acompanhar o exercício da 

manhã. Comece! Eles os dois fazem exercicio da manha. 

Sr. Sam, gerente ame-

ricano, no telefone 
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Exercício da manhã: Dra. Silvia :primeiro assim  perna, esquerda, 

direita, esquerda, direita, não tão confortável, o forros da camas deve 

sacudir. Pare! Dobre o corpo para frente e para traz, para cima e para 

baixo, para cima e para baixo, agora todos stop? Agite os braços para 

frente e para trás, para frente e para trás, muito gentil! Por favor, 

fique em uma fila. Então, bata palmas ... pare! Massagear os 

ombro ... Pare! Esfregando um aus outros ... Stop! Agite os braços e 

pernas. Boa! Agora fique de joelhos e pule, pule ... E pare! Agora to-

dos nós desejamos a todos um  

Todos: Bom dia  

Dra. Silvia : mais alto! Bom … 

Todos: Dia. 

Dra Silvia: ainda mais alto! Todos:bom dia. 

Renata está feliz que ela possa ter um tratamento . Dra Silvia: "Você 

está certo, todo mundo precisa de um tratamento. Esta vida moderna tu-

do, muito pouco faz mal a saude pouco exercício, comida muito gorduro-

sa, pizza, hambúrgueres,  ”Renata: 'Eu gosto de comer torta, tem 

também aqui?' Silvia: "não, há muitas calorias nela." Silvia vai para o ho-

tel. Sebastiano ainda está aqui e ouviu. Renata: “Sebastiano, eu quero 

dar um passeio na floresta, mas não sozinha.” Sebastiano: “Sim, eu de-

veria ir com você.” Renata: “Claro”. Ambos vão embora. 

Cena 3: (na floresta) Renata: Que cheiro bom fresco. Como os raios do 

sol brilham entre o galhos. Sebastiano: 'Lá, um esquilo. Ele sobe a ár-

vore para que você não possa ver-lo. Renata: 'Uma bela vista. Lá em-

baixo o pasto e as vacas. Tudo exala calma. Sebastiano: E lá a casa da 

fazenda. Todos ainda vivem juntos. Pais, filhos, avós. 

Renata: 'Sebastiano, por que você está aqui?' Sebastiano: 'Eu tive um 

ataque cardíaco'. Renata: "Você tem um trabalho cansativo?" Sebastia-

no: "Sim, eu sou um funcionário público". 

Renata está em tratamento porque ela se divorciou. Renata 'Meu ma-

rido não queria se divorciar. Isso se arrastou por meses. ”Renata agora 

está procurando um novo protetor - um homem para proteja-la. Sebas-

tiano quer ajudá-la, que ela pode esquecer o passado. Ele se torna seu 

protetor e sombra. Sebastino diz este poema a ela: 

1.Deve ser algo maravilhoso 

ser amado por você 

porque meu amor é seu 

enquanto eu viver na terra, 

2.Eu não consigo pensar em nada melhor 

como meu coração para te dar 

se você também me der o seu e me diga 

que você também me ama. 
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Cena 4: Na frente do hotel . Existe comidas. Renata e Sebastiano 

sentam-se à mesa. 

Renata: (saborea) A comida tem um gosto horrível. Sebastiano: 

(provou tb a comida) Sim, as batatas ainda são muito duras Renata: 

E a carne ainda está crua. Um hotel estranho é que a comida não é 

cozido corretamente, os quartos não são limpos, o exercício da man-

hã é cancelado, sem personal lá. Se isso continuar, somos os últimos 

Hospedes. Sebastiano: Isso é o suficiente para mim! Sonja! Sonja! 

Dra. Silvia : O que você quer de novo? Você não pode nem me deixar 

comer em paz, eu te disse que Sonja não está lá. (quer ir embora) 

Renata: Isso foi longe demais. Nós somos hospedes aqui. E a comida. 

Uma atrevimento para nos apresentar algo assim. Você nem sequer 

dá isso aos porcos. 

Dra. Silvia: deixa no prato se você não gosta. O que devo fazer? Isso 

foi aquecido na semana passada. Sebastiano: isto nao  tem que ser 

oferecido aos hospedes, em que  tempo vivemos, uma piada. Vou rec-

lamar para o seguro de saúde. (Levanta) Renata: Eu vou reclamar 

também. Dra. Silvia: Oh, reclamem, você precisa de ar fresco e 

exercícios. Vamos Agora falar um piada:2 x 

Cena 5: Renata e Sebastiano em uma caminhada 

Sebastiano,  Estou tão feliz por você ter vindo ao hotel de tratamento, ago-

ra me sinto melhor. Nós realmente devemos dizer um ao outro. 

Renata: claro. Estou tão feliz por ter encontrado uma alma tão linda. E es-

tamos juntos o dia todo agora, só de noite … 

Sebastiano: Infelizmente isso não é possível. Às 22:00 horas, todo mundo 

tem que estar em seu quarto de acordo com as regras da casa,  e as regras 

do  seguro de saúde. Se nao seguir as regras, você será prontamente envi-

ado para casa. Renata: Mas Sebastiano, me sinto tão só depois das 22.00 

horas, não podemos ficar juntos. Especialmente à noite você precisa do seu 

protetor. Sebastiano: Se o Dra. Silvia se vê no corredor à noite, então tem 

consequências terríveis. Renata:  Meu amor, eu tenho uma ideia. Você 

desce e pega uma Coca cola, na máquina que esta  no porão. Isso é per-

mitido e ninguém pode dizer nada contra isso. E no caminho de volta ... 

Amado ... você podera  vir ate mim e nós temos uma noite maravilhosa. 

Sebastiano: Eu sinto isso agora, eu tenho que fazer isso, eu te amo. Minha 

amada, você é tão linda quanto uma flor, isso me lembra um poema. 

|: Da água aprendemos: | 

 da água 

Isso não descansa dia e noite 

|: Sempre em movimento: | 

A água 
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2.Sinto como se tivesse minha mãos 

 deve  sobre sua cabeca. 

Orando para que Deus conserva-a 

Tão pura e linda e doce! 

Dra. Silvia: Sim, Sr. Sam, vamos reconstruir o hotel para que os 

nossos Hospedes retornem  de novo. Então, Sam, o que eles estão fa-

zendo é realmente ir longe demais. Sim, eu sei que você é o novo ge-

rente. No entanto, o hotel é um hotel de tratamento de saude e não 

um lugar de diversao. (dá de ombros com raiva) 

 (Renata e Sebastiano ouviram) 

Renata: O que aconteceu, o hotel está sendo renovado? 

Dra. Silvia: Esse foi o Sr. Sam, o novo gerente. O Hotel foi adquirido 

por uma empresa Hoteleira Americana. 

Sebastiano: Isso é uma boa notícia! Era hora de algo acontecer. 

Dra. Silvia: (Para os publico) Idéias malucas, ele encomendou uma 

carga de máquinas caça-níqueis do depósito central, que estão sendo 

montadas: na recepção, no restaurante, até no banheiro ... 

Sebastiano: (satisfeito) Renata, temos máquinas caça-níqueis, então 

podemos jogar quando estiver chovendo. 

Renata: Mas Sebastiano, eu prefiro ir com você para a floresta, onde é 

tão romântico e onde ninguém pode nos ver. 

Sebastiano: Minha amada Renata, temos tempo suficiente para nós, eu 

vou voltar esta noite denovo. 

(Dra. Silvia escuta) 

Dra. silvia: O que estou ouvindo, Sebastiano. Eles andam furtivamente 

à noite através da casa e entrar em quarto estranhos. Você sabe que 

isso não é permitido. Eles estão aqui para fazerem tratamento de sau-

de não para celebrar orgias sexuais. 

Sebastiano: Mas Dra. Silvia, nada aconteceu, eu trago para Renata, a-

penas uma coca cola da máquina do porão, porque à noite ela tem me-

do de ir sozinha no porão. 

Dra: Silvia: Ah, você, com umas histórias destas... 

 (todos vão para o hotel) 

Renata: (toca, abraça Sebastiano) Que romântico, que maravilha. Agora 

nosso tratamento ainda é um sucesso. 

(Ambos estão perturbados, o Dra Silvia aparece e no telefone) 

1.Você é como uma flor 

Tão linda, tão linda e pura; 

Eu olho para você e fico triste 

Entre em meu coração. 

Poema: 



5 

Cena 6: em frente ao hotel. Dra. Silvia: depois Sebastiano  

e Renata 

Dra:Silvia: (telefonou) Sr. Sam, o que você diz, sua matriz acabou de 

ligar, o presidente quer nos visitar na próxima semana para conhecer 

nosso famoso hotel „Vista do Sol“ e quer  fazer um tratamento ativo sobe 

minha direcao com exercícios matinais e condicionamento físico. 

Sebastiano e Renata: O Presidente está chegando ... 

Dra: Silvia: Sim, eu deveria assumir o comando agora. (Comandando) 

Então, Sr. Sam, a primeira coisa que você faz é garantir que todas as 

máquinas caça-níqueis vão embora, não somos Las Vegas aqui! 

Renata, Sebastiano: (desapontado) Oh, que pena! 

Dra: Silvia: (comandando) Sr. Sam, você deve telefonar com seu deposito  

central imediatamente, Eles devem enviar equipamentos de ginástica i-

mediatamente. 

Dra: Silvia: Bem, e agora todos desejamos ao nosso Presidente um 

Todos: ... Tratamento maravilhosa no Hotel Vista do Sol! 

Poema  

Dá-me as minhas despedidas de novo! 

Bom dia! Boa Tarde! Ate logo! 

Bela foi o conto de fadas, agora acabou. 

Bom dia ! Boa tarde! Ate a proxima ! 

Ainda vem a noite, dificilmente sentimos isso, 

Amor e felicidade são apenas um sonho! 

Dá-me as minhas despedidas de novo! 

Felicidades! Tudo de bom p todos! Obrigada a todos! 

FIM  
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