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QUERELAS 
LIRAS E JAGUNÇOS 

Texto: José Facury e Silvana Lima 

Personagens: 

(POR ORDEM DE ENTRADA EM CENA) 

Quatro (ou mais) elementos da Banda Euterpe Cabofriense 
Quatro (ou mais) elementos da Banda Lira Luso Brasileira 

Papagaio 1 
Papagaio 2 
Papagaio 3 

Boneca da Caixa 
Imperador (sem fala) 
Imperatriz (sem fala) 
Pagens e caixeiras 

Melquíades 
Romão 

Comadre Milu 
Comadre Candinha 

Seu Galdino 
Dona Maria Antônia 

Joana 
Olívia 

Homem que grita à República 
Apresentador do teatro 

Gouvêa 
Bárbara 

Vereador 
Coronel 
Bárbara 
Quitéria 
Astolfo 

Leopoldo 
Margerite  

Homem Lira 
Mulher Lira 

Homem Jagunço 
Mulher Jagunço 
Homem Lira 1 

Homem Jagunço 1 
 
O ESPETÁCULO COM AS DUAS BANDAS LADEANDO A ENTRADA NA PARTE EXTERNA 
DO TEATRO DISPUTAM O PÚBLICO COM SUAS RETRETAS . 

 
BANDA EUTERPE  
Senhoras e senhores 
Senhoritas e crianças 
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Somos da Euterpe Cabo-friense 
Banda do amor e esperança 
 
LIRA LUSO-BRASILEIRA 
Senhoras e senhores 
Senhoritas e crianças 
Somos a Luso Brasileira 
Banda do amor e esperança 
 
BANDA EUTERPE  
Nosso partido, conservador 
Nossa cor verde e vermelho 
Somos a favor do Império 
Pelo povo brasileiro 
 
BANDA LIRA LUSO-BRASILEIRA 
Nosso partido, liberal 
Nossa cor, verde e amarelo 
Lutamos pela república 
Contra reis, princesas, castelos 
 
BANDA EUTERPE 
Venham pro lado de cá 
Tenham olhos pra nossa retreta 
Ouçam surdo, trompete, tarol, 
Saxofone, trombone, corneta 
A banda da banda de lá 
Não passa de boa mutreta 
 
BANDA LIRA LUSO-BRASILEIRA 
Venham pro lado de cá 
Tenham olhos pro nosso dobrado 
Ouçam surdo, pistão, clarineta 
Lira, trombone, corneta 
A banda da banda de lá 
Não passa de boa mutreta 
 
AS DUAS BANDAS 
Entrem, sentem à vontade 
Mas de olhos bem atentos 
Que a história dessas bandas 
Tem clima bem violento 
Maestro Eleutério de um lado 
Maestro Cipó do outro 
Cada qual vai defendendo 
O dobrado mais perfeito 
Lira é cara de gato 
Jagunço é cara de cão 
O público que vai dizer 
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Qual delas que tem razão 
 
 
CENA 1 – Eu tô nessa história 
 
PAPAGAIO 1 
Currupaco! 
Não puxo o sal nem aro a terra 
Mas repito o tom dessa matéria 
Sou papagaio falador 
Tou na riqueza e na miséria 
Desde o início dessa história 
 
PAPAGAIO 2 
Currupaco! 
Papagaio só conta a história 
Da intriga que plantou 
Ora Aqui no Santo Antônio 
 
PAPAGAIO 3 
Ora aqui no Itajuru! 
 
PAPAGAIO 2 
Virge, to no São Bento 
 
PAPAGAIO 3 
Agora aqui, no Convento... 
 
PAPAGAIO 1 
Voei pra cá, pra goela do pato 
 
PAPAGAIO 3 
Haja fôlego pra saber do fato! 
 
PAPAGAIO 1 
Currupaco! 
Ô de casa, ô de casa! 
Tem titica pro tiziu? 
Limpa logo essa latrina 
Que o fedor branco subiu 
 
PAPAGAIO 2 
Currupaco! 
Arreda iô-iô que lá vai cocô 
Arreda iá-iá que é da sinhá 
 
PAPAGAIO 3 
Lá vai Tiziu com a latrina 
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PAPAGAIO 2 
De janela em janela 
 
PAPAGAIO 1 
Tem titica de senhora 
 
PAPAGAIO 3 
Tem titica de donzela 
 
PAPAGAIO 2 
Tem titica pro tiziu 
Jogar dentro do canal 
 
PAPAGAIO 3 
Titica de lira e jagunço 
Que a ganância desuniu 
 
PAPAGAIO 2 
Mas dentro da latrina 
Junta tudo, é um bolo só 
 
PAPAGAIO 1 
Currupaco, 
é um bolo só! 
 
PAPAGAIO 2 
A tina já vai cagada 
Na cabeça do negão 
 
PAPAGAIO 3 
E a história que eu vou contar 
Pede a sua atenção! 
 
PAPAGAIO 2 
Currupaco! Sua atenção! 
 
PAPAGAIO 1 
Currupaco! 
Não puxo o sal nem aro a terra 
Mas repito o tom dessa matéria 
  
PAPAGAIOS 
Arreda iô-iô que lá vai cocô 

                   Arreda iá-iá que é da sinhá  
 
CENA 2 – O Império vem com a festa 
 
PÚBLICO ENTRA NO ESPAÇO. A ÁREA CENICA ENCONTRA-SE TODA ENFEITADA PARA A 
FESTA DO DIVINO QUE REPRESENTARÁ A CHEGADA DO IMPERADOR NA CIDADE. NO 
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CORETO O IMPERADOR E A IMPERATRIZ DA FESTA, ASSIM COMO AS CAIXEIRAS E AS 
PAGENS SEGURANDO A POMBA DO DIVINO. 
  
BANDA 
Semi-breves, sustenidos e bemóis 
Traziam a chama da paz 
Mas nunca a clave de sol 
Não deixava a palavra entrar 
Se deixasse, não sobrava ninguém, 
Sem ânsia de brigar 
Se deixasse, não sobrava ninguém, 
Sem ânsia de brigar 
A visita causou rebuliço 
Todo mundo queria hospedar 
Cada um construiu palacete 
Para o jovem monarca ficar 
Nestes dias o que vestiam 
Seda e cravos na lapela 
E o povão embasbacado 
Viu ração na sua panela 
 
EUTERPE  
O divino é muito rico 
tem brasões e tem riqueza 
mas quer fazer a sua festa 
com esmolas da pobreza 
esse rei do espírito torto 
cruel e bestial 
no céu ave de rapina 
na terra só faz o mal. 
 
LIRA LUSO BRASILEIRA 
O divino é muito rico 
tem brasões e tem riqueza 
mas quer fazer a sua festa 
com esmolas da pobreza 
Nosso rei do espírito santo 
divino e celestial 
no céu a mansa pombinha 
na terra poder real 
  
O CORTEJO PÁRA EM POSTURA ESTÁTICA. A BANDA EXECUTA UMA MUSIQUINHA DE 
CAIXINHA DE BONECA, APARECE UMA MENINA DE CAIXA COM MOVIMENTOS 
RETILÍNEOS, DECLAMANDO RIMADAMENTE O POEMA A SEGUIR. 
 
BONECA DA CAIXA 
Senhor, a nossa cidade 
pobre, pequena, acanhada, 
tem hoje a honra maior 
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de ser por vós visitada. 
Ela quisera ofertar-vos 
Ricos dons, magnificência 
falta-lhe tudo e por isso 
se abriga em minha inocência. 
Do puro amor somos frutos 
A união simbolizamos 
a fé jurada, o respeito 
tudo nós representamos... 
 
A BONECA CONTINUA NA PANTOMIMA. AS BANDAS E OS PARTICIPANTES DO CORTEJO 
DISCUTEM ONOMATOPAICAMENTE COM A RETIRADA DO IMPERADOR. NO RETORNO 
DO MESMO, VOLTAM À POSIÇÃO ESTÁTICA. 
... 
pois Senhor, com amor santo 
nós vos damos a certeza 
que a cidade e nós amamos 
Pedro II e Teresa 
 
A BONECA SAI COM O CORTEJO. A BANDA EXECUTA UM DOBRADO DE ADEUS. 
 
AS DUAS BANDAS 
(Licença, Adeus) divina realeza, 
(Licença, Adeus) brasões reais, 
O cortejo do Divino 
Trouxe a bandeira da paz 
Não adianta essa disputa toda 
Não adianta essa briga cruel 
Só que vale nessa nossa vida 
É a esperança de viver lá no céu 
 
CENA 3 – O Leilão 
 
LEILOEIRO 
Meus senhores, minhas senhoras e senhoritas, cavalos, galinhas, cabritos... lá se foi o 
Imperador mas a festa continua. Não há lira e jagunço que acabe com essa tradição – é bem 
verdade que sou leiloeiro vindo da capital – mas tudo é festa e vamos nós fazer dessa noite a 
mais bonita de todos os tempos... Muito bem, muito bem, para alegrar os seus corações vamos 
iniciar o prometido leilão...(ALVOROÇO NA FALSA PLATÉIA COM TODOS DANDO PREÇOS) 
Muito bem, muito bem, o que tenho aqui para começar o leilão? Ah sim, uma leitoa. Uma leitoa 
doada pela dona Maria José. Quem dá mais pela leitoa da dona Maria José? Parece que o 
cavalheiro ali está mesmo interessado em comer a leitoa da dona Maria José. Faz muito bem, 
muito bem, muito bem. É uma leitoinha gorda e parece muito bem assada... Quem dá mais? 
Quem? Ninguém? Muito bem amigo, vai acabar levando por dois mil réis. Dois mil réis, dou-lhe 
uma, dou-lhe duas, dou-lhe três! Está ai seu Vaz, vais, vais e leve contigo a leitoa da dona Maria 
José para os seus ais, ais... 
 
HOMEM JAGUNÇO 1 
Dou dois mil e quinhentos... 



 

7 

 

 
HOMEM LIRA 1 
Não pode, já arrematei por dois mil réis. 
 
LEILOEIRO 
Sim, ele já arrematou. 
 
HOMEM JAGUNÇO 1 
Que não pode o quê? O santo não pode perder o dinheiro! 
 
LEILOEIRO 
É verdade, o santo não pode perder dinheiro. 
 
HOMEM LIRA 1 
Eu não concordo. 
 
LEILOEIRO 
Ele não concorda. 
 
HOMEM JAGUNÇO 1 
Mas tem que concordar. 
 
LEILOEIRO 
Ele diz que o senhor deve concordar... 
 
HOMEM LIRA 1 
Não comprou antes do leiloeiro terminar... porque não quis. 
 
LEILOEIRO 
O senhor poderia ter comprado antes, o cavalheiro tem razão. 
 
HOMEM JAGUNÇO 1 
Veja lá como fala comigo. Sou um jagunço. 
 
LEILOEIRO 
Ele é um jagunço. 
 
HOMEM LIRA 1 
Grandes merdas. 
 
LEILOEIRO ASSUSTA-SE 
 
HOMEM JAGUNÇO 1 
Seu filho da puta! Vai engolir esses dentes! 
 
LEILOEIRO 
Vamos manter a calma... 
 
HOMEM LIRA 1 
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Jagunço aqui não arremata nada. Seu calhorda! 
 
HOMEM JAGUNÇO 1 
Vou enfiar essa leitoa inteira nos seus cornos! 
 
LEILOEIRO 
Vou dar o fora! 
 
INSTALA-SE A BRIGA. FIM DE FESTA. BLACKOUT.PAPAGAIO APARECE NA PLATÉIA. 
ESTÁ CANSADO DA FESTA. 
 
PAPAGAIO 1 
Currupaco! Que festança! 
Currupaco, enchi a pança!!! 
 
PAPAGAIO 2 
Papagaio só conta a história 
Da intriga que plantou 
Ora aqui no Santo Antônio 
Ora lá no roncador 
 
PAPAGAIO 3 
Ora aqui no Itajuru! 
 
PAPAGAIO 2 
Virge, to no São Bento 
 
PAPAGAIO 3 
Agora aqui, no Convento... 
 
PAPAGAIO 1 
Voei pra cá, pra goela do pato 
 
PAPAGAIO 3 
Haja fôlego pra saber do fato! 
 
CENA 4 – Provocações entre os Liras 
 
MELQUÍADES 
Bom dia senhor Romão Pereló! 
 
ROMÃO 
Ora vejam, bom dia! Que bons ventos o trazem? 
 
MELQUÍADES 
Vim deliciar-me logo cedo com as broas de milho dessa conceituada padaria. 
 
ROMÃO 
Quanta honra Melquíades, esteja à vontade. Vai um café? 
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MELQUÍADES 
Só se for bem forte, como de costume. 
 
ROMÃO 
Tu já sabes da novidade? 
 
MELQUÍADES 
Se tu não me contas... 
 
ROMÃO 
Os jagunços... tocaram a noite passada inteirinha na Passagem, no bangulê dos negros. Tudo 
ainda por conta da visita do Imperador. 
 
MELQUÍADES 
Mas isso é uma provocação pros liras! Vir chafurdar nas nossas barbas...uma afronta sem 
tamanho. 
 
ROMÃO 
E o que se diz a mais é que nas comemorações havia gente nossa. 
 
MELQUÍADES 
Gente nossa? 
 
ROMÃO 
Sim, gente nossa. Lira em festa de jagunço e em terreiro de negros. 
 
MELQUÍADES 
Acuda-me, compadre que vou enfartar. 
 
ROMÃO 
Foram causa da comida. Dizem que comeram e beberam à vontade. Tudo com o dinheiro do 
povo porque a comida, quem patrocinou foi o Major Jonas Garcia. 
 
MELQUÍADES 
Então os nossos estão se vendendo por comida, compadre? Por comida? 
 
ROMÃO 
Não sei o que faz aqui administrando o nosso dinheiro esse espanhol filho de uma égua. Por que 
não ficou no lugar onde nasceu? 
 
MELQUÍADES 
O certo é que o Major Jonas Garcia está aqui e o pior: tem livre trânsito junto à corte... 
 
ROMÃO 
É verdade. Não foi à toa que o Imperador hospedou-se em sua casa... 
 
MELQUÍADES 
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Por esses motivos estão os jagunços de peito empolado, andando pelas ruas a nos provocar... a 
ponto de invadirem nosso reduto. 
 
ROMÃO 
E ainda por cima com nossos correligionários dançando e comendo a comida dos jagunços! 
 
MELQUÍADES 
Vou hoje mesmo ter com o Coronel Antônio Ferreira. Precisamos dar uma lição aos jagunços e 
aos negros que o receberam aqui na Passagem. E aos liras, que nos traíram. 
 
ROMÃO 
E não tarda a banda Euterpe passa por aqui, com seus dobrados debochados e lascivos. 
 
MELQUÍADES 
Estão com a corda toda, empapuçados com o poder. Mas isso há de acabar ou não me chamo 
Melquíades Ferreira. 
 
OUVE-SE SONS DA BANDA 
 
ROMÃO 
Olha que lá vêm eles. 
 
MELQUÍADES 
Manda-me mais broas, Romão, mais broas. A um simples sinal de provocação, mando-lhes 
broas pelas ventas. 
 
BANDA EUTERPE PASSA, PROVOCANDO 
 
BANDA EUTERPE  
Não sobrava, não sobrava ninguém 
Sem ânsia de falar...(repete) 
Não sobrava, não sobrava ninguém 
Sem ânsia de falar...(repete) 
Da mente jorrava a ganância 
Da fala a provocação 
Do cofre o dinheiro do povo 
Comprava qualquer cidadão 
Todo dia o que se ouvia 
Eram fatos na retreta 
E nos domingos dessa comarca 
Toda língua era uma trombeta 
 
CENA 5 – Provocações entre os Jagunços 
 
NA PORTA DA IGREJA DUAS VELHAS JAGUNÇOS CONVERSANDO 
 
COMADRE MILU 
Candinha, minha filha, que beleza de missa faz o Cônego Brito, não é? 
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COMADRE CANDINHA 
Eu por mi já mandava vim outro padre pras bandas de cá, comadre Milu. O Cônego tá muito 
velho, não demora, caduca. 
 
COMADRE MILU 
Que isso comadre Candinha, o Cônego Brito ainda é um homem forte e tem uma voz bonita de 
se ouvir... 
 
COMADRE CANDINHA 
Tá velho sim, muito velho. Eu não gosto de nada velho. Caducando até. Outro dia falou que 
Moisés trouxe os dez mandamentos... 
 
COMADRE MILU 
Ué, e não foi? 
 
COMADRE CANDINHA 
Foi, comadre Milu? 
 
COMADRE MILU 
Eu acho o Cônego brito ainda muito jovem. 
COMADRE CANDINHA 
A Comadre está é muito assanhada pro lado do Cônego. 
 
COMADRE MILU 
Deus me livre, ave Maria, Nossa Senhora da Assunção, me guie. Isso é pecado, comadre 
Candinha. 
 
COMADRE CANDINHA 
Pecado é falar mal da vida dos outros, isso sim é pecado. Isso é que leva nós tudo pro inferno. 
 
COMADRE MILU 
Isso é verdade. Falar mal dos outros é o pior dos pecados. 
 
COMADRE CANDINHA 
Comadre Milu, soube que houve baile lá no São Benedito. 
 
COMADRE MILU 
É,comadre? 
 
COMADRE CANDINHA 
Então não foi! 
 
COMADRE MILU 
Mas baile por quê? O que tanto comemoram esses liras, Deus do céu? 
 
COMADRE CANDINHA 
Sabe-se lá! O que sei é que quase fizeram da praça do São Benedito um verdadeiro bacanal. 
 
COMADRE MILU SE ASSUSTA 
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COMADRE MILU 
Comadre Candinha, não fale essa palavra assim, com a boca cheia que Deus castiga. 
 
COMADRE CANDINHA REPETE A PALAVRA FALANDO BAIXINHO 
 
COMADRE CANDINHA 
... Ba-ca-nal... 
 
COMADRE MILU 
Que pouca vergonha! 
 
COMADRE CANDINHA 
Mulheres casadas trocando de pares! E se misturando com aqueles negros fedorentos...o 
mundo está perdido, comadre. É o fim. 
 
COMADRE MILU 
Ainda bem que isso não acontece pros lado de cá. Os jagunços são gente que sabe se portar. 
Não é à toa que recebeu tão bem recebido o Imperador. 
 
COMADRE CANDINHA 
E sem falar na indiscrição das roupas... 
 
COMADRE MILU 
Só rezando muito para acabar com essa sem vergonhice toda. 
 
COMADRE CANDINHA 
E sem falar na indiscrição das roupas. Era decote prum lado, perna de fora pro outro lado, uma 
coisa. 
 
COMADRE MILU 
Deus do céu! 
 
COMADRE CANDINHA 
Eu não gosto de falar da vida dos outro, porque é o pior dos pecados, mas seu eu fosse falar, 
comadre, ia sair era coisa. Soube que deu meia noite e ainda tinha mulher lá no bangulê dos 
negro, bebendo e se oferecendo. 
 
COMADRE MILU 
A senhora está ouvindo, comadre? 
 
COMADRE CANDINHA 
Ouvindo? O quê? 
 
COMADRE MILU 
A Banda, comadre. 
 
COMADRE CANDINHA 
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Meu ouvido é uma pérola, comadre. Limpo que só e surdez é uma coisa que não tenho. Não tem 
banda nenhuma. 
 
COMADRE MILU 
Pois é, a Lira Luso Brasileira. Veja, passando por aqui, pela Igreja Matriz. Só para nos provocar. 
 
COMADRE CANDINHA 
Me dá o seu guarda-chuva. Anda, comadre, me dá. E toma a minha bengala. Vamos dar neles 
pra aprenderem que a Igreja Matriz é dos jagunços. 
 
COMADRE MILU 
Vamos. 
 
AS DUAS COMEÇAM A ANDAR PARA BATEREM NO PESSOAL DA BANDA MAS VÃO TÃO 
LENTAMENTE QUE NÃO ALCANÇA. 
 
BANDA LIRA LUSO BRASILEIRA 
Não sobrava, não sobrava ninguém 
Sem ânsia de falar...(repete) 
Da mente jorrava a ganância 
Da fala a provocação 
Do cofre o dinheiro do povo 
Comprava qualquer cidadão 
Todo dia o que se ouvia 
Eram fatos na retreta 
E nos domingos desse condado 
Toda língua era uma trombeta 
 
CENA 6 – Provocações entre os Liras  
 
NA ALFAIATARIA DE SEU GALDINO 
 
SEU GALDINO 
Mas era ela, mesmo? Foi do São Bento até lá sozinha com ele na carruagem? 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
Pois era ela mesmo, marido. Eu vi com a terra que esses olhos há de comer... 
 
SEU GALDINO 
Mulher, não seria com os olhos que a terra há de comer? 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
Ora, isso é apenas detalhe. O fato é que tens que tomar uma providência. 
 
SEU GALDINO 
Quer dizer que ela saiu daqui e foi encontrar-se com ele na Fonte do Itajuru? 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
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Ave Maria, senhor meu Deus! Para o senhor ver, marido... uma mulher casada! Acaba 
difamando todas as mulheres liras. Periquito come milho, papagaio... 
 
SEU GALDINO 
Não, Maria Antônia. Papagaio é que come milho... 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
Desde quando papagaio come milho, Galdino? 
 
SEU GALDINO 
Eu custo acreditar, uma mulher tão fina... 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
Uma mulher fina? Pois sim, uma vagabunda que merece ser banida da nossa banda, do nosso 
partido, do nosso lado. 
 
SEU GALDINO 
Espere um pouco, até termos certeza de que era ela mesmo. 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
E tu aí, costurando para o marido dela. Um corno! 
 
SEU GALDINO 
Acalme-se, Maria Antônia, até sabermos a verdade. 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
Então não acreditas em mim? 
 
SEU GALDINO 
A propósito, onde estavas, mulher que sabes de tudo assim com tanta certeza. 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
Essa é boa...a outra é que semeia a tempestade e eu colho o... o que mesmo colho? 
 
SEU GALDINO 
Não complique mais as coisas, Maria Antônia. Diga-me como sabes com tanta certeza. 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
É... ora, marido... bem sabes que compro aviamentos no armazém de secos e molhados do 
maestro Carolino Costa, aliás, marido, soube por ele que está preparando um novo dobrado que 
deixará a Euterpe no chinelo... 
 
SEU GALDINO 
Mulher, não mude de assunto! 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
Pois então... soube no armazém... ouvi bochichos daqui, de acolá... Aticei bem os ouvidos e 
consegui entender tudo. 
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SEU GALDINO 
E logo a mulher de um ferrenho republicano. 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
Uma despudorada! Santinha do pau oco... Ah, mas aquele olharzinho dissimulado nunca me 
enganou. 
 
SEU GALDINO 
Não demora um dos liras manda um tiro na cara desse jagunço vagabundo. 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
Ela sim merece um tiro e bem dado no meio daquela carinha falsa.. Fazer isso é um desrespeito 
a nós, mulheres sérias, decentes, honestas de Cabo Frio. (VAI ATÉ A JANELA) Ouves, marido? 
 
SEU GALDINO 
(NÃO PRESTA ATENÇÃO) Acho que alguém vai ter que tomar uma providência. Mulher, 
apronte-me uma roupa fresca. Vou sair. 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
Antes deixe que essa raça passe. É a Euterpe, passeando aqui pela frente da nossa casa. Aos 
deboches, marido. Aos deboches!! 
 
SEU GALDINO 
(INDO À JANELA) Mulher, é verdade o que vejo? Aquele ali é um dos nossos? 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
Não sabias, homem? Os jagunços ofereceram-lhe mundos e fundos para tocar na Euterpe. 
 
SEU GALDINO 
Mas é o nosso melhor músico! É ele quem ensina o trompete aos nossos. 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
É assim hoje em dia, marido. Quem tem o tostão faz a média pra não perder o quinhão. 
E o Zé Povinho que não tem nada a perder, aceita qualquer coisa pra mudar de lado 
 
SEU GALDINO 
Aí já é desaforo demais. Pois é, assim ele acaba comprando Deus e o mundo. 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
Eu sei que quando a verdade fala o dinheiro se cala... 
 
SEU GALDINO 
Ó céus! Quando o dinheiro fala, a verdade se cala. 
 
DONA MARIA ANTÔNIA 
Ai Galdino, é a mesma coisa. 
 
PASSA A BANDA 
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BANDA EUTERPE  
Não sobrava, não sobrava ninguém 
Sem ânsia de falar...(repete) 
Da mente jorrava a ganância 
Da fala a provocação 
Do cofre o dinheiro do povo 
Comprava qualquer cidadão 
Todo dia o que se ouvia 
Eram fatos na retreta 
E nos domingos desse condado 
Toda língua era uma trombeta 
 
NO QUARTO DA CASA DE OLIVIA E JOANA. ELA LÊ UM BILHETE ESCONDIDO E É 
SURPRENDIDA PELA IRMÃ. 
 
CENA 7 – Provocações entre os Jagunços 
(Reduto Jagunço) 
 
JOANA 
Você é louca, Olívia? 
 
OLIVIA 
Se estar apaixonada é estar louca, minha irmã, eu devo confessar que sim. 
 
JOANA 
Mas ele é um lira! 
 
OLIVIA 
O lira mais lindo que já vi na face da terra. 
 
JOANA 
Sim, lindo mas um lira. Sabe o que é isso, Olívia? 
 
OLIVIA 
No amor a gente não vê essas coisas. Você nunca amou? 
 
JOANA 
Nunca. Quer dizer, um lira, nunca. Nunquinha. 
 
OLIVIA 
Pois então. O coração não pergunta: ele só ama. 
 
JOANA 
Eu jamais faria isso com o papai. Seria uma amargura tão tamanha..Creio que ele seria capaz de 
agarrar-se a mamãe e jogar-se no canal. 
 
OLIVIA 
Não me aflija mais do que já estou! Tu contarás a ele? 
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JOANA 
Depende. 
 
OLIVIA 
(APAVORADA) Depende? Depende do que, minha irmã? Como colocas uma condicional num 
assunto assim tão sério? 
 
JOANA 
Se me emprestares aquele vestido de brocados verdes... 
 
OLIVIA 
Boba! 
 
AS DUAS RIEM 
 
JOANA 
É certo que não contarei nada, mas nem por isso deixo de achar isso uma sandice. 
 
OLIVIA 
Então peço-te: ajuda-me a encontrá-lo hoje à tardinha ao pé do Morro da Guia? 
 
JOANA 
És louca? 
 
OLÍVIA 
Ajuda-me, por favor. Eu suplico com todas as minhas forças. E olha que o papai de nada 
saberá... 
 
JOANA 
Não é pelo papai, é pelo lugar. Um lugar cheio de cobras! 
 
OLIVIA 
Então ajuda-me? Oh, graças! Podes usar o meu vestido verde e quantos mais lhe convir. 
 
JOANA 
E irás largada ao tal encontro? Não deixarei. Vestirás o vestido verde, que é um primor, e esse 
lira ficará cada vez mais apaixonado. Imagina se viveria com a culpa de ver a minha irmã morta, 
num caixão, por amor. 
 
OLIVIA 
Obrigada, Joana. 
 
JOANA 
O que tens nesta gaveta. Esconde-me mais alguma coisa, menina arteira? 
 
OLIVIA 
Eça de Queirós 
 
JOANA 
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Pois sim... estás esperta, hein. 
 
OLIVIA 
Ouça: "Aonde o levava aquela paixão? Ao escândalo. Ela, casada, na sua família, ele na sua 
paróquia. Depois, quando se encontrassem, um cumprimento amável; e ele poderia passear a 
cidade com a sua cabeça bem direita, sem medo da sua consciência! E a sua vida seria feliz. - 
Não, por Deus! a sua vida não poderia ser feliz sem ela!- sem ela, que lhe restava a ele? 
Vegetar, como um dos tortulhos nos cantos úmidos da Sé!" Não é lindo, Joana?! 
 
JOANA 
Irmã... estás arrebatada pelo Cônego Brito? Aquele Matusalém? 
AS DUAS RIEM 
 
OLIVIA 
Não, sua boba. É uma história de amor impossível, como é a minha história. 
 
JOANA 
"O Crime do Padre Amaro", é esse o livro? 
 
OLIVIA 
Joana! Tu és uma perdida! 
 
JOANA 
Ouça, Olivia! É a Lira Luso Brasileira. Passa por aqui diariamente para enfadar o papai. Eu é que 
gosto porque há na banda um rapazola que usa costeletas e tem um belo tórax. 
 
OLIVIA 
Joana! 
 
JOANA 
Mas é um bocó. Passa, dou-lhe adeuzinho... e nada. Estou a ponto de desistir! Venha ver, venha 
ver. Olha, é aquele ali, não é formoso? Um pulcro! 
 
BANDA LIRA LUSO BRASILEIRA 
Não sobrava, não sobrava ninguém 
Sem ânsia de falar...(repete) 
Da mente jorrava a ganância 
Da fala a provocação 
Do cofre o dinheiro do povo 
Comprava qualquer cidadão 
Todo dia o que se ouvia 
Eram fatos na retreta 
E nos domingos desse condado 
Toda língua era uma trombeta 
 
DE REPENTE, A BANDA PÁRA. DA PLATÉIA, UM HOMEM GRITA 
 
HOMEM 
Viva a república! Viva a república! 



 

19 

 

 
OS PAPAGAIOS SAEM DOS CANTOS DA PLATÉIA 
 
PAPAGAIO 1 
Currupaco, Viva a República! 
 
PAPAGAIO 2 
Currupaco, eu to nessa história, desde o começo! 
 
PAPAGAIO 3 
Seja aqui no Itajuru, seja lá no São Bento 
 
PAPAGAIO 2 
Em cima do Morro da Guia 
 
PAPAGAIO 1 
Lá pros lado do Convento! 
 
PAPAGAIO 3 
Não tem mais escravidão 
Não tem mais Rei e rainha 
 
PAPAGAIO 2 
Depois dessa derrocada 
Furibunda e de mão cheia 
Enterrou-se a jagunçada 
No buraco do Gouvêa 
 
PAPAGAIO 1 
Mas os jagunços respondem: 
 
PAPAGAIO 3 
Furibunda e de mão cheia 
Foi a nossa derrocada 
Liras preparem a bunda 
Pra levar a estocada! 
 
PAPAGAIO 1 
Olha que isso é feio! 
 
PAPAGAIO 2 
É feio... 
 
OS TRÊS 
É feio, currupaco! Lá vem ele, é do teatro! Currupaco! 
 
ENTRA PELA PLATÉIA O APRESENTADOR DO TEATRO COM UM MEGAFONE 
 
CENA 8 – O Convite 
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APRESENTADOR DO TEATRO 
Atenção, atenção! Esta data ficará na história da cidade de Cabo Frio. Hoje é dia de teatro. Nada 
é mais vivo, nada é mais visceral. Nada é mais fenomenal do que a arte da vida mostrada por 
nós, atores e atrizes, completamente vivos, interpretando ao vivo para todos vocês. Cavalheiros 
e damas da bucólica cidade dos cabos frios... ejacule-se do seu comodismo virtual e venham se 
deliciar com a arrebatadora atriz da capital federal, SOFIA GAZINE, que, divinamente, 
interpretará pela enésima vez aqui nessa bela cidade a melhor burleta de todos os tempos A 
DAMA DAS BROMÉLIAS, além da presença marcante do inebriante ator sátiro mais conhecido 
por CAOLHO. Não percam damas e cavalheiros e, principalmente, os cavalheiros... olha que a 
SOFIA GAZINE é uma diva do teatro nacional e internacional! Com todos os nossos respeitos. 
Vamos entrem que o espetáculo só sobrevive por vocês. Vamos, entrem. Não percam, no velho 
galpão adaptado na rua Major Belegard. Vamos entrem. 
 
O ELENCO ADENTRA AO TEATRO COM O APRESENTADOR INCITANDO PARA QUE O 
PÚBLICO ENTRE TAMBÉM. QUANDO O PÚBLICO ENTRAR NA PLATÉIA DO TEATRO OS 
PERSONAGENS DA PLATÉIA FALSA JÁ DEVEM ESTAR EM CENA SEPARADOS APENAS 
POR UM TAPETE VERMELHO: LIRAS DE UM LADO E JAGUNÇOS DO OUTRO SE 
PREPARANDO PARA ASSITIREM AO ESPETÁCULO. 
 
CENA 9 -  As dores do Coronel 
 
JAGUNÇO EM UM QUARTO COM ESPELHOS 
 
GOUVÊA 
Olha, tinha que ser justo hoje desse vento virar. Lá se vêm minhas dores nas costas... este 
sudoeste!!! 
  
BÁRBARA 
E tu não me sejas nem besta de dizer que não vais vestir-se para irmos ver a Dama das 
Bromélias... Ainda mais que há anos não aparece aqui uma companhia de teatro. 
 
GOUVÊA 
É que não ando mentindo-me bem Bárbara. 
 
BÁRBARA 
Tens que ir, Gouvêa. Tens que ir e mostrar aos liras que não é qualquer republicazinha 
proclamada que nos deixa por baixo deles. 
 
GOUVÊA 
Ei, espere um pouco. Este vestido aí você não usou na festa da Paróquia? 
 
BÁRBARA 
Ué! E dá pra notar que é o mesmo? Retoquei todo e até você reparou? Ah... meu Deus que 
vexame! Vou trocá-lo. Ande, anime-se, homem. Os ingressos, já estão comprados e foram uma 
fortuna... 
 
GOUVÊA 
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Andas gastando dinheiro assim, Bárbara, a torto e a direito? As coisas não estão mais como 
antes. Estamos vivendo uma forte depressão econômica desde a... 
 
BÁRBARA 
...  a abolição dos escravos... ora, já sei de cor o que vais dizer. Mas o Lisandro nem me fez uns 
descontinhos. 
 
GOUVÊA 
O Lisandro? Você anda metida com o Lisandro? 
 
BÁRBARA 
O que há de mal? Ele é um jagunço, não é? 
 
GOUVÊA 
Um jagunço sim, mas efeminado. É isso que toda cidade fala dele... um jagunço efeminado. 
 
BÁRBARA 
Não pode ser... eu nunca nem notei. Anime-se, homem, tu és o presidente do Partido 
Conservador, um homem de muito respeito. Ainda és o dr Domingos Gouvêa. 
 
GOUVÊA 
Conseguistes me convencer, mulher. Pegue a minha piteira de ouro. 
 
CENA 10 – Dúvidas e Intrigas  
 
CASAL DE LIRAS EM SEU QUARTO 
 
MÁRIO 
Deveriam fazer duas apresentações: uma para eles, outra para nós. 
 
AURÉLIA 
É verdade. Odeio ter que juntar-me aos jagunços. Mas, já que não foi possível... Não podemos 
perder essa apresentação de jeito nenhum... Há muito, que Sofia Gazine não se apresenta na 
cidade. Não é, mesmo? 
 
MÁRIO 
Uma sociedade quando mistura alhos com bugalhos é por que os mil réis estão a rarear. 
 
AURÉLIA 
É! Vê-se até pelas roupas repetidas de festas antigas que usarão hoje. 
 
MÁRIO 
Duvido muito que o Coronel Domingos Gouvêa apareça. 
 
AURÉLIA 
Pois sim... aquela intrometida da mulher dele decerto o arrastará até lá. Com aquela piteira 
insuportável. 
 
MÁRIO 
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Estão perdendo a hegemonia sobre Cabo Frio e não agüentam isso. É o que dá ser 
conservador, não querer ver a ordem e o progresso das coisas. 
 
AURÉLIA 
Aquiete-se, Mário. Nada de política. Lembre-se de que vamos assistir nada mais nada menos 
que a Sofia Gazine. 
 
MÁRIO 
Sofia Gazine!!! Boa atriz, atrizona, que atriz! Na Traviata então ela é ótima. 
 
AURÉLIA 
Tu estás assim inquieto por causa da atriz, senhor Mário Quintanilha? 
 
MÁRIO 
O que é isso, mulher? 
 
AURÉLIA 
Pensa que não sei que já andaste tirando uns sarrilhos com ela. 
 
MÁRIO 
Eu era solteiro, foi logo depois da chegada da Princesa Izabel, tinha acabado de adquirir o tílburi 
do tio Anastácio. Estava prosa. 
 
AURÉLIA 
Então, por isso ficas empertigado quando falas dessa rapariga? 
 
MÁRIO 
Ora, ela só é uma atriz. 
 
AURÉLIA 
Marafonas e meretrizes é o que são as artistas de teatro! 
 
MÁRIO 
Que é isso mulher? Nem todas... 
 
AURÉLIA 
Todas. Se ela jogar uma gracinha para o senhor e o senhor dá-lhe trelas eu me retirarei 
imediatamente, entendeste? 
 
MÁRIO 
Engraçado, as mulheres sofrem mais pelo passado do que pelo presente dos seus maridos. 
 
AURÉLIA 
Dizem que o Nilo Peçanha virá 
 
MÁRIO 
Duvido muito quem com certeza estará por lá será o Dr Porto Rocha, recebendo o parabéns pela 
iniciativa de trazer cultura para a nossa cidade. 
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AURÉLIA 
Sem dúvidas, meu senhor! 
 
CENA 11 – Na platéia da burleta 
 
DOIS HOMENS JAGUNÇOS 
 
VEREADOR 
Um absurdo! Quer dizer que foram os liras que trouxeram essa companhia de comédias. Quer 
dizer que nem isso a gente consegue fazer mais? 
 
CORONEL 
Conseguiram a república, conseguiram libertar os escravos, conseguiram exilar o nosso 
Imperador e agora trazem a nossa diversão também. 
 
VEREADOR 
E por que tínhamos de vir? 
 
CORONEL 
Só eles, não iriam conseguir pagar o deslocamento da companhia. 
 
VEREADOR 
Então, na hora que precisam de uns trocados recorrem a nós e ainda temos que trazer nossas 
cadeiras. 
 
CORONEL 
E a mulher me obrigou a comprar uma nova. Mas trata-se de um acontecimento social, pelo 
menos nos ingressos temos que contribuir. 
 
VEREADOR 
E como se não bastasse, elegeram Afonso Pena, um civil na presidencia . 
 
CORONEL 
Um absurdo! O que eles querem mais, afinal? 
 
VEREADOR 
Provocar... querem é exibir as suas algibeiras e nada mais. 
 
CORONEL 
O senhor como um bom vereador, representante de todos nós na Câmara, em seus discursos, 
deve combater esse domínio para que ele não se alastre ainda mais. 
 
VEREADOR 
É... mas os tempos mudaram, mudaram e muito. Estou vereador, mas perdi aquela força que 
tinha quando eram os jagunços estavam no poder. 
 
CORONEL 
Entendo... mas não desista, vereador. Não desista. 
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VEREADOR 
Mas... estou sentindo falta da sua esposa. 
 
CORONEL 
Deixei a esposa em casa. Assim olho melhor a Sofia Gaziene. Ela é um estrondo de atriz. 
 
OS DOIS RIEM 
 
CENA 12 – Os Atrasados 
 
CASAL DE LIRAS TRAZENDO SUAS CADEIRAS E PROCURANDO COLOCÁ-LAS EM ALGUM 
LUGAR 
 
QUITÉRIA 
 Meu Deus, Astolfo, Já está tudo cheio! Quer vergonha, meu Deus do céu... 
 
ASTOLFO 
 Olha só, a platéia já está assentada e nós ainda trazendo as nossas cadeiras 
 
QUITÉRIA 
É nisso que dá os escravos libertados! Espera-se, espera-se e nada. 
 
ASTOLFO 
Pois é, e logo esse moleque alforriado falhar com nós que lutamos pela sua libertação. 
 
QUITÉRIA 
São uns ingratos e agora nos fazem passar vergonha diante dos dois lados. 
 
ASTOLFO 
Preste atenção, que no nosso lado não há lugares. 
 
QUITÉRIA 
Oh, Cristo dos céus, que vergonha. Estou toda amarrotada carregando essa cadeira. 
 
ASTOLFO 
Calma mulher, senão todos pensarão que a cena começará aqui. 
 
QUITÉRIA 
E agora? Sem espaço nenhum no nosso lado 
 
ASTOLFO  
Acho que temos de ficar por trás daqueles jagunços 
 
QUITÉRIA 
Meu Deus, logo atrás do Coronel Gouveia 
 
ASTOLFO 
Vamos colocá-la em silencio para que não nos vejam 
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QUITÉRIA 
Sim, vamos 
 
CORONEL 
Ei, vocês não erraram de lugar não? 
 
ASTOLFO 
Sim, Coronel. De fato. Como vai?... Como vão todos... 
 
CORONEL 
Vamos bem, mas o lugar de vocês é do lado de lá. 
 
ASTOLFO 
Decerto, mas a sessão está lotada, não há mais espaços no galpão. 
 
APRESENTADOR APARECE NA RIBALTA COM UM BASTÃO EXECUTANDO AS BATIDAS 
DE MOLIÉRE 
 
VEREADOR 
Acho que apresentação vai começar, Coronel. 
 
CORONEL 
Depois vocês espalham por aí que não somos complacentes 
 
Cena 13 - A Dama das Bromélias 
 
APRESENTADOR 
Atenção damas e cavalheiros da bucólica cidade dos cabos frios. E com vocês, um poço de 
paixão do melodrama A Dama das Bromélias. Sentem-se, que a função já vai começar. 
 
ABRE-SE A CORTINA E VÊ-SE O LEOPOLDO GUIANDO UMA CHARRETE, COM 
MOVIMENTOS FALSOS E LANÇANDO CONVITES A MARQUERITE. OS ARREIOS FALSOS 
SÃO ELÁSTICOS LARGOS PRESOS AO PESCOÇO DA FALSA PLATÉIA DE ATORES 
FORMADA PELOS LIRAS E JAGUNÇOS. LEOPOLDO COMO SE TIVESSE PARANDO O 
VEÍCULO CANTA A OPERETA. 
 
LEOPOLDO: 
Os deuses alaram meus cavalos 
Até aos teus passos de gazela 
O sol raiando em teus lindos cabelos 
Dirá o quanto te venero. 
Ao subires neste tilburi, 
não desgastarás teus formosos pés 
Este vento sudoeste que assopra 
Não riscará a tua linda tez 
Mesmo que não queiram a nossa união 
por conta desse conflito que impera 
Saberão que mesmo que não queiram 
Viverão a nossa comunhão 
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SAI DA CHARRETE E EDUCADAMENTE, SEGURA A MÃO DA MARGUERITE, FALSAMENTE 
ARREDIA. A BANDA EXECUTA A PARÓDIA DA AREA DA TRAVIATA . 
 
MARGERITE 
Oh não! Não, não, não... 
Por favor, poderão nos ver. 
Esse trajeto é demais perigoso 
Espreitado pelas megeras Liras 
Em todos os rincões 
Este vento sudoeste 
Que maltrata meus pulmões 
 
LEOPOLDO 
Todos os rincões eu te darei 
Livre das alcoviteiras 
E este vento que assopra 
Serão brisas passageiras 
Que te farão mais bela 
 
MARGERITE 
Não, não, não. Não, não, não 
Não e não. 
Eu sou uma senhora dama 
Que a sociedade reclama 
Por sempre sucumbir aos assédios insistentes 
Pois só tenho um bom coração 
E não quero deixar frustração 
Pra quem quer me dar o seu coração 
 
LEOPOLDO 
Oh, perdoe-me minha paixão 
por tão vil desleixo. 
Sendo assim, 
a senhora terá todo meu respeito. 
Sendo assim: subamos! 
Por favor, subamos 
Que o meu coração anda a claudicar 
Anda, por favor, subamos 
Que o meu coração já vai parar 
 
MARGERITE 
(SUBINDO) Está certo. Eu pouparei algumas caminhadas. 
 
LEOPOLDO 
Como és linda, minha formosa Marguerite. 
 
MARGERITE 
Não comece com galanteios. 
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LEOPOLDO 
Quisera controlar meus eflúvios 
Sentimentais. 
Quisera ter a força de um hercúleo 
Bem colossais 
O fogo que emana do teu colo 
É brasa que incendeia minha paixão  
 
MARGERITE 
Não te aproximes, senão eu desço. 
 
LEOPOLDO 
Oh, perdão, mais uma vez perdão. 
Oh, perdão, mais uma vez perdão 
 
MARGERITE 
Quando chegares aos limites da Passagem, descerei. 
 
LEOPOLDO 
Como queira senhora. 
Como queira 
Tens o dom da sedução 
Sou escravo da tua beleza 
Um mendigo da tua paixão 
 
MARGERITE 
Oh, quantas palavras belas! Oh, quantos solavancos! 
 
LEOPOLDO 
Não deixarei que nada te aconteça. 
 
MARGERITE 
Não me toques! Ah, não me toques 
O seu contato também põe fogo em mim 
Veja como a minha pele fica. 
Não me deixes ficar assim 
 
NA PLATÉIA, COMENTÁRIOS DIANTE DA CENA. 
 
MULHER LIRA 
A pele dela é tão bem cuidada. O que passam? 
 
MULHER JAGUNÇO 
Vocês, decididamente, não sabem comportar num teatro. 
 
MULHER LIRA 
Despeitada! 
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HOMEM JAGUNÇO 
Não se rebaixe, querida. 
 
HOMEM LIRA 
Oh alma podre. 
 
HOMEM JAGUNÇO 
Podre, são os liras. Uma cambada... despeitados agora, porque ganhamos mais esta. 
 
HOMEM LIRA 
Como sempre, as posições radicais estão com vocês. Para os bestas, a carga. 
 
HOMEM JAGUNÇO 
E para os bestas, o cargo. É isso que queres com a aproximação das eleições gerais. 
 
MULHER JAGUNÇO 
Amor, a cena... 
 
CENA DO CASAL DE ATORES, NA RIBALTA. 
 
MARGERITE 
Não, não passe pelo São Bento. Poderão nos ver. 
 
LEOPOLDO 
Nessa traviata de desejos. 
Entenderás o que estranhas 
Sinta aqui por essas correias 
O galopar nas tuas entranhas 
 
MARGERITE 
Como assim? 
Oh! Me verão com você, um lira! 
Não, não passes daquela curva. 
 
LEOPOLDO 
Sentes o trotar do meu desejo. 
São coisas de égua e alazão 
A nossa carruagem é de fogo. 
Só ouço o pulsar do coração 
 
MARGERITE 
Não! Não! Não! 
No São Bento não 
Dona Cândida 
A Eunice, a Xandoca 
E o Chicão 
São olhos desse lugar me espreitando 
 
LEOPOLDO 
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E meu corpo queima. Ninguém nos verá, adquiriremos asas! 
 
MARGERITE 
Não! Não! Não! 
 O Morro da Guia, não! 
Seu Eustáquio 
A Glórinha, a Ana 
Seu Jazão 
São olhos desse lugar me espreitando 
  
LEOPOLDO 
Não fales agora. Pararemos na encosta. 
 
MARGERITE 
Ficarei mal falada 
Falada, falada, falada 
Meu marido te matará com certeza. (tosse) 
 
LEOPOLDO 
Aqui, nós, aqui nós, aqui nós 
Só a sós nesse cio incontido 
Aqui, nós, aqui nós, aqui nós 
Eu, um cavalo alado 
E tu, uma égua fogosa. 
 
MARGERITE 
Não! Oh! Não, não, oh! 
 
MARGERITE SE ENTREGANDO ÀS CARICIAS SENTE DORES NO PEITO E FALTA DE AR. 
CENA VOLTA A PLATEIA. 
 
MULHER JAGUNÇO 
Engraçado, com esse quilo de pó de arroz na cara, você é a própria farsa. 
 
MULHER LIRA - Querido, você não acha que já era a hora das municipalidade fazer um teatro 
com camarotes e frisas separadas para não cruzarmos mais com gentinhas? 
 
MULHER JAGUNÇO - O prefeito deveria fazer teatros: um para os jagunços e outro para vocês. 
 
MULHER LIRA 
Reze para que ele construa pelo menos um, queridinha. 
 
MULHER JAGUNÇO 
Quem sabe, daqui a cem anos... 
 
NA CENA DO MELODRAMA, COM OS PERSONAGENS QUASE DESNUDOS. 
 
MARGERITE 
Oh, Oh, Oh 
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Já não vejo os olhos da cidade sobre mim 
Só o vento sudoeste me incrimina 
Reprimindo o ar dos meus pulmões 
 
LEOPOLDO 
Calma meu bem, calma. 
Cubra-te com este fino véu 
Que o vento não te fará mal. 
 
MARGERITE 
Oh arde o meu peito a sensação bacílica. 
Oh, cresce entre as pernas a sensação vulgar 
Oh, quantas vezes jurei ao meu esposo 
Todo esse me desejo controlar 
 
O HOMEM COBRE A MULHER COM UM LENÇOL COM UM BURACO NA ALTURA DO SEXO. 
EM UM MIXTO DE TOSSES, DORES E "NÃOS" TERMINAM POR TIRAR A ROUPA ATÉ UM 
AMPLO ABRAÇO DO ATO SEXUAL COM O TEXTO A SEGUIR. 
 
MARGERITE 
Não, não, não! Não! Não, não! Não! 
Labaredas de fogo em meu corpo. 
Não! Não! Oh Leopoldo, não! Não! 
 
LEOPOLDO 
Sim, sim, sim. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim 
Sou eqüino galopando célere 
Sim, sim, sim. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim 
Nas entranhas dessa fogosa potranca. 
 
MARGERITE- 
(Entre gozo e ardor) 
Não, não, não! Ai, ai, ai, ai,não, não, não! Ai, 
Estou entregue ao prazer e a dor. Ai, ai! 
Não, não, não! Ai, ai, ai, ai,não, não, não! Ai, 
Não! Ai, ai, não! Ai, ai 
 
CONTINUA TOSSINDO E DIZENDO ‘NÃO’ ATÉ DESMAIAR NOS BRAÇOS DO HOMEM. 
 
LEOPOLDO 
Enfrentarei com minha espada lancinante a fúria dos liras e jagunços. Oh minha amada! 
 
EM OUTRO PLANO DA CENA, NA PLATÉIA. 
 
MULHER LIRA 
Como ela representa bem! Parece que é real...Estou embasbacada! 
 
HOMEM LIRA 
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Que maravilha de atriz, que maravilha! Palmas para Sofia Gazine, palmas!! Ela é mesmo uma 
potranca! 
 
MULHER LIRA 
Marido, que deselegante! 
 
MULHER JAGUNÇO 
Ora, não me faça rir, desde quando liras são elegantes? Nem no teatro são capazes de se portar 
bem. 
 
HOMEM JAGUNÇO 
(FALANDO PARA ELE MESMO) Em apenas uma coisa sou obrigado a concordar com esses 
liras: a Margerite é mesmo uma potranca!!! 
 
MULHER JAGUNÇO 
Marido! Eu ouvi!!!! 
 
OS INSTRUMENTOS DE SOPRO AGORA, MAIS AGRESSIVAMENTE, DISPUTAM COMO SE 
MARCASSEM A BRIGA. OS ATORES DA ENCENAÇÃO VÃO ATÉ A RIBALTA E 
AGRADECEM. VÁRIOS CONTENDORES DA PLATÉIA INVADEM O PALCO DA ENCENAÇÃO 
COM MARQUERITE E LEOPOLDO SE ESCONDENDO ATRÁS DAS CORTINAS. 
 
HOMEM LIRA 
Vocês não passam de misantropos, de violentos em seus pincéis. 
 
HOMEM JAGUNÇO 
Vocês merecem levar de troco algumas coças em seus mil réis. 
 
MULHER LIRA 
Uma alfarrábia! 
 
MULHER JAGUNÇO 
Uma baldaquina! 
 
HOMEM LIRA 
Um dictário! 
 
HOMEM JAGUNÇO 
Um calicromo! 
 
MULHER LIRA 
Uma lacraia! 
 
MULHER JAGUNÇO 
Uma filantropa depreciante! 
 
HOMEM LIRA 
Vá plantar festões nas bananeiras! 
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HOMEM JAGUNÇO 
Vá caçar defluxos nos diapasões! 
 
LEOPOLDO E MARGUERITE VOLTAM PARA AGRADECER OS APLAUSOS. CASAIS QUE 
CONTINUARAM NA PLATÉIA FALSA INCITAM A PLATÉIA VERDADEIRA. 
 
CASAL LIRA 
Bravo, bravo, bravo! 
 
CASAL JAGUNÇO 
Bravo, bravo, bravo! 
 
Cena 14 – O Estopim na Cidade 
 
AGORA TODOS DESFAZEM O FALSO TEATRO E POEM MÁSCARAS DE PAPAGAIOS OS 
LIRAS SÃO PAPAGAIOS VERDE E AMARELO E OS JAGUNÇOS VERDE E VERMELHO SE 
PONDO EM GRUPOS POR TRÁS DOS CASAIS DAS BANDAS 
 
PAPAGAIO 1 
Sabe da maior, sabe da maior: apunhalaram ainda agora mesmo o João Corubi 
 
A FALA VAI SE REPETINDO DE PAPAGAIO PARA OUTRO ATÉ CHEGAR AO CASAL 
JAGUNÇO DA FRENTE 
 
HOMEM JAGUNÇO 
Isso aí fala igual a um papagaio. Não acredito nisso!! 
  
PAPAGAIO 2 
Não acredita! Pois pode acreditar... 
 
MULHER JAGUNÇO 
Confia nele, querido. Coitadinho... 
 
HOMEM JAGUNÇO 
Está bem. Então, o que aconteceu? 
 
PAPAGAIO 3 
João Corubi bateu as botas 
 
MULHER JAGUNÇO 
O nosso melhor trompetista? Que horror! 
 
HOMEM JAGUNÇO 
Quem foi o ator de tão vil façanha? 
 
 PAPAGAIO 
Ninguém sabe, ninguém viu, mas foi um Lira que fugiu 
  
TODOS OS PAPAGAIOS JAGUNÇOS REPETEM A FALA 
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HOMEM JAGUNÇO 
Chama o Nego Agastão 
 
 MULHER JAGUNÇO 
Mas o Nego Agastão é um incendiário 
 
HOMEM JAGUNÇO 
Mas é isso aí mesmo! Chama o Nego Agastão 
 
PAPAGAIOS 
Chama o Nego Agastão! Chama o Nego Agastão! 
 
NO GRUPO QUE COMPÕE ALA DA DOS LIRAS 
 
PAPAGAIO 4 
Vocês não sabem da maior! 
 
MULHER LIRA 
Como é que vamos saber se você ainda não falou 
 
HOMEM LIRA 
Calma, mulher. Ela é nossa parenta. 
 
PAPAGAIO 5 
Ela não quer saber... eu não falo 
 
HOMEM LIRA 
É falta de paciência. Perdoa, é porque não fomos ao rompimento do ano. 
 
PAPAGAIO 6 
Não viram 1907 chegar, escaparam de se queimar 
 
MULHER LIRA 
É! Não vimos os fogos 
 
PAPAGAIO 4 
Não houve fogos... houve fogo 
 
HOMEM LIRA 
Fogo!!! Como assim? 
 
PAPAGAIO 2 
A nossa sede ardeu em chamas, queridinhos 
 
MULHER LIRA 
Mas quem fez isso? 
 
PAPAGAIO 3 
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Hora quem? Hora quem? 
Nessa cidade brejeira 
Só há um fogueteiro 
É só ver de que lado ele está 
Que o tiro é certeiro 
 
OS DOIS GRUPOS QUE FORMAM AS DUAS BANDAS COMEÇAM SE PREPARAR PARA O 
CONFLITO 
 
PAPAGAIOS 
Bravo! Bravo! 
 
PAPAGAIO 1 
Eta pau que come solto 
Eta pau que come sal 
Não havia uma esquina 
Que a mão não virasse pau 
 
PAPAGAIO 2 
A justiça chamou-se pau 
A razão chamou-se bala 
 
PAPAGAIO 3 
Até nas festas dos santos 
Não se dava a contenção 
A disputa se acirrava 
Até na hora da sagração 
 
DURANTE A CENA DOS PAPAGAIOS, OS CASAIS VÃO TRANSFORMANDO SUAS ROUPAS 
EM FORMAS ANIMADAS MAMULENGUEIRAS ACIRRANDO A BRIGA QUE É 
ACOMPANHADA POR SONS DE INSTRUMENTOS EMITIDOS VOCALMENTE. 
 
JAGUNÇOS 
Jagunço é cabra bem macho 
Que não nega desafio 
É quem manda nas salinas 
E em toda Cabo Frio 
 
LIRAS 
Eu vou te mostrar direitinho 
Quem manda nessa cidade 
São os liras maiorais 
Mesmo contra a vontade 
 
JAGUNÇOS 
Meia dúzia de covarde 
Isso eu sei que vocês são 
Lira aqui nesse lugar 
Nem me assusta o coração 
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LIRAS 
Se você quer a ofensa 
Nenhuma delas me pousa 
A jagunço trai o marido 
É pior que mariposa 
 
JAGUNÇOS 
Trai com lira fedorento 
Que não sai do seu lugar 
Força a moça a fazer coisa 
E essa merda vai queimar! 
 
LIRAS 
Com lira não se brinca 
Nem se chama de fedorento 
É melhor ir terminando 
Que eu já to que não aguento 
 
JAGUNÇOS 
Quem não agüenta sou eu 
Seu filho de uma cavala 
Sai depressa já da frente 
Se não quiser levar bala 
 
LIRAS 
Com lira não se mexe 
É melhor mudar de lado 
Você acendeu a fogueira 
E vai morrer queimado. 
 
PAPAGAIO 1 
Mataram um cabra jagunço 
Lá na Major Belegard 
Fez-se um estado de sítio 
Nas ruas desse lugar 
 
PAPAGAIO 2 
Tocaram fogo na sede  
na festa do ano novo 
Banda aqui nessa terra 
Só depois do Estado Novo 
 
A BANDA, JÁ SE REAGLUTINANDO EXECUTANDO UMA BREVE MARCHA FÚNEBRE.  
 
PAPAGAIO 1 
Agora não tem a titica pro tiziu 
Nem a sinhá vem pro sarau 
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PAPAGAIO 3 
E as merdas de branco e negro 
Vão da lagoa ao canal 
 
PAPAGAIO 2 
A briga de longos anos 
Terminou em proibição 
 
PAPAGAIO 1 
Uniram-se liras e jagunços 
Na euterpe união. 
 
PAPAGAIO 2 
Currupaco! Num tem mais briga? 
 
PAPAGAIO 1 
Currupaco! Tem mais não? 
 
PAPAGAIO 3 
Então, se não tem mais briga  
E nem mais confusão 
ponho o fim na história  
porque história sem briga 
É pura enganação 
 
PAPAGAIOS 
Pura enganação que nunca mais vai haver confusão 
 
A BANDA UNIDA EXECUTA UM DOBRADO DE FINAL DO ESPETÁCULO E SAI DE CENA. 
 
BANDA 
Sustenidos, semibreves e bemóis 
Traziam a chama da paz 
Mas quando a clave de sol 
Deixava a palavra entrar 
Não sobrava, não sobrava ninguém, 
Sem ânsia de brigar 
Não sobrava, não sobrava ninguém, 
Sem ânsia de brigar 
 
O tarol marcava o combate 
Tuba canhão de trincheira 
Bumbo armadura de pau 
Clarinete vara de goiabeira 
Trombone virava trombeta 
E piston virava corneta 
 
Todo dia o que se via 
Eram cravos na sarjeta 
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E nos salões engalanados 
Começavam a retreta 
 
  
 
FIM 
 


