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BRINCADEIRAS ANIMADAS 
 
 

PERSONAGENS 
 
MENINA 
e mais as formas animadas: 
COPELIO  
(marote) 
JANJÃO 
(boneco de ventríloquo e manipulação direta) 
MARION 
(marionete e manipulação direta) 
 PAI MATEUS 
(marionete) 
 BOI 
(marionete e vara) 
AMO DA BURRINHA 
(marionete) 
 ZÓ 
 ZÉ 
(mamulengos) 
HOMEM DA MEIA NOITE 
MULHER DO MEIO DIA 
(bonecos gigantes) 

 
 

SHOW DE VENTRILOQUISMO, SEU COPELIO, FORMA ANIMADA ACOPLADA AO CORPO DO 
MANIPULADOR COM O BONECO JANJÃO AO SEU COLO 
 
COPELIO  
Atenção, atenção todos presentes. Eu me chamo Copelio, e sou o maior artesão vivo de bonecos... 
JANJÃO  
Mentira! 
COPELIO  
Sou o melhor ventríloquo de todos os tempos... 
JANJÃO  
Cascata! 
COPELIO  
Ahn, bem. Bem, tá certo... e com vocês: Janjão. O baixinho mais irresponsável, mais irreverente, mais 
inconseqüente, mais in... 
JANJÃO  
Importante! Com I e M maiúsculo que já surgiu na face da terra... 
COPELIO  
Importante não é com “m” é com “n”. E além do mais eu estou falando mal de você e não bem, seu intrometido. 
JANJÃO  
Com “m” ou com “n”? 
COPELIO  
Com “m” 
JANJÀO  
Ah! Importante, “tante” com “n” .”N” de New York!!! 
COPELIO   
Lá vem você em querer ser o que não é. 
JANJÃO  
“H” de Hollywood!!! 
COPELIO  
Nada de americanismo, Janjão. E vai se preparando que nós vamos viajar agora pelo interior do Brasil . 
JANJÃO  
E a Disney Word. Michou? 
COPELIO  
Ah, sim. Depois, agora vamos mambembar por este Brasil afora 
JANJÃO  
Eu não vou. 
COPELIO  
Quem disse que não. Sem mim você não é absolutamente nada. É apenas um monte de pano, papel, madeira 
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JANJÃO  
Sem esse cara daí de trás que nos manipula, você também não é nada. 
COPELIO  
Mas que absurdo 
JANJÃO   
E ele também é apenas um manipulador chinfrin com um bando de espuma colada em seu corpo. 
COPELIO  
Eu sou colado e você desgrudado. O que é mais fácil de qualquer fazer gato e sapato. . 
JANJÃO  
Mesmo assim eu não vou.  
COPELIO  
Iremos direto de avião para o Nordeste. 
JANJÀO 
Nordeste!? Terras dos paraíbas, dos paus de ararara, terra dos... 
COPELIO 
Para com isso Janjão.  
JANJÃO 
Como exercitarei “my english”. 
COPELIO  
Daqui  até o Nordeste... 
JANJÃO  
“I go “ficar “here” 
COPELIO   
Que nada, Janjão. Veremos muitas coisas belas. 
JANJÀO  
“Fock shit” 
COPELIO  
O que? 
JANJÃO  
Nada. 
COPELIO  
Repete se você for boneco 
JANJÃO  
Tampa os ouvidos se você for ventríloquo 
COPELIO  
Nada disso. Repita o que você disse antes 
JANJÃO  
É que eu queria saber se lá, lá pra onde você quer me levar tem foco? Tem foco de refletores? Se há foco em 
“you”, ou seja, foco em você? Foi  isso que falei. Não foi gente? 
COPELIO  
Você está mentindo para mim e eu falei que da próxima vez eu iria deixar você sem falar por longo tempo. 
JANJÃO  
Oh my God.” You” me entende. “But not” posso dizer a verdade, senão ele “not” me dar mais a palavra. E sem voz 
“with” nada de “comunication” quando for ao States. 
COPELIO  
Vamos, fala. 
JANJÀO  
É...eu acabei falando o “fock you” 
COPELIO  
Pois bem, falastes a verdade. Mas mesmo assim perderás por um bom tempo essa sua língua suja. 
JANJÃO   
Mas eu disse um palavrão em inglês, ninguém entendeu aí, não é gente? 
COPELIO  
Não importa  se entenderam ou não. A sua língua... 
JANJÀO  
Não é minha não. A língua é dele.  
COPELIO   
É a dele, mas é você com essa sua molecagem que o empurra pra dizer besteiras. E não tem mais conversa, irás 
para dentro do baú e pronto. 
JANJÃO  
Não, não! O baú não. Pelo amor de Deus. 
COPELIO  
Vamos. Um mês de baú prá você. 
JANJÃO  
Não. Help, help. help, “I d'ont quero”...Help... 
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COLOCA O BONECO NO BAU E TRANCA-O 
 
 
COPELIO  
Ele não sabe, mas não iria adiantar mesmo e... 
 
MENINA QUE SAI DA PLATÉIA 
 
MENINA  
Ei seu boneco manipulador chato, por que você trancou o coitadinho aí dentro? 
COPELIO  
Boneco chato eu, ora! Esse que está aí dentro é que é um chato. 
MENINA  
Não deixe o boneco preso. 
COPELIO   
Você ficou preocupada, não? Mas era isso que eu estava começando a explicar, quando você me interrompeu. 
MENINA  
Ele não vai mais falar palavrão, coitadinho. 
COPELIO  
Não, não foi por isso que eu o tranquei no baú. Quanto a dizer palavrões, já desisti.  
MENINA  
Então foi por quê? 
COPELIO  
É que ele só quer viajar, se for para fora do Brasil. E não ia ter outra forma, há não ser trancado no baú. 
MENINA  
Puxa, vocês vão viajar por aí? 
COPELIO  
Sim, faremos muitos shows, aprenderemos muitas coisas, aqui mesmo na nossa terra. 
MENINA  
Seria que o senhor poderia me levar também? 
COPELIO  
Não posso, você tem os seus pais, e além de tudo, meu show é só com bonecos. 
MENINA  
Arranja um jeito. Eu fico quietinha e ainda ajudo em tudo que o senhor quiser. 
COPELIO  
Assim simplesmente, não posso levá-la, mandarão a policia atrás de nós, dirão que raptamos você e acabaremos 
todos presos. Bem pior do que o Janjão ficou  aí nesse baú. Não, não posso. 
MENINA  
Então me transforme em uma boneca. 
COPELIO  
Em uma boneca? 
MENINA  
É! 
COPELIO  
Como é que um boneco poderia transformar gente em boneco? 
MENINA  
Peça para o moço daí de trás. 
COPELIO  
Ah! O moço daqui de traz. Ora, lógico. Ah menina, você é bem esperta, hein? 
MENINA  
Dê um jeito. 
 
COXIXA NO OUVIDO DO MANIPULADOR 
 
COPELIO  
Eu mesmo! Mas como? Bem, vamos pensar...pensar...aahn. Já sei. Vou fazer uma boneca igualzinha a você, 
coloco  um pedaço da sua alma nela, e assim você vai comigo, tá? 
MENINA  
E vai dá certo? 
COPELIO  
Espera lá. 
 
COXIXANDO COM O MANIPULADOR 
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COPELIO  
Será que vai dar certo? 
MENINA  
Ahn? 
COPELIO    
Vamos começar a trabalhar. Primeiro fique ali que farei um desenho seu, por inteiro, e depois mãos à obra. 
MENINA  
Pronto. 
 
ENTRA MÚSICA EM PANTOMIMA ACELERADA COM COPELIO COMEÇANDO A DESENHAR, LOGO APÓS 
PASSA POR TODO PROCESSO DE CONFECÇÃO DE UMA BONECA: MOLDE, CABEÇA,TRONCO,BRAÇOS, 
PERNAS E ACABAMENTO PARCIAL 
 
COPELIO  
Está quase pronto. 
MENINA  
Mas como ela vai se movimentar? 
COPELIO   
Sabe, os bonecos de ventriloquismo nos dão uma dor de cabeça tremenda. Você viu só no que é que deu, não? 
Desta vez, farei bonecos de fios. Uma marionete. 
MENINA  
De fios? Marionete? 
COPELIO  
É, e para ela ficar com a sua alma, os fios serão os... (MANIPULADOR APONTA O CABELO DA MENINA) os... da 
sua cabeça. 
MENINA  
Da minha cabeça? 
COPELIO  
Sim, os fios dos seus cabelos. 
MENINA  
O senhor vai arrancar os fios do meu cabelo? 
COPELIO  
Alguns apenas, somente os necessários para que ela ande, gesticule, fale. Enfim, tenha vida. 
MENINA  
Vai tirar com tesoura? 
 
MANIPULADOR FAZ SINAL QUE NÃO PODE 
 

COPELIO    
Não. Com tesoura, não pode. 
MENINA-    
Por que? 
COPELIO   
A tesoura corta a vida. 
MENINA    
Corta a vida?! 
COPELIO   
Não traz o pedaço da alma junto. 
MENINA    
Ahn! 
COPELIO   
Inclusive quando a boneca estiver pronta, nada de tesoura senão a vida se esvai. 
MENINA    
Sei! Tem que ser puxado com raiz e tudo? 
COPELIO   
Raiz e tudo. 
MENINA  
Mas vai doer? 
COPELIO  
Tirar uma parte da alma dói, minha filha, pensa que é assim de graça. 
MENINA  
Ah, não sei. 
COPELIO  
Bem, queres ou não queres, fazer a viajem que tanto sonhas? Se não queres, partirei só com o Janjão agora. 
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MENINA  
Quero. 
COPELIO-      
Fio, fio 
fio de cabelo  
pra cabeça prá pensar 
prá dizer não. não sim. 
pra dizer sim. senão 
fio, fio 
fio de cabelo para os olhos 
já que eles são o palco d'alma 
fios prá acenar, fios prá mexer, 
fios prá se retorcer 
fios prá abaixar , fios prá descer 
sentar, dançar e também correr 
fio, fio 
fio para resolver 
fio, fio 
fio para reviver 
 
DURANTE A CANTORIA COPELIO VAI COLOCANDO OS FIOS COM A MENINA SENTINDO DORES E 
AJUDANDO. 
 
COPELIO  
E pronto. Com vocês M-A-R-I-O-N. A marionete. 
MENINA  
Puxa, belíssima. Ficou até melhor do que eu. 
COPELIO  
Agora uma parte sua está com ela. Logo que voltares para casa, ela tomará vida: onde estiveres, sentirás as 
mesmas sensações que teremos por esse Brasil afora. 
MENINA  
Não vejo a hora. 
COPELIO  
Então, podes ir. 
MENINA  
Certo, até mais então, Seu Copelio. 
COPELIO  
Pode ir! Estarás conosco, e principalmente com o Janjão. Agora teremos uma nova companheira de aventuras. 
 
MENINA SAI. COPELIO ABRE O BAÚ E COLOC A MARIONETE DENTRO DO MESMO. EFEITOS SONOROS.A 
LATERAL DO BAÚ SE ABRE E PARECE UMA AVIÃO TRANSPORTANDO A TRUPE ATÉ O NORTE DO 
BRASIL. 
A SUGESTÃO A PARTIR DAÍ É QUE MESCLANDO SOMBRA CHINEZA, PROJEÇÕES DE SLIDES E FILMES 
CONSIGAMOS ANIMAR A CENA COM TAIS TECNOLOGIAS PROJETADAS POR TRÁS EM PERNAS DE 
PANOS ALTERNADAS 
 
JANJÃO  
Ainda mais essa agora, além dessa tralha que ele carrega, ainda fez você aí cheia de fios? 
MARION  
Eu! Ahn...eu sou. Já sei: Marion, a marionete. 
JANJÃO   
Ah, não esse cara não tem jeito. Cometeu outra loucura para me atazanar a vida. 
MARION   
Que tal eu sou. 
JANJÃO  
Você?! Parece uma pipa, um poste, sei lá. 
MARION  
Pipa, poste, ahn. 
JANJÃO  
Marion, a marionete... eu hein! 
MARION  
Saiba seu emburrado que eu salvei você de ficar preso no baú. 
JANJÃO  
Não preciso que ninguém me salve. 
MARION  
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E se não fosse por mim você não estaria aterrissando no norte... 
 
EFEITOS PIROTÉCNICOS ATINGEM O AVIÃO 
 
JANJÃO  
América do Norte! Olha como tudo já começa a ficar “wonderful”. 
MARION  
Janjão, espera lá! 
JANJÃO  
Espera lá nada. Viva “my dream” realizado. América: cheguei! 
MARION  
Não estamos na América do Norte! Mas no norte, aliás, nordeste do Brasil. 
JANJÃO  
Nordeste do Brasil!!! Como? E esses fogos maravilhosos?  
MARION  
Fogos de festa junina no nordeste do Brasil 
JANJÃO  
Oh, no! Eu queria ir para o norte da América. Cadê aquele velho safado. 
MARION   
Estamos a sós e aperte o cinto que estamos descendo. 
JANJÃO  
Vou..vou vomitaaaaarrrr. 
  
AVIÃO VAI ATERRISSANDO EM UM TERREIRO ONDE SE VÊ A IMAGEMS DA BRINCADEIRA DO BUMBA 
MEU BOI: BRINCANTES, PAI MATEUS, AMO E UM BOI EVOLUINDO RODA.SEGUE COM CERNAS 
ALTERNADAS PALCO/IMAGENS 
 
PAI MATEUS   
Catirina chegou prá comer 
lingua desse boi 
pai Mateus não descansou 
foi a cata e achou 
JANJÃO  
Ai, ai...meu estômago tá todo embrulhado. 
MARION   
E os meus fios também. 
JANJÃO  
Que se dane, seus fios 
MARION  
Você nem estômago tem. É tudo de isopor. 
JANJÃO  
Olha que eu corto esses seus fios, hein. 
COPELIO  
Cala boca, rapaz e apreciem o Bumba meu boi 
JANJÃO  
Ah, então você está aí seu velho caduco. Você me traiu. 
COPELIO   
Cala essa matraca. 
JANJÃO  
Eu não quero ver nada disso. Eu quero a Disney Word. 
 
O PAI MATEUS TENTA ROUBAR O BOI E COPELIO INTERVÉM COMO O AMO DA BURRINHA 
  
COPELIO       
O meu boi voador tu não leva 
ele não é pro teu traçado 
é novilho de tourada 
vai catar noutra manada 
 
PAI MATEUS PARA MARION 
 
PAI MATEUS   
Você tá vendo, mulher 
que o amo não quer dá 
como é que vou conseguir 
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acabar com teu desejar   
MARION  
Ih, ele tá pensando que eu sou a mulher dele 
COPELIO  
Isso mesmo. Entre também na brincadeira. 
MARION   
Eu só tô querendo  
comer língua de boi 
pode ser de qualquer um 
por favor vai buscar  
COPELIO  
Eles ficam horas e horas interpretando, cantando e dançando. 
JANJÃO  
Língua de boi, argh! Cheesburger é melhor. 
COPELIO  
É o enredo de sempre, mas o que importa é a crença e a festa. 
MARION   
Vou dançar com eles. 
JANJÃO  
Você não vai dançar nada com esse cara de bode. 
COPELIO  
Com ciúmes, Janjão? 
JANJÃO  
Ciúme nada. Não gostei desse cara, nem da língua do boi dele. 
COPELIO  
Olhe como a Marion se diverte. 
 
A DANÇA SE DESENVOLVE COM O PAI MATEUS QUERENDO AGARRAR O BOI. O AMO DA BURRINHA 
CERCA PAI E MATEUS E MARION. EM SEGUIDA COPELIO E JANJÃO INTERFEREM. PAI MATEUS É PRESO 
PELO AMO DA BURRINHA. JANJÃO E MARION MANIPULADOS POR COPELIO MONTAM NO BOI, 
INCITANDO-O A VOAR. 
 

 AMO DA BURRINHA          
 Estão levando o meu boi 
 mas isso eu não vou deixar 

             vou chamar os meus vaqueiros 
             para achar meu boi alado 

 aonde poderem encontrar 
COPELIO    
Vamos meu boi tungão 
mostra seu dom alazão 
há sempre um desafio 
na cria dessa animação  
 
O BOI ABRE AS SUAS ASAS ONDE COMEÇA A LEVANTAR VÔO. JANJÃO COMEÇA A GOSTAR DA 
AVENTURA. CONTINUAM A VIAJAR NO LOMBO DO BOI, ATÉ ESBARRAREM COM UMA SILHUETA DE 
MORROS EM CONTRA LUZ. EM SEGUIDA TRANSPARECE UMA CIDADE BARROCA NO CENÁRIO COM 
BONECOS GIGANTES E O POVO SEGUINDO ATRÁS NO RITMO DO FREVO. BOI VOADOR VAI 
ATERRISSANDO. 
 

REFRÃO   
Chegou, chegou, chegou meu boi voador 
entra cordão sai cordão 
a vida inteira  
subindo e descendo a ladeira 
na brincadeira 
 
SEGUE O CORDÃO DE FREVOS PELAS LADEIRAS DO CENÁRIO MARION VAI ATRÁS DO BONECO 
GIGANTE DO HOMEM DA MEIA NOITE 
 
COPELIO  
Cuidado com os seus fios, Marion! 
MARION  
Deixa comigo, Seu Copelio 
REFRÃO   
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Homem da meia noite 
a noite inteira  
subindo e descendo a ladeira 
na brincadeira 
MARION   
Homem da meia noite 
por que você cresceu? 
HOMEM DA MEIA NOITE  
Cresci só prá me destacar 
cresci pro povo me seguir 
atrás de mim vem outro alí  
frevando até o sol raiar 
REFRÃO   
Entra cordão sai cordão 
a vida inteira  
subindo e descendo a ladeira 
na brincadeira 
  
JANJÃO COM COPELIO EM OUTRO CAMPO DA CENA 
 

JANJÃO  
Ah, agora eu é que estou a fim de me desgrudar desse colo. 
COPELIO  
O que é que você pensa que poderá fazer se desgrudando de mim, Janjão? 
JANJÃO  
Não sei, mas me deixa-me sair prá você ver. 
COPELIO  
Não vai dar em nada. 
JANJÃO  
Tira-me! 
COPELIO  
Se vira, meu chapa. 
JANJÃO  
Me desgruda, velho. 
COPELIO  
Vais. Só não conseguirás falar, sabes disso.  
JANJÃO  
E prá que falar, se o negócio é frevar. 
REFRÃO  
Entra cordão sai cordão 
a vida inteira  
subindo e descendo a ladeira 
na brincadeira 
 
HOMEM DA MEIA NOITE COM MARION JÁ COM ALGÚNS FIOS ENROLADOS E  CANSADA DE PULAR 
 
MARION     
Já subi e desci a ladeira 
dançando a noite inteira 
se você tá procurando 
já estou me enrolando  
HOMEM DA MEIA NOITE   
Sou bem alto prá me destacar 
cresci pro povo me seguir 
aqui de cima fico procurando  
o amor que eu não vou encontrar 
REFRÃO     
Entra cordão sai cordão 
a vida inteira  
subindo e descendo a ladeira 
na brincadeira 
MARION  
Ei, eu Seu Homem da Meia Noite. Quando é que o senhor vai encontrar o seu amor? 
HOMEM DA MEIA NOITE   
Nunca! 
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MARION      
Por que? 
 
HOMEM DA MEIA NOITE  
O meu amor é a Mulher do Meio Dia. Você, o cordão é que vão se encontrar com ela, eu não. Levem meu recado 
para ela. 
MARION   
Eu levo sim. 
HOMEM DA MEIA NOITE   
O meu negócio é girar 
Girar, girar, girar até o sol raiar 
Só vou me encontrar com ela 
quando o sol no seu raiar  
um dia me mandar 
MARION     
Eu levo o seu recado, Homem da Meia Noite. 
HOMEM DA MEIA NOITE  
Como? Uma boneca cheia de fios, e ainda por cima torcidos, nunca poderá levar recado nenhum do Homem da 
Meia Noite. Vamos é dar a meia volta para o bonequeiro consertar você. 
MARION 
Ai meus fios! Ai de mim 
 
HOMEM DA MEIA NOITE SAI AJUDANDO A MARION. APARECE O CORDÃO COM A MULHER DO MEIO DIA. 
JANJÃO, JÁ BEM CANSADO INTERPELA-A ATRAVÉS DE GESTOS 
 
MULHER DO MEIO DIA 
O meu negócio é girar, girar, girar,  
até o dia acabar 
só vou me encontrar com ele 
quando a lua em seu luar  
Um dia me mandar 
   
JANJÃO EM MIMICA DIZENDO QUE ESTÁ CANSADO 
 
MULHER DO MEIO DIA  
Ah, um boneco cansado e sem falar, não poderá me ajudar a encontrar o meu amor? Quem sabe quando a gente  
encontrar o seu ventríloquo, hein? 
JANJÃO 
Eu sem meu ventre...! Ai de mim  
 
QUANDO A MULHER DO MEIO DIA VAI SAINDO, VOLTA O HOMEM DA MEIA NOITE. O DIA SE 
TRANSFORMA EM NOITE. OS DOIS SE ENCONTRAM E GIRAM BRINCANDO O CORDÃO. 
 
MULHER DO MEIO DIA 
O meu amor é o amor da lua 
HOMEM DO MEIO DIA 
O meu amor é o amor do sol 
 
NESTE MOMENTO VÁRIOS BONECOS DESENVOLVEM UAM BRINCADEIRA GERAL DO FREVO PELAS 
RUAS DA CIDADE. OS DOIS SAEM ABRAÇADOS DE CENA 
 
REFRÃO 
No eclipse da brincadeira 
A vida inteira 
Subindo e descendo a ladeira (REPETE) 
 
MARION E JANJÃO RETORNAM 
 
MARION     
Janjão, desembaraça meus fios, por favor. 
 
 JANJÃO GESTUALIZANDO EM “HELPS” E “SOCORROS”  QUE MARION PRECISA DE AJUDA. MARION VAI 
DESFALECENDO E SEUS FIOS CAEM PERTO DE UMA EMPANADA DE MAMULENGOS. 
 
ZÉ E ZÓ  
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Suspende o sol 
esconde a lua 
olha o mamulengo 
no meio da rua 
ZÉ   
Toda vez que nós começa, é isso, né Zó 
ZÓ   
Como é que nós podemos levar a nossa brincadeira com o dia mudando pra noite, assim de repente. 
ZÉ   
Liga essa luz aí, seu cara de mandacarú. 
ZÓ   
Pega o pau Zé e vamos bater neles até cair. 
ZÉ   
Pára de brincar com a noite e o dia, seu cachorro! 
ZÓ   
Desce prá ver a nossa brincadeira, assombração da moléstia. 
ZÉ   
Tem um fio solto aí. Puxa, Zó! Ô xente! 
ZÓ 
Será o fio do sol? 
ZÉ 
Onde tu já viu sol ter fio, home. 
ZÓ   
Não vai dar choque? 
ZÉ    
Experimenta, ué! 
ZÓ   
Eu não, experimenta você. 
ZÉ   
Ô bicho medroso! 
 
JANJÃO CONFORTANDO MARION 
 
JANJÃO   
Os dois se foram e nos deixaram aqui nesse escuro do breu. 
MARION  
Ai meus fios! 
JANJÃO  
Eu não quero morrer aqui. 
MARION  
Pára com isso, Janjão 
JANJÃO  
Não posso morrer antes de conhecer os States. 
MARION  
Janjão, olha aí embaixo quem está puxando o meu fio.  
JANJÃO  
É! Pode ser a salvação. 
 
NA EMPANADA DE MAMULENGOS 
 
ZÓ   
Não pega esse fio não, Zé. 
ZÉ   
E por que, Zó? 
ZÓ   
Eu tou vendo tudo. 
ZÉ   
Que tudo? 
ZÓ   
São bonecos das Europa, não gosto deles não.  
ZÉ   
Deixa de besteira, Zó. 
ZÓ   
Besteira nada. Eles são complicados, enrolados e metidos a besta. 
ZÉ   



 11 

Ah, nada disso. Eu quero conhecer e vou puxar 
ZÓ   
Não puxa. 
ZÉ   
Puxo. 
ZÓ   
Não puxa e ta acabado 
MARION 
Ai, Ai! Assim não! Ta doendo 
JANJÃO  
Ei, qual é a de vocês aí embaixo. Querem acabar com ela, é? 
ZÓ 
Agora só de mau: puxa, Zé. 
ZÉ 
Deixa comigo, Zó. 
JANJÃO  
Socorro! Socorro! Vamos cair no meio da pobreza 
 
A PARTIR DAÍ A CENA SE DESENVOLVE SÓ NO PALCO JANJÃO E MARION CAEM NO MEIO DA 
EMPANADA DOS MAMULENGOS  
 
ZÓ   
Olha só, ta vendo como são abusados. 
ZÉ   
Quem é esse desmaiado com cara de idiota, Zó? 
ZÓ   
Esse é outro boneco europeu metido a besta. Fala pelo ventre do dono. 
ZÉ   
É esquisito mesmo. E essa aqui? 
ZÓ   
Essa aí é cheia de fios e faz quase tudo que nós não faz. 
ZÉ   
Mexe olho também? 
ZÓ   
Mexe tudo 
ZË   
É mesmo!  
ZÓ   
Corta o fio que vai complicar pra nós 
ZÉ   
Mas complicar como? 
ZÓ   
Vão chegando, vão chegando fazendo tudo que gente faz...aí, ninguém quer mais saber de nós. 
ZÉ   
É mesmo? 
ZÓ   
Pega a tesoura e corta o fio. 
 
MAMULENGOS CORTAM OS FIOS DA MARION E VÃO FECHANDO A CORTINA DA EMPANADA CANTANDO 
 
ZÉ e ZÓ   
Aqui na nossa terra 
eles não entram 
sem pedir licença 
são todos muito cheios de fricote 
nem se igualam ao marote 
são cheios de dengo dengo 
aqui só brilha o mamulengo 
mamulengo prá lá 
mamulengo prá ali 
contando causos 
pro povo se divertir  
 
JANJÃO  
Oh, abandonado e sozinho aqui neste fim de mundo!  E agora perdi até a Marion por causa desses mamulengos 
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de papel higiênico. 
COPELIO               
Não fiques assim, meu rapaz. 
 
JANJÃO            
Ai, a Marion morreu! 
COPELIO           
Não, apenas está descansando. 
JANJÃO            
Como descansando? 
COPELIO          
Ela só renascerá quando reencontrarmos a menina de novo. 
JANJÃO            
Quer dizer que seguiremos a viajem sem ela. 
COPELIO           
Apenas retornaremos sem ela. 
JANJÃO            
Quer dizer que vamos voltar agora? 
COPELIO           
Lógico. 
JANJÃO            
 Então me coloque logo no baú. 
COPELIO           
Primeiro ela. Coitadinha... 
 
ENQUANTO COPELIO CARREGA A MARION PARA COLOCAR NO BAÚ O JANJÃO SE MOVIMENTA 
DANÇANDO E CANTANDO. 
 
JANJÃO  
Mas que imenso prazer 
entrar nesse baú 
ficar do lado da Marion 
dançar o bumba meu boi com ela 
e ser seu pai Mateus 
virar seu mamulengo 
com dengo, com dengo 
ficar do lado da Marion 
ser seu Homem da meia noite 
atravessar esse país 
do reino desse cordão 
no reino desse cordão 
viva o cordão da animação 
 
CANTANDO O REFRÃO JANJÃO LEVADO PELO COPÉLIO ENTRANO PAU. COPELIO TAMPA-O 
 
JANJÃO                
Copelio, Copelio, abre aí rápido! 
COPELIO              
O que é agora, Janjão? 
  
REABRINDO O BAÚ 
 
JANJÃO  
A Marion vai ficar boa mesmo? 
COPELIO  
Vai, Janjão. Vai. 
JANJÃO  
Tudo muito bem, tudo muito bom. Mas quando é que nós vamos mesmo para Hollywood? 
COPELIO           
Esse Janjão...não tem jeito mesmo. 
 
REFRÃO           
No reino desse cordão 
Há brincadeira 
Vai arrastando o povão  
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A vida inteira  
 
No reino da animação 
Há brincadeira  
Vai alegrando o povão 
A vida inteira 
 
Vai levando a vida inteira 
Vai levando a brincadeira.... (Vão saindo) 
 

FIM 
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