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 PEÇA EM I ATO

 O texto é para ser encenado em espaços abertos em arena ou no 
formato de  meia-lua. A trupe de teatro pode ser formada por quatro atores 
que tocam, bailam e fazem piruetas, malabares e gracejos corporais antes 
do início do espetáculo. Os atores sempre se comunicam diretamente 
com a plateia. Em algumas cenas os personagens também usam a 
plateia como ponto de apoio para realização destas. Os atores se dividem 
ora como narradores ora como personagens. É importante se lembrar 
de uma codificação corporal quando mesmos atores incorporam alguns 
dos personagens que seguem um tipo, como na Commédia dell’ Arte  
(enamorados, servos ou velhos). Enquanto os atores estiverem em cena, 
estarão usando máscara, exceto Angélica, que terá um elemento que a 
identificará através de um adereço. Ao saírem de cena, os atores retiram as 
máscaras e fazem a sonoplastia do espetáculo com instrumentos diversos.

 PRÓLOGO

 Os atores entram em cena com uma roupa básica. Cabides e 
araras revelam adereços e figurinos que serão utilizados pelos atores. 
Instrumentos musicais pelo espaço cênico. Durante a apresentação do 
prólogo, os atores vão se caracterizando de acordo seus personagens.

ATOR  1
Senhoras e senhores. Respeitável público. Crianças, meninos e 
donzelas. Rapaz, rapazote e ancião. Venham todos, se aproximem e 
corram. Atenção! Trazemos até você: o inacreditável, o inesquecível, o 
mirabolante, o milenar “Teatro de Rua”. Os nossos atores montam a cena 
para apresentar mais um espetáculo de forma cruel e crua.

ATOR 2 
Preparem-se. Vai começar a hilariante comédia teatral. Um conto de 
amor e de enrolação, trapaças, travessuras e diversão. E como num 
passe de mágica já começamos a desfilar os personagens misteriosos 
dessa comédia secular.

ATOR 3 
Primeiro MORBIDUS. Velho avarento parente de urubu. Quando vê 

O CONQUISTADOR DE ARAQUE*
PERSONAGENS:

 O malandro Tabarim deseja encontrar uma noiva para se casar. Vive 
inventando trapaças para ganhar dinheiro do modo mais fácil. Mórbibus, o velho 
avarento, é seduzido pelas facetas do malandro e troca sua valiosa aliança por 
um saco de feijões mágicos. A trapaça é descoberta e o velho, na ânsia de tornar-
se rico, vende a alma de sua filha Angélica para Méfisto, um diabo que vagueia 
pelo mundo em busca de novas almas. O destino cruel faz Tabarim se apaixonar 
por Angélica, e para escapar das garras do velho e conseguir a mão da moça em 
casamento, aceita enfrentar o Diabo.

*Montagem do grupo Dona Zefinha com o título “O casamento de Tabarim” em 2003.

TABARIM
Desempregado boêmio

MEFISTO
Diabinho legal

MORBIDUS
Velho tolo avarento

ANGÉLICA
Jovem, espertinha e romântica
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Tabarim e Morbidus

 Tabarim com um cavaquinho entra em cena cantando

Beber os vinhos da adega,
fazer fuxico à vizinha,

brechar a nudez de Angélica
passar chifre no galã, fugir feito uma galinha,

essa é minha vidinha.

TABARIM 
(Para a plateia) Vidinha de merda, essa minha. Sozinho, triste e carente. 
Cada dia que passa fica mais difícil de arrumar uma noiva pra gente. 
Também, quem dera! Olha a situação do meliante: liso, leso e louco, 
comprando fiado e pedindo troco. Não aguento tanta miséria e solidão. 
Trabalhar, nem pensar. Sou um boêmio e não um peão. Pobre Tabarim, 
seus dias estão contados. O que fazer para se safar deste triste fim? 
Casar. Sim. Com uma mulher milionária. Nada melhor que unir o útil ao 
agradável. Meu pai sempre me dizia: Meu filho, nascer pobre é uma sina, 
casar com pobre é burrice! Tenho que arrumar depressa uma solução 
para impressionar alguma rica donzela que queira comigo se casar. 

MORBIDUS 
(Gritando) Contas, contas, contas.

TABARIM
(À parte) Vejo que se aproxima um fidalgo. Vou enganar o velhote 
babaca. (Sai de cena)

MORBIDUS
(Entrando) Contas, contas, contas. Como eu odeio contas pagar. Água, luz, 
telefone, aluguel, agiotas e, ainda por cima, a Telemar. Como posso pagar 
tantas contas com um salário desse tamanho? Como se não bastasse as 
contas, ainda os 11% do imposto de renda para acabar com o resto do meu 
rebanho. Oh, que vida cruel. O que fiz, senhor, para merecer tanto castigo? 
Por que não nasci na Europa? Lá não tem esse perigo. E o meu sonho de 
se tornar famoso e rico torna-se cada vez mais impossível.

dinheiro, se joga de corpo inteiro, vende até a alma – dos outros, é claro 
– em troca do tutu.

ATOR 4  
Depois da fera, sempre vem a bela. A dona do fruto proibido. A namoradinha 
desta peça. Por ela, todos correm perigo. A doce ANGÉLICA.

ATOR 1 
Suspirem diante dessa beleza. Pois agora vem a aflição. O personagem 
farsante: por fora é um anjo e por dentro é um cão. Doutor MESFISTO, 
o conflito da ação.

ATOR 2 
E pra encerrar o prólogo, essa apresentação. Entra em cena a preguiça 
em pessoa, a carne de pescoço, astuto, galã e trambiqueiro... o herói de 
todos os tempos, o bicho ruim, o conhecido e famoso: TABARIM.

ATOR 3 
Agora só nos resta começar. Aplaudam, se for preciso. Divirtam-se e 
soltem o riso. Deixem a comédia reinar, para que todos assistam à novela 
bufonesca do começo até o fim. Esta humilde trupe orgulhosamente 
apresenta: “O Conquistador de Araque”.

TODOS
(cantando)

Tabarim, tabarim, tabarim
Eu vou contar uma história
Tabarim, tabarim, tabarim
História que eu vou contar
Tabarim, tabarim, tabarim
E quem tiver nessa roda

Menina ou senhora, venha comigo casar
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TABARIM
Nenhuma. Besteira minha. Esqueça. (Farsante) Ah se eu encontrasse 
algum fidalgo. Alguém confiante. Alguém bastante experiente. Sapiente. 
Discreto. Um homem de meia idade de calças longas rasgadas, casaco 
amarelo todo sujo, chapéu furado, sapato engraçado, idiota e bobalhão.

MORBIDUS
Não lamente mais, meu amigo. O homem que você procura, acaba de 
chegar.

TABARIM
(Correndo de um lado para outro) Onde? 

MORBIDUS
Aqui!

TABARIM
(Procurando algo) Não se esconda, senhor, pois o que tenho para falar é 
urgente. Onde estás que não o vejo? 

MORBIDUS
Bem aqui na sua frente, seu vassalo estúpido.

TABARIM
Então era o senhor? Engraçado como a vida dá voltas... há poucos 
instantes, me ignorava.

MORBIDUS
Vamos, rapaz, não me faça perder a paciência. Diga logo que segredo 
afortunado tem para contar?

TABARIM
Está bem. Já que o senhor insiste tanto... Não conte para ninguém: tenho 
na minha sacola feijões mágicos que valem mais que vintém.

MORBIDUS
Feijões mágicos?

TABARIM
Diz a lenda: “Quem possui-los, ficará muito rico e famoso com os ovos de ouro”.

TABARIM
(Aparece repentinamente trazendo uma sacola) Reclamando da vida, 
companheiro? 

MORBIDUS
Não é da sua conta. E saia logo daqui, seu “fuleiro”. Hoje eu amanheci 
nervoso. Para capar um, passo a faca é ligeiro.

TABARIM
Tenha calma, bom senhor. Seja mais maneiro. Estou só tentando ajudar.

MORBIDUS
Melhor ajuda quem não atrapalha.

TABARIM
(Saindo) Está bem, vou embora. (Farsante) Que pena! Logo hoje que eu 
ia contar uma novidade milionária que trouxe das índias.

MORBIDUS
Novidade? Que novidade?

TABARIM
Bobagem, não se preocupe. 
(Farsante) Oh! Quem será 
o sortudo que ficará com 
essa fortuna? (Saindo)

MORBIDUS
Fortuna? Que fortuna?
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TABARIM
Aliança? (Á parte) Nada mal para um noivo. Bom começo.

MORBIDUS
Da minha finada esposa. A última lembrança, que guardo com muito medo.

TABARIM
Dê para mim! (Tenta agarrar a aliança e Morbidus tira o dedo) E eu lhe 
entrego os feijões. Com eles o senhor ficará muito rico e vai poder comprar 
quantas alianças quiser com seus milhões.

MORBIDUS
Milhões?

TABARIM
Não pense muito, meu senhor. Tempo é dinheiro. Passe para cá esta velha 
aliança sem valia.

MORBIDUS
Está certo. Espero que isso funcione mesmo. Se estiver me enganando, 
juro que lhe capo é cedo. (Entrega a aliança e recebe a sacola de Tabarim)

TABARIM
Só se estiver com defeito de fábrica. Como todos sabem, o da história 
funciona bem legal.

MORBIDUS
E como faço para usar?

TABARIM
Jogue no mato e é só esperar.

MORBIDUS
Obrigado, bom senhor. (Saindo)

TABARIM
Pode me chamar de Tabarim. 

MORBIDUS
Taba... o quê? (Sai de cena)

MORBIDUS
Isso é história de trancoso.

TABARIM
O senhor nunca ouviu falar na lenda de João e o pé de feijão? Pois esses 
daqui são da mesma safra e da mesma plantação. (Mostra a sacola)

MORBIDUS
Tem certeza? (Tenta pegar a sacola)

TABARIM
Absoluta. (Retira a sacola) E eles podem ser seus a preço de banana.

MORBIDUS
A única coisa que carrego no corpo é esta aliança que trago no dedo. 
(Mostra a aliança)
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MORBIDUS
(Entrando) Como fui trouxa em acreditar naquele... Como é mesmo o nome 
dele? Fuchiquim? Diabolim? Trancilim? Sei lá. Só sei que quando eu pegar, 
vou cortar pedacin por pedacin do seu bigulim, pra aprender a não enganar 
ninguém. Onde já se viu? Feijão mágico. Isso com certeza não tem. Agora 
estou lascado, fodido e mal pago. Do jeito que estou liso, sou capaz de fazer 
negócios até com o diabo.

MEFISTO
(Aparece repentinamente) Aqui estou para servi-lo.

MORBIDUS
Quem é você?

MEFISTO
Um pobre servo, senhor, à espera de suas ordens.

MORBIDUS
Minhas ordens? E de onde vens?

MEFISTO
Das profundezas do inferno, de onde não passa o trem.

MORBIDUS
(À parte) Outro pilantra para me atormentar. E o que desejas?

MEFISTO
Não desejo nada, apenas trago a felicidade para doar.

MORBIDUS
E qual a sua graça?

MEFISTO
Mefistófiles da Silva. Mefisto, pode me chamar.

MORBIDUS
E o que o traz até aqui, senhor Léxico não sei o que lá?

MEFISTO
(À parte) A humanidade e seus problemas psicológicos. Homem, vamos direto 
ao assunto. Deixe de prosa e de pergunta.

TABARIM
Tabarim, seu cabeça de bacurim! O velho idiota caiu no “171” mais antigo 
do mundo. O dia se anuncia feliz para o pobre vagabundo que vive com o 
salário atrasado e defasado, devendo até o fundo das calças. 

(Cantando)

Já tenho de lucro uma aliança
agora só me resta arrumar

uma donzela bem rica, cheirosa, charmosa
e com ela me casar.

ATOR 3
Calma, Tabarim. Não se avexe, aquiete o fucim. Seu casamento vai ter 
que demorar um pouco. Você só aparece em cena de novo, daqui a dez 
anos, depois do estopim.

TABARIM
Ora, seu narrador, tenha compaixão. Vamos deixar de burocracia e 
morosidade. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Passemos direto 
para o final da peça. O povo já sabe de cor e salteado o final dessa 
história. Não vejo a hora de chegar o momento do vuco-vuco, vaco-vaco, 
o rela-rela, o rola-rola...

ATOR 3
(Interrompendo) Cale essa boca! Saia do meio. A confusão se passa na 
cena dois. Quando for a sua hora, eu o anuncio. Descanse. Vá sentar. Vá 
comer feijão com arroz.

TABARIM
Desse jeito eu vou criar é gala seca na cabeça. (Sai de cena)

Morbidus e Mefisto

 Entra em cena Morbidus, com a sacola na mão e se maldizendo da 
vida. Recebe a visita de Mefisto.
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MORBIDUS
Minha alma? Gato escaldado de água fria tem medo.

MEFISTO
E qual o problema nisso? O senhor já está velho mesmo... Que diferença 
faz?

MORBIDUS
Eu não quero morrer agora. Quero viver cem anos, meu rapaz. Aliás. O 
senhor sabe como posso viver cem anos?

MEFISTO
(À parte) Tolos mortais. Que pena que o criador não lhes concedeu a 
eternidade. 

MORBIDUS
Responda a pergunta, seu Prestico.

MEFISTO
O senhor bebe?

MORBIDUS
Não.

MEFISTO
Fuma? Consome drogas?

MORBIDUS
Não.

MEFISTO
Prevarica? Dorme tarde?

MORBIDUS
Não.

MEFISTO
Então, pra que viver tanto? Não bebe, não fuma, nem trepa em pé. Não 
serve para nada. Vamos, dê-me sua alma e terá toda a felicidade, muita 
fortuna, do jeito que quiser.

MORBIDUS
Que tipo de trapaceiro é o senhor? Cambista, bancário ou vendedor?

MEFISTO
Digamos que um empresário multifuncional. Pois aqui estou para realizar 
seus sonhos coisa e tal.

MORBIDUS
Deixe de brincadeira, rapaz, ninguém é capaz de realizar os meus sonhos.

MEFISTO
Regra número 1: “Ninguém” é uma palavra que não existe no meu dicionário. 
Além do mais, nada é páreo para o poder das trevas. Mateus: capítulo 04, 
versículo 09. 

MORBIDUS
O senhor é um padre ou um pastor?

MEFISTO
Não diga asneiras, meu senhor. E então, o que quer? Mansão, dólares, 
carros, empresas, mulher. Esses são os mais saídos na lista de pedidos na 
sessão de rodapé.

MORBIDUS
Quer dizer que o senhor pode me dar tudo o que eu quiser?

MEFISTO
E de graça.

MORBIDUS
Que generosidade! E ainda tem gente que não acredita em milagre.

MEFISTO
Na verdade eu só preciso de uma coisa que o senhor tem sem muito valor.

MORBIDUS
Minha despensa está cheia de cacarecos, pode levar todinha pro senhor.

MEFISTO
Estou falando de sua alma.
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MORBIDUS
Acho que tenho a solução. Necessariamente precisa ser a minha? 

MEFISTO
Talvez não.

MORBIDUS
(Estendendo a mão) Então está fechado o negócio.

MEFISTO
(Apertando a mão) Vai me dar sua alma?

MORBIDUS
(Retira a mão) A minha mesmo não. A alma de minha filha Angélica.

MEFISTO
Neste caso, não sei se será possível a negociação. Tenho que rever 
o estatuto para saber se existe alguma cláusula permitindo este tipo de 
contrato.

MORBIDUS
Vamos lá, seu Mérito. Ela não é lá muito bonita, mas é uma boa menina.  
Bem mais jovem do que eu. Lorinha, linheira e fina. Alma nova deve valer 
mais do que uma alma velha, usada e mofina.

MEFISTO
Tem razão. O senhor me convenceu.

MORBIDUS
Então posso ter tudo que eu quiser do jeito que prometeu?

MEFISTO
(Entrega um contrato) Com certeza. 

MORBIDUS
(Assinando o contrato) Ai, que sorte a minha! Nem acredito. Rico, milionário, 
alegre. Não sei nem por onde começar. 

MEFISTO
Lembre-se. O senhor terá o prazo de 10 anos. De boa saúde gozará. 

MORBIDUS
Nada feito. Sei o que acontece quando as pessoas prometem a alma. 

MEFISTO
Não entendo. E então, por que me convocou?

MORBIDUS
Eu não convoquei ninguém, o senhor se enganou.

MEFISTO
Perdão. O senhor é quem está equivocado. Agora instante falou que faria 
qualquer negócio com o diabo.

MORBIDUS
Eu falei aquilo da boca pra fora.

MEFISTO
Não interessa. Aqui estou agora.

MORBIDUS
Mas assim, tão rápido?

MEFISTO
Estamos atendendo também on line e em domicílio.

MORBIDUS
Eu só estava brincando.

MEFISTO
Bem. Já que o senhor não estar para negócios, me retiro. Passar bem, 
senhor Morbidus! (Saindo) Fique com sua miserável alma e com todas as 
contas que pagará eternamente.

MORBIDUS
Espere só um pouco, seu Esquilo. Estive pensando aqui na minha mente... 
Eu não disse que não estava para negociação. O senhor falou que precisa 
de uma alma. Foi isso que falou ou não?

MEFISTO
(Retornando) Sim.
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Amarrando e libertando os corações femininos nas cordas do amor.

ANGÉLICA
Como senti saudades no coração.

TABARIM
E eu quase morro de tesão.

ANGÉLICA
Quando eu pensava em você, meu corpo ficava mole.

TABARIM
E o meu, ao contrário, ficava mole e duro, duro e mole. Tinindo, dançando 
como um fole.

ANGÉLICA
Para com isso, você só pensa nisso.

TABARIM
(Abraçando) Não só nisso como também em outras formas de se fazer amor. 
Vamos, Angélica, não consigo mais esperar para degustar seu fruto proibido. 

ANGÉLICA
(Soltando) Eu já falei que só depois que a gente se casar, e tire o dedo do 
meu umbigo.

TABARIM
Não é meu dedo.

ANGÉLICA
(Empurra Tabarim) Nem meu umbigo. 

TABARIM
(Mostra uma aliança) Então chame o padre: eis a prova do meu amor por ti. 

ANGÉLICA
Uma aliança. É linda. Você comprou?

TABARIM
Roubei... 

Riqueza, fama e felicidade. Ao término do prazo, voltarei para minha parte 
pegar. Até mais, senhor Morbidus. Divirta-se. (Sai de cena)

MEFISTO
Até mais, senhor Périlo. Valeu mesmo. (Saindo)

Tabarim, Angélica e Morbidus

Entra em cena o ator 2 e Angélica procurando por Tabarim.

ATOR 2
(Chamando) Tabarim! Tabarim! Onde você está?

TODOS
Tabarim! Tabarim! Onde você está?

ATOR 2
Tabarim, acorde! É sua vez de entrar. Já passaram 10 anos, eis o momento 
de você se casar.

TABARIM
(Entrando) Essa peça é uma fuleragem! O cara não pode nem descansar 
em paz.

ATOR 2
Vamos, Tabarim. A plateia espera pelo astro principal. (Mostra Angélica) 
Esta é Angélica, sua noiva, filha de um rico milionário. (Sai de cena)

TABARIM
(À parte) Nada melhor que um dia atrás do outro. Tudo que um homem de 
bem precisa. Toda noite um fuxico na cama e no bolso um grande salário.

ANGÉLICA
Tabarim, meu grande amado, por onde andou?

TABARIM
Em aventuras calorosas, protegendo donzelas indefesas do Horror 
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ANGÉLICA
E o que sabes fazer?

TABARIM
Negócios de responsabilidade, podes crer: Entregar rosas a uma donzela. 
Beijar a mão de uma senhorita. Fazer lindas raparigas enlouquecer e 
outras tecnologias contemporâneas. 

ANGÉLICA
Se você ao menos fosse um homem estudado...

TABARIM
Sou formado em sexologia primitiva e mestre em orgasmos múltiplos.

ANGÉLICA
Se fosse um poeta sapiente...

TABARIM
Sou o mais doutô dos doutôs em fisolomia, gastronomia e anatomia 
feminina.

ANGÉLICA
Se ao menos fosse valente...

TABARIM
Vamos deixar esse assunto para trás. É melhor um covarde vivo que um 
morto no cais. 

ANGÉLICA
Está vendo? Não vai dar certo. E tem mais, meu pai prometeu que a próxima 
vez que encontrar um homem pobre aqui nesta casa, dele corta o badalo.

TABARIM
Deus me livre e guarde. Pompom que mamãe criou, ninguém passa a faca 
no talo.

MORBIDUS
(Gritando) Andralgésia! Antonélia! 

ANGÉLICA
Roubou?

TABARIM
Quero dizer: Troquei. (Entrega a aliança)

ANGÉLICA
(Devolve a aliança) Mas temos outro problema.

TABARIM
O padre está ocupado?

ANGÉLICA
Não, Tabarim. Meu pai não quer te ver comigo casado.

TABARIM
Só deve está ficando gagá. Bonito como eu, esperto como sou. Astuto, 
trapaceiro e ruim, o conhecido e famoso: Tabarim. Por que não deixar?

ANGÉLICA
Por que você é pobre. Ele odeia pobre. Se descobrir que você é pobre, 
manda te matar.

TABARIM
Pobreza é uma questão de tempo. Chame o velhote que eu pedirei sua 
mão em casamento. (Coloca a aliança no dedo de Angélica)

ANGÉLICA
Ele está viajando, e com certeza não aceitaria o seu trote. 

TABARIM
O velho ficará surpreso quando descobrir o tamanho do meu dote. (Olhando 
para as calças)

ANGÉLICA
E em que trabalha?

TABARIM
Sou empregado das mulheres e servo do amor.
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Tabarim, Angélica e Morbidus

 Morbidus entra em cena. Usa vestes alinhadas. Angélica tenta 
cobrir o saco onde Tabarim entrou.

MORBIDUS
(Entrando em cena) Amélia, minha filha, precisamos conversar. 

ANGÉLICA
(Escondendo o saco) Pensei que o senhor fosse viajar? 

MORBIDUS
(Percebe o saco) Eu ia, mas lembrei de um 
assunto muito sério para lhe contar.

ANGÉLICA
Pois não, papai. Fique à vontade pode 
falar.

MORBIDUS
(Olhando para o saco) O que é isso? 

ANGÉLICA
Um saco.

MORBIDUS
E o que tem dentro?

ANGÉLICA
Batatas, meu pai.

MORBIDUS
E são grandes?

ANGÉLICA
Bastante.

MORBIDUS
(Pegando na parte de baixo 

do saco) Deixe-me ver? 

ANGÉLICA
Pois acho melhor você se esconder que ele vem aí.

MORBIDUS
(Entrando) Artéria! Onde está essa menina?

TABARIM
(Correndo) Ai, minha nossa senhora, já estou sentindo até uma frieza na 
ponta da cabeça. Deu até vontade de fazer xixi. 

ANGÉLICA
(Mostra um grande saco) Rápido, Tabarim. Esconda-se neste saco. 

TABARIM
Você disse que ele tinha viajado.

ANGÉLICA
Eu disse. Só que ele voltou. 

TABARIM
(Entrando no saco) Sua mentirosa! 

MORBIDUS
(Chegando) Histérica, minha filha! 

ANGÉLICA
(Empurrando Tabarim) Entra logo no saco, Tabarim.

TABARIM
(À parte) Ora, vejam só, o galã e herói de todos os tempos ensacado como 
batata. Não acredito neste triste fim.

ANGÉLICA
(Empurra Tabarim para dentro do saco) Rápido, Tabarim. 
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brinquedos, uma vida de faraó. Tudo isso porque sou um homem afortunado 
e rico. Porém, há muito tempo atrás, você não se lembra, era jovem demais, 
eu era muito pobre e fudido. 

TABARIM
(Sussurrando) Ah, e tu também era lascado?

MORBIDUS
(Para Angélica) Como? 

ANGÉLICA
(Para Tabarim) Cale a boca! (Para Morbidus) Eu disse que estou surpresa em 
saber desse babado.

MORBIDUS
Certa vez me apareceu um homem, Mefistófiles chamado. Ele me ofereceu 
riqueza, fortuna e todo esse reinado. Em troca queria minha alma. Tudo o que 
nós possuímos foi ele quem me deixou.
 
ANGÉLICA
E o senhor aceitou?

MORBIDUS
(Levanta-se) Não. 

ANGÉLICA
Ainda bem, papai.

TABARIM
(Sussurrando) Ainda bem mesmo. Eu não aguentava mais... Que animal 
pesado!

MORBIDUS 
(Sentando no saco) Ainda bem não.

TABARIM 
(Sussurrando) Ai minha coluna vertebral.

MORBIDUS
O pior vem agora. O pacto foi feito. Ele ficou de voltar 10 anos depois do 
combinado para buscar a alma prometida.

TABARIM
(Sussurrando) Vai pegar na bunda da tua mãe, safado.

MORBIDUS
(Para Angélica) O que disse?

ANGÉLICA
(Para Morbidus) Estas têm o gosto um pouco amargo. 

Sempre que Tabarim interferir nas falas, Angélica tenta consertar seu vacilo 
imitando o tom de sua voz.

MORBIDUS
E para que tantas batatas?

ANGÉLICA
É para minha festa de aniversário. 
Esqueceu?

MORBIDUS
Claro que não, minha filha. 

ANGÉLICA
Foi o senhor quem prometeu.

MORBIDUS
Eu sei, eu sei. É que acho que 
ela nem vai acontecer.

ANGÉLICA
Não! E por quê, meu pai?

MORBIDUS
(Sentando no saco) Arlética...

TABARIM
(Sussurrando) Sai daí, seu 
bunda seca.

MORBIDUS
Você sempre foi criada tendo 
de tudo do bom e do melhor. 
Estudo, roupas, comidas, viagens, 



84 85

TABARIM
(Para Angélica) Espero que seja só depois do casamento.

ANGÉLICA
(Chuta Tabarim) E você, cala a boca também.

MORBIDUS
O quê?

ANGÉLICA
Nada, papai. Eu estou meio tonta com tanto vai e vem.

MORBIDUS
América, minha filha, eu tenho duas notícias para te dar. Uma ruim e outra 
péssima. Qual você quer primeiro escutar?

ANGÉLICA
A ruim.

MORBIDUS
Você só tem 24 horas de vida.

ANGÉLICA
E qual a péssima?

MORBIDUS
Eu precisava lhe contar isso ontem por que hoje é sua despedida.

ANGÉLICA
Isso quer dizer que hoje eu vou morrer?

TABARIM
(Coloca a cabeça fora do saco) E virgem, sem deixar eu mexer. 

MORBIDUS
Faz exatamente 10 anos hoje.

ANGÉLICA
(Choramingando) O que vamos fazer, meu pai? 

ANGÉLICA
Mas o senhor não prometeu a sua alma...

MORBIDUS
(Levanta do saco) Eu vendi a sua alma, que dele foi a mais preferida. 

TABARIM
(Coloca a cabeça para fora do saco) Eita, diabo! Agora quebrou dentro!

MORBIDUS
O que disse, minha filha?

ANGÉLICA
(Senta no saco) Estou com falta 
de ar e preciso de vento. 

TABARIM
(Para Angélica) Até tu? 
Sai daí.

ANGÉLICA
(Escondendo Tabarim) 

Como o senhor pôde 
fazer isso, meu 
pai? Vender minha 
alma sem minha 
permissão!

MORBIDUS
Me desculpe, minha 
filha. Era para o 
n o s s o  p r ó p r i o 
bem. Fiz de bom 
coração.

ANGÉLICA 
Nosso bem é uma 

ova. Eu vou ter que morrer 
por sua causa e juramento. 

(Levanta-se do saco)
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MORBIDUS
(À parte) Esse nome não me é estranho. Esse cidadão com certeza não é de nada. 

TABARIM
(Sussurrando para Morbidus) Tem razão.

ANGÉLICA
(Cutuca Tabarim) Ele é muito esperto papai, é chefe de geringonça. 

MORBIDUS
Esses cabras metidos a espertos geralmente são uns frouxos, correm que 
nem onça.

TABARIM
(Sussurrando para Morbidus) Falou a voz da experiência.

ANGÉLICA
(Para Tabarim) Pois tenho certeza que faria isso só pelo amor que tem por mim. 

TABARIM
(Para Angélica) Não bote os cabelos no fogo que você sapeca o xinim. 

MORBIDUS
Que negócio de amor é esse? Eu quero esse cabra bem longe de daqui. Se 
eu pegar alguém se enxerindo para você, eu juro que capo.

ANGÉLICA
Ele me pediu em casamento, papai. Estamos noivos.

TABARIM
(Coloca a cabeça pra fora do saco) É mentira dela, não sou nem doido.

MORBIDUS
Que cabra safado! Tem medo de morrer, não é?

TABARIM
(Sussurrando para Morbidus) Tenho sim, senhor.

MORBIDUS
(Para Angélica) O que você falou? 

MORBIDUS
(Choramingando) Não sei, minha filha. 

TABARIM
(Tentando sair do saco) Eu vou embora, que esse negócio não vai dar certo. 

ANGÉLICA
(Empurra Tabarim para dentro do saco) Você fica aí, que eu tive uma ideia. 
(Para Morbidus)  E se nós enganássemos o homem, papai?

MORBIDUS
Como enganar?

TABARIM
(Sussurrando) Enganar?

ANGÉLICA
Se alguém pudesse nos ajudar...

MORBIDUS
Como ajudar?

TABARIM
(Sussurrando) Ajudar?

ANGÉLICA 
Alguém valente, forte, destemido. Alguém do gênio ruim. 

MORBIDUS
Quem?

TABARIM
(Sussurrando) Quem?

ANGÉLICA
Tabarim.

TABARIM
(Coloca a cabeça fora do saco) Eu? Nem morta.
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MORBIDUS
Então você estava o tempo todo aqui na minha casa, seu caga-ruim?

TABARIM
Peço-lhe que não sacaneie o meu nome, pois me chamo Tabarim.

MORBIDUS
Cale a boca ou morre, Bactrim.

TABARIM
Vou fazer de conta que não escutei chamar meu nome assim.

MORBIDUS
Vamos, desembucha logo! O que você estava fazendo com minha filha aqui 
na sala, seu Espectrim?

TABARIM
Eu até tentei, ela quem não deixou.

ANGÉLICA
Nada, papai, só veio me pedir em casamento. Estamos noivos, me deu até 
a aliança. (Mostra a aliança)

TABARIM
Não faça isso...

MORBIDUS
Minha aliança? Seu ladrãozinho de quinta categoria. Devolva a aliança que 
você me roubou. (Corre atrás de Tabarim)

ANGÉLICA
(Correndo) Roubou?

TABARIM
(Correndo) Correção: que o senhor trocou. Já sei. Está com raiva de mim 
porque o feijão não prestou. Quem diria? Defeito de fábrica. (Corre)

ANGÉLICA
(Angélica segura Morbidus) Papai, não precisa ficar com raiva. Nós não 
passamos de abraços. 

ANGÉLICA
(Escondendo Tabarim) Eu tenho uma proposta para o senhor. 

MORBIDUS
E qual é?

ANGÉLICA
Se Tabarim enganar o tal homem, o senhor deixa a gente se casar?

MORBIDUS
Acho muito difícil ele conseguir, mas é possível se negociar.

ANGÉLICA
Posso trazê-lo até aqui?

MORBIDUS
Pode.

ANGÉLICA
(Abrindo o saco) Tabarim, pode sair do saco agora. 

TABARIM
(Saindo do saco) Valentia não é comigo, salvar vidas não é pra mim, vai 
saindo pela direita o herói sem eira nem beira, o medroso Tabarim. (Corre 
para fugir e se encontra com Morbidus)

MORBIDUS
(Reconhecendo Tabarim) Seu pilantra! Eu conheço você. 

TABARIM
(Surpreso) Vai ser azarado assim na baixa da égua.

ANGÉLICA
Vocês já se conhecem?

MORBIDUS
Muito.

TABARIM
De vista.
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TABARIM
Essa história não vai dar certo.

ANGÉLICA
Você quer ou não quer casar comigo?

TABARIM
(Tentando agarrar Angélica) Na verdade, não, eu só queria mesmo era...

MORBIDUS
(Interrompendo) Veste logo esse vestido e cala a boca, senão eu rasgo teu 
futrico.

ANGÉLICA
(Entrega um porrete) Tabarim, pegue esse porrete que ali atrás nós vamos 
nos esconder e ficar. Quando o diabo vier, ele vai achar que você sou eu, e 
vai querer te levar. Você vai dar um jeito de fazer com que ele entre dentro 
desse saco. Depois você amarra a boca do saco e bate nele até ele gritar.

MORBIDUS
Boa ideia, minha filha.

ANGÉLICA
Vamos. Veste o vestido, Tabarim.

TABARIM
(Sai de cena. Tira a roupa. Volta com o vestido) É assim?

ANGÉLICA
Ótimo. Agora vai ter que afinar a voz.

TABARIM
Nunca. Nem por um pedaço de noz. Eu tenho uma honra para zelar.

ANGÉLICA
É para enganar o homem.

MORBIDUS
(Rindo) E vai ter que rebolar.

TABARIM
(Para Morbidus) Chupão de língua, dedada, cutucão e amasso.

MORBIDUS
Espero que seja verdade, se não eu corto o badalo do seu sino.

TABARIM
Nem precisa. De tanto medo, já até desapareceu, ficou pequeno e fino.

ANGÉLICA
Isso não é hora de brigar, papai. Afinal de contas, minha vida corre perigo.

TABARIM
(Saindo) Por isso acho melhor ir andando, que em negócio de família 
ninguém mete o umbigo.

MORBIDUS
(Segura Tabarim pela blusa) Você não se mexa, seu Medelim. 

TABARIM
Se puxar a faca, eu pego minha baladeira e atiro no seu fucim. (Se arma 
para brigar)

ANGÉLICA
(Interrompendo) Silêncio, os dois! Eu tenho um plano para pegar o diabo. 
Pegue esse vestido, Tabarim. (Entrega um vestido para Tabarim)

TABARIM
(Olhando para o vestido) É pra mandar o diabo lavar? 

ANGÉLICA
Não. Você vai se vestir de mulher. Vai se disfarçar.

TABARIM
Não basta ter que enfrentar o diabo, ainda tem que ser vestido de mulher? 
Arre égua!

ANGÉLICA
É para fazer de conta que você sou eu.
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TABARIM
Quem?

MORBIDUS
Ele.

ANGÉLICA
Quem?

MORBIDUS
O capiroto.

TABARIM
Ai! Perdi meu escroto.  

ANGÉLICA
Rápido, papai, esconda-se. (Saindo) Tabarim, você sabe o que fazer?

TABARIM
Sim. Desmaiar e morrer. (Cai no chão)

Tabarim e Mefisto

 Morbidus e Angélica saem de cena. Tabarim travestido de mulher 
engana Mefisto, que não o reconhece.

MEFISTO
(Entra em cena) Ô, de casa!

TABARIM
Pelas barbas do profeta! O cão chegou.

MEFISTO
Ô, de casa!

TABARIM
Ô, de fora.

ANGÉLICA
Vamos fazer o teste. Se ele perguntar seu nome, o que é que você diz?

TABARIM
Tabarim meretriz.

ANGÉLICA
Não. Você é mulher.

TABARIM
Tabarina mija em pé.

ANGÉLICA
Não. Você sou eu.

TABARINA
Tabarina já morreu.

ANGÉLICA
Não.

TABARIM
E eu digo o quê?

ANGÉLICA
Eu sou Angélica.

TABARIM 
Isso eu sei. Eu quero saber quem sou eu.

MORBIDUS
Seu bicho burro, você vai dizer assim: (Imitando uma mulher) Eu sou Angélica. 

TABARIM
Prazer em conhecê-la, rapariga esquelética.

MEFISTO
(Gritando) Angélica!

MORBIDUS
Lá vem ele.
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TABARIM
Aquele velho me falou... 

MEFISTO
(Interrompendo) Velho?

TABARIM
Quero dizer: papai tudo me contou.

MEFISTO
Melhor assim. E então, vamos?

TABARIM
Agora? Assim tão rápido?

MEFISTO
Eu estou um pouco apressado, a senhorita entende, não é? (Saindo)

TABARIM
(Segura Mefisto) Eu pensei que a gente ia conversar um pouco, uns 
assuntos de mulher. Eu ia lhe contar toda a história de minha vida. No 
tempo em que eu era bebê. A primeira vez que eu beijei. Minha primeira 
casca de ferida. Minha primeira menstruação. Essas coisas de adolescente 
bundão.

MEFISTO
(Saindo) Podemos ir conversando no caminho. 

TABARIM
(Segura Mefisto) O senhor não quer tomar uma cachacinha, um chá, um 
cafezinho?

MEFISTO
Não. Eu só bebo sangue.

TABARIM
Então veio ao lugar certo. (Para a plateia) Com tanta gente feia aqui nos 
olhando, a gente pega um pouco de sangue emprestado. Faz falta não. 
Dá até pra fazer hemodiálise.

MEFISTO
Mefistófelis agora chegando.

TABARIM
Tabarim todo molhado, se mijando.

MEFISTO
O que disse? 

TABARIM
Pode ir entrando. (Joga o porrete e o saco para longe, tentando esconder)

MEFISTO
Gostaria de falar com a senhora Angélica.

TABARIM
Senhorita. Ela ainda é virgem. Sou eu.

MEFISTO
(À parte) Eita, menina feia! (Para Tabarim) Prazer em conhecê-la.

TABARIM
(À parte) Feio é a tua mãe! (Para Mefisto) Muito prazer.

MEFISTO
A senhorita parece que tem um problema na garganta, uma rouquidão?

TABARIM
(Simula uma voz feminina) É uma virose. Não se preocupe, afetou meu 
pulmão. 

MEFISTO
Eu sou...

TABARIM
(Interrompendo) Eu já sei quem é o senhor.

MEFISTO
Já sabe?
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TABARIM
Quero dizer: Angélica pé de valsa. Eu sei que lá no inferno tertúlia não 
tem. Pra garantir a parada, que eu não sou besta e sei que o senhor não 
é também, queria aproveitar o ensejo para o senhor dançar comigo um 
xenhenhem. Me concede esta última dança?

MEFISTO
Pedido de morte não se pode negar. Solta o som DJ, que agora vou dançar.

Toca uma musica enquanto os dois dançam agarrados. Mefisto começa a 
desconfiar e fica tentando olhar por debaixo da roupa de Tabarim

TABARIM
O senhor dança tão bem, seu Diabo.

MEFISTO
Eu sei. Ensinei John Travolta nos anos 60. As diabas me adoram.

TABARIM
(Dançando) Seu homem, não aperte muito não. 

MEFISTO
(À parte) O que ela tem de feia, tem de gostosa. Que bundão! (Pega na 
bunda de Tabarim)

TABARIM
Nas costas não. Se papai chegar e pegar o senhor mexendo 

no proibido, ele não vai gostar. Sai daí. (Tira a mão de 
Mefisto da bunda)

MEFISTO
(À parte) Menina esquisita. (Para 

Tabarim) Que negócio duro é esse 
aqui?

TABARIM
(Farsante) Ai, ai, ai, ai, ai! (A música para)

MEFISTO
Que foi?

MEFISTO
Não. Obrigado mesmo. Eu lanchei antes de sair do inferno. Tomei um 
caldeirão. Vamos lá? 

TABARIM
Seu menino, eu queria 
fazer um último pedido 
antes de morrer.

MEFISTO
Pois não. 

TABARIM
É que eu gosto muito de 
dançar, sabe? Aqui na 
região sou conhecida 

como Tabarim pé de 
valsa...

MEFSITO
Tabarim? 
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MEFISTO
(Beija o pé de Tabarim) Agora vai dar certo. Vai ser naquele lugar. (A 
música recomeça. Dançando) Vou descobrir o que tem debaixo dessa 
marmota. (Levantando a saia)

TABARIM
(Farsante) Ai, ai, ai, ai, ai! (A música para)

MEFISTO
Que foi?

TABARIM
Uma dor.

MEFISTO
Pode vir que eu beijo onde for.

TABARIM
(Levanta a saia e mostra a bunda) Na boca do carburador. 

MEFISTO
Sai para lá, nojenta! Pronto, acabou a dança. (Agarra na mão de 
Tabarim) Vamos embora. 

TABARIM
(Soltando a mão) Não, seu menino. Agora eu não vou não. Eu me esqueci 
de dizer que toda vez que eu danço eu fico doente e me dá convulsão.

MEFISTO
Doente de quê?

TABARIM
Das urinas. E eu só vou se eu melhorar. Eu tenho que saber se eu estou boa.

MEFISTO
E como é que sabe?

TABARIM
Fazendo o teste de mijolina. É o senhor que tem que fazer.

TABARIM
Uma dor.

MEFISTO
Onde?

TABARIM
No meu sovaco.

DIABO
Égua! Que mau trato. E como passa?

TABARIM
Beijando.

MEFISTO
(Beija o sovaco de Tabarim) Queima, gataral! (A música recomeça. 
Dançando) E essas pernas tão cabeludas? (Pegando nas pernas de 
Tabarim)

TABARIM
(Farsante) Ai, ai, ai, ai, ai! (A música para)

MEFISTO
Que foi?
TABARIM
Uma dor.

MEFISTO
Onde?

TABARIM
No meu pé.

MEFISTO
Que chulé. E como passa?

TABARIM
Beijando.
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TABARIM
Então eu estou ótima.

MEFISTO
Vamos embora que não aguento mais. (Puxa Tabarim pelo braço)

TABARIM
(Solta o braço) Devagar com o andor que o santo é de barro, não é assim que 
se faz.

MEFISTO
E o que foi agora?

TABARIM
Você acha que eu vou morrer com esta roupa, é?

MEFISTO
Eu estou achando perfeita.

MEFISTO
E como isso eu vou saber?

TABARIM
É um método moderno que inventaram. O senhor vai ter que provar bebendo todinho.

MEFISTO
Vai pra lá, coisa ruim. Eu não vou beber mijo de ninguém.

TABARIM
Diabo mole. É só um pouquinho. O que é que tem? Meu pai bebe é de copo 
cheio. E além do mais eu sou virgem, não faz mal.

MEFISTO
Bebo nada. Isso vai é baixar meu pau!

TABARIM
Então eu não vou.

MEFISTO
Se for para o bem de todos e pra gente ir embora daqui, me dê o copo que 
eu bebo essa droga. Traz o xixi.

TABARIM
(Fazendo xixi num pinico cantarolando) Espera aí que eu vou fabricar. 

MEFISTO
Que Satanás me proteja para eu não vomitar. 

TABARIM
Isso. Beba todinho, vai crescer forte e sadio. (Entrega o pinico) Quentinho 
que é uma maravilha. Feito na hora.

MEFISTO
(Bebendo) Ahhhhh! (Cuspindo)

TABARIM
Tem gosto de quê?

MEFISTO
De mijo.
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MEFISTO
Mas o saco é um...

TABARIM
(Interrompendo) E é se quiser que eu vá. Enquanto eu não me zango. Por que 
quando eu me zango... sai de baixo! Vai ou não vai entrar?

MEFISTO
(Entrando) Se não tem outra forma... Assim seja também. 

TABARIM
(Empurrando Mefisto para dentro do saco) Amém!

MEFISTO
(À parte) Ora, vejam só. Por causa de uma simples alma, o que tenho que 
fazer todo dia. Eu, o grande Mefistófelis da Silva, dentro de um saco. Essa vai 
para minha biografia. (Entra no saco)

TABARIM
(Fechando o saco) Ensacado até o gogó. Agora fique quietinho. Respire pelo 
fundo que eu vou amarrar a boca do saco e dá um nó, que é pro senhor não 
deslizar uma espiada e querer fazer putaria.

MEFISTO
Não demore, que fico sem fôlego. Tenho claustrofobia.

TABARIM
Está certo. Não vai demorar. E cuidado para não peidar, se não eu jogo o 
senhor no carro do lixo, que é o seu lugar. 

MEFISTO
Já terminou?

TABARIM
(Tirando o vestido) Comecei agora. 

MEFISTO
Pois se apresse.

TABARIM
(Vestindo a roupa) Já troquei o sutiã, acabei de vestir as bolas.

TABARIM
Pois eu quero chegar no inferno é abafando. Quero morrer bem bonita, pra 
fazer inveja as outras almas que vão ficar só olhando.

MEFISTO
E o que é que você quer?

TABARIM
Mudar o visual. Preparar um look. Trocar de roupa pra ficar mais leve.

MEFISTO
Pois que seja breve.

TABARIM
E o senhor vai ficar olhando pra mim, é?

MEFISTO
Desculpe. Eu fecho os olhos de costas, fico em pé. (Vira de costas)

TABARIM
Você quer me ver nua, é, capataz? Diabo enxerido, vai olhar pelado o 
satanás. (Chuta Mefisto)

MEFISTO
(Sentindo o chute) Ai! Eu não vou abrir os olhos, palavra de honra.

TABARIM
Não sou nem doida de confiar num diabo como você, que peida e ronca.

MEFISTO
E o que você quer que eu faça?

TABARIM
(Mostrando o saco) Entre dentro desse saco enquanto eu me troco. 

MEFISTO
No saco?

TABARIM
No qual o senhor fará a bondade de entrar.



104 105

TABARIM
Vá embora e deixe Angélica em paz.

MEFISTO
Não posso sigo ordens de satanás.

TABARIM
Pois tome de novo, Barrabás. (Bate)

MEFISTO
Por favor, pare de me bater.

TABARIM
(Pára) Pois leve meu sogro no lugar de Angélica, então solto você. 

MEFISTO
Não posso, o contrato foi feito no nome dela.

TABARIM
Pois arranje outro jeito de resolver o problema, senão vou amassar tua 
cara igual a uma panela. (Bate)
MEFISTO
Só se eu desfizer o feitiço e tudo voltar a ser como era antes. Com se nada 
tivesse acontecido.

TABARIM
Faça o que quiser, só não leve Angélica embora. (Tira Mefisto do saco)

MEFISTO
(Fazendo passos de magia) Das profundezas do inferno, eu evoco a maldição. 
Que seja desfeito o feitiço, aqui acaba o pacto com o cão. Baratas, percevejos 
e elefantes. Faça que tudo volte a ser como era antes. Do rico tiro a riqueza. 
Do pobre dou a pobreza. Que tudo seja desfeito num instante. (Tabarim corre 
atrás de Mefisto com o porrete até ele sair de cena)

MEFISTO
Seja mais rápida.

TABARIM
(Pega o porrete) Estou terminado de colocar a anágua, deixe de vexame. 

MEFISTO
Ainda bem. Não aguentava mais esperar, quase tive um derrame.

TABARIM
Agora eu tenho uma surpresa.

MEFISTO
Então me dê. Apareça.

TABARIM
Pois tome. (Bate no diabo com o porrete)

MEFISTO
O que você está fazendo, Angélica?

TABARIM
(Voz grave) Angélica é meu passado. Respeite-me, que eu me chamo 
Tabarim.

MEFISTO
Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu fui enganado?

TABARIM
Bebeu mijo e ensacado.  gora tome o consolo. (Batendo)

MEFISTO
Pare. Pare de me bater.

TABARIM
(Para de bater) Só se uma coisa você me prometer. 

MEFISTO
Seja o que for, eu juro fazer, mas pare de me bater.
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expulsou o tinhoso. Salvou minha vida. Agora só nos resta casar.

MORBIDUS
Casar?

TABARIM
Cumpri a promessa, querido sogrão. Pode começar a construir minha casa 
de veraneio, minha mansão. Tem que estar pronta pra depois do casório. 
Quero bem longe daqui, lá pras bandas do Sudão. (Abraça Angélica)

MORBIDUS
Com que dinheiro? Fiquei pobre de novo e perdi tudo que eu tinha. E ainda 
por cima estou cheio de contas para pagar.

ANGÉLICA
Pobre?

TABARIM
(Solta Angélica) Pobre!

ANGÉLICA
Não se preocupe, papai. Tabarim vai dar um jeito de pagar todas as contas.

TABARIM
Está bêbada, sua égua? 

ANGÉLICA
Nós agora somos uma família, meu amor. Como diria os três mosqueteiros: 
“Um por todos e todos por um”.

TABARIM
Não me venha com esse papo furado. Pode parar com este zunzunzun. Eu 
não tenho nem onde cair morto. (Saindo)

ANGÉLICA
(Segura Tabarim pelo braço) Deus ajuda quem cedo madruga. E além 
do mais, como você acha que iremos sustentar nossa família? O aluguel, 
o leite das crianças, a matrícula da escola, meu absorvente, os remédios 
de depressão, passeios ao shopping, minhas roupas. Aliás, adoro roupas. 
Quero estar sempre na moda.

Tabarim, Angélica e Morbidus

 Angélica entra em cena vestida de noiva ao som da “Marcha Nupcial”, 
de Mendelssohn. A música pode ser executada ao vivo por um ator que toque 
algum instrumento de solo.

ANGÉLICA
Tabarim, você conseguiu. Meu herói.

TABARIM
Isso é rotina para o protetor dos corações aflitos. Besteira para Tabarim: o 
cowboy.

ANGÉLICA
Tabarim, parece até um conto de fadas. O príncipe e a princesa. 

TABARIM
E não se esqueça do reinado e da riqueza.

ANGÉLICA
E seremos felizes para sempre olhando as estrelas no céu.

TABARIM
(Abraçados) Então vamos começar nossa felicidade agora, na lua de mel. 

MORBIDUS
(Gritando) Maristela, onde está você?

TABARIM
(À parte) Ai, minha nossa senhora dos agoniados, daqui pro final dessa peça 
ainda 
morro de taquicardia. (Soltando Angélica)

MORBIDUS
(Entra todo maltrapilho) E então, Covardim? Onde está o amaldiçoado?

ANGÉLICA
No inferno, bem guardado. Por essas bandas, papai, não voltará. Tabarim 
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TABARIM
Eu sei. Eu quero saber se eu ganho algum bem material...

MORBIDUS
Uma faca.

TABARIM
O senhor vai me dar sua faca como presente de casamento? Nada mal!

MORBIDUS
Darei bem no meio de sua barriga se você não parar com essa conversa 
mole.

TABARIM
E se eu não casar, eu ganho alguma coisa?

MORBIDUS
Ganha. Uma bala bem no meio da cabeça.

TABARIM
Sendo assim, pode começar a atirar. (Corre)

MORBIDUS
(Corre atrás de Tabarim) Volte já aqui, seu cabrito fujão.

ANGÉLICA
(Correndo atrás de Tabarim) Fica comigo, Tabarim. Vamos casar.

TABARIM
(Correndo) Ficar? (À parte) Nem pensar. Ainda bem que chegamos ao 
fim deste espetáculo. Casar? Ainda sou muito jovem. Atenção, donzelas 
e raparigas. Estou de volta para a boemia. Casamento não é para mim. 
Vai saindo pela esquerda o herói sem eira nem beira, o solteirão Tabarim. 
Pernas, para que te quero? Sebo nas canelas. Fui. (Sai de cena)

 Angélica e Morbidus correm atrás de Tabarim até saírem de cena. A 
cena termina com muito barulho e confusão. Os atores retiram as máscaras 
e retornam para a narração final. Ao encerrar o espetáculo, os atores 
permanecem juntos numa charanga, executando músicas tradicionais de 
circo. Este momento dos aplausos pode servir também para rodar o chapéu.

MORBIDUS
Acrescente nessa conta as pilhas do meu radinho. Toda tarde gosto de ouvir 
a voz do Brasil tomando café amargo. Não esqueça também do meu café.
 
ANGÉLICA
(Tentando abraçar Tabarim) Vamos, meu amor, agora comigo se casar. 

TABARIM
(Fugindo de Angélica) Deus me livre e guarde, saia daqui, vá se lascar. Eu 
sou é doido, sou burro não. 

MORBIDUS
(Puxa uma faca) Agora você vai ter que se casar, se não eu arranco teus grãos.

TABARIM
Cuidado com essa faca, o senhor pode fazer um grande prejuízo ao futuro da 
humanidade.

MORBIDUS
(Apontando a faca) Então case logo.

TABARIM
(Baixando a faca) Vamos analisar as circunstâncias. O senhor está pobre?

MORBIDUS
Sim.

TABARIM
Sua filha também?

MORBIDUS
Sim.

TABARIM
Se eu casar com ela, vou ganhar o quê?

MORBIDUS
O amor de minha filha.

ANGÉLICA
A pureza de minha virgindade.
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EPÍLOGO

Os atores entram em cena retirando seus figurinos e adereços. 

ATOR 3
O resto, todos já sabem: “E foram felizes para sempre”. Gritos, lágrimas, 
correria, confusão. Assim termina nossa história de amor. Também termina 
por aqui nossa participação. 

ATOR 4
Agradecemos a paciência do público por assistirem mais uma novela 
romântica. A companhia itinerante de teatro desarma a lona e segue estrada 
para se aventurar nesse mesmo conto, noutras praças, em outro lugar.

ATOR 2
Pois onde houver alegria e diversão, o teatro livre de rua faz a sua peleja. 
Brinca, grita, esperneia e levanta a poeira do chão. 

ATOR 1
A companhia de teatro orgulhosamente apresentou: O CONQUISTADOR 
DE ARAQUE.


