
Por Orlângelo Leal 
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A VERDADE DA ENGANAÇÃO

  Caro leitor, você vai ler um livro saboroso e se divertir ainda 
mais, se for teatrista e aventurar-se em encená-lo. Artes da Enganação 
reúne textos da renascença brasileira, páginas de uma nação cultural 
híbrida, presente no tempo e no espaço da contemporaneidade. Nele 
estão os teatros dos circos, bois, reisados, dramas e comédias populares, 
dos ritos de terreiro e das brincadeiras e rodas de rua. Vivos, neste 
livro, se apresentam a arte e o engenho, dos camelôs e bonequeiros, 
dos marreteiros e mágicos mambembes, reciclados pela modernidade e 
renovados pela tradição. 

 São eles invenção de uma cultura que já nasceu sob o signo da 
mestiçagem, fundindo entidades e encantados de beatos e macumbeiros 
em terreiros nos quais se transfiguram caboclos e santarrões, anjos e 
orixás, numa fusão de cultos e vadiações, onde cabem todos os deuses, 
principalmente os risonhos. Nos textos, escritos por Orlângelo, figura 
essa riqueza de artes, traduzida ao modo de uma cidade de porte médio 
do interior nordestino. Importante observar o tamanho da cidade, porque 
não tão pequena e isolada, o que impediria o livre fluxo das mutações 
sociais e tecnológicas, mas também não tão grande a ponto de fragmentar 
o diálogo entre seus bairros e comunidades, isolando grupos e minorias, 
no alvoroço da cadeia produtiva cotidiana.

 Itapipoca, o município no qual os textos aqui apresentados foram 
construídos, reúne praia, cidade e sertão, numa intersecção de ambientes 
e costumes, que enriquecem sua cultura. Nela habitam os artistas da 
trupe liderada por Orlângelo, que reúne um clã sertanejo, família ampliada 
característica do nosso interior, na qual convivem pais, irmãos, parentes 
e amigos agregados. Gente próxima, que mora próximo, e assim constrói 
uma vida em comum, uma imaginação coletiva e comungada, que se 
junta na praça e na feira, num processo de trocas, ensaios e pesquisas 
continuado. De uma experiência dessas só pode sair coisa boa, como os 
textos deste livro.
 
 As comédias registradas em Artes da Enganação são textos 
construídos na ação cênica de um grupo de atores e atrizes brincantes, 
que parecem atuar atuados, incorporando espíritos alegres, deuses que 
riem. Figureiros que trabalham através de máscaras, a chave do segredo 
da arte e do mistério do teatro. Transfigurados, dão vazão à criatividade, 
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improvisando, trocando com a plateia, num corpo a corpo, do qual saem 
tiradas espirituosas, que posteriormente são incorporadas aos textos. A 
estrutura deles permite aos atores empenharem-se num jogo “ao vivo”, 
como se diz, “presentificado”, não imitativo, mas imediato e de resultado 
imprevisível. Como em todo jogo, nas suas apresentações, não se 
reproduz o passado, se vive o momento, com abertura para o inusitado.

 Calcados no linguajar da cultura popular cearense, na qual 
Orlângelo nasceu e foi criado, cheio de rimas e ressonâncias internas, 
jogando com as palavras, como fazem os repentistas e as mais refinadas 
vanguardas literárias, os textos tematizam a esperteza como arma 
dos despossuídos enquanto, nas entrelinhas, introduzem a denúncia 
dos poderosos, de sua força, de seus ardis e enganações. Com bom 
humor e sutileza, vão criticando a politicagem, a destruição do meio 
ambiente, os impostos exorbitantes e a mercantilização da religião. 
Incorporam, inclusive, referências a bandeiras novas e ousadas, como 
à legalização da maconha. Adotam, antropofagicamente, tomando para 
si, desde as mais recentes tecnologias dos brinquedos made in China, 
até os hologramas e as projeções em 3D. Imiscui-se, sem cerimônias, 
nos debates da política cultural, criticando a burocratização das regras 
de editais. Por essa via, nas páginas de Teatro da Enganação, a crítica 
social é destilada a conta gotas, em pequenas doses, e o pobre vence 
sempre (ou pelo menos consegue sobreviver) por meio da astúcia, a 
“enganação” dos despossuídos. 

 Em seu livro, Orlângelo Leal (nome de cavaleiro medieval e herói 
épico), junta sua própria erudição à do povo e à particularidade de seu 
talento, agregando a eles elementos do seu tempo e lugar, caminho pelo 
qual atualiza a cultura popular, inaugurando uma nova tradição. Daí que, 
desde já, por nós e pelos seus, pode ser chamado de Mestre. 

Chega de conversa, vamos aos textos, que é melhor, para achar graça.

      Oswald Barroso
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AS PROSOPOPÉIAS DE CASIMIRO COCO*
PERSONAGENS:

 
 O texto apresenta de forma lúdica e divertida as gaiatices e 
molecagens de Casimiro Coco, um nordestino esperto que de porta em 
porta consegue engabelar coronel valente, delegado incompetente e 
moças no caritó, aprontando muito mais que João Grilo, Mateus e Pedro 
Malasartes. Risos e lágrimas, numa farsa cômica popular que agrada de 
gregos a cearenses.

*1º lugar no Prêmio Funarte de dramaturgia/2004, 

 PEÇA EM UM ATO

 Festa na casa do Capitão João Redondo. Na sala, três músicos 
animam o baile. Muita gente dançando. Quitéria dançando sozinha, bem 
perto da porta de entrada. Casimiro Coco, que ia passando na rua, escuta 
a música e se aproxima.

CASIMORO COCO
(Cantando) 

Casimiro coco do quengo quebrado
Rala tudo, rala coco, rala bosta,

Rala até aposta com diabo e o cão
No cangapé, no catolé, bicho-de-pé

É pau de dá em doido, azeda feito limão

CASIMIRO COCO 
Eita, que bagunça grande! Tem mais gente que no inferno. Tocador, 
quem foi que mandou fazer este samba aqui?

TOCADOR 
Foi o Capitão João Redondo.

CASIMIRO COCO 
O que é que há por demais por aqui?

TOCADOR 
É a comemoração do aniversário dele.

CASIMIRO COCO 
Então sou bem-vindo. (Entrando na sala) Eu por uma festa sou igual a bebo 
por cachaça. 

TOCADOR  
(Barrando Casimiro) Pode parar, companheiro. Eu recebi ordens do Capitão 
João Redondo de que nenhum forasteiro podia entrar na festa.  

Capitão 
João Redondo

Casimiro Coco

Quitéria Coronel 
Gasparino

Tocador

Dona Pelonha

Tampinha
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CASIMIRO COCO 
Que é isso, tocador? Só por que eu gostei de sua tonalidade, de seus 
tons gramaticais, de seus verbetes melódicos.

TOCADOR 
Eu sinto muito, meu amigo, ordens são ordens.

CASIMIRO COCO 
Rapaz, você não está lembrado de mim não? Nós fomos nascido, criado 
e lambido junto. Tanto que você bateu reco-reco comigo... E não se 
lembra mais?

TOCADOR 
Estou conhecendo mais não.

CASIMIRO COCO 
Pois tá ali um caboco que com certeza se lembra de mim.

TOCADOR 
Quem? O Tampinha?

CASIMIRO COCO 
O nome dele é Tampinha, é?

TOCADOR 
Você disse que conhecia o homem e agora está perguntando o nome 
dele?

CASIMIRO COCO 
É que eu estou um pouco amniótico. Vou chamá-lo para provar nossa 
amizade. (Gritando) Tampinha! Tampinha! Tampinha!

TAMPINHA 
(Para Casimiro) Está falando comigo? 

CASIMIRO COCO 
Grande Tampinha! Como você cresceu!

TAMPINHA 
Quem é você?

CASIMIRO COCO 
Não mudou nada. Continua com suas brincadeiras de mau gosto.

TAMPINHA  
O senhor está me confundindo com alguém?

CASIMIRO COCO 
Rapaz, você é a cara de seu pai!

TAMPINHA 
Você conheceu meu pai?

CASIMIRO COCO 
Muito.

TAMPINHA 
Como, se ele morreu antes deu nascer.

CASIMIRO COCO 
Pela foto.

TAMPINHA 
Olhe. Para ser sincero, eu não sei quem é o senhor.

CASIMIRO COCO 
Como não sabe? Seu maior amigo de infância.

TAMPINHA 
De infância? Eu nem morava aqui.

CASIMIRO COCO 
Nem eu.

TAMPINHA 
E como é o seu nome? 

CASIMIRO COCO 
Me chamo Casimiro Coco do berda da égua: enverga, mas não quebra. 
Por enquanto, só tenho um paletó e uma camisa com dois bolsos. Mesmo 
assim, boto dez pra correr, comigo na frente faz onze.
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TAMPINHA 
Casimiro Coco? Não me lembro de nenhum Casimiro Coco, não.

CASIMIRO COCO 
Claro que você não lembra. Eu era maior que você. Você ainda era menino 
véi buchudo que batia bem aqui em mim. (Aponta para o umbigo). Mas 
vamos entrar, que aqui na porta é muito desagradável. Vamos tomar uma 
cachaça que num instante você se recordará do passado. 

TAMPINHA 
Então vamos. Se você tá dizendo que é meu amigo, é porque é.

CASIMIRO COCO 
Primeiro do que tudo, segundo do que nada. Diga ao tocador quem sou eu 
que ele também não está se lembrado de mim.

TAMPINHA 
Esse aqui, tocador, é um grande amigo meu. Como é mesmo seu nome?

CASIMIRO COCO 
Homem deixe de ser fulero. Cabinha gaiato da porra! Você não sabe que 
meu nome é Casimiro Coco?

TAMPINHA  
Pois então, tocador, Casimiro Coco é gente da gente, ele tá comigo. Se 
preocupe não.

CASIMIRO COCO 
(Entrando) Mais tarde eu venho aqui cantar uns cocos. 

TAMPINHA 
Como vai seu pessoal, Casimiro, como tem passado? 

CASIMIRO COCO 
Eu vou bem, obrigado. As minhas custas.

TAMPINHA 
Faz quanto tempo que está na cidade?

CASIMIRO COCO 
Cheguei agorinha mesmo. Não tá com cinco minutos.

TAMPINHA 
Sorte minha ter lhe encontrado.

CASIMIRO COCO 
Eu digo o mesmo. (Olhando para Quitéria) E quem é aquela cabrocha tão 
bonita, tão desamparada? 

TAMPINHA 
Você não se lembra não? É Quitéria.

CASIMIRO COCO 
Quitéria?

TAMPINHA 
A filha do Coronel Gasparino.

CASIMIRO COCO 
Coronel Gasparino?

TAMPINHA 
Rapaz, você é mesmo Casimiro Coco, meu amigo? Você não conhece 
ninguém. 

CASIMIRO COCO 
Quem falou que não conhecia? Eu só estou um pouco abestalhado por ver 
tanta beleza num corpo só.

TAMPINHA 
Agora você falou a verdade. Beleza ela tem muita. Ah, se eu tivesse sorte! 
Seria o cabra mais feliz do mundo. Deus, às vezes, erra na dosagem:, 
tanta gente feia precisando de um pouquinho de boniteza, e nela já tá é 
sobrando por demais. 

CASIMIRO COCO 
Eu vendo uma cavalheira dessa na minha frente eu fico todo estabafonete.

TAMPINHA 
Você vai levar é uns estabafonetes do Capitão João Redondo, se não 
parar com essas paqueras com ela.
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CASIMIRO COCO 
Capitão João Redondo?

TAMPINHA 
É o delegado da cidade. Metido, encrenqueiro, quer prender e bater em 
todo mundo só porque é a autoridade. Qualquer besteira puxa logo a faca. 
Odeia forasteiro. E se alguém se aproximar de Quitéria, a peia come. 

CASIMIRO COCO 
E o que aquele olho de pitomba lambida tem com isso? É o irmão dela por 
acaso?

TAMPINHA 
Não. É o pretendente a ser noivo dela.

CASIMIRO COCO 
Pois eu agora também sou pretendente.

TAMPINHA 
Você primeiro vai ter que falar com o velho 
pai dela, o Coronel Gasparino. Ele morre de 

ciúmes da única filhinha que tem. É viúvo, 
e ela é a herdeira da fortuna que ele 
construiu. Como você sabe, ele ainda é o 
cabra mais rico da região. É o dono da 

usina. Na usina dele tem de tudo um 
pouco.

CASIMIRO COCO 
Rico? Agora é que eu sou pretendente mesmo.

TAMPINHA 
O cabra é valente, brabo e ignorante. 

Pra matar um, basta uma cuspida. 
Os defuntos do cemitério... 

metade foi ele quem enterrou. 
Manda matar e enterrar, 
que é pra ter certeza que 
o cabra não volta mais. 
Serviço completo. 

CASIMIRO COCO 
Então, por enquanto, eu sou só pretendente a pretendente.
 
TAMPINHA 
Olha onde você vai se meter. Se eu fosse você, ficava bem quietinho no seu 
canto. Você parece que não tem no cu o que o periquito roa, e ainda por cima 
é muito feio.

CASIMIRO COCO 
Há controvérsias! Liso eu até concordo. Agora em relação ao feio, ou você 
mentiu ou você se enganou. Eu sou feio, mas estou na moda, só ando meio 
desmantelado. Uma orelha está pequena e a outra está grande. Um olho 
está em cima e o outro está embaixo. O pau de venta foi quebrado, mas já 
foi encanado, só ficou torto.

TAMPINHA 
Mesmo assim você não tem pinta.

CASIMIRO COCO 
Eu não tenho pinta? Valha, minha nossa senhora! Então caiu na viagem. 
Como é que você sabe?

TAMPINHA 
Eu estou vendo.

CASIMIRO COCO 
Que conversa é essa? Dá pra ver, é?

TAMPINHA 
E nem precisa se esforçar muito. Está estampado na sua cara que você não 
tem pinta.

CASIMIRO COCO 
Pois fique sabendo que eu tenho pinta, sim. Quando eu era pivete, vivia no 
terreiro, pra cima e pra baixo, e mamãe dizendo: “Menino solte essa pinta!”.

TAMPINHA 
Não é dessa pinta que tô falando.

CASIMIRO COCO 
E já inventaram outro tipo de pinta, foi?
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TAMPINHA 
Pinta é jeito, é saber falar, é saber chegar, é ter sensualidade, é ter roupa.

CASIMIRO COCO 
Pinta é roupa, é?

TAMPINHA
É.

CASIMIRO COCO 
Então eu tenho duas pintas. Uma preta e uma branca. Cor sim e cor não.

TAMPINHA 
Essa menina é diferente. É uma garota grã-fina. Diga-me uma coisa: você 
já sabe namorar?

CASIMIRO COCO 
Eu me chamo é Casimiro Coco! Bato pau, ronco grito, terequeté, chique, 
pou! O cabra mais namorador do planeta.

TAMPINHA 
E você já sabe beijar?

CASIMIRO COCO 
Chupão de língua. Eu quero fazer uma faxina na boca dela com esse 
beijo.

TAMPINHA 
E o que é que você vai falar pra ela?

CASIMIRO COCO 
Sei lá. Ai, minha nossa senhora das partes roxas, quando vejo uma 
menina bonita fico todo desmaiado!

TAMPINHA  
Diga umas palavras doces pra ela.

CASIMIRO COCO 
Rapadura, cocada, mel de abelha.

TAMPINHA 
Não. Diga umas palavras maneiras.

CASIMIRO COCO 
Pena, papel, isopor.

TAMPINHA 
Não. Fala do que você gosta pra ela.

CASIMIRO COCO 
Futebol, jogo de bicho, briga de galo, porrinha.

TAMPINHA 
Não. Fala o que você está sentindo.

CASIMIRO COCO 
Ei, dona menina, eu estou sentindo uma dor de barriga tão grande... 

TAMPINHA 
Não. Diga coisas poéticas. Diga assim: “Meu amor, quando te vejo meu 
coração fica apaixonado”.

CASIMIRO COCO 
Meu amor, quando te vejo meu chaponão fica encouraçado.

TAMPINHA 
Não, rapaz. Tem que ser pei, paf, buf. Entendeu?

CASIMIRO COCO 
(Falando alto) Pei, paf, buf! 

TAMPINHA 
Não. Diga Umas palavras que vêm de dentro. 

CASIMIRO COCO 
Arroto, peido, bufa, vômito.

TAMPINHA 
Eu estou falando que não vai dar certo. Ela é uma menina estudada.
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CASIMIRO COCO 
E eu estou só estudeando ela.

TAMPINHA 
Ela é uma menina culta.

CASIMIRO COCO 
E eu estou só cultorando ela.

TAMPINHA 
Você sabe ler, escrever e contar?

CASIMIRO COCO 
Da letra “A” pra trás eu sei de tudo. Do zero em diante, esqueci a metade.

TAMPINHA 
Você ao menos já fez algum curso?

CASIMIRO COCO 
Eu tirei um curso de carroceiro puxando jumento na praça.

TAMPINHA 
Pelo jeito você não vai conseguir namorar nem com os jumentos que 
você puxa.

CASIMIRO COCO 
Se preocupa não, que eu sou moleque bem parecido, querido das 
meninas. (Empurra Tampinha) Agora sai daqui que lá vem ela. Chispa! 

Tampinha sai. Quitéria se aproxima de Casimiro

QUITÉRIA 
(Chegando) Boa noite. Como é a sua graça? 

CASIMIRO COCO 
Depende da piada que a senhorita contar.

QUITÉRIA 
O senhor não é Ave Maria, mas é cheio de graça, né?

CASIMIRO COCO 
Eu sou negro velho palhacista, que vem com atividade. Cheguei agora 
mesmo, perdido e encachaçado.

QUITÉRIA 
E como é mesmo seu nome?

CASIMIRO COCO 
Me chamo Casimiro Coco de Lima: cravo das moças e alecrim das 
meninas. Cabrinha muito jeitoso. Com um tapa, mata sete. Fui criado no 
morro comendo folha seca e sei comer gostoso. Nego num salto bota seis 
embaixo. Pendendo pra esse lado, é no cano da espingarda, pendendo 
pro outro, é na ponta do punhal.

QUITÉRIA 
Nossa! Como o senhor é decidido!

CASIMIRO COCO 
Eu sou cabra invocado dos oito sentidos: quatro errados, três perdidos e 
um apaixonado.

QUITÉRIA 
Nossa! Como o senhor é direto.

CASIMIRO COCO 
Comigo é assim: escreveu, não leu, negro velho está no pau. 

QUITÉRIA 
O senhor parece que não é daqui.

CASIMIRO COCO 
Eu sou corrido e feito no mundo e estou acostumado a brincar em todo 
lugar.

QUITÉRIA 
E onde é que o senhor mora?

CASIMIRO COCO 
Eu moro no buraco da jia, lá na rua das casas. Daqui pra lá, indo, o 
número na parede é 100, de lá pra cá, voltando, é 101.
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QUITÉRIA 
E o que é que o senhor faz na vida, seu Casimiro Coco?

CASIMIRO COCO 
Eu sou é musgueiro, tocador de musga.
 
QUITÉRIA
Musgueiro, tocador de musga?

CASIMIRO COCO 
E canteiro de canção. Por 
sinal, tem uma musga 
minha que está fazendo 
mui to  sucesso nas 
rádios. 

QUITÉRIA 
FM ou AM?

CASIMIRO COCO 
Nas rádios-patrulha 
dos carros de 
polícia.

QUITÉRIA 
E o senhor está gostando da festa?

CASIMIRO COCO 
Só não estou pagodeando melhor porque me falta uma cavalheira.

QUITÉRIA 
Assim o senhor me deixa sem jeito, senhor Casimiro Coco de Lima.

CASIMIRO COCO 
Pode me chamar de Casimiro. Agora é minha vez de eu perguntar: a 
senhorita é casada?

QUITÉRIA 
Não, senhor.

CASIMIRO COCO
É noiva?

QUITÉRIA 
Não, senhor.
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CASIMIRO COCO 
Amancebada, junta, amigada?

QUITÉRIA 
Não, senhor.

CASIMIRO COCO 
Viúva?

QUITÉRIA 
Não, senhor.

CASIMIRO COCO 
A senhorita dança?

QUITÉRIA 
Danço, mas não com qualquer um.

CASIMIRO COCO 
E se eu pagar a cota, a senhorita dança uma saramelada comigo?

QUITÉRIA 
Depende do toque.

CASIMIRO COCO 
Pois hoje quem escolhe é você.

QUITÉRIA 
Eu quero dançar um baião.

CASIMIRO COCO 
(Gritando) Tocador?

TOCADOR 
Diga?

CASIMIRO COCO 
Por quanto você toca dezoito horas?

TOCADOR 
Por cinquenta reais.

CASIMIRO COCO 
Homem, peça dinheiro, tocador. Isso é dinheiro de gente?

TOCADOR 
Por 100 reais.

CASIMIRO COCO 
Homem, peça dinheiro, tocador. Não me envergonhe, não.

TOCADOR 
Por 200 reais.

CASIMIRO COCO 
Rapaz, não tenha pena do meu bolso, não.

TOCADOR 
Por 500 reais.

CASIMIRO COCO 
Assim é que eu gosto. E por quanto você toca três léguas de baile?

TOCADOR  
Por 600 reais.

CASIMIRO COCO 
Homem, peça dinheiro, tocador. Deixe de ser frouxo.

TOCADOR 
Por 800 reais.

CASIMIRO COCO 
Homem, peça dinheiro, tocador. Seja malvado com o dinheiro alheio.

TOCADOR 
Por 1000 reais.
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CASIMIRO COCO 
Agora está falando como homem. Pois tome cinquenta centavos. Quando 
eu disser: “Balanceou, xaxiou, solta a musga!”, aí você solta um rojão de 
baião bem quente, que hoje eu vou dançar até rasgar a cueca. Entendeu?

TOCADOR 
Sim, senhor.

CASIMIRO COCO 
(Para Quitéria) Vamos dançar essa parte comigo?

QUITÉRIA 
É só a música começar.

CASIMIRO COCO 
(Para o tocador, que começa a tocar) Balanceou, xaxiou, solta a musga. 

QUITÉRIA 
(Dançando) Como o senhor dança bem, seu Casimiro Coco!  

CASIMIRO COCO 
Eu dou meus cangapés.

QUITÉRIA 
Nem parece aquele desengonçado do capitão João Redondo. Não sabe 
nem dançar e só vive enchendo meu saco.

CASIMIRO COCO  
Enchendo seu saco? Cadê aquele filho da moléstia pra eu tomar as 
providências com ele? Onde já se viu! Perturbar uma cavalheira de sua estirpe. 

QUITÉRIA 
Precisa se incomodar não, seu Casimiro. É que ele é pretendente a ser 
meu noivo.

CASIMIRO COCO 
E você vai se casar com ele, é?

QUITÉRIA 
Depende.

CASIMIRO COCO 
De quê?

QUITÉRIA 
É que meu pai baixou um edital por toda 
a cidade oferecendo a minha mão em 
casamento. Qualquer um cavalheiro que 
não seja casado e queira comigo se casar 
pode se inscrever e se tornar um pretendente a 
noivo. Até agora, só o Capitão João Redondo teve 
coragem de se inscrever.

CASIMIRO COCO 
Então pode inscrever com as letras meu nome 
como segundo candidato.

QUITÉRIA 
Não, Casimiro Coco. Não faça isso.  
Eu lhe peço.

CASIMIRO COCO 
A senhorita não gostou de mim 
não, foi?

QUITÉRIA 
Gostei muito. Só que para 
se tornar pretendente a 
noivo, tem que correr um 
risco muito grande.

CASIMIRO COCO 
Por uma moça bonita como 
você, sou capaz de fazer 
qualquer sacrifício.

QUITÉRIA 
Até morrer?

CASIMIRO COCO 
Para aí. Nem tanto.
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QUITÉRIA 
Meu pai vai fazer uma pergunta a cada pretendente. Quem responder 
correto, se casará comigo. E quem errar a pergunta, morre. Essa é a 
regra. Você topa?

CASIMIRO COCO 
Sendo assim, eu preciso refletir um pouco mais.

QUITÉRIA 
Se você vencer, será meu marido.

CASIMIRO COCO 
Se eu perder, vou ser seu ex-noivo defunto.

Capitão João Redondo entra no salão de festa.

JOÃO REDONDO  
Eita, cantiga aborrecida do diabo! Tocador, para essa tiósca. (Tocador 
para de tocar)

CASIMIRO COCO 
(Para o tocador que recomeça a tocar) Balanceou, xaxiou, solta a musga.

JOÃO REDONDO 
Tocador!

TOCADOR 
Senhor!

JOÃO REDONDO 
Você tá mouco ou tá ficando doido? Eu falei que era pra você parar essa 
música enjoada. (Tocador para a música)

CASIMIRO COCO 
Tocador!

TOCADOR 
Senhor!

CASIMIRO COCO  
Você tá doido ou tá ficando mouco? Eu falei que era pra tocar a musga. 
Cutuca esse negócio aí. (Tocador recomeça)

JOÃO REDONDO 
Que diabo de zoada é essa? Será possível, rapaz? Para essa musica. 
Para. Para. Para.

 Durante o diálogo, o tocador tem apenas tempo de tirar algumas 
notas de seu instrumento, ora atendendo a um, ora atendendo a outro 
personagem.

CASIMIRO COCO 
(Solta Quitéria) Que silêncio é esse? Musga, maestro. Pinica, pinica, 
quem está falando é Casimiro Coco: bato uma, duas e ritrico.

JOÃO REDONDO 
Para que eu estou mandando.

CASIMIRO COCO
Toca que eu estou mandando.

JOÃO REDONDO
Não toca e ponto final.

CASIMIRO COCO
Não para e ponto final.

JOÃO REDONDO
Tocador, mande esse camarada ir embora.

CASIMIRO COCO
Tocador, mande esse camarada ir embora.

JOÃO REDONDO
Rapaz, você está me arremedando, é?

CASIMIRO COCO
Rapaz, você está me arremedando, é?
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JOÃO REDONDO
Tocador, mande fazer um chá de cidreira, com erva-doce e capim-santo, 
que agora estou ficando nervoso.

CASIMIRO COCO
Quer saber duma coisa? A partir de agora ninguém dança e não tem mais 
musga. A festa vai parar é duma vez por todas.

JOÃO REDONDO
Como é que é, rapaz? Repete pra eu ouvir.

CASIMIRO COCO
É isso mesmo. Hoje ninguém toca sanfona, nem bate pandeiro, nem bate 
nada, está ouvindo?

JOÃO REDONDO
Pois agora vai tocar até o dedo sair sangue.

CASIMIRO COCO
Não toca.

JOÃO REDONDO
Toca sim.

CASIMIRO COCO
Não toca, não toca e não toca.

JOÃO REDONDO
Toca, toca e toca.

CASIMIRO COCO
Pois então, toca esse diabo até não querer mais.

JOÃO REDONDO
Pois se tocar morre.

CASIMIRO COCO
Se morrer, não toca mais.

JOÃO REDONDO
Tocador, eu falei que na festa não podia entrar forasteiro.

TAMPINHA
Não é forasteiro, não, Capitão. Esse é Casimiro Coco, meu amigo de 
infância.

JOÃO REDONDO
E você cale a boca que a conversa ainda não chegou no chiqueiro.

QUITÉRIA
(Para Casimiro) Eita, que agora a coisa ficou ruim pro seu amigo. 

CASIMIRO COCO
Olhe aqui, seu capitão de não sei o que das quantas... Você, respeite meu 
amigo, fale direito com ele.

TAMPINHA
Obrigado, Casimiro Coco. Isso é que é amigo.

QUITÉRIA
Não fale assim com ele, não, Casimiro, que ele é valente.

CASIMIRO COCO
(Falando alto) Pois agora empatou. Eu posso estar é no inferno, com um 
cabra dessa marca eu dou logo é um tapa. 

JOÃO REDONDO
(Para Quitéria) Então quer dizer que o forasteiro é valente? 

CASIMIRO COCO
(Falando alto) Meu pau de fogo quando detona é dezoito tiro e dezoito 
queda. 

JOÃO REDONDO
(Para Casimiro) Você sabe com quem está falando? 

CASIMIRO COCO
Não sei, não quero saber e tenho ódio mortal de quem sabe.

JOÃO REDONDO
Eu sou a autoridade dessa cidade. Eu me chamo Capitão João Redondo, 
sete casacas e meia comigo: brincou, está na peia. Delegado macho, 
escroto e perverso. Se você continuar com suas valentias hoje, vai dormir 
é no xilindró, cheirando mi-gê-ó-jó.
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CASIMIRO COCO
E eu me chamo é Casimiro Coco. Bicho que nunca morreu nem tem inveja 
de quem morre. Bicho de tampa e rampa, o cabelo é pouco e não aguenta 
grampa. Pisa no chão, a tapioca levanta. Aqui é nove ou noventa, é o couro 
da testa e o pau da venta. É o pau batendo e o catarro correndo e eu 
mandando pra dentro pra engolir.

JOÃO REDONDO
Cuidado que paletó de cabra besta é peia.

CASIMIRO COCO
Eu não prometo nada a ninguém, eu dou é logo é tapa no pé do ouvido e 
faca no bucho.

QUITÉRIA
(Fala nervosa para Casimiro) Cuidado, Casimiro. Senão ele vai querer 
brigar com você. 

CASIMIRO COCO
(Se arma para brigar) Eu vou com ele no pau, na bala, na faca, na foice, 
no machado, no que vier. 

JOÃO REDONDO
(Se arma para brigar) Eu estou lhe avisando. Aqui a volta é por dentro, 
que nem pavio de vela e talo de macaxeira. 

CASIMIRO COCO
(Parte para cima de João Redondo) Aqui é pam, pim, burucutu, lapo, viu? 

JOÃO REDONDO
(Puxa uma faca) Eu estou perdendo a paciência com você, seu pilantra 
metido a besta. Agora você vai é sentir o gosto do meu ferro.

CASIMIRO COCO
Só tem uma coisa: se cuspir, nós se imbuia.

 Início de tumulto. As pessoas se afastam. Casimiro e João 
Redondo ficam no meio de uma roda, prontos para um combate.

Coronel Gasparino entra no salão de festa e interrompe a briga.

CORONEL GASPARINO
(Para os dois) Que confusão é essa aqui? 

JOÃO REDONDO
Coronel Gasparino! Que satisfação o senhor aqui na minha festa.

CORONEL GASPARINO
Guarde essa faca, Capitão. Fique sabendo que minha parada por aqui é 
fedorenta, está ouvindo? Eu não vim pra festa, não.

JOÃO REDONDO
(Guardando a faca) Mais já que está por aqui, vamos entrando. Tome 
uma aguardente, pegue uma moça pra dançar, fique à vontade. Bebida e 
comida é o que não falta nessa brincadeira.

CASIMIRO COCO
(Para João Redondo) Homem, por que você não disse logo? Faz três 
dias que eu não boto nem uma pitomba na boca. 

CORONEL GASPARINO
(Para João Redondo) Eu já disse que não vim pra festa. Eu vim foi pra 
conversar com o senhor. 

JOÃO REDONDO
Aqui estou a sua inteira disposição.

CORONEL GASPARINO
(Para todos) Como todos já sabem, coloquei à disposição a mão de 
minha filha em casamento para os cavalheiros da cidade. O prazo já está 
terminado e por enquanto você é o único candidato.

QUITÉRIA
(Interrompe a conversa) Papai, eu tenho uma novidade pro senhor. 

CORONEL GASPARINO
O que você está fazendo aqui, sua fujona?
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QUITÉRIA
Vim aqui expor minha beleza para os cavalheiros tomarem gosto.

CORONEL GASPARINO
E sem a minha permissão? Quando chegar em casa, eu acerto as contas 
com você. Qual é a novidade?

QUITÉRIA
Papai, eu tenho a honra de lhe apresentar o mais novo pretendente a 
meu noivo.

CORONEL GASPARINO
E quem é esse corajoso?

QUITÉRIA
Casimiro Coco.

CASIMIRO COCO
Tombando arranca um toco.

CORONEL GASPARINO
Quem é esse animal no jogo do bicho?

CASIMIRO COCO
(Saindo) É o veado! Mas já está dando os pulinhos para ir embora. 

JOÃO REDONDO
(Puxa a faca interrompendo Casimiro) Você, não se mexa!

TAMPINHA
Parabéns, Casimiro Coco! É assim que se faz. Isso é que é amigo. Não 
sabia que você era tão valente.

CASIMIRO COCO
Nem eu.

CORONEL GASPARINO
Baixe essa faca, Capitão. (Para Casimiro) Eu sinto muito, meu amigo, a 
regra é só pra gente da cidade, forasteiro não pode concorrer. 

TAMPINHA
Ele não é forasteiro, não, seu Coronel, é gente nossa daqui da região, é 
meu amigo de infância.

CASIMIRO COCO
(Para Tampinha) Cala essa tua boca, senão eu afundo seus dentes!

TAMPINHA
Que é isso, Casimiro? É assim que você trata um amigo de infância?

CASIMIRO COCO
Que amigo de infância o quê, rapaz? Está ficando doido? Eu nunca lhe vi 
mais gordo.

TAMPINHA
Quer dizer que aquele papo de foto, tempos de criança... era mentira?

CASIMIRO COCO
Você é um besta mesmo. Acreditou naquilo tudo. Eu só estava querendo 
entrar na festa e usei você.

JOÃO REDONDO
(Puxa a faca) Pois agora você vai sair é na base do tapa, tabefe e bufetão. 
Peia pra dez tu. Agora vai comer sozinho. 

TAMPINHA
Casimiro, eu ia até lhe ajudar. Pena que eu não sou mais seu amigo. 

CORONEL GASPARINO
Guarda essa faca, Capitão. Ninguém bota a mão no safado que agora ele é 
também um pretendente.

QUITÉRIA
E não é só um simples pretendente. Ele também é artista.

JOÃO REDONDO
(Guardando a faca) Artista, é? Não sabia que malandro agora era artista. Isso 
é lá artista. Esse cabra é um charlatão. 
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CORONEL GASPARINO
Artista, pedreiro, vaqueiro, moto-táxi, seja o que for. É um pretendente e vai 
morrer de qualquer jeito.

CASIMIRO COCO
Pode parar. Que conversa é essa? A regra do jogo diz que forasteiro não 
pode participar da competição, por isso mesmo eu estou desclassificado 
e já vou saindo, que é pra não atrapalhar mais. (Saindo)

CORONEL GASPARINO
Pode ficar parado no seu cantinho, senão morre. (Puxa um revólver) 
Acabei de mudar as regras: qualquer um da cidade ou de fora que não 
seja casado pode participar. Assim sendo, você também é um candidato, 
por bem ou por mal. 

CASIMIRO COCO
Então eu preciso contar uma coisa. É que eu já...

CORONEL GASPARINO
(Interrompendo) Cale a boca! Não tenho tempo para suas lorotas.

CASIMIRO COCO
Depois não diga que eu não avisei.

QUITÉRIA
Eu não disse, Casimiro, que ia dar certo.

CASIMIRO COCO
Realmente deu bem certinho pro meu espinhaço.

CORONEL GASPARINO
Pois então, vamos começar a competição: é agora mesmo!

JOÃO REDONDO
Agora, Coronel? No meio da festa?

CORONEL GASPARINO
Melhor assim, pelos menos o vencedor economiza uma lua de mel e 
aproveita essa festa que já começou.

JOÃO REDONDO
Vamos deixar pro outro final de semana.

CORONEL GASPARINO
É melhor agora, que está todo mundo aqui para ver e comprovar.

JOÃO REDONDO
Mas, Coronel...

CORONEL GASPARINO
Você está com medo, Capitão?

JOÃO REDONDO
Não, senhor.

CORONEL GASPARINO
Quer desistir?

JOÃO REDONDO
Não, senhor.

CORONEL GASPARINO
Quem manda aqui sou eu, viu?

JOÃO REDONDO
Sim, senhor.

CORONEL GASPARINO
Então pare de botar empecilho nas minhas ordens.

JOÃO REDONDO
Sim, senhor.

CORONEL GASPARINO
E pare com esse negócio de “não, senhor”, “sim, senhor”.

JOÃO REDONDO
Sim, senhor... Ou... Quero dizer... Não, senhor. Desculpe.

CORONEL GASPARINO
E você, forasteiro? É frouxo também igual ao seu adversário?
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CASIMIRO COCO
Respeita as qualidades, que eu sou farinha de outro saco. Eu me chamo 
Casimiro Coco, barriga de samburá, cabeça de nove vintém. Se eu 
mandar comprar fiado, não vem. Se vier, fica na conta velha.

CORONEL GASPARINO
Tá vendo, Capitão?

CASIMIRO COCO
Coronel, fique sabendo que eu não tenho medo de tempo ruim.

CORONEL GASPARINO
Olha aí, Capitão.

CASIMIRO COCO
Comigo é assim, se mandar buscar, não traz, se vai buscar, não vem.

CORONEL GASPARINO
Está vendo só, Capitão, como é que se fala?

CASIMIRO COCO
Hoje aqui é Casimiro Coco da luz. Bicho velho no eito, tem cabelo no peito 
que da doze morador e não afunda. Sou cortador de cabresto e vendedor 
de cacunda. Comigo, foi não foi, entra no cacete.

CORONEL GASPARINO
Já que você é destemido, vai ser o primeiro a responder a pergunta.

CASIMIRO COCO
Se avexe não, Coronel, eu espero o tempo que for. Bote logo o Capitão 
na frente.

JOÃO REDONDO
(Para Casimiro) As visitas primeiro.

CASIMIRO COCO
(Para João Redondo) O dono da casa é quem faz caminho.

JOÃO REDONDO
Fique à vontade.

CASIMIRO COCO
Primeiro as autoridades.

JOÃO REDONDO
Hoje não usarei do poder da lei, sem burocracia. Primeiro as pessoas 
comuns.

CASIMIRO COCO
Eu sou menino modesto. Não gosto de ser primeiro em nada.

JOÃO REDONDO
E já mudou, foi? Neste instante era todo o valentão, e agora tá abrindo, 
é? (Puxa a faca) Agora você vai ser o primeiro é de qualquer jeito. 

CORONEL GASPARINO
Capitão, pela última vez, guarde o diabo dessa faca, senão vou lhe furar 
todinho com ela. E vamos parar com esse fuxico os dois e começar 
logo de uma vez por todas essa história, que eu já estou aporrinhado. 
(Apontando o revólver para os dois) O meu revolver chega está coçando 
pra mandar uma bala no espinhaço de alguém. 

QUITÉRIA
(Baixando o revólver do Coronel) Calma, papai. Não precisa de 
ignorância. Os dois cavalheiros estão gentilmente se propondo a casar-
se comigo. Afinal de contas é motivo de alegria e de festa, pois vou casar 
com o homem mais inteligente da cidade. Nunca vi festa sem música. 
Para alegrar a festa, eu gostaria de pedir ao artista da noite para cantar 
uma canção pra gente.

CASIMIRO COCO
Está ouvindo, tocador? Cante uma musga pra cavalheira.

QUITÉRIA
Eu estou pedindo pra você cantar, Casimiro. O artista é você.

CASIMIRO COCO
Cantar? Eu?

QUITÉRIA
Sim. Dedique uma música para mim.
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CASIMIRO COCO
Eu estou um pouco rouco.

QUITÉRIA
Tem problema não. Quero me deliciar com sua voz sensual.

CASIMIRO COCO
É que eu não trouxe nem um instrumento.

QUITÉRIA
O tocador toca e você canta.

CASIMIRO COCO
Não. Deixe isso pra lá, vamos logo responder a pergunta.

CORONEL GASPARINO
Cante logo, depois eu pergunto.

CASIMIRO COCO
Pergunte logo, depois eu canto.

CORONEL GASPARINO
 Vamos, rapaz, cante logo.

CASIMIRO COCO
É que eu estou um pouco nervoso.

CORONEL GASPARINO
Nervoso quem está ficando sou eu, com esse seu papo. Agora você canta 
ou morre sem cantar e sem responder a pergunta. (Aponta o revólver pra 
cabeça de Casimiro)

CASIMIRO COCO
Já que os fãs pedem, insistem... Fazer o quê? Eu vou dizer uns versos 
aqui na brincadeira, pra todo mundo apreciar. É bom dia ou é boa noite?

TODOS
É boa noite.

CASIMIRO COCO
Pois lá vai um caçoar de boa noite. “Respeitável público, a todos, à distinta 
plateia. Meus senhores que estão presentes. Boa noite, rapaziada, boa 
noite à meninada, boa noite às moças solteiras, boa noite às mulheres 
casadas. E ainda tem boa noite pras mulheres da barriga inchada. Muito 
obrigado pelas palmadas, não mereço tanto. Agora eu vou cantar uma 
musga feita da minha própria cabeça. É uma ciranda, e quem quiser me 
acompanhar, pode cantar comigo, pra ficar mais animado.

(Cantando)
Domínio Público

Brincar menino é cantar bonito assim
Que eu sou madeira que cupim teve preguiça de brocar.

Olha, menina, eu canto doze em carreirão
E faço minha amarração porque minha bola dá

Brinca, menina, eu sou fino cantador
Eu nasci improvisador, meu galope é de torar

Minha menina, passei foi a noite em pé
Na beira de uma levada, remando contra a maré

Minha menina, me escuta que eu te carrego
Me bota dentro do seio, que eu sou maneiro e não peso
Eu vou casar um casal de Passarim, um par de bacurim, 

um mocó com o preá
Eu vou casar a mulher com seu marido

E depois de respondido, venho para lhe buscar

TODOS
(Aplausos)

CASIMIRO COCO
Obrigado.

CORONEL GASPARINO
Vamos começar a disputa é com o cantador.

CASIMIRO COCO
Coronel, vamos fazer de forma justa. Eu tiro par ou ímpar com o Capitão 
e quem perder vai ser o primeiro a responder suas perguntas.
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CORONEL GASPARINO
Certo.

CASIMIRO COCO
Par. (Escondendo a mão direita)

JOÃO REDONDO
Ímpar. (Escondendo a mão direita)

CASIMIRO COCO
Pega meu pau e se alimpa.

 Os dois ao mesmo tempo projetam a mão direita para frente. 
Casimiro deixa João Redondo colocar primeiro a mão. Depois de observar 
o companheiro, que já colocou o resultado, escolhe o número que quer. 
Na disputa, Capitão João Redondo perde. O resultado é par.

CORONEL GASPARINO
O senhor perdeu, Capitão. Se ajeite que lá vai a pergunta.

JOÃO REDONDO
Coronel, eu não estou preparado para responder agora.

CORONEL GASPARINO
Então se prepare para morrer, seu cabra frouxo.

JOÃO REDONDO
Não é que eu seja frouxo, não. É que hoje é meu aniversário. Eu estava 
aqui brincando. Não estava nem pensando que o senhor ia aparecer. E 
logo hoje?

CORONEL GASPARINO
Tem negócio de não querer, não. Ou responde ou morre de qualquer 
jeito. Eu vou dizer só uma vez: vou fazer a primeira pergunta, se alguém 
aqui presente responder ou soprar a resposta, leva um tiro bem no meio 
da testa. Está pronto, Capitão?

JOÃO REDONDO
Não. Mas vou responder.

CORONEL GASPARINO
Capitão, me responda sem tremer ou gaguejar: Qual é a coisa mais 
aguda? E qual a coisa mais doce do que mel?

TODOS
(Silêncio)

CORONEL GASPARINO
Fale alto que eu não estou ouvindo. Como é? O que é que você falou?

TODOS
(Silêncio)

JOÃO REDONDO
(Voz trêmula) A mais fina é a agulha e o mais doce que mel, é o doce de 
batata doce.

TODOS
(Aplausos)

CORONEL GASPARINO
A resposta está errada. 

TODOS
(Lamento) Ohhhhh! 

CORONEL GASPARINO
Comece a rezar, Capitão, que já resolvo seu problema. Agora é sua vez, 
forasteiro. Já que o Capitão não respondeu certo, vou fazer a mesma 
pergunta pra você. Responda-me sem tremer ou gaguejar: Qual é a 
coisa mais aguda? E qual a coisa mais doce do que mel?

TODOS
(Silêncio)

CORONEL GASPARINO
Que foi? O gato comeu a língua, foi?

TODOS
(Silêncio)
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CASIMIRO COCO
(Para Quitéria) A coisa mais aguda é a língua de uma mulher linguaruda 
que corta todos os nomes e o corte nunca muda. (Para Coronel Gasparino) 
A coisa mais doce do que mel é o amor do pai por uma filha ou duma 
esposa fiel. A ingratidão de um desses, amarga mais do que fel.  

TODOS
(Aplausos)

CORONEL GASPARINO
A resposta não era bem essa não, mas vou considerar.

CASIMIRO COCO
Quer dizer que eu não vou morrer?

CORONEL GASPARINO
Você, não. Agora o inspetor, seu delegado, vai ter o direito de escolher se 
vai ser na faca ou no tiro.

JOÃO REDONDO
Coronel, não faça isso comigo, eu tenho pena de morrer e deixar o 
mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar.

CORONEL GASPARINO
Se preocupe não. Pode morrer em paz. O mundo só vai se acabar pra 
você. (Aponta o revólver)

CASIMIRO COCO
Senhor Coronel. Como vencedor da disputa, eu quero receber meu prêmio 
imediatamente. Depois o senhor resolve o problema dos desclassificados 
perdedores. Eu quero que o senhor faça o casamento é logo, logo, logo. 
Eu estou é agoniado.

QUITÉRIA
(Pega na mão de Casimiro) Eu também, papai, já estou ficando agoniada 
pra casar com Casimiro. Homem inteligente, valente, esperto, gostoso...

CASIMIRO COCO
Nem acredito no que eu estou ouvindo. Será sonho? Será que eu aguento 
esse trovão? Mais que pedaço de mulher inscurubiude!

CORONEL GASPARINO
Vamos deixar de enxerimento aqui os dois. E você, Capitão, me aguarde. 
Quitéria Gasparino, você aceita...? ( Para Casimiro, com o olhar de 
dúvida)

CASIMIRO COCO
Casimiro Coco da Gota Serena. (Falando alto)

CORONEL GASPARINO
Quitéria, você aceita Casimiro Coco da Gota Serena como seu legítimo 
esposo?

QUITÉRIA
Com certeza, papai.

CORONEL GASPARINO
(Para Casimiro) E você, seu desconfiado?

CASIMIRO COCO
Ave Maria! Ainda precisa responder, é?

CORONEL GASPARINO
Pois que sejam felizes não sei como. Casará, casará, casa, Maria-
farinha, com o caranguejo Sá. Se alguém tiver alguma coisa contra esse 
casamento, fale agora ou cale-se para sempre...

Entra Pelonha em cena carregando um cacete.

PELONHA
(Interrompendo a fala do Coronel) Casimiro Coco! Cabra safado! Até que 
enfim eu te encontrei. 

CASIMIRO COCO
Diabo é isso? Plantei maxixe nasceu foi quiabo?

PELONHA
O que você está fazendo aqui, seu malandro?
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CASIMIRO COCO
Pelonha, meu amor, eu estava justamente falando em você...

PELONHA
Que falando de mim que nada. Você é um safado mesmo. (Para Quitéria) 
E quem é essa piranhazinha aí do seu lado?

QUITÉRIA
(Para Pelonha) - Mais respeito comigo que eu sou a noiva... (interrompida 
por Casimiro que lhe tampa a boca com a mão)

CASIMIRO COCO
(Para Pelonha) Tenha calma, Pelonha. Não se apoquente, não, que o 
negócio aqui está meio catingoso.

PELONHA
Catingoso vai ficar é você, depois que eu lhe matar. E que história é essa 
de noiva?

CASIMIRO COCO
(Puxa Pelonha para o canto da sala e fala baixinho) Tenha calma que 
vou lhe explicar tim-tim por tim-tim. Eu saí de casa com o intuito de 
comprar o meu remédio para acabar com aquela dor no espinhaço que 
eu estava sentindo. Foi aí que, sem querer, ouvi um baticum e vim dar 
uma olhadinha na casa do meu compadre Capitão João Redondo. Eu 
fiquei sabendo da festa de noivado que ele ia promover e eu, como não 
podia faltar por uma questão de consideração, vim deixar os meus e os 
seus comprimentos para o casal de pombinhos. 

PELONHA
E precisava demorar tanto?

CASIMIRO COCO
É porque eu não falei a história toda. Eu já ia embora quando encontrei 
meu velho amigo de infância, Tampinha. 

TAMPINHA
Rapaz, decida logo. Você é ou não é meu amigo de infância?

CASIMIRO COCO
(Cutucando Tampinha) É claro que sou. (Para Pelonha) Você sabe muito 
bem que quando a gente encontra um amigo de infância, tem muito 
assunto pra falar. Por isso que eu demorei tanto.

PELONHA
Quatro meses?

CASIMIRO COCO
E a viagem? Você não conta, não é? Eu vim foi de jumento. Se fosse de 
avião, era num instante.

QUITÉRIA
(Puxando Casimiro para o meio do salão) Casimiro, por gentileza. Você 
poderia agora me dar uma pequena explicação do que está acontecendo 
e me dizer quem é essa mulher?

CASIMIRO COCO
Agora eu não posso. A minha crise de coluna aumentou e eu tenho que 
ir em casa tomar um remédio e depois eu volto pra contar tudo. (Saindo)

PELONHA
(Interrompendo) Precisa não. Eu tenho um remédio muito bom pra lhe dar.

CASIMIRO COCO
Que história é essa de remédio? Você nunca me deu remédio e agora 
quer me dar? 

PELONHA
Eu trouxe aqui uma colherinha pra você melhorar.

CASIMIRO COCO
Será que é píula?

PELONHA
É melhor que píula.

CASIMIRO COCO
Então é xarope?
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PELONHA
É melhor que xarope.

CASIMIRO COCO
É de conta-gotas, injeção, aerossol ou supositório?

PELONHA
Não é nem um nem outro. O nome dele é “Marmelório no Lombório”.

CASIMIRO COCO
“Marmelório no Lombório”? E esse nome tão comprido, é por que é do 
estrangeiro, é?

PELONHA
Não. É daqui mesmo. É produção brasileira.

CASIMIRO COCO
E toma de quantas em quantas horas?

PELONHA
Depende. Um cabra sem vergonha como você era pra tomar a cada 
sessenta segundos.

CASIMIRO COCO
E como é que se aplica esse negócio?

PELONHA
Eu vou esfregar no seu lombo e vou dizendo: “Marmelório no lombório”, 
“Marmelório no Lombório”...

CASIMIRO COCO
E esse remédio tem garantia mesmo?

PELONHA
É aprovado pelo laboratório Bromatológico da chapuletada.

CASIMIRO COCO
Ele é gostoso igual a choca-cola?

PELONHA
Ave Maria! Bote gostoso nisso. Gostoso e eficiente.

CASIMIRO COCO
Então me dê logo um monte que eu quero provar.

PELONHA
(Batendo com um porrete em Casimiro) Pois toma, cabra safado.

CASIMIRO COCO
(Sai correndo, chorando) Ai, ai, ai, ai... Que remédio comprido da 
cabeça redonda é esse? 

PELONHA
(Batendo) Bandido! Ordinário! Canalha! Isso é pra você aprender a não 
namorar mais. 

CASIMIRO COCO
(Chorando) Eu não estava namorando. Ai, meu Deus. 

PELONHA
Cale a boca, que não tem negócio de seu Deus não. Entupa-se. (Batendo) 
Que agora é que eu estou me zangando. 

CASIMIRO COCO
Ai, ai, ai, sua perua do rabo arrancado!

PELONHA
“Perua do rabo arrancado”? Fique sabendo que eu peso cinquenta quilos 
e meu braço cento e oitenta. Cale essa boca senão lhe mato de porrada 
aqui na frente do povo.

QUITÉRIA
(Gritando) Casimiro Coco! 

CASIMIRO COCO
Agora é a outra.

QUITÉRIA
Me responda de uma vez por todas: quem é essa mulher e por que ela 
esta lhe batendo?
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CASIMIRO COCO
Eu vou ser sincero.

QUITÉRIA
Seja.

CASIMIRO COCO
Eu vou dizer a verdade.

QUITÉRIA
Diga.

CASIMIRO COCO
Eu vou tomar coragem.

QUITÉRIA 
Pois tome logo e diga.

CASIMIRO
Espera que eu estou tomando.

PELONHA
(Para Casimiro) Vamos, safado! Diga quem sou eu.

CASIMIRO COCO
É a pessoa que está me batendo.

PELONHA
E vou bater mais se você não falar de uma vez por todas.

CASIMIRO COCO
Eu vou dizer. (Gritando) É minha mulher.

TODOS
O quê?

PELONHA
Fala alto, desavergonhado. (Belisca o braço de Casimiro)

CASIMIRO COCO
(Sofrendo a dor do beliscão) É minha mulheeeeer... Ai! 

TODOS
Mulher?

CORONEL GASPARINO
(Para Casimiro) Seu miserável! Você ia se casar com minha filha já tendo 
outra mulher?

PELONHA
(Para Casimiro) Casar? Que história é essa de casar?

QUITÉRIA
(Para Casimiro) Seu traidor de uma figa!

TAMPINHA
(Para Casimiro) Eita, Casimiro velho arrochado. Eu sempre quis ter um 
amigo mulherengo.

JOÃO REDONDO
Eu não disse, Coronel, que era um charlatão.

CORONEL GASPARINO
(Aponta o revólver) E você, cale a boca! Sua hora está chegando.

PELONHA
(Para Casimiro) Então quer dizer que você ia se casar com a moça, seu 
vagabundo?

CASIMIRO COCO
Deus me livre e guarde.

QUITÉRIA
(Para Casimiro) E aquela conversa do sentido apaixonado era mentira?

PELONHA
(Para Casimiro) Apaixonado? 

CASIMIRO COCO
(Para Quitéria) Era verdade. Eu falei apaixonado, mas foi por Pelonha.

CORONEL GASPARINO
(Para Casimiro) Você é louco? Ia casar de novo já sendo casado?
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CASIMIRO COCO
Eu tentei explicar e o senhor não deixou.

JOÃO REDONDO
Então, Coronel, tem uma coisa errada. Na sua regra não era bem claro 
que não permitia homem casado participar da competição?

CORONEL GASPARINO
Era.

TAMPINHA
Quer dizer que você era casado de verdade, 
Casimiro? 

PELONHA
(Para Casimiro) Na igreja e no 
papel.

TAMPINHA
Por que você não me falou antes, 
rapaz? Meus parabéns, velho 
amigo!

CASIMIRO COCO
Amigo que nada. Amigo é um tapa no teu pé 
do ouvido, se tu não se calar!

TAMPINHA
Olhe, Casimiro, você pare com isso. Hora 
você é meu amigo, hora você não é mais. Desse 
jeito eu vou ficar com uma crise de identidade 
profunda.

JOÃO REDONDO
Então, se Casimiro Coco era casado, isso quer dizer 
que a competição foi anulada e não está valendo 
nada. Ou seja, o senhor Coronel não tem mais o 
direito de me matar. 

CORONEL GASPARINO
O senhor tem razão. Por motivos de violação da lei e trapaça, eu declaro, 
diante de todos, que a competição está anulada.

JOÃO REDONDO
(Apertando-o a mão) Obrigado, Casimiro! Estou lhe devendo uma.
CASIMIRO COCO
Depois a gente se acerta. Hoje mesmo ainda vou cobrar.

QUITÉRIA
E o meu casamento, papai?

CORONEL GASPARINO
Seu casamento eu não sei. (Para Casimiro) Eu sei que agora eu tenho 
que acertar as minhas contas com um impostor de “araque”. 

CASIMIRO COCO
Agora me lasquei.

PELONHA
(Para Casimiro) Bem feito. E eu também vou ajudar no massacre.

CASIMIRO COCO
Fique calada. Você não tem pena de mim, não é? Deixa eu resolver 
primeiro essa parada, depois a gente resolve a nossa.

QUITÉRIA
Não, papai. Depois o senhor resolve isso. Primeiro resolva o meu 
casamento. 

CORONEL GASPARINO
Eita, que azucrinação da moléstia! Se o senhor Capitão João Redondo 
quiser casar com você, eu permito o casamento.

JOÃO REDONDO
Quero não, Coronel.

TODOS
O quê?
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JOÃO REDONDO
Muito obrigado, seu Coronel. Não é querendo desconsiderar o senhor, 
não. Entenda. Eu estive pensando aqui comigo. Ainda sou muito jovem 
para casar. Eu devo brincar mais um pouquinho, depois eu volto a pensar 
em casamento. Por enquanto, vou vivendo minha vidinha de solteiro.
QUITÉRIA
Não, papai. Eu não quero ficar no caritó. Eu quero casar é agora.

CORONEL GASPARINO
E o que é que você quer que eu faça?

CASIMIRO COCO
(Interrompendo) Eu tenho uma ideia, Coronel, pra acabar com toda essa 
conversa.

CORONEL GASPARINO
O que é que você quer, seu esgalamido? Fique calado, que você já 
arrumou bagunça demais por aqui. Essa confusão toda foi culpa sua. 
(Aponta o revólver)

CASIMIRO COCO
(Baixando o revólver da mão do Coronel) Pois eu tenho a solução dos 
seus problemas. Agora temos que fazer um acordo. 

CORONEL GASPARINO
Que acordo é esse? (Aponta o revólver)

CASIMIRO COCO
(Baixando o revólver da mão do Coronel) Se a sugestão que eu der for 
boa, o senhor me deixa ir embora em paz e estamos tudo acertado? 

CORONEL GASPARINO
Espero que não seja outra trapaça, senão lhe arranco as tripas vivo. 
(Aponta o revólver)

CASIMIRO COCO
(Baixando o revólver da mão do Coronel) Confie em mim, Coronel. 
Quem está falando aqui é Casimiro Coco, bate o pau, arranco o bico, 
terequeteco e poff. O senhor promete que me deixa ir embora? 

CORONEL GASPARINO
Dou minha palavra de honra.

CASIMIRO COCO
Está todo mundo de prova que eu não devo nada a ninguém.
PELONHA
(Para Casimiro) Só a mim, quando chegar em casa.

CASIMIRO COCO
Depois a gente conversa com calma. Não me atrapalhe agora.

CORONEL GASPARINO
Pois que fale logo que eu não aguento mais essa confusão.

CASIMIRO COCO
Se ninguém quer casar com a menina, eu sei de um amigo meu que é 
doido por ela. Só vivia suspirando, sonhando em casamento.

QUITÉRIA
(Procurando) E quem é o cavalheiro?

CASIMIRO COCO
(Olhando para Tampinha) Olhe para mim que eu olho para ele.

CORONEL GASPARINO
(Para Casimiro) Homem, diga logo quem é esse atrevido.

CASIMIRO COCO 
Tampinha.

TAMPINHA
Eu?

CASIMIRO COCO
(Cutucando Tampinha) Fale a verdade pra todo mundo ouvir ao mesmo 
tempo. Você vivia dizendo que se tivesse sorte seria o cabra mais feliz 
do mundo. Se casasse com uma menina como essa, era uma felicidade, 
não era?
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TAMPINHA
Eu falei isso, foi?

CASIMIRO COCO
Homem, deixe de brincadeira. Bicho fulero da porra! Você falou isso e 
muito mais. Você disse que adoraria falar pra ela coisas leves, doces, 
poéticas, coisas de que você gostava. Disse até que queria beijar na boca 
dela. Queria fazer uma faxina com um chupão de língua.

TAMPINHA
Eu falei isso, foi?

CASIMIRO COCO
(Interrompendo) –Está vendo, Coronel? Isso é que é um homem 
apaixonado! Case Quitéria com meu grande amigo Tampinha.

CORONEL GASPARINO
Com esse Zé ninguém?

TAMPINHA
Comigo?

CASIMIRO COCO
(Olhando para Tampinha) Cale a boca! Parece que é abestado. É isso 
mesmo, Coronel. O senhor quer resolver o problema. A menina quer casar. 
Então case Quitéria com Tampinha. O caboco velho só tem dois defeitos: 
não é rico nem bonito. Mas é um cabra de bom coração. E com certeza 
vai cuidar muito bem de sua filha. Aceite minha sugestão, Coronel. Olhe o 
que estou lhe dizendo.

TAMPINHA
Esse Casimiro é doido, quer me colocar numa enrascada dessa.

CORONEL GASPARINO
O que é que você acha, minha filha?

QUITÉRIA
Não tendo outro jeito, eu aceito. Eu não quero é ficar moça velha.

CORONEL GASPARINO
(Para Tampinha) E você, seu rola bosta? Aceita se casar com minha filha?

TAMPINHA
Coronel, eu...

CASIMIRO COCO
(Interrompendo) Ele aceita, Coronel. É que o menino é um pouco 
encabulado. (Agarra Tapinha pelo pescoço e o força a dizer) Diga que 
aceita, seu merda.

TAMPINHA
(Esforçando-se para falar) Eu aceito. 

CORONEL GASPARINO
Então, se existe acordo das partes, que se realize o casório.

QUITÉRIA
Não era bem o que eu pensava não, mas está bom.

CORONEL GASPARINO
(Saindo) Vamos embora que está na hora de ajeitar a papelada.

TAMPINHA
Olhe, Casimiro, como sempre você me deixa confuso. Eu não sei se lhe 
agradeço ou se mando você se catar.

CASIMIRO COCO
Não diga mais nada. Vá embora e curta seu casamento que o homem está 
apressado. (Empurra Tampinha)

CORONEL GASPARINO
Vou cumprir minha palavra com muito desgosto. Eu queria mesmo era 
lhe rasgar todinho, do começo ao fim. Porém, fazer o quê? Eu só lhe digo 
uma coisa: nunca mais você me apareça por essas bandas. Está ouvindo, 
Casimiro Coco? (Sai)

CASIMIRO COCO
Se preocupe não, Coronel. Já esqueci até o caminho.

QUITÉRIA
“Tchauzinho”, Casimiro. Pena que não deu certo. Ia ser tão gostoso... 
(Para Pelonha)
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CASIMIRO COCO
Eu digo o mesmo.

PELONHA
(Para Quitéria) Deixe de enxerimento com meu marido, viu? Sua gali...

CASIMIRO COCO
(Interrompendo) Cala a boca. Tu tá ficando doida?

TAMPINHA
Até mais, Casimiro. Muito obrigado por tudo. 

CASIMIRO COCO
(Empurrando) Homem, vai embora, pelo amor de Deus. 

TAMPINHA
Casimiro, você é o amigo mais estranho que eu já tive. Um dia eu aprendo 
a conviver com você. (Sai)

CASIMIRO COCO
Você devia aprender era a ficar com a boca calada, isso sim. Ainda bem 
que deu certo. Escapei por pouco.

PELONHA
Escapou nada. Agora é minha vez. (Levanta o porrete)

CASIMIRO COCO
Pelonha, deixe de escandelo aqui na casa do meu amigo Capitão João 
Redondo. (Agarra João Redondo pelo braço piscando o olho) Você parece 
que é mal-educada, não respeita nem a festa de aniversário do homem. 
Vamos deixar essa confusão pra depois. Você não quer atrapalhar a 
diversão do homem, né? Você já deu os parabéns do homem?

PELONHA
Desculpe meu jeito, Capitão. Eu estou um pouco nervosa. Meus parabéns!

JOÃO REDONDO
Muito obrigado. Não há de quê, dona Pelonha. Esqueça essa bobagem 
toda e venha se divertir com a gente. Casimiro, fique sabendo que aqui 
você é bem-vindo. Beba e coma o que quiser. Pode brincar a noite toda, 
que essa festa vai durar uma semana. Afinal de contas, no meu aniversário, 
eu nasci de novo graças a você. 

CASIMRIO COCO
Então vamos deixar de conversa e aproveitar, que nem todo dia é dia de 
festa.

PELONHA
Está certo. Depois eu lhe pego, Casimiro Coco. Seu danado!

CASIMIRO COCO
Vamos deixar esse assunto para outra peça. Tocador?

TOCADOR
Diga, Casimiro.

CASIMIRO COCO
Você ainda está me devendo uns trinta e sete centavos de toque, não 
está?

TOCADOR
Mais ou menos.

CASIMIRO COCO
Pois vamos quitar nossa dívida agora. Quando eu disser: “Balanceou, 
xaxeou, musga”, você toca, que eu vou dançar uma saramelada com a 
cavalheira mais formosa do planeta.

TOCADOR 
Assim seja.

CASIMIRO COCO 
Balanceou, xaxeou, musga!

A música começa. Casimiro e Pelonha 
dançam agarrados. O salão se enche de 
casais. Capitão João Redondo assiste 
a tudo muito alegre. A cena termina 
com a música tocando. Black out.


