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 CORO INTERNO Haja alegria     (bis)
  Haja calor!     (bis)    
  Para saudar     (bis)
  O Seu Doutor!    (bis)

 FAÍSCA Hip! Hip! Hurrah! Seu Doutô Juca Policarpo. Neste momento 

 TODOS Bravos! Muito bem!

 FAÍSCA Uê, gente! Eu ainda não acabei. Posso falá, Seu Majó?

 MAJOR Fala, rapaz!

 FAÍSCA Seu Doutô Juca, eu, o mais humilde dos moradô desta vila...

 TODOS Muito bem, muito bem!

 FAÍSCA Uê, gente! Está vendo, Seu Majó? Não me deixam falá!

 MAJOR Fala, rapaz!

 FAÍSCA Seu Doutô Policarpo, eu, o mais pequeno do mais menó do  
  pequeno, o mais humilde dos humilde moradô desta vila, toma  
  a honra de saudá a vossa senhoria pelo feliz regresso à sua  
  terra natá.

 TODOS Hip! Hip! Hurrah! Bravos!

  

  Major, Faísca, depois Cota 

 MAJOR Fizeste asneira, rapaz!

 FAÍSCA Mas eu me atrapaiei, Seu Majó!

CENA
entram MAJOR
e FAÍSCA
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 MAJOR Mas não se atrapaiasse! Dizer menos de mais menor.

 FAÍSCA Eu queria dizer menor do menor, Seu Majó.

 MAJOR Fizeste asneira. Eu te disse que no teu discurso falasse do  
  Doutor Raposo, moço formado como meu  lho. No teu discurso,  
  devia ter falado no moço, en m, o que passou, passou. Como  
  vai a festa para logo?

 FAÍSCA Tá tudo preparado, Seu Major. Assim que anoiteça, isto  ca  
  assim de povo!

 MAJOR E os foguetes?

 FAÍSCA Uê, gente, eu não  z outra coisa durante a semana. Está aí Sinhá  
  Cota que pode dizê.

 COTA Oie, Seu Major. Como vai? Está bem? Foi mesmo à corte do Rio?

 MAJOR Lá vem besteira! Pois então eu não haverá de ir? Eu queria  
  chegar aqui na vila com o meu  o doutor formado, só pra  
  quebrá a castanha de Cutrim. Ele vivia dizendo aí que o meu 
   o não se formava, que era um burro.Está ele formado com  
  pregaminho, doutor de lei.

 FAÍSCA Ih! Sinhá Cota, agora é que eu quero vê. Coronel Cutrim vive  
  dizendo aí que ele é o maior d�’esta terra, proque o partido dele,  
  Conservador, está de riba, e ele é delegado de poliça. Mas Seu  
  Majó que tem um  o doutor, agora é que eu quero vê quar dos  
  dois é mais maió!

 MAJOR Lá vem besteira! O mais maior sou eu ! Meu partido Liberá,  
  confesso, está por baixo, mas eu sou intendente. Quem cobra  
  os impostos? Eu, portanto, o mais maior sou eu. E agora com  
  meu  o doutror aqui é que o Cutrim não se faz de besta. Se não  
  arrumo meu  o com livro e tudo em riba dele.

 FAÍSCA Ele então que tem um montão de livro ansim!
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  cantam
  Ninguém agora
  Ninguém agora
  Me desautora
  Ninguém se alvora
    
  A me fazer fumaça, não
    Formei meu  o
   E desa o
   O poderio
   De maiorá desse sertão.

    Formei meu Juca
    Pra pôr maluca
    Essa caduca
    Gentinha lá do Seu Cutrim
 
                     repete  
  Doutor formado
  Advogado
  Cá pro meu lado
  O Juca torce a lei pra mim

 COTA e FAÍSCA É isso mesmo, Seu Majó.

 MAJOR Vai cuidar da festa, rapaz, eu quero, logo mais, muita gente e  
  alegria e muita satisfação. Ah! E muitos vivas ao partido Liberá,  
  que é pro Cutrim ouvir de lá e  car danado.

 FAÍSCA Sim, senhor, Seu Majó! 

 MAJOR Ah! Olha aqui, Faísca; muitos vivas também ao meu  o e ao  
  Doutor Raposo. É verdade, Cota, onde está a Jurity? Ainda 
  hoje não a vi.

 COTA Está boa, Seu Majó.

 MAJOR Vai buscá-la, eu quero ela na festa que é pra alegrá meu  o  
  doutror.

 COTA Deixa primeiro eu abraçá Seu Juca.

 FAÍSCA Seu Juca, Virge Maria!
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 MAJOR Seu Juca? Doutor Juca, o rapaz está formado, arrespeite o  
  pregaminho.

 FAÍSCA É perciso respeitá, gente! Oie Seu Doutô aí.

 MAJOR Cá vem meu  o aí, agora vê como trata Doutor Juca.

 FAÍSCA Arrespeite o pregaminho.

 BIBINA do lado de fora da casa
  Vem cá pra fora, Juca. 
  

 MAJOR Então, vem tomar o fresco da tarde, Doutor Raposo?

 SINHÁ Olha aí, Juca, não conheces?

 JUCA Não. Quem é?

 COTA Ué, gente! Menino que eu carreguei nos braços.

 FAÍSCA Era mansinsinho, não era, sinhá Cota?

 JUCA Quem é, mamãe?

 SINHÁ A Cota...

 JUCA Ah! A Cota. Como vai, está boa?

 COTA Eu vou indo. Seu Doutô está forte? Seu Doutô vai  car com 
  a gente?

 BIBINA Fica com a gente pra toda a vida.

CENA
Os mesmos e BIBINA, SINHÁ, 
RAPOSO e DOUTOR JUCA
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 JUCA É possível.

 MAJOR Doutor Raposo deve estar com saudades das avenida. Ah!  
  Faísca, eu queria que tu visses o palácio lá da corte.

 FAÍSCA Maior que nossa casa da Câmara?

 MAJOR Lá vem besteira! A casa da Câmara pode lá se comparar com 
  os palácios do Rio?

 CORCUNDINHA dentro, canta
  Eu vivo só nesta vida            
  Carregando a minha cruz       (bis)
  Vivo atrás de ti, querida          
  Como a sombra atrás da luz  

 JUCA Quem é?

 RAPOSO Quem canta assim tão tristemente?

 MAJOR É o Manequinhas, tu não te lembras dele, meu  lho? É aquele  
  rapaz que eu criei desde pequeno,  cou meio desequilibrado  
  pramorde Jurity. Ficou apaixonado por ela, mas ela já está noiva  
  do Graúna.

 SINHÁ Coitado, passa as noites no mato a cantá!

 BIBINA E como canta! Quando ele pega na viola, é arranha as cordas,  
  faz a gente chorá.

 FAÍSCA Mas chorá choro de lágrima mesmo, Seu Doutô!

 JUCA Pelo que vejo, essa Jurity é fatídica, faz os moços perder a  
  cabeça.

 MAJOR Qual tídica qual nada! O que ela é é boa cantadeira. O moço  
  que não for bom na viola não se atira pra riba dela, não. Mas é  
  verdade, Cota ainda não bebeu à saúde do meu  o, doutor. 
  Leva ela lá pra dentro pra bebê. Rapaz vai tratar dos fogos.
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  saem Bibina, Sinhá, Cota, Major, Raposo, Juca, Faísca

 RAPOSO Quem é essa Jurity? 
  desce

 JUCA Não há meio de recordar-me, naturalmente era muito menina  
  quando parti para os estudos. Ah! Faísca! Quem é essa Jurity?

 FAÍSCA Seu Doutô não conhece? É a moça mais bonita cá do sertão.

 JUCA A mais bonita?

 FAÍSCA A mais bonita, sim, Seu Doutor. É um passarinho, vale a pena 
  ver a Jurity. Quando ela está pra chegá numa festa, a gente de  
  longe sabe logo, pruque é um cheiro de frô!

 JUCA Mas ela...

 FAÍSCA Não senhor, Seu Doutor. Menina séria, é sobrinha de Sinhá Cota,  
  vive com ela desde pequenina, ansim. Desde que  cou sem  
  mãe. Já é noiva.

 JUCA De quem?

 FAÍSCA Do Graúna, do vaqueiro da casa, é luxa, Seu Doutô! Trabalha só  
  pra vestir. Faz renda. E luxa mais que quarquer menina cá da vila.

 RAPOSO Mas nem uns beijinhos?

 FAÍSCA Não senhor. Menina séria.

 JUCA Deixa ele falar, acredita que haja alguma matuta que nos resista?

 FAÍSCA Não senhor, Seu Doutor. A Jurity não é disto. Vossa senhoria  
  verá. E vai ver o que é uma moça bonita, uma beleza. Se o Seu  
  Doutor ver ela dançá o chorado,  ca mesmo babado, é mesmo  
  cúmo diz o Graúna: ela dança de tal maneira, que as músicas  
  que a gente ouve parece que sai das saias dela. Parece que as  
  rendas que ela traz no vestido faz as vezes da viola!
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 CABO entrando 
  Olá, Doutor.

 FAÍSCA Oia o cabo aí.

 JUCA Olá, cabo, como vai essa bizarria? Aqui é o meu colega Raposo.

 CABO Muito prazer em conhecê-lo, Doutor Raposo.

 JUCA Este aqui é o comandante do destacamento de policia.

 RAPOSO Aqui também há um destacamento?

 JUCA Comandante daquilo que chamam destacamento. Quatro ou  
  cinco soldados esquecidos nesta vila pelo governo do estado,  
  há uma dezena de anos. 

 CABO Doutor, eu vim abraçá vossa senhoria e esclarecê também  
  uma questão, o Coronel Cutrim mandou que eu formasse a  
  banda de música, a nossa  larmônica Lira de Prata, para saudar  
  a vossa senhoria. E como sei que o pai de vossa senhoria está  
  de ponta com o Coronel Cutrim, eu vim sabê de vossa senhoria  
  se aceita a surpresa. Sim, porque eu não estou para voltar daqui  
  ao terreiro corrido pelo Senhor Majó. Absolutamente...   
  absolutamente.

 FAÍSCA Absolutamente... absolutamente.

 RAPOSO Pelo que vejo, teu pai vive sempre de ponta com o Coronel  
  Cotrim.

 FAÍSCA Não se encontram nunca sem brigá.

 RAPOSO Parece gato e cachorro.

CENA os mesmos e o CABO
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 CABO Ah! Seu Raposo, briga mais do que duas moças que tem um  
  namorado só.

 JUCA A razão é a mais possível. Existem aqui dois partidos: o Liberal,  
  che ado por mim, e o Conservador, dirigido pelo Coronel Cotrim.  
  Mas acontece que meu pai é intendente e cobra os impostos,  
  mas o Cotrim, que é o delegado de polícia, desmoraliza a  
  cobrança. Um prende, o outro manda soltar, en m, meu amigo, 
  é um horror! É verdade, cabo, falaste em banda de música, que  
  tens tu com ela?

 CABO Gente! Pois eu não sou mestre de banda? Comandante do  
  destacamento e mestre da Filarmônica Lira de Prata. Está aí o  
  Faísca que pode dizer. A banda andava muito escangalhada.

 FAÍSCA Vivia tudo brigando.

 JUCA Tu entendes disso de Filarmônica?

 CABO Gente! Pois eu não sou de uma família de músicos? Meu pai  
  era trombone, minha mãe, sanfona, minha irmã era rabeca, meu  
  tio era marimba. Eu me criei no badalo do sino. Com 10 anos, já  
  era sineiro, sou de uma família de músicos.

 FAÍSCA Ah! Seu Doutor já sabe que o cabo anda namorando Dona  
  Faustina?

 JUCA O que, cabo? A irmã do Cotrim? Que mau gosto. Imagina tu 
  que esta Dona Faustina é uma viúva velha, horrível, que tem 
  a mania de namorar todos os moços que aqui chegam.

 CABO Seu Doutor exagera...Velha, velha ela não é. Ela tá um pouco  
  usada. Eu sei que ela não é nenhuma criança, pois ela enviuvou  
  há 15 anos! Mas vossa senhoria  que sabendo que ela não me
  ama como cabo não. É como mestre da Filarmônica Lira de Prata.

 JUCA Conta lá, como foi isto?

 CABO Como vossa senhoria sabe, a música é um remédio danado pra  
  abrandá os coração das muié. Dona Faustina não queria sabê  
  de mim como cabo pra nadinha desta vida. Ah! Mas quando me  
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   z músico a coisa foi outra, quando ela viu que eu no bombo 
  tirava uma colcheia de quatro semifusas,  cou me oiando toda 
  de olhos arrevirado! Vossa senhoria precisa me ver tocar bombo,  
  eu tenho embocadura.

 JUCA Não, eu tenho medo de me apaixonar também.

 CABO Vossa senhoria está caçoando, eu não posso perder tempo, 
  Seu Doutor, eu ainda tenho que reunir a  larmônica. Posso  
  então trazer a banda?

 JUCA Evidentemente.

 CABO Garante que Seu Majó não expulsa a gente aqui do terreiro? 
  Eu não posso  car desmoralizado. 
  sai

 JUCA Garanto.

 RAPOSO É estupendo este cabo!

 JUCA São  guras que só se encontram no sertão.

 MAJOR entrando 
  Então, Seu Doutor, que tal o fresquinho da tarde? Pode tirar 
  o paletó, pode  car à vontade.

 FAÍSCA Tira o paletó, Seu Doutor.

 RAPOSO Não, obrigado.

 MAJOR Eu vou mandar buscar um cafezinho.

 JUCA Bem lembrado.

CENA
RAPOSO, JUCA, 
FAÍSCA e MAJOR
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 MAJOR Vai, rapaz, vai buscar um cafezinho pro Doutor.

 FAÍSCA Buscar um cafezinho bem gostoso, Seu Doutor. sai

 MAJOR senta
  Seu Doutor, está com saudades das avenidas do Rio? Aqui não  
  tem os maçaimes.
  

 FAÍSCA entrando com Balbina e Sinhá 
  Pronto, o café. 
  pausa 
  Está quentinho, foi feito n�’água quente.

 MAJOR Lá vem besteira! Então não havia de ser feito n�’água quente?

 BIBINA Está bom, doutor?

 RAPOSO Delicioso.

 MAJOR O café daqui não é como o do Rio, mas em todo o caso, bebe-se.
   O café do Rio, não nego, é bom; mas comigo aconteceu uma  
  coisa desagradável.

 RAPOSO Com o Major?

 JUCA O que foi, meu pai?

 MAJOR Eu lhe conto. Eu entrei, uma ocasião, num café lá no Rio,  
  tinha um bandão de gente e tudo sentado no redor da mesa.  
  E como meus pais me ensinaram a ser delicado, eu entrei e  
  fui de mesa em mesa cumprimentar um por um. �“O senhor  
  como está? Está bem? Sua família, seus  o?�” Sabe o que  
  acontecer? Riram-se de mim. 

CENA
Os mesmos, mais 
BALBINA e SINHÁ
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 JUCA Meu pai, isto só se encontra aqui na roça.

 MAJOR Na roça e na cidade, a inducação é só uma.

 BIBINA Papai,papai. Adivinha quem vem aí? A Jurity! 

 JURITY entrando. Canta
  Sou morena, sou roceira
  A mais leve e a mais faceira
  Que já tem pisado aqui (bis)
  Meu riso de tudo zomba
  Esquiva eu sou como a pomba
  Como a pomba Juriti  (bis)

  Sou mais leve que a espuma
  Do que a pena, do que a pluma
  Mais doce que a sapoti     (bis)
  Quando nos sambas eu chego
  Há calor, desassossego
  Para ver a Jurity    (bis)

  Quando requebro um chorado
  Fica tudo perfumado
  A baunilha, a bogari     (bis)
  Quando piso no terreiro
  Fala o povo o ano inteiro 
  Da graça de Jurity     (bis)

  falando 
  E Seu Doutor como chegou, bem?

 JUCA Bem, bem, estás linda, sabes? Nunca imaginei que fosse 
  tão bonita?

 JURITY Bonita, eu? Quem perdeu beleza para eu achar?

CENA os mesmos e JURITY
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 RAPOSO Apresenta-me, apresenta-me.

 JUCA Ninguém, monopolizaste toda.

 MAJOR Que te disse eu?

 RAPOSO Apresenta-me.

 JUCA Apresento aqui o meu colega Raposo.

 JURITY Muito prazê em conhecê. Seu Doutô não se lembra de mim?

 JUCA Como não?

 JURITY Se se lembrava de mim, o que é que o Senhor Doutor trouxe  
  pra mim?

 JUCA O que trouxe?

 MAJOR Agora é que ele está atrapalhado! Ele não trouxe nada.

 FAÍSCA Ah! Seu Majó, tá mesmo atrapaiado.

 JUCA Trouxe-te um presente.

 JURITY Qué dê? quê dê?

 MAJOR Ué! Não é que ele trouxe mesmo! Se tem de dar o lenço, dê  
  logo. À roceira não se promete nada.

 JUCA O lenço está lá dentro da mala. Se queres tomar incômodo 
  de vires buscá-lo...

 TODOS Vai, vai, Jurity.

 JUCA Anda, vem pra cá, Raposo.

 FAÍSCA Ela está acanhadinha, não é, Seu Major?
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 MAJOR Ela está acanhadinha, mas vai indo. Entra, gente. 
  saem 
  Vai beber à saúde de meu  o, doutor, Tem muita cerveja lá dentro.

 FAÍSCA E a cerveja pode beber à vontade que não faz mal, não é, 
  Seu Major?

 MAJOR Vocês viram como os doutores  caram bestas com a Jurity? 
  Eu estava ansioso que ela chegasse, só pra eles verem que 
  aqui no sertão também tem moça bonita.

 FAÍSCA Seu Majó, lá na corte do Rio também tem moça bonita como 
  a Jurity?

 MAJOR Lá vem besteira! Pois então não haverá de ter? Uma cidade  
  grandiosa como o Rio?

 FAÍSCA Como a Jurity, não creio, Seu Majó.

 PADRE entrando 
  Deus esteja nesta casa.

 FAÍSCA Aí Seu Vigário. Bença, Seu Vigário.

 BIBINA A bença, meu padrinho.

 VIGÁRIO Deus a abençoe. Então, compadre, vá me chegando esses ossos  
  e me contando coisas novas e bonitas que viu lá pelo Rio de  
  Janeiro. O que é isto? Está soberbo porque formou seu  lho?  
  Está zangado comigo?

 MAJOR Estou, sim, compadre, estou muito zangado.

 PADRE E por quê?

CENA
PADRE, FAÍSCA, BIBINA, 
SINHÁ e MAJOR



 FAÍSCA Então vossa senhoria não sabe?

 MAJOR Rapaz, não te metas nas conversas dos mais velhos. Estou  
  zangado, com muita razão, pois o compadre não mandou  
  tocar os sinos da igreja na chegada do meu  o doutor. Eu  
  parei no largo da igreja de prepósito, só pra metê raiva ao  
  Cotrim. Isto não é de amigo, compadre, não é de amigo!

 PADRE Não podia.

 FAÍSCA Não podia por que, Seu Vigário? Por quê?

 MAJOR Não te mete, rapaz... Se o Juca fosse  o do Coronel Cotrim, 
  o compadre fazia até um dia de  nado.

 SINHÁ Era capaz de fazê até uma semana santa.

 PADRE Não podia tocar...

 MAJOR Não podia por quê?

 FAÍSCA Por que, Seu Vigário?

 MAJOR Não te mete, rapaz!

 PADRE Porque os sinos só podem tocar nas cerimônias religiosas.

 MAJOR Ah! Eu não sabia.

 PADRE E vocês vivem dizendo que eu sou amigo do Coronel Cotrim, 
  e eu sou amigo dos dois.

 MAJOR É nada!

 SINHÁ É nada!

 FAÍSCA É nada, Seu Vigário, é nada!

23
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 MAJOR Rapaz, ainda te dou um banho de cabeça pra baixo!

 PADRE Pois  quem sabendo que o coronel Cotrim vem cumprimentar  
  seu  lho doutor.

 MAJOR Cotrim cumprimentá meu  o? Qual! O compadre não está bom  
  da mioleira, não...

 PADRE Oh! Compadre!

 MAJOR Cumprimentá a mim... o Major Policarpo de Souza Magalhães?  
  Cruiz... Credo...

 PADRE Mas compadre...

 MAJOR Aqui no meu terreno ele não pisa o pé! Pessoa do partido  
  conservadô não pisa no terreno do partido Liberá!

 PADRE Mas compadre...

 MAJOR Ele pisá aqui? Qual, ele nem encontra saída.

 FAÍSCA Estou com Seu Majó, cada macaco no seu gaio.

 MAJOR Pois então coloque-se você no seu!

 PADRE Pois ele até mandou formar a banda de música.

 MAJOR A banda de música?

 PADRE Sim, a banda de música.

 MAJOR A  larmônica?

 PADRE Sim, a  larmônica.

 MAJOR A Lira de Prata?
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 PADRE Sim, a Lira de Prata.

 MAJOR Estou desarmado. Olha, Faísca. Oia, Bina. Oia, minha muié,  
  o Cotrim vai trazê a banda de música pra cumprimentá nosso  
   o doutor. Estou desarmado.

 FAÍSCA Estamo desarmado, Seu Majó!

 PADRE Confesso que foi uma consideração!

 MAJOR Não há dúvida, é uma consideração, temos que recebê-lo.

 FAÍSCA Temos que recebê-lo.

 MAJOR É consideração, mas... mas aí há coisa.Isto é medo do sabê do  
  meu  o doutô.

 FAÍSCA É mêdo, sim, Seu Majó! Doutô, Seu Majó? Doutô não é osso.

 MAJOR Então você está chamando meu  o de osso?

 FAÍSCA Eu? Virge Maria! Doutô, quer dizer que é bom mesmo!

 PADRE Mas onde está o doutor, Seu Major? Onde está o doutor Juca,  
  que ainda não o vi?

 MAJOR Lá dentro, compadre.

 SINHÁ Entre, compadre!

 FAÍSCA Vossa senhoria é de casa, Seu Vigário.

 MAJOR Vá tratar da festa, rapaz!

 FAÍSCA Vou já, Seu Majó. Mas isto é medo, não é, Seu Majó?

  saem todos 
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 GRAÚNA entrando 
  Sinhá Cota! Seu Doutor já chegou?

 COTA Chegou, sim, está tudo em festa.

 GRAÚNA E a Jurity, Sinhá Cota? Ainda não a vi hoje!

 COTA Está lá dentro. Os doutores acharam ela bonita! Vai lá dentro.

 GRAÚNA Vou sim, Sinhá Cota. 
  vai saindo

 COTA Você não vá chamá Seu Juca. É Doutor Juca. O major diz que 
  ele tá formado e é perciso arrespeitá o pregaminho. 
  Graúna sai

 FAÍSCA Sinhá Cota! Sinhá Cota! A  larmônica tá formada na casa do  
  Coroné Cotrim, tá preto de povo! Vem vê, Sinhá.

 COTA Tá formada?

 MAJOR entrando 
  Ah! Cota, que negócio é esse de muié dama aí na vila?

 COTA É uma muié, Seu Majó.

 MAJOR Lá vem besteira! Que é muié sei eu, mas que espécia de muié é?

CENA COTA e GRAÚNA

CENA
COTA, FAÍSCA 
e depois MAJOR
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 COTA Espécia eu não sei, Seu Majó.

 MAJOR É casada, solteira, viúva, ou neutra?

 COTA É muié dama.

 MAJOR Muié dama?

 COTA De pó na cara.

 MAJOR De pó na cara, não pode. Aqui na vila não pode entrar muié  
  dama, Cota. Corre lá e não deixe entrá essa muié!

 COTA Creio que o coronel Cotrim já deu ordem pra não entrá.

 MAJOR Cotrim! Não pode! Cotrim não pode proibir a entrada de ninguém  
  na vila, o mundo é grande e todo o mundo pode entrá onde qué!

 COTA Mas Seu Majó não disse que ela não podia entrá?

 MAJOR Lá vem besteira! Eu disse, mas já que o Cotrim não qué que ela  
  entre, eu tenho que contrariá. Política é assim, tu não entendes.

 FAÍSCA Seu Major, a  larmônica formada na casa do coronel Cotrim.

 MAJOR Já está formada?

 COTA Vamos ver, Seu Majó, dali da esquina a gente vê. 
  saem

 JUCA Palavra, eu até não posso compreender como nestas brenhas  
  do sertão existe uma criatura tão linda como tu.

CENA
JUCA, JURITY 
e RAPOSO
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 RAPOSO Lindíssima!

 JURITY Qual! 
  toma cena 
  Imagina tu, Raposo, uma criaturinha desta no Rio de Janeiro,  
  com um lindo sapatinho de salto alto, uma meias de seda e 
  um rico espartilho...

 JURITY O quê? O doutor pensa que eu era capaz de usar isso?

 JUCA Isso, o quê?

 JURITY Espartilho.

 JUCA Mas espartilho é coisa chique... Todas as mulheres da cidade  
  usam.

 JURITY Pois eu só conheço um espartilho.

 RAPOSO  Qual?
 e JUCA 

 JURITY Os braços do meu noivo.

 JUCA Mas será mesmo possível que tu ames o Graúna?

 JURITY Pois se ele é meu noivo! 

 JUCA Isto de noivo não tem importância. Há de haver forçosamente,  
  neste coraçãozinho, lugar para outra pessoa qualquer que não  
  seja o Graúna.

 JURITY Não há, nem pode haver.

 JUCA Então só amas a ele?

 JURITY Só, só e só! 

  ouve-se a voz do Corcundinha cantando ao longe
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 CORCUNDINHA cantando fora
                        Ai, que sorte a minha sorte     (bis)
                        De querer quem não me quer
                        Eu tenho o frio da morte
                        No calor duma mulher.
 

 JURITY  Quanta a ição
                         Quanto amargor
  Ao coração
  Faz-me este amor.

  Jurity trasmuda-se. Toda a sua vivacidade e faceirice   
  transformam-se em emoção de pena. Juca e Raposo  tam-na 
  à proporção que o canto vai seguindo. Ela encosta-se em uma  
  árvore, dolorosamente

 JUCA Este é o Corcundinha. É o que morre de amores por ti, não é?

 JURITY Coitado! Isso corta o coração! 
  sai 

 RAPOSO Com esta não arranjamos nada.

 JUCA Por quê?

 RAPOSO Porque tem alma.

 JUCA Não tem importância. Amanhã ou depois será nossa,

 FAÍSCA entrando 
  Seu Doutor Juca! Seu Doutor Raposo! A  larmônica já vem ali!  
  Mais de 99 mil pessoa! Vem ela, vem o Cabo, Dona Faustina,  
  vem todo o mundo!

CENA
os mesmos e FAÍSCA, depois MAJOR, 
PADRE, JURITY e BIBINA
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 MAJOR A banda de música vem ali! O mundo está pra acabar, 
  compadre! Quem haverá de dizê que o chefe do Partido   
  Conservador viesse em pessoa cumprimentá o partido Liberá!

 PADRE Graças a Deus, compadre!

 JURITY entrando 
  Seu Majó! A gente hoje dança?

 MAJOR Eu quero muita alegria e muita satisfação!

 BIBINA Que bom, vamos dançar!

 MAJOR Dançar a noite toda e entramos o resto da noite até o dia   
  seguinte. É verdade, Jurity, canta qualquer coisa pra nós e 
  os seus doutô ouvir.

 JURITY Eu não, cantá na frente deles?

 TODOS Canta, sim, Jurity!

 FAÍSCA Ela está acanhadazinha. Mas ela canta sim, Seu Doutô.

 JURITY Bem, eu canto. Mas vocês acompanham.

 TODOS Sim, sim! 

 JURITY  canta
  Meu amor nasce nos ares    (bis)
  Seu bem.
  Tal qual um passarinha
  Voa aqui, voa acolá     (bis)
  Seu bem
  Ah! Ah! Ah!.
  Vai andando o seu caminho
           Acendendo o fogo     (bis)
  Fogo, foguinho!
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  II
  Meu amor nasce nas  ores     (bis) 
  Seu bem!
  Em  gura de um raminho
  Cheira aqui, cheira acolá     (bis)
  Seu bem!
  Vai andando o seu caminho
  Acendendo o fogo
           Fogo, foguinho!     (bis)

  

  fora estalam os foguetes. Vivas ruidosos ao Doutor Juca Fulgêncio. 
  A banda de música, que é toda caricatural, entra tocando,   
  desa nadamente, uma marcha com grande estrondo de metais. 
  À frente vem o cabo, tocando o bumbo, ao mesmo tempo   
  dirigindo a banda com a maceta. O povo, aos vivas, invade a cena.  
  Duas crianças  sobraçam foguetes, um terceiro, muito vivo e muito
   esperto, traz um tição aceso e, a todo o momento, quer soltar um  
  foguete que traz consigo. Gritam-se vivas à Filarmônica Lira de  
  Prata. Cabo dirige a banda, pedindo, mandando que este ou  
  aquele instrumento se faça ouvir. Atrás, vem o Capitão Cotrim  
  e Dona Faustina. Só depois que o Cabo, com um sinal ou palavra,  
  manda a música parar

 CABO Pronto, Seu Coronel!

 COTRIM Seu Majó Policarpo!

 MAJOR Lá vem besteira!

CENA Os mesmos

CENA
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 COTRIM Seu Major Policarpo, eu quis, com esta grandiosa manifestação,  
  provar ao senhor que não sou tão invejoso como o senhor diz.

 MAJOR Ele já começa.

 COTRIM Aqui estou eu, aqui está a mana Faustina.

 MAJOR Ele já começa.

 COTRIM Aqui estou eu, aqui está a mana Faustina.

 MAJOR Outra peste!

 COTRIM Ali está o cabo comandante destas forças, que garante a zona!

 MAJOR Garante as costas! É capanga dele!

 COTRIM Está aqui a Lira de Prata, aqui está o meu partido, que viemos  
  compartilhar da alegria por ter formado seu  o Juca!

 FAÍSCA Virge Maria! Juca só?

 MAJOR Juca, não! Doutor Juca! O rapaz está formado. Arrespeite o  
  pregaminho.

 FAÍSCA É perciso arrespeitá!

 COTRIM Bem, discurpe.

 MAJOR Acabou? Não tem mais nada pra falá?

 COTRIM Não.

 MAJOR Pois então, peço a palavra!

 FAÍSCA Silêncio tudo! Seu Majó vai falá!
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 MAJOR discurso 
  Senhor Coronel Cotrim, agradeço ter vindo cumprimentá minha  
  família e meu partido.

 COTRIM Isso não!

 MAJOR Ah! Não é pra meu partido? Pois então não quero nada! Nem  
  pra mim, nem pra meu  o doutor, nem pra minha família. Você  
  conheceu a força, Cotrim?

 COTRIM Que força?
 

 MAJOR A força do partido Liberá! Você dizia que meu  o não 
  se formava, que era um burro, ali está ele formado com   
  pregaminho, doutor de lei. Diz agora que ele não é formado.  
  Você veio foi com medo!

 PADRE intervindo 
  Compadre, isto não é maneira de receber uma visita

 COTRIM Está aí! Eu bem não queria vir, foi o Senhor Vigário que me  
  obrigou.

 MAJOR Você veio foi com medo de sabê de meu  o doutô!

 COTRIM Você é um estúpido!

 MAJOR Estúpido? Arrepita só, se é capaiz!

 JUCA intervindo 
  Que é isto, meu pai?

 COTRIM Estúpido, sim! 
  avançam um para o outro. Os outros seguram-os, enquanto toca  
  a música

 CABO Toca a música! 
  a música para com a voz do cabo

 CABO Para a música!
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 PADRE Mas o que é isto? Eu queria que vocês  zessem as pazes.

 COTRIM Foi este malandro que me insultou!

 FAÍSCA Xiii! Seu Majó mambira...

 MAJOR Mambira? Arrepita! Você não arrepete!

 COTRIM Arrepito!

 CABO Toca a música! 
  a banda toda. Saem todos, seguindo a banda, enquanto no   
  terreiro os capangas do Policarpo vaiam o Coronel Cotrim, 
  que vai saindo

 CAPANGAS aos gritos
  Fora! Fora! Fora!

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



SEGUNDO ATO
LARGO DA IGREJA DA VILA

O CENÁRIO DEVE SER DE GRANDE IMPONÊNCIA. AO FUNDO, SÃO MORROS 

RISCADOS DE CAMINHOS TORTOS, COBERTOS DE ARVOREDOS E DE CASAS 

RÚSTICAS, QUE NO 3º ATO SE ILUMINAM. OS MORROS, AO MENOS OS DO 

1º PLANO, SÃO PRATICÁVEIS: POR ELES DESCE OU SOBE O POVO MATUTO, 

CANTANDO. OS CAMINHOS E PRATICÁVEIS DEVEM SER FEITOS DE MADEIRA, 

QUE QUEM OS DESCER APAREÇA, DESAPAREÇA, PARA REAPARECER 

FINALMENTE. À ESQUERDA DA CENA, O ALPENDRE DA CASA DO VIGÁRIO. À 

DIREITA, A IGREJA COM A SUA PEQUENA TORRE E, À FRENTE, O CRUZEIRO 

COM PEDESTAL. MANGUEIRAS E CAJUEIROS ENFEITANDO O LARGO. BANCOS 

TOSCOS, BANDEIROLAS, RAMAGENS E GUIRLANDAS DE FOLHAS VERDES. 

CLARA E FULGURANTE MANHÃ DE SOL. DIA DE MISSA DA FESTA DE SÃO JOÃO

AO SUBIR O PANO, MATUTOS E MATUTAS VÊM DESCENDO OS 
MORROS, CANTANDO 

ENTRAM CAVALHEIROS DA E DA TRAZEM GRANDES BRAÇADAS DE FLORES E 

RAMOS FLORIDOS. PRIMEIRO, ENTRAM OS FIGURANTES, DESCENDO O MORRO, 

E ENTRANDO NA IGREJA

CORO INTERNO E SINOS
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 JURITY e CORO De longe viemos     
      Por devoção     (bis)
  Trazer louvores 
  A São João!           

  o coro entra, atravessa a cena e entra na igreja
     
  Mais luz existe       
  Pela amplidão     (bis com coro)
   Por este tempo     
  De São João            

  depois da música
 

 RAPOSO Há um tom de alegria em tudo isto!

 JUCA É a clássica e decantada alegria sertaneja! É a alma da gente  
  emprestando alegria à alma das coisas!

 RAPOSO Ou a alma das coisas emprestando alegria à alma da gente!

 JUCA Seja o que for, o que é certo é que há qualquer coisa de  
  impressionante no céu e na terra, que hoje a natureza acordou  
  de toilete nova. Há um tom de alegria e frescura em tudo isto!  
  As árvores parecem mais verdes, a gente mais alegre e mais  
  expressiva. Ouvem-se sons da viola e cantos por toda a parte,  
  os caminhos estão mais alegres, olha ali, vê aquele bando de  
  moças que vêm descendo aquele morro! É o São João na roça!

 RAPOSO Tem a sua poesia.

 JUCA Certamente, é a poesia primitiva, é a poesia do sertão!

CENA RAPOSO e JUCA
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 JURITY canto interno
  De alegria  co presa
           Quando o dia é claro assim,
  Sinto toda a natureza
      A cantar dentro de mim
  Ah! Ah! Ah!

 CORCUNDINHA entrando
          Só meu peito não conhece
                                             A claridade do dia
                   A noite que me escurece         (bis)
      Escureceu-me a Alegria!

 JUCA Vens então pedir a Deus que te dê um par de asas para 
  subires ao céu em que ela vive?

 CORCUNDINHA Não, venho pedir a Deus que me agasalhe nas asas dela.

 JUCA Queres então casar com a Jurity?

 CORCUNDINHA Não, quero amá-la toda a vida!

 JUCA Mesmo assim, desprezado?

 CORCUNDINHA Não há fogo que faça o ferro em cinzas.

 RAPOSO Isso é que é ternura!

 CORCUNDA Isto é que é amor!

  Jurity passa ao fundo, cantarolando

 JUCA Ela!

CENA
RAPOSO, JUCA e
CORCUNDINHA
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 CORCUNDINHA Ela! 
  sobe

 JUCA A Jurity vai a caminho da feira, vamos vê-la? Oh! Corcundinha,  
  vamos ver a Jurity?

 CORCUNDA Quem sou eu para andar com os senhores doutores!

 JUCA e RAPOSO Bem, até logo, rapaz. 
  saem

 BIBINA Vamos, papai, está se fazendo tarde.

 MAJOR Vamos lá, menina!

 COTA Só falta aqui o Juca.

 MAJOR Oh! Cota, quando é que você se há de acostumar? Doutor Juca!  
  O rapaz está formado, arrespeite o pregaminho.

 BIBINA Oh! Papai! Nós estamos acostumados a chamar ele de Juca.

 MAJOR Lá vem besteira! Então eu gastei tanto dinheiro pra ele  car  
  Juca só? Por que é que você não trata o seu irmão doutor? 
  Fica tão bonito!

 SINHÁ Mas tu queres que Bibina trate o irmão por doutor?

 MAJOR Lá vem besteira! Eu trato o meu  o de doutor. Precisa a gente  
  arrespeitá o meu  o doutor.

 SINHÁ Ih! Seu Majó agora anda frenético. Com qualquer coisa ele  
  zanga.

CENA
MAJOR, BIBINA, 
SINHÁ e COTA
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 COTA Isto é sodade da corte, das coisa bonita que lá viu. Seu Majó 
  viu muitas coisa bonita?

 MAJOR Lá isso vi. Eu um dia ainda hei de  car o dia inteiro em casa só  
  pra contá as coisa que vi no Rio.

 COTA Cada casa grande, hein, Seu Majó?

 MAJOR Cada palácio que mete medo. E as igrejas então?

 BIBINA Cada grandaiona?

 MAJOR Grandaiona? É um desperpósito! A gente até se perde dentro  
  dela! E os santos?

 BIBINA Maior do que o Chico Biriba, meu pai?

 MAJOR Oh! Chico Biriba perto dela é uma criança.

 COTA Tão grande assim, Seu Majó?

 MAJOR Tão grande que chega a ser um monstro! Uma ocasião, meu  
   o me levou lá numa casa grande... Tinha uma porção de  
  homem vestido de fraque, a correr pra aqui, a correr pra lá, 
  de repente dava murros na mesa que parecia querê brigá. 
  Um dizia: �“Seu ladrão!�” Outro dizia: �“Seu bandido!�”

 COTA Era o hispício, Seu Majó?

 MAJOR Não, era as Câmara dos Deputado. 

 FAÍSCA entrando 
  Seu Majó, é verdade mesmo, tá ansim de sordado na feira! 

CENA os mesmos e FAÍSCA
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  Eu preguntei ao cabo pra que era aquilo e ele me arrespondeu  
  que era pra muié dama não entrá lá. Diz que é ordem de Dona  
  Faustina e do Coroné Cotrim.

 MAJOR Dona Faustina? Coronel Cotrim? Volta lá, Faísca, diz ao cabo que  
  venha cá com todo o destacamento.

 COTA Calma, Seu Major.

 MAJOR Não sei que eles estão invadindo a minha autoridade? Quem  
  manda na feira? O Intendente aqui, e em toda a parte do  
  mundo, na Europa, França e Bahia. Corre lá, Faísca!

 BIBINA Papai, vê lá o que vai fazer. 
  sai

 MAJOR Vai-te embora para a igreja com tua mãe e deixa-me em paz 
  saem. Sai Faísca

 COTA Pru que é que o Seu Majó não arruma o Doutô Juca em cima  
  deles?

 MAJOR Lá vem besteira! A questão é comigo e não com meu  o, o 
  rapaz veio pra aqui pra se divertir, não foi pra brigá!

 COTA É mesmo, Seu Doutor, é um pândego! Ele gosta de brincá, mas  
  esta gente já anda falando aí, Seu Majó.

 MAJOR O quê? Já há mexerico com o meu  o doutor? Eu não quero 
  isso não, Cota. O que é que eles diz?

 COTA Falam dele e da Jurity.

 MAJOR A Jurity é menina séria. Você sabe, foi você que a criou. Dela 
  eu não tenho medo, mas as outras que se aprecavenham! Eu  
  não me arresponsabilizo pela  lha de ninguém... Quem tiver 
  a  a moça, que se parecavenha.
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 FAÍSCA entrando
  Seu Majó, Seu Majó! Aí vem o cabo com todo o destacamento!  
  Tem uma porção de sordado, Seu Majó! Mais de treis!

 MAJOR Então são quatro.        
  entram o cabo e soldados

 CABO canta
  Saia o povo do caminho
  Queira a gente se afastar
  Ninguém faça borborinho
     Pois que a tropa vai passar
  Rataplan, plan, plan!
  Não me pisa lá feira
  Rataplan, plan, plan!
  Mulher dama esta manhã.

    Ninguém brinque, ninguém ria
  Ninguém solte a gargalhada
  Eu sou cabo de arrelia,
  A arma trago engatilhada
  Pum! pum! pum! pum!
  Se duvidam do meu braço
  Mato todos um por um

 CABO depois da música. Aos soldados 
  Batalhão! Sentido! Formá com coluna de pelotão! Tudo de  
  frente pra mim! Abre dois e entra dois, tudo de frente. Alto!  
  Pronto, Seu Majó!

 MAJOR Vamos lá a sabê. O que é que você foi fazer com o   
  destacamento na feira?

 CABO Proibir a muié dama de lá entrá. É ordem do Coronel Cotrim.

CENA
Os mesmos mais FAÍSCA, 
CABO e soldados
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 MAJOR Você volta já com o destacamento.

 CABO Isso não, Seu Major. Já estou comprometido. Prometi a Dona  
  Faustina que a muié dama não entrava lá na feira, e ela não  
  entra, nem que eu tenha de morrê esfolado!

 MAJOR Dona Faustina? Que patifaria! Pois você more esfolado, porque  
  a muié entra! Então Dona Faustina é autoridade nesta terra?

 CABO Seu Majó, me escuta, eu gosto de Dona Faustina, ela gosta de  
  mim. O que ele me mandá fazê, eu faço! Quem fala agora não  
  sou eu, é o órgão visuá do coração.

 MAJOR Você volta com visuá e tudo. Volta tudo pra trás.

 CABO Ahn!

 MAJOR Volta tudo!

 CABO Ahn!

 MAJOR Então vocês não me obedecem? Tudo pra traz.

 CABO Ahn! Seu Majó, não faça isso, não desmoralize a minha   
  autoridade... Eu prendo vossa senhoria...

 FAÍSCA Virge Maria! Prendê Seu Majó?!

 MAJOR Cota, vai buscar a minha farda. Cabo! Esteje preso! 
  Prendam o cabo!

 FAÍSCA Seu cabo, entregue-se. Está preso, Cabo.

 CABO Alto! A autoridade aqui sou eu!

 MAJOR Cota, vá buscar a minha farda! Hoje vai correr aqui muito  
  sangue na vila! Eu já sinto o cheiro de defunto. Faísca, vá 
  reunir minha gente. Eu vou vestir a minha farda.



43

 CABO Bataião! Meia vorta! Forma um atrás do outro pra  ngi muita  
  gente. Ordinário, marchá! Um, dois, um...
  saem com música 

 JUCA É realmente artista, a Jurity!

 RAPOSO Desta nunca conseguirás nada...

 JUCA Nunca é exagero teu. Eu acabarei convencendo-a, outras  
  mulheres não me têm resistido, quanto mais uma matuta!

 RAPOSO Não deves tentar. Acho que fazes mal...

 JUCA Por quê?

 RAPOSO A Jurity é noiva.

 JUCA Isto de noiva não tem importância! Fala-se de tudo na roça. Já  
  vivem dizendo que tu vais casar com Dona Faustina! A mim já  
  me a rmaram que o cabo te quer enterrar na barriga uma faca  
  deste tamanho!

 RAPOSO Qual! Histórias!

 JANETTE entrando 
  Olá! Por aqui? Por que não foste lá em casa, como nos outros  
  dias? Não sabes o que perdeste.

 RAPOSO O que tinhas pra me dar?

 JANETTE O meu amor.

 JUCA Não foi de medo.

CENA
entram JUCA e RAPOSO,
depois JANETTE
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 RAPOSO Medo da língua do povo.

 JANETTE É verdade. Disseram que você vai casar com Dona Faustina...
  Encontrando-a, eu faço uma estralada!

 JUCA Deve ser divertidíssimo! Você, Dona Faustina, o Cabo, o Cotrim,  
  etc... Deixemo-la fazer estraladas.

 JANETTE E faço mesmo! Bem, eu vou à casa. Vocês  cam?

 JUCA e RAPOSO Nós  camos.

 JANETTE saindo 
  Então, até já.

 JURITY entrando 
  Olá, doutores! Foram à caça?

 JUCA e RAPOSO Fomos.

 JURITY Aposto que nem mataram nem uma rolinha!

 JUCA Matamos sim, vê. 
  mostra a caça

 JURITY Coitada! Pobre rolinha! Por que  zeram isto? As rolinhas  
  também têm coração como nós! Sentem como nós sentimos...

 JUCA E as juritis também têm coração?

 JURITY Naturalmente.

CENA
JUCA RAPOSO 
e JURITY
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 JUCA Pois eu conheço uma Jurity que não tem coração... Há vinte dias  
  que venho pedindo um cantinho no ninho do seu peito e, até  
  hoje, nada!

 JURITY É que talvez o doutor já encontrasse o ninho ocupado...

 JUCA Mas será mesmo possível que você ame o Graúna?

 JURITY Pois se ele é o meu noivo!

 JUCA Não creio! Não é verdade, Raposo? Que uma criatura possa vir  
  um dia a apaixonar-se por um matuto? Um vaqueiro? Olha,  
  em tudo és delicada, até a tua pro ssão, fazer renda! É de tal  
  delicadeza... És para ser amada por um moço da cidade.

 JURITY rindo 
  Pelo senhor? Pelo senhor?

 RAPOSO Então?

 JURITY Os senhores da cidade lá são homens!

 JUCA O quê?

 JURITY Se andam muito,  cam cansados. Se apanham chuviscos,  
  adoecem! Não é isto que a gente ama...

 JUCA e RAPOSO O que é então?

 JURITY Eu sei lá... É o que tem vida, o que tem saúde...

 JUCA e RAPOSO O teu Graúna possui tudo isto?

 JURITY tranformando-se 
  Se possui? Já viram o Graúna no campo, trabalhando com o  
  gado? Já viram ele, o Graúna, correndo atrás de um garrote,  
  por aqueles chapadões sem  m? Não parece um homem,  
  parece um raio! O garrote desemboca aqui, e o Graúna   
  desemboca o cavalo atrás. Parece uma  echa correndo atrás 
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  de outra  echa! O garrote mergulha nos cipozais, o Graúna  
  também. O garrote passa por baixo de uma galhada, o Graúna  
  pula por cima, e, quando se vê lá em cima dos morros, lá vai o
   Graúna nas quebras do garrote, rodando, rodando o laço de  
  vaqueiro no ar como se quisesse laçar o céu! Lá adiante, o  
  garrote fraqueja, Graúna pega-o pela cauda, torce-o, derruba-o,  
  vira-o de pernas para o ar, laça-o e trá-lo para o currar, como 
  se traz um bezerrinho... Isto sim, isto é que é homem!

 RAPOSO Diante disto...

 JUCA Diante disto, vamos pra casa mudar de roupa pra irmos à missa  
  de São João! 
  saem

 GRAÚNA  dentro, cantando
  Há três dias na chapada
  Anda o gado a campear
  Eu só vejo minha amada    (bis)                        
  Re etida no luar.                                                                   
  
  entra     
  Tivesse as pernas do bem-te-vi   (bis)
                     Tocava em busca da Jurity     (bis)

 JURITY Só por ouvir o teu canto
    Minh�’alma estremeceu
    Eu vivo do teu quebranto
     Como tu vives do meu, Ah!
                      Tivesse as asas do colibri     (bis)
                       Andava sempre junto de ti!     (bis)            

  Corcundinha atravessa a cena cantando

CENA
GRAÚNA, JURITY 
e CORCUNDINHA
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 CORCUNDINHA Sou como a pedra rolada
  De morro em morro a ralar 
  Minha vida abandonada
  Não tem onde repousar.

 OS TRÊS Tivesse as asas do Colibri
              Vivia em roda da Jurity!        
  sai

 GRAÚNA Tua mão está fria!

 JURITY É que eu, quando vejo o Corcundinha,  co com uma pena... 
  Isto me corta o coração! É um infeliz, coitado!

 JANETTE entrando a correr 
  Juca! Raposo! 
  reparando em Jurity
  Ah!  desculpe, a senhora não viu dois moços aqui?

 JURITY O Doutor Juca e o Doutor Raposo foram para lá.

 JANETTE Obrigada!        
  sai

 JURITY Esta é que é a mulher que veio à procura do engenheiro do  
  telégrafo?       

 GRAÚNA Ah! É esta?

 JURITY Você reparou que ela tem um lenço igual ao meu?

 GRAÚNA É mesmo!

CENA Os mesmos e JANETTE
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 CORO cantando
    Eterno Deus de bondade
           Deus da Glória, Deus clemente
  Baixa a nossa humildade
    Vossa graça onipotente.

  saem para a igreja e também Jurity e Graúna

 FAUSTINA O cabo é que manda. Majó Policarpo não manda nada!

 CABO Dona Faustina, nós percisamos conversá, nóis ambos dois só.

 FAUSTINA O que é, cabo, que você tem pra me dizê?

 CABO Nós percisamo ter uma conferência particular, de dois.

 FAUSTINA a Bonifácia 
  Vá, Bonifácia, vai-me esperar lá dentro na igreja. 

 CABO Estou às suas ordens.  
  Bonifácia sai

 CABO Dona Faustina,ouvi dizê que a senhora anda de namoro com 
  o Doutor Raposo?

 FAUSTINA Eu, Cabo? Que mentira!

 CABO Que mentira?

 FAUSTINA Ele é que me namora, me manda  ores todos os dias. Ainda  
  hoje ele mandou uma carta com um coração transpassado por  
  uma  echa.

CENA
entram FAUSTINA, 
BONIFÁCIA e CABO
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 CABO Um coração transpassado por uma  echa? Dona Faustina, 
  Dona Faustina... Pois  que a senhora sabendo que eu acabo  
  derramando muito sangue nesta vila! Já comprei uma faca e  
  mato o Doutor Raposo!

 FAUSTINA Eu não gosto dele! De quem eu gosto é...

 CABO Diga...

 FAUSTINA Eu tenho vergonha...

 CABO Diga, sem vergonha...

 FAUSTINA De quem eu gosto é ... é... do Cabo.   

 CABO De mim, meu Deus! A senhora gosta de mim... como músico ou  
  como cabo?

 FAUSTINA Como músico. Ai! Cabo, quando você levanta a maceta e arruma  
  no bombo, eu  co tão nervosa... ai ... Cabo...

 CABO canta
  Parece um sonho a certeza
  De que me goste, Faustina
                                            Sinto uma fome canina
   Ao ver-te a mim assim presa
  Parece um sonho a certeza
          De que me gostes, Faustina     (bis)

 FAUSTINA É teu feitiço malvado,
  A maceta do teu bombo,
  Eu sinto aqui deste lado
  Um forte descompassado
  É teu feitiço, malvado
  A maceta do teu bombo!     (bis)

 FAUSTINA Ai, cabo! Você é um demônio!

 CABO avançando 
  Meu Deus! Meu Deus!
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 FAUSTINA Calma... comporte-se...

 CABO E você acha que um homem pode se comportá-se diante da  
  sua formosura e do seu amô?

 FAUSTINA E... Meu defunto marido já dizia a mesma coisa! Mas a gente 
  se contém, cabo. 
  tocam os sinos 
  Ih!... A missa já começou. Tenho que ir rezar. 
  sai

 CABO Faustina! Faustina! 
  esbarra com Janette que vem entrando

 JANETTE entrando  
  Você é maluco?

 CABO Maluco, eu? Não, dona... Eu sou o cabo, vossa senhoria queira  
  desculpar. Não foi por mal não, é que eu pensava que era...

 JANETTE Você é delegado?

 CABO Não, dona, quase delegado. Sou o comandante do   
  destacamento e sou também mestre da  larmônica Lira 
  de Prata, sim senhora.

 JANETTE Por que é que você não me deixa ir à feira? E não querem que  
  eu lá entre?

 CABO Ah! Não fui eu não, dona. Foi a Dona Faustina que mandou eu, 
  e vossemecê sabe que ela mandando a gente, a gente... xii...

 JANETTE com carícias 
  Mande retirar os soldados, mande...

CENA CABO e JANETTE
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 CABO Oie, dona, eu tô muito ocupado agora.

 JANETTE Mande retirar os soldados...

 CABO Ai, dona, eu tenho que ir à feira, que a feira está abandonada.  
  Não tem lá ninguém.

 JANETTE Meu amor, eu peço...

 CABO Xi... é desta vez que eu perco Dona Faustina, as posses dela e  
  perco tudo mesmo! Ai, dona, não faça isso não... oia... oia... oia...  
  está vendo só? Esto toudo arripiado desse jeito!

 JANETTE Então, meu negrinho?

 CABO Pare aí, dona! Que tapeação é essa? Tá bom, dona, eu vou mandá  
  retirá os sordados lá da feira. Mas... não pode ser não, dona.

 JANETTE Pode ser...

 CABO Porque ansim eu  co desmoralizado diante do Majó Policarpo.

 JANETTE Então, meu bem...

 CABO Dona, não ateime, que é mais peior. Quando eu disser que não  
  pode ser, é porque não pode sê!

 JANETTE Pode...

 CABO Não pode... não 
  vencido com as carícias que ela lhe continua a fazer 
  Quá! A gente qué fazê força, mas não pode não... Tá bom,  
  dona... Vossemecê pode entrá na feira as vezes que quisé! 
  Eu vou mandá retirá o destacamento todo lá da feira. 
  vai saindo
  Ó muié bonita danada!

 JANETTE Muito bem. Psiu! Toma!    
  atira-lhe beijos
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 CABO Me deixa, dona! 
  sai. Janette ri-se

 FAÍSCA entrando 
  Seu Majó! Seu Majó! Ah, madama, me descurpe... Eu pensava  
  que tava aqui Seu Majó.

 JANETTE Está desculpado, meu bem.

 FAÍSCA Madama, não faça isto. Então, sou seu bem, madama?

 JANETTE Você foge de mim?

 FAÍSCA Eu tenho medo de muié!

 JANETTE Mas eu não sou bicho do mato.

 FAÍSCA Uê, gente! Bicho do mato é que eu não tenho medo! Eu estou  
  acostumado a eles.

 JANETTE Você está gordinho...

 FAÍSCA Não abusa, madama. Não abusa...

 JANETTE Vem cá... não faça assim...

 FAÍSCA Madama, eu sou  o de família... Seu Majó! Seu Majó!
  sai correndo

 JANETTE Muito me tenho divertido! São todos muito caipiras.

CENA JANETTE e FAÍSCA
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 MAJOR vem fardado. Entrando 
  Onde está este canaia? Esteje preso! 
  vendo Janette 
  Discurpe, madama, eu pensei que fosse o bandido do Cotrim.

 JANETTE O senhor é que é o delegado?

 MAJOR Cruiz! Credo! Eu sou o major intendente, o delegado é o Cotrim.

 JANETTE Ah! O senhor tem o corpo bonito!

 MAJOR Corpo bonito, eu? Que disprepósito.

 JANETTE Deixe eu endireitar a farda. 
  endireita-lhe a farda

 MAJOR Não faça ansim, madama! Eu sou muito coceguento.

 JANETTE Não seja assim mau...

 MAJOR Qual! Eu já estou veio... escangaiado... Eu já não dou para nada...

 JANETTE O senhor está ainda bem conservado... Sente-se aqui pertinho  
  de mim...

 MAJOR Madama, está me bolinando...

 JANETTE Vamos a saber: por que é que vocês mandaram...

 MAJOR à parte 
  Oh! Tronco de bananeira danado!

 JANETTE Por soldados na feira pra que eu não entrasse?

CENA JANETTE e MAJOR



54

 MAJOR Quem foi que disse isto?

 JANETTE A feira está cheia de soldados pra eu não entrar.

 MAJOR Não fui eu, foi aquele danado do Cotrim. Mas a madama há  
  de entrar na feira porque eu quero. Ah! Está ele alí!   
  chamando para fora 
  Vem cá, bandido! Chega, minha gente! O bandido está aqui.  
  entra Cotrim 
  Vamos lá a saber: tira os soldados da feira!

 COTRIM Não tiro!

 MAJOR A feira é minha.

 COTRIM Mas eu sou o delegado!

 MAJOR Mas eu sou Intendente! A feira é do Intendente!

 COTRIM Eu sou autoridade e mando.

 MAJOR Mande retirar os soldados.

 COTRIM Não mando.

 FAÍSCA Manda, se não é pau!

 CABO entrando com o destacamento 
  Que baruio é este? Eu prendo tudo!

 MAJOR Prendam o cabo!

 CABO Majó! Arrespeite as lagartixa!

CENA
Os mesmos, COTRIM depois 
CABO, destacamento e FAÍSCA
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 FAÍSCA indo a ele 
  Cabo! Esteje preso!

 CABO Comigo, não! Fogo!

 JUCA e RAPOSO entrando 
  Suspendam! Que é isto?
  entram todos. Estabelece-se grande balbúrdia e barulho

 PADRE da igreja 
  Que é isto? Vocês outra vez a brigarem e a me interromperem 
  a missa!

 COTRIM Foi este bruto, que desrespeitou a minha autoridade!

 MAJOR Na feira, não! A feira é minha!

 FAUSTINA Cabo! Dê-me os seus braços! Eu vou desmaiar!

 CABO Vá desmaiar pra lá! Eu estou ocupado!

 PADRE Isto assim não pode continuar! Ou vocês fazem as pazes ou eu  
  me retiro desta paróquia!

 JUCA Penso como o Senhor Vigário, meu pai! Ou os senhores fazem  
  as pazes ou eu vou-me embora. Volto para o Rio de Janeiro.

 BIBINA Papai ouviu o que ele disse?

 COTA Atenda, Seu Majó!

 JANETTE Atenda, Major!

CENA
Os mesmos mais JUCA e 
RAPOSO e todos os outros
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 MAJOR O que é que tu diz, Cota?

 COTA Home, Seu Majó, eu não gosto de me metê nisso, mas acho 
  que briga nunca botou ninguém pra frente.

 MAJOR E tu, que dizes, Faísca?

 FAÍSCA A mim, nem que me cortassem aos pedacinhos! Sou Liberá  
  como trinta!

 MAJOR Pra correr tu também é bom. E tu, o que dizes, Jurity?

 JURITY Penso como tia Cota.

 MAJOR Vá lá... mas com duas condição...

 PADRE Diga!

 MAJOR A primeira, que ele mande retirá o destacamento lá da feira.

 COTRIM Isso não, não mando!

 MAJOR Segunda, que esta moça entre lá e saia, quantas veiz quizé!

 COTRIM Ah! não, não entra!

 PADRE Atenda, Coronel! Sou eu que lho peço!

 COTRIM Mas, Seu Vigário...

 PADRE Peço-lhe...

 COTRIM Como o senhor é que pede, vou levantar o estado de sítio.  
  Cabo, mande retirar o exército sobre seu comando.

 CABO Mas eu assim  co desmoralizado!

 COTRIM Sou eu que mando.
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 CABO aos soldados 
  Bataião! Formá atrás do outro! Marcha! Vamos por ali que é  
  mais perto. Um, dois! Um, dois, um, um, um!

 PADRE ao Major e Cotrim   
  Agora abracem-se.

 MAJOR Eu abraçá ele? Isso não!

 COTRIM Eu só abraço se ele me abraçá premeiro!

 GRAÚNA  aos dois
 E JUCA Vamos lá... 
  abraçam-se

 MAJOR Parece cão danado! Oia! Isso é paz pessoa, paz política não é!  
  Você continua a fazê eleição na sua casa e eu continuo a fazê  
  eleição na minha. Bravos! Bravos! 
  batem palmas

 MAJOR canta
  A terra dá cada passo
                     Que é da gente se benzê           
                                                 

 COTRIM  Eu correndo pro seu braço   (bis com coro)
  Quem haverá de dizê!
   Nas campinas e na serra
  Nova alegria se vê

 TODOS  Por haver paz desta terra     (bis com coro)
                                          Quem haverá de dizê!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA
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 GRAÚNA canta
  No peito dessas morenas       
  No fundo do coração     (bis com coro)
  Arde mais fogo que nessas
  Fogueiras de São João.
  Que claridade                      
  Ao coração     (bis com coro)
  Trazem fogueiras                
  De São João!

 FAÍSCA depois da música 
  Seu Vigário não qué que ninguém dance antes da chegada  
  do bumba-meu-boi. Mais um bataiãozinho, sinhá Cota. Não  
  mexe aí, rapaiz. Você não entende de fogo. Aqui o único que  
  entende de foguetes e fogos sou eu, que sou pro ssioná. Dona  
  Bibina, não tínhamos combinado de pulá foguera de compadre?

 BIBINA Tínhamos.

 FAÍSCA Vamos lá. Por São Pedro, São Thiago, por todos os santos da  
  corte do céu, como Dona Bibina há de ser minha comadre.

 BIBINA Por São Pedro, por São Thiago, por todos os santos da corte 
  do céu, como Faísca há de ser meu compadre.

 FAÍSCA E quase que queimava o vestido.

 VIGÁRIO da igreja 
  Então, Faísca?

 FAÍSCA Ih! Oie Seu Vigário aí!

 VIGÁRIO Que é dos fogos, Faísca?

CENA
GRAÚNA, FAÍSCA, BIBINA, 
VIGÁRIO e COTA
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 FAÍSCA Estão todos lá, Seu Vigário. Veja só aquela beleza! Eu quero  
  mostrar ao Doutor Juca e ao Doutor Raposo que não é só lá 
  no Rio de Janeiro. Aqui se sabe fazê fogo de arti ço.

 COTA Não vá isto falhá na hora.

 FAÍSCA Oh! Sinhá Cota! Então eu sou alguma criança! Eu sou pro ssioná!

 VIGÁRIO Bem, esteja tudo pronto. Vocês entre. Vão tomar canjica   
  enquanto está quente.

 FAÍSCA Entra, gente! Vai tudo tomar a canjiquinha de Seu Vigário!

  saem inclusive Graúna, Bibina e Vigário

 VIGÁRIO Olha lá isso, hein, Faísca!       
  sai

 FAÍSCA Esteje descansado, Seu Vigário. Ah! Sinhá Cota, eu tava doido  
  pra  cá sozinho... Eu tenho uma coisa pra dizê que tá aqui  
  atravessada.

 COTA O que é, Faísca? Novidade?

 FAÍSCA Vossemecê sabe o que andam falando por aí? Que viram a  
  Jurity com o Doutor Juca lá no escuro da ladeira do Brejo.

 COTA Ih! Gente marvada.

 FAÍSCA Vossemecê sabe quem é? É sinhá Bonifácia, criada de Dona  
  Faustina.

 COTA Gente má! 
  entristece

 FAÍSCA Bonifácia é mais pió do que cobra! E unida a Dona Faustina, 
   ca pió que jararaca!
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 MAJOR Quem você encontrar vendendo buscapé por aí, prenda por  
  minha ordem.

 FAÍSCA Oie Seu Majó aí.

 MAJOR Eu não te tenho dito, rapaz, que eu não quero que venda   
  buscapé?

 FAÍSCA Eles gostam, Seu Majó. É mais um ganchinho...

 MAJOR Ganchinho nada! Não sabe que buscapé é o diabo de fogo que  
  mais gosta de rabo de saia?

 FAÍSCA É mesmo, Seu Majó. Ele vê um rabo de saia, vai que é uma beleza!

 MAJOR senta-se 
  Deixa ver uma cachimbada aí. Esqueci a bolsa.

 FAÍSCA Seu Majó é danado pra esquecê a bolsa. Esquece todo o dia.

 MAJOR E basta não ter, pra ter logo vontade de fumar. Cota, o que é 
  que você tem? Você está tão triste!

 COTA É da língua danada desta gente, Seu Majó.

 MAJOR Eles já estão com mexericos?

 COTA Estão dizendo que viram a Jurity no escuro da ladeira do brejo  
  com Seu Juca.

 MAJOR Lá vem besteira! Quando é que tu há de respeitá? O rapaz está  
  formado...

 FAÍSCA Arrespeite o pergaminho. Doutor Juca!

CENA
FAÍSCA, COTA 
e MAJOR
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 COTA Oh, gente! Um rapaz que eu carreguei nos braços.

 MAJOR Você carregou nos braços? Eu  z muito mais, sou pai dele, 
  dei à luz.

 FAÍSCA Seu Majó deu à luz?

 MAJOR Você me faz dizê uma besteira! Tá vendo? Mas no entanto, eu  
  trato ele meu  o doutor.

 COTA Tá bom, Seu Majó.

 MAJOR Mas eu não quero mexerico com meu  o! Eu já disse: quem tivé  
  sua  a moça que se aprecavenha. O Juca é mesmo danado.

 FAÍSCA Arrespeite o pregaminho, Seu Majó! Juca não, Doutô Juca.

 MAJOR Tem razão, rapaiz: Doutor Juca. Mas o rapaiz é danado mesmo,  
  eu já disse.

 COTA Teve a quem sair, Seu Majó.

 MAJOR A mim não, tu bem sabe que eu nunca fui agarrado à saia 
  de mulher.

 FAÍSCA Ih! Seu Majó... O que a gente sabe, hein, sinhá Cota?

 MAJOR Que que vocês estão rindo?

 FAÍSCA E a Benta Perereca? E a Chica Jiboia? E a Maria Inchada?

 MAJOR Vamos lá a saber. E os fogos, Faísca?

 BIBINA à porta 
  Papai, papai! Mamãe está chamando.

 FAÍSCA Está tudo pronto, Seu Majó.
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 MAJOR Não vá falhar.

 FAÍSCA Ora, Seu Major, eu sou pro ssioná.

 MAJOR Pro ssional, está sempre falhando! Dá cá uma cachimbada. 
  Este teu fumo está danado pra apagá.

 FAÍSCA Seu Major tá acostumado a fumá fumo ordinário. Este é bom 
  e Seu Majó estranhou.

 MAJOR Onde você roubou este fumo, Faísca?

 FAÍSCA Eu não roubo, Seu Majó! Comprei. Mas, Seu Majó, este negoço  
  que o senhô teve falando aí, de  o preto, quem sabe se não foi  
  pru que ele nasceu no escuro? E por isso nasceu preto, hein,  
  Seu Majó? 

 MAJOR Lá vem besteira! 
  aparece Corcundinha

 COTA Corcundinha, vem cá, viste a Jurity?

 CORCUNDINHA Sim, à beira da estrada, no caminho do Brejo. Por quê? 
  Há alguma coisa ruim?

 JURITY entrando 
  Tia Cota! Tia Cota! o bumba-meu-boi já veio?

 COTA Ainda não. Escuta, Jurity, sabes o que andam dizendo?

 JURITY O que é, tia Cota? A senhora assusta-me.

CENA
COTA, CORCUNDINHA 
depois JURITY
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 COTA Andam dizendo que te viram na ladeira do brejo, no escuro,  
  com o Doutor Juca!

 JUCA Ah! Tia Cota! Falaram de mim, eu que não faço mal a ninguém!  
  Gente ruim!  
  chora

 CORCUNDINHA A Jurity chorando! Ela que nunca chorou!

 COTA Não chora, Jurity. Esta gente é muito má! 
  saem

 RAPOSO Com que então  caste barrado?

 JUCA É verdade, eu passava junto à ladeira do brejo, quando ouvi  
  barulho de galhos quebrados... Aproximei-me tentando ver  
  alguma coisa.

 RAPOSO E então?

 JUCA Sabes quem avistei?

 RAPOSO Não!

 JUCA A Bonifácia, a criada de Dona Faustina.

 RAPOSO O quê?

 JUCA O diabo é que perdi o meu chapéu.

 RAPOSO A velha Faustina agora não te larga mais. Se assim é, volto  
  imediatamente pra a minha terra.

CENA JUCA e RAPOSO entram
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 JUCA É verdade, ainda não vi hoje a Jurity. Não imaginas como esta  
  pequena está bolindo cá por dentro! Eu hoje rebento!

 RAPOSO Arrebentas?

 JUCA Sim. Há ocasiões que a gente precisa ser como o Damaso, de  
  Eça de Queiroz. A atração. A atração, meu  lho. Hoje, quando me  
  encontrar com a Jurity, dou-lhe um beijo, à unha, mas dou-lhe.  
  falam de dentro

 RAPOSO Parece que ouvi uma voz dali. Talvez seja a Jurity.

 JUCA Sim, talvez. Vamos. 
  saem

 FAUSTINA Mas, será verdade?

 BONIFÁCIA É sim, Dona Faustina. Eu passava lá no escuro da Ladeira do 
  Brejo, quando ouvi um barulho nas árvores. Corri imediatamente  
  para o lugar do barulho, mas tropecei num galho de árvore e os  
  dois vultos se assustaram e correram. Apesar de estar escuro,  
  me parece que era Jurity com o Doutor Juca.

 FAUSTINA A Jurity com Doutor Juca!

 BONIFÁCIA Era sim, senhora. Eu não tenho certeza porque estava escuro,  
  mas vou levar agora uma lanterna, porque quando eles fugiram,  
  eu vi cair o lenço vermelho da Jurity e o chapéu do Doutor Juca.  
  Eu vou lá ver se encontro o lenço e o chapéu.

 FAUSTINA Vai sim, Bonifácia. Mas quem havia de dizer! O Doutor Juca e  
  Jurity! Qual! Aqui na vila, só há um homem sério e honrado!

 BONIFÁCIA É o Senhor Vigário, não é?

CENA
entram FAUSTINA 
e BONIFÁCIA
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 FAUSTINA Não! É o Cabo! Desde que namora, nunca me pediu um beijo.  
  Nuca abusou, mas tem ciúmes do Doutor Raposo.

 BONIFÁCIA Ah! É verdade! Eu tenho uma carta para a senhora.

 FAUSTINA Do Doutor Raposo?

 BONIFÁCIA Quem falou aqui em Doutor Raposo? Do Cabo.

 FAUSTINA Dá-me a carta. Ai! ai! O amor! O amor.

 BONIFÁCIA Agora eu vou buscar a lanterna para ir no escuro da ladeira 
  do brejo certi car-me da verdade. Até já, Dona Faustina. 
  sai

 FAUSTINA Até já. Oh! O lenço da Jurity! 
  pausa 
  Como eu estou parecida com a Jurity! 
  lendo a carta 
  �“Não posso viver sem a tua imagem!�” 
  falando 
  Ué, gente! Eu sou santa para ser imagem? 
  lendo 
  Precisamos apressar o nosso casamento...

 JUCA Olha a Jurity ali! Vou furtar-lhe um beijo.

 RAPOSO Cuidado! Olha lá, vê o que vais fazer!

 JUCA Não vem ninguém, não há perigo!

 FAUSTINA Não pode viver sem mim! Ai! Cabo!

CENA
FAUSTINA, JUCA 
e RAPOSO
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 JUCA Minha  or! 
  beija-a

 FAUSTINA Ai! Juca! Sou tua!

 JUCA Livra! 
  sai

 FAUSTINA Meu Deus! Estão todos apaixonados por mim! Depois a Jurity  
   ca com ciúmes.

 CABO  Oh! Dona Faustina, a senhora aqui? Arrecebeu a minha carta?

 FAUSTINA Estou muito comovida, Cabo. Um homem me faltou ao respeito!  
  Já não estou digna do teu amor, Cabo!

 CABO O que foi, Dona Faustina? Quem que abusou da sua inocência?

 FAUSTINA Calma, cabo!

 CABO Calma, nada! Eu mato este desgraçado!

 FAUSTINA Não te deite a perder por minha causa.

 CABO Mas o que foi que ele fez, Dona Faustina?

 FAUSTINA Quis dar-me um beijo.

 CABO Mesmo que desse, um beijo não tira pedaço, não tem   
  importância! Pensei que houvesse mais gravidade.

 FAUSTINA O cabo está  cando desamoroso! O que é isto, cabo?

CENA FAUSTINA e CABO
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 CABO Ah! São as roupas de mãe Catharina. Vou sair no Bumba-meu- 
  boi.   
  barulho dentro

 FAUSTINA Até logo, que vem gente.

 CABO Dona Faustina, me dá um beijo?

 FAUSTINA Não. Vem gente!
  sai 

 CABO Pronto! Ainda não beijei! 
  sai

 MAJOR Pois é isto mesmo, compreende, eu fui vaqueiro como não há  
  aqui nenhum. Atrás dum garrote ninguém, me ganhava. Está aí 
  o Graúna que pode dizer. Eu não sou bom no campo?

 GRAÚNA Seu Major ainda é infruído.

 VIGÁRIO Sai daí, compadre! Você nunca foi vaqueiro que prestasse!

 MAJOR Lá vem besteira! Duma feita, eu amontei em cima do cavalo  
  e saí atrás do garrote. O garrote tropeça aqui, levanta acolá, e  
  eu atrás! Quando de repente eu senti uma pancada dum galho  
  da árvore no meu olho esquerdo,  quei meio tonto, mas saí  
  atrás do garrote. Adiante agarrei o garrote, lacei-o e trouxe-o  
  para o curral.

 VIGÁRIO Ah! Isto qualquer vaqueiro faz, compadre.

 MAJOR Lá vem besteira! Eu ainda não acabei. Deixei o garrote no currar,  
  e vim pra casa. Minha mãe olha pra mim e diz: �“Policarpo, meu  
   o, que te deu olho?�” Foi então que eu notei que a pancada da  
  árvore tinha me tirado o olho esquerdo.
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 FAÍSCA Oh! Disprepósito pra menti!
  
  entra Sinhá

 MAJOR Mas não tem conversa. Saltei pra cima do animal e parti a todo  
  o galope. Já estava na biquinha da noite, eu me lembrava bem  
  o lugar onde  cava a árvore, é sobe morro, desce morro, quando 
  de repente dei com a árvore. Olhei assim, vi uma coisa brilhante.  
  Era o meu olho. Baixei assim, apanhei, tudo sujo de cisco. Botei  
  o olho no lugar e parti pra casa. Minha mãe já estava com de  
  comê na mesa. �“Polycaro, meu  o, o teu oio ta pelo avesso.�” Aí,  
  é que tinha botado com a menina pra dentro.

 VIGÁRIO Ora, ora, compadre!

 FAÍSCA Graúna, Seu Majó bebeu um tiquinho. Se bebe mais, tirava logo  
  os dois oio! 

 SINHÁ Olha a Jurity!

 BIBINA Vem cá, Jurity!

 MAJOR Vem cantar, Jurity.

 COTA Jurity está triste, não pode cantar.

 MAJOR Qual triste, nada! Vem alegrar o terreiro do compadre Vigário.

 VIGÁRIO Ah! E se nós ouvíssemos um desa o entre o Graúna e o   
  Corcundinha?

 MAJOR Bem lembrado! Onde está o Corcundinha?

 COTA Está lá dentro.
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 MAJOR Vá buscá-lo, Graúna.
  Graúna sai

 GRAÚNA trazendo o Corcundinha 
  Cá está o homem.

 CORCUNDINHA Eu não sei cantar, Seu Major.

 MAJOR Olha a faceiridade dele! Nós sabemos que você é cantadeiro 
  de verdade!

 GRAÚNA canta
  Corcundinha esquece a mágoa
  Da Jurity não te amar,
  Bota a viola no peito
  Vamos-lhe a graça louvar
  Se teu amor é sincero
  É grande o meu como o mar!     (bis com coro)

 CORCUNDINHA Dela gostas na alegria
  Eu, através desta dor
  O amor do desprezado
  Esse sim, esse é amor...
  É meu peito uma tapera
  Onde não há morador.      (bis com coro)
  Até no céu corre a fama

CENA
Os mesmos e 
CORCUNDINHA

CENA
Todos, MAJOR, VIGÁRIO, 
GRAÚNA, SINHÁ, COTA



71

  Da graça da Jurity
  Da doçura de sua boca
  Adoçou-se o abacaxi
  Do seu cheiro se perfumam      (bis com coro)
  Resedás e bogari!
  Se lhe digo o nome, sinto
  A vida estremecer
  Uma nova vida passa
  De corda com corda correr
  E para as cordas tocarem
  Não se precisa tanger     (bis com coro)

 MAJOR Arresponde, Jurity! Você é uma cantadeira de fama e não pode  
  deixar de responder. 

 TODOS Responde, Jurity!

 VIGÁRIO Tens aí duas violas aos teus pés. Fecha os olhos e pega numa.  
  Jurity pega na viola de Corcundinha 
  Ah! Foi a tua, Corcundinha! A sorte está do teu lado! 

 JURITY canta
  Tinha a alvura da cambraia
  O meu nome antigamente
  Hoje uma beira da praia
  Sabujada pela enchente,
  Triste da pobre donzela
  Que anda na boca da gente! 
  chora

 TODOS Que foi, Jurity? Que tem?

 JURITY Não é nada, já passou.

 FAÍSCA Lá perto de casa do Seu Majó. Vem ver, minha gente! 
  
  saem todos, menos Graúna e Cota
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 GRAÚNA Sinhá Cota, por que foi que a Jurity chorou?

 COTA Não é nada. É esta gente que é má e anda falando.

 GRAÚNA Da Jurity? O que é que eles dizem?

 COTA Não é nada, é a Bonifácia.

 GRAÚNA A Bonifácia?

 COTA Não é nada. Você sabe que ela é intrigante.

 GRAÚNA O que anda dizendo?

 COTA Que viu a Jurity na ladeira do brejo com o Doutor Juca.

 GRAÚNA Com o Doutor Juca?

 COTA Maldade, Graúna.

 GRAÚNA Por isto é que o Doutor Juca lhe deu aquele lenço encarnado...  
  Por isso, aonde está a Jurity, está o Doutor Juca, mas eu juro  
  que isto vai acabar mal!

 COTA Calma, Graúna...

 GRAÚNA Calma, nada! Quero saber onde está Sinhá Bonifácia.

 COTA Mas é mentira, Graúna!

 GRAÚNA Eu vou procurar Sinhá Bonifácia, preciso tirar este peso 
  do coração. 
  sai

CENA GRAÚNA e COTA
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 COTA Graúna, Graúna! Meu Deus, o que vai acontecer hoje aqui! 
  entra Bonifácia  
  Vem cá, alma maldita! Por causa das tuas mentiras, das 
  tuas infâmias, vai sair aqui o diabo! 
  

 BONIFÁCIA Mentira, infâmia, não! Eu vi!

 COTA Que viu você, alma danada?

 BONIFÁCIA Jurity com o Doutor Juca.

 COTA Mentes! Graúna anda à tua procura! Ele quer que tu proves.

 BONIFÁCIA Eu vi, eu juro! Graúna pode vir falar comigo. Eu provo. 
  sai

 COTA Bonifácia, Bonifácia! Oh! Meu Deus, meu Deus!

 CORO Chó, Cho, jurumana
  Somos caboclos da vila Romana

 CABOCLO Somos os caboclos guerreiros
  Lá da serra nós viemos
  Pra guardar o boi de fama
  Boas  echas nós trouxemos.

 TODOS Chô, chô chô Jurumana.

CENA COTA e BONIFÁCIA
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  durante a música, entram Bonifácia e Jurity, com Cota

 MAJOR Para! Deixe que eu me certi que. Minha gente! Coronel Cotrim  
  é o Pai Francisco, e o Cabo, a Mãe Catarina.

 COTRIM Você tem alguma coisa com isto? O boi é de meu partido!

 MAJOR Tenho sim, isto desmoraliza a categoria do cargo. 

 CABO Seu Majó não tem nada com isto!

 MAJOR Você não tem vergonha! O comandante do destacamento de  
  saias! Você, Seu Coronel, chefe de partido!

 COTRIM O boi é do meu partido.
 

 VIGÁRIO desce 
  Compadre, não provoque barulho... 

 CABO Chô, chô, chô, Jurumana!

 GRAÚNA Porém, porém foi bom que eu encontrasse todos aqui reunidos!  
  Sinhá Bonifácia, é verdade que a senhora viu Jurity com o  
  Doutor Juca no escuro, na ladeira do brejo? 
  
  Corcundinha levanta-se como se fosse movido por uma mola

 JURITY E você acredita, Graúna?

CENA
Os mesmos 
mais GRAÚNA



75

 GRAÚNA Não sei! Quero tirar isto a limpo. Fale, Sinhá Bonifácia. Você viu?

 BONIFÁCIA Vi sim, ela e o Doutor Juca.

 COTA Está mentindo, mulher!

 JURITY Você mente!

 CORCUNDINHA Mentes, miserável!

 MAJOR Não minta! Fale a verdade!

 BONIFÁCIA Não estou mentindo, eu vi. Olhe o chapéu que Doutor Juca  
  perdeu quando ele fugiu! 
  mostra o chapéu que Juca perdeu

 JURITY É mentira!

 COTA É mentira!

 GRAÚNA Mentira, não! Olhe o teu lenço!

 JURITY Não é meu.

 COTA Não é dela, Graúna!

 GRAÚNA Ainda tens a coragem de negar! Onde está o teu lenço? Fala!  
  Onde está o teu lenço? Não dizes nada? Fala! 
  pausa 
  Ah! Vais morrer, infame!

 CORCUNDINHA avançando para Graúna 
  Alto! E era assim que a amava?! Não se fere nunca, o peito que  
  se amou!

 GRAÚNA atirando fora o revólver 
  Não mereces uma bala. Sua cachorra! Minha gente, a Jurity é  
  peior do que uma cachorra.
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 TODOS Oh! Oh!

 JURITY Querer que seja cachorra! Pois sou cachorra, sim! Estou
  inocente e ninguém aqui me acredita! Nem tu! Pois sou   
  cachorra, sim! 
  entram Juca, Raposo e gente

 CORCUNDINHA caindo aos pés de Jurity 
  Jurity, para mim és sempre a mesma!

 JURITY caindo aos braços de Corcundinha 
  Ah! Encontrei um peito amigo!

 GRAÚNA Só mesmo ele, um gira, um aleijado tenha a coragem de se  
  casar contigo!

 JURITY Um gira, um aleijado, mas que não tem aleijão nenhum na alma!

 GRAÚNA Toma, leva o teu lenço! Cobre com este pedaço de pano a tua  
  vergonha! 

 JANETTE entrando  
  Olha o meu lenço!

 GRAÚNA Este lenço é seu?

 JANETTE Sim, tem aqui a minha marca!

 RAPOSO O lenço da Jurity.

 GRAÚNA a Bonifácia 
  Você não disse que aquele lenço era da Jurity?
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 BONIFÁCIA Perdão, eu me enganei!

 GRAÚNA Ah! 
  joga-se no chão 
  Vai-te, alma maldita! 
  pausa. A Jurity
  Vem, Jurity, vem!

 JURITY Não! Eu agora sou dele. Na hora de desgraça, foi ele o único  
  que me acreditou! 

 GRAÚNA Ele?

 JURITY Vou unir a minha vida à dele!

 GRAÚNA Pois tens coragem de casar com ele?

 JURITY Uma desgraça há de consolar a outra. Vai, eu  co com ele.

 VIGÁRIO Que vais fazer?

 GRAÚNA Vou por esses campos fera, com a minha dor e a minha desgraça!  
  canta 
  Adeus, adeus, vou-me embora
  Vou por esse mundo afora
  Chorar o amor que perdi!     (bis)
  Se junto à beira da estrada
  Uma cruz vires  ncada
  Reza por mim, Jurity!     (bis)

 CORCUNDINHA Vem  orir minha desgraça     (bis) 
  Na doce árvore da graça
  No teu divino calor 
  Para mim é sempre pura
  A mesma  or de candura
  A mesma candura em  or!     (bis)
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 JURITY O nosso amor agasalha
  Nas dobras desse mortalha
  Que talhou tua própria mãe 
  E para te ser mais  orida
  A dura estrada da vida
  Leva também meu perdão!

 CORO Rude intriga venenosa
  Que transforma em lama a rosa
  Que transforma em lama a  or
  Maldita maledicência
  Que distrai a pura essência
  As visões de um grande amor!

 FAÍSCA Virge Maria! Acontece cada uma à gente!

 MAJOR Lá vem besteira! Arrepita o rapazi. 

 FAÍSCA Ah! Seu Majó! A gente está aqui pra brincá e dançá, e não é 
  pra  cá triste!

 CABO Como é? A gente dança ou não dança?

 TODOS Vamos dançar o foguinho! 
  executa

 CORO Meu amor nasce nos ares     (bis)
  Seu bem!
  Tal qual um passarinho!
  Voa aqui voa acolá
  Seu bem!     (bis)

FIM DA PEÇA
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