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O TEATRO INFANTIL DE LÚCIO FIÚZA
Lúcio FIÚZA forma, com LÚCIA BENEDETTI e
MARIA CLARA MACHADO, a equipe dos nossos melhores autores de teatro infantil. O gênero, embora
isto pareça paradoxal aos leigos, é dos mais difíceis.
Ele exige mais do que o conhecimento da alma infantil,
de suas reações, seus gostos: requer um cuidado especial, ern que o pedagogo se associa ao escritor e ao
homem de imaginação,
Essas virtudes pertencem a Lúcio FIÚZA, c os
prêmios que tem colhido o seu teatro lhe fazem justiça.
«O Pequeno Cruzoé», «A Varinha Mágica», «As Três
Rosas De Ouro» e agora «Capitão Darlcy» são contribuições do mais alto valor para a nossa escassa literatura infantil e para o nosso nascente teatro para
crianças. Essas pequenas obras, impregnadas de doce
brisa matinal, carregadas de um mundo de sontio, mas
onde se encontra o ensinamento útil para o convívio da
vida cotidiana, devem estar nas estantes das professoras, nas bibliotecas colegiais, nos clubes infantis,
para se tornarem fantasias vivas diante da platéia.

Que se façam com elas representações teatrais, repetidamente, em grande número, em palcos, em salas de
aula e nos lares; que conquistem salas de espetáculo;
que povoem os nossos filhos de imagens de um mundo
feliz.

CAPITÃO DÀRLEY
Fantasia teatral em quadrinhos, para crianças. Original de
Lúcio FIÚZA.

GUILHERME FIGUEIREDO

PERSONAGENS:

*

PALHACINHO
ARLEQWM
BRANCA DE NEVE
GATO DE BOTAS
TIO ANDRÉ
DONA INVEJA
MORCEGO
CAPITÃO DÀRLEY

Cenários: Uma rotunda de fundo e apliques, de acordo com
o que os quadros sugerem.

Época — atual

Ilustrações do prof. João
de Saboia Barbosa Ex-Catedrático do Colégio Pedro I|.

PRIMEIRO ATO
QUADRO I
NA

FÁBEICA DE BRINQUEDOS

«CAROCHINHA»

(Abie-se o pano. Estão em cena Tio André e os
brinquedos: Palhacinho, Arlequim, Branca de Neve e
Gaio de Botas. Todos cantam e cada um dos brinquedos
vai se apresentando).

Tio ANDRÉ
(Humilde, mal vestido e feliz. Cantando com os
brinquedos).
Eis aqui vários brinquedos,
Meus queridos amiguinhos:
A linda Branca de Neve,
Arlequim com seus pulinhos,
O Palhaço trapalhão
E o Gatinho valentão!...
(Coro)
Todos são para vocês!
Encomendas de Natal.
Ganha quem procede bem,
Perde quem fizer o mal...
(Conversando com os brinquedos) Até que enfim,
meus queridos brinquedos, a encomenda de Papai Noel
ficou pronta! Agora, terei que encaixotar todos vocês
e remetê-los ao bom velhinho para que ele possa fazer
a sua reserva do próximo Natal... Mas, antçs disso,
quero faser recomendações especiais!

TODOS
(Cada um senta-se num determinado lugar) Pode
falar, tio André!
Tio ANDRÉ
Todos vão para casas de crianças! Vão ser a
alegria da garotada. Portanto, muito juízo! Você,
Palhacinho, que pretende fazer?
PALHACINHO
(Ficando de pé) Eu estou bem traquejado no
meu papel! Terei de fazer piruetas e dar cambalhotas! E, de vez em quando, contarei umas anedotas
para garotinhos... (Faz divertir a platéia, dando alguns
saltos)
ÀRLEQUIM
Que anedota você vai contar, Palhacinho?
PALHACINHO
Aquela do menino que foi pescar e conseguiu
fisgar uma cocoroca pequenininha e, ao chegar em
casa, foi dizendo: «Mamãe, acabo de pescar um tuba-

(Rindo muito)

GATINHO
Essa é boa! Muito boa!...

Tio ANDRÉ
E você, Gato de Botas, que pretende fazer ?
GATINHO
Qualquer criança que esteja querendo alguma
coisa, eu toco a caminhar e, andando sete léguas de

cada vez, não haverá lugar que eu não alcance para
conseguir o desejado!...
ÀRLEQUIM
(Segurando o bandolim) Pois eu, darei alegria
imensa à meninada com as minhas encantadoras canções e todo o mundo vai cantar comigo: (Canta)
«Meninos e bandolim.
Acompanhem Àrlequim:
Onde há canto de criança,
Resta ainda a esperança
Tio ANDRÉ
Muito bem! És um grande artista! Espalharás
felicidade por onde andares! (Para Branca) E você,
Branca de Neve, que irá fazer pelas crianças?..,
BRANCA
Já lidei com o maior carinho com os Sete Anões,
agora que eles estão mais velhos e não precisam mais
dos meus serviços, vou ajudar as crianças necessitadas.
Procurarei divertir os meninos e meninas pobres, cujos
pais não possuam recursos. Arranjarei agasalhos para
os que têm frio e alimento para os que têm fome...
Tio ANDRÉ
Bravo! Todos os brinquedos que fiz para este
Natal têm belos sentimentos. Todos provaram que
possuem coração grande, humano, e que vão ser amiguinhos das crianças que tiverem a felicidade de os
possuírem!...
TODOS
(Os brinquedos) Obrigado, tio André!
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Tio ANDRÉ
Agora, que já é noite, vamos dormir para acordai
amanhã bem dispostos e aguardar que Papai Noel
venha buscá-los! Já telegrafei para o velhinho e mandei dizer que a sua encomenda de bonequinhos estava
pronta. (Acende uma vela. Preparativos para a dormida).

Tio ANDRÉ
Desejo, sim, Branca de Neve! Desejo que você
tenha um lindo sonho com o Príncipe Encantado!...

PALHACINHO

ARLEQUIM
E de meu bandolim, querido tio, não quer ouvir
uma canção de ninar?...

(Vindo a Tio André. Dá uma cambalhota) Boa
noite, tio André,.. (Vai-se deitar)
Tio ANDRÉ
Boa noite, Palhacinho, e sonhe com um circo bem
grande...
PALHACINHO
E que tenha uma porção de palhaços, de todas as
cores!...
GATINHO
Boa noite, titio! Se precisar que eu vá buscar
remédio para reumatismo, é só pedir!... Em um minuto,
vou e volto com as minhas botas de sete léguas!

BRANCA
Obrigada. . . [Vai deitar-se)

Tio ANDRÉ
Não, Àrlequim, já estou muito velho para dormir
ao som de modinhas... Prefiro que durmas bem e
escutes nos teus sonhos adoráveis canções! (Àrlequim
vai deitar-se, também. Já está escuro e somente a luz
da vela ilumina. Tio André deita-se e despede-se)
Boa noite, queridos brinquedos!
TODOS
(Os brinquedos) Boa noite, tio André!... (Escutase linda música e lentamente)
PECHA A CORTINA

Tio ANDRÉ
Obrigado, Gato de Botas, hoje não estou com reumatismo! (Gatinho vai deitar)
BRANCA

QUADRO N" 2
(Sem abrir a cortina, entra, de um lado, uma personagem que representa o mal, simbolizada num mor"
cego, cuja figura não deverá assustar nenhuma criança.
Voz de um indivíduo astucioso).
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TiO André, até amanhã! Se o senhor desejar
alguma coisa de mim é só me chamar!.,,

(Caminhando
Ó Dona Inveja!

MORCEGO
para o outro lado)

Dona Inveja!
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INVEJA
(Entrando) Quem me chama? Olá, amigo Morcego! Que é que você deseja de mim!..,
MORCEGO
Saudades, dona Inveja! Saudades!...
INVEJA
Também tenho tido uma saudade do senhor!...
Está muito bonito, hoje! Sabe, eu tenho uma inveja
do senhor!...
MORCEGO
Inveja de mim?! Esta é muito boa! Nunca vi
ninguém ter inveja de morcegos!... A senhora devia
ter inveja era do seu vizinho, do tio André...
INVEJA
Inveja do tio André por que, amigo Morcego?!...
MORCEGO
Por causa da felicidade do Tio André! Ele hoje
está tão feliz! Felicíssimo, mesmo!...
INVEJA
Mas, por que há de estar tão feliz, hoje, o Tio
André?
MORCEGO
Porque terminou a encomenda de Papai Noel.
Uma encomenda de diversos bonequinhos para o próximo Natal... E naturalmente o Papai Noel vai pagar
bem o trabalho do tio André,,.

INVEJA
Naturalmente. Papai Noel é um velho muito correto!... Amigo Morcego, o senhor deu uma voltinha
pela casa do meu vizinho?... E que tal os brinquedos
que tio André fabricou?...
MORCEGO
Maravilhosos!...
INVEJA
Maravilhosos?...
MORCEGO
Umas gracinhas! A Branca de Neve é uma verdadeira princezinha, o Gato de Botas é formidável, o
Arlequim, um boa vida e o Palhacinho é engraçadíssimoL.Êsse tio André é um homem inteligente e bom...
Tão modesto, não?...
INVEJA
É, mas agora, com a venda desses brinquedos,
vai-se encher de dinheiro! Vai ter boas roupas, comer
ótimas comidas, vai ser muito feliz, enquanto eu, por
aqui, vou vivendo como uma feiticeira esquecida!...
Pobre, sem amigos!... Papai Noel nem me cumprimenta quando vem à casa do tio André!...
MORCEGO
Não está certo! A senhora tem também o seu
valor! Sabe fazer muitas feitiçarias!... Por que não
atrapalha a felicidade do tio André? A senhora é vizinha dele, não terá dificuldade de fazer qualquer coisa
para acabar com a sua prosa!.,. Aonde já se viu um
vizinho feliz e o outro em dificuldades!...
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INVEJA

INVEJA

Pois é, ando quase passando fome e o tio André
vai comer coisas boas! Empadas, frango assado, presunto, e até pastéis de camarão!... Pastéis de camarão
que é a melhor comida do mundo!...

Já sei. Quando os brinquedos estiverem em casa,
destruirei eles todos!...

MORCEGO
Nós temos que fazer alguma coisa!
para isso. Posso ajudá-la!
Pode mesmo?!

Eu estou aqui

INVEJA
Oh! O senhor é formidável!...

MORCEGO
Obrigado! Como eu tenho asas, vou entrar pela
janela da fábrica do tio André, e, depois, abro a porta
para a senhora!

INVEJA
Ótimo! Nem sei como hei de agradecer tanta
gentileza da sua parte!...
MORCEGO
Basta ser minha amiga sincera!... Sabe, eu não
gosto do tio André, nem das crianças! Os morcegos
não gostam de quem é feliz!... Então, eu já vou!
Aguarde que eu abra a porta pelo lado de dentro!...

INVEJA
E depois, uma vez lá dentro, que faremos?
MORCEGO
Amarraremos o tio André com uma corda forte e a
senhora levará os brinquedos para sua casa!...

MORCEGO
Muito bem! É por isso que eu gosto da senhora!
É muito inteligente!... Até já! E espere aqui mesmo!... (Sai)
ESCURECE A CORTINA

QUADRO N' 3
(Abce-se a cortina, como se fosse obra do Morcego.
Na fábrica todos dormem. O Morcego com gestos chama
a Inveja.

MORCEGO
(Arranjando uma corda, falando baixo) Dona
Inveja, amarre com esta corda o tio André! Mas,
amarre-o com vontade! E eu vou sugar-lhe o sangue!
Felizmente, os morcegos são bons sugadores de sangue
e preferimos o sangue da orelha! Psiu! Cuidado com
o barulho!

INVEJA
Psiu! (Trata de amarrar André. Branca de Neve
acorda e percebe que alguma coisa está acontecendo.
Morcego ataca a orelha do 'lio André)
BRANCA
(Levanta-se cautelosa. Baixo, sem ser pressentida) Um morcego! E uma bruxa! Que quererão
fazer com o tio André? Ah! Ela o amarra! (observa)
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MORCEGO
Pronto!,..Tirei-lhe um bocado de sangue!

INVEJA

INVEJA
Branca de Neve, não dê mais uma palavra e
venha conosco, senão serei capaz de nem sei o que
fazer!...

Apliquei toda a minha força! Duvido que se
desamarre com facilidade! Agora, vamos levar todos
os brinquedos lá para casa! Preciso muito da ajuda
desses marotos!... (Acordam e vão ficando de pé, PaIhacinho, Arlequim e Gato de Botas)

BRANCA
}á sei. A senhora é a vizinha do lado! A bruxa
que tem inveja do tio André!

MORCEGO
Vamos, meus queridos amiguinhos! Papai Noel
não pode vir apanhá-los e pediu que eu os levasse!
Vamos embora! Já está amanhecendo e não temos
tempo a perder!... (segura o Arlequim e o Gaio de
Botas)

Cale-se! (quer alcançar Branca, mas esta, rápida,
apaga a vela e na semi penumbra, são vistos os outros
companheiros serem levados, com protestos)

INVEJA
E você, Palhacinho, vai de mão dada comigo!
Não tenha medo! Sou a irmã de Papai Noel!.,. (segura
o Palhacinho) E você, também, Branca de Neve, terá
que vir conosco!...
BRANCA
Não irei! Não sei quem são os senhores! Não
são boas pessoas, senão não amarrariam o nosso bom
tio André!...
ARLEQUIM
E o tio André está preso?!...

PALHACINHO
Quem são os senhores?!... Largue-me, seu Morcego!...

INVEJA

ARLEQUIM
Eu não fiz nada para ser raptado por um morcego!
MORCEGO
Silêncio!
INVEJA
A Branca de Neve vai sofrer um castigo à altura
de sua desobediência! Onde está você?,..
MORCEGO
Não tem importância! Ela não escapará das minhas vistas! Vamos embora, dona Inveja!
INVEJA
Vamos, lá para a minha casa!
GATO
Socorro!...

—
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PALHACINHO
Tio André, estou sendo furtado por uma bruxa!
(saem, ficando Branca e André)
Tio ANDRÉ
(Depois que Branca de Neve acende a vela) Que
aconteceu?! Parece que ouvi gritos de socorro! Onde
estão seus companheiros?
BRANCA
Foram todos raptados!... O Morcego e a bruxa,
sua vizinha, entraram aqui e amarraram o senhor!...
Tio ANDRÉ
Sim, é verdade, estou prisioneiro!...
BRANCA
Depois, queriam nos levar a todos, mas consegui
escapar das garras da bruxa! Fui esperta!... (vai desa~
marrar Tio André) Que coisa horrível!... Nunca vi um
nó tão duro!...
Tio ANDRÉ
E eu estou me sentindo tão fraco!...
BRANCA
É porque o Morcego sugou o seu sangue! Está
aqui a marca bem no lóbulo da orelha!... Mas, não
consigo desatar os nós! Que farei, meu Deus!..,
Tio ANDRÉ
Tenha calma! Se não conseguir, esperaremos por
Papai Noel, amanhã...

BRANCA
Não, meu tio, o senhor está muito fraco e creio
até que tem febre! Devo fazer qualquer coisa pelo
senhor!...
Tio ANDRÉ
Agora, não é possível! Não poderia sair de noite
sem ser atacada pelo Morcego!...
BRANCA
O senhor não poderá ficar assim! Que maldade!...
Tio ANDRÉ
Tive uma idéia!...
BRANCA
Qual?...
Tio ANDRÉ
Não, não adianta!... Na máquina de fazer brinquedos está uma fôrma de um soldado. Se nós tivéssemos um pouco de chumbo, fariamos agora mesmo
um soldadinho de chumbo e ele nos salvaria...
BRANCA
(Procurando a substância) Mas não há nem um
bocadinho de chumbo! (Achando alguma coisa num
vasilhame) Não serve matéria plástica?...
Tio ANDRÉ
Matéria plástica? Está derretida?
BRANCA
Está. Que é possível fazer com isto?...
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Tio ANDRÉ
Eu tinha preparado essa substância para fazer um
brinquedo de matéria plástica. Alguma coisa moder-

DARLEY
Sei de tudo. Este senhor é fabricante de bonecos,
e é a ele que devemos a nossa vida...
BRANCA
Ê isso mesmo! Ih!, mas você sabe tudo!...

BRANCA
Poderíamos experimentar, colocando na fôrma esta
pasta! Então? Em lugar de um soldadinho de chumbo, poderia sair um capitão de matéria plástica!...
Tio ANDRÉ
Ê, realmente, uma ótima idéia! Experimente! Coloque nesse funil da máquina essa massa! (Branca
obedece) Agora, ligue a alavanca! (Branca executa.
Escuta-se um som que vai mudando de freqüência e as
luzes piscam até que se apagam por um momento. Quando o palco se ilumina, um capitão, tipo da figura moderna das histórias em quadrinhos, surge. Ê elegante,
valente, usa uma capa curta sobre os ombros, de cor
vermelha. Tem na citura uma espada dourada)

DARLEY
Tenho um cérebro moderno, atomizado... Sou capaz de realizar coisas quase que impossíveis!...
BRANCA
Mesmo sendo de matéria plástica?!...
DARLEY
Felizmente sou de matéria plástica! É uma substância que serve para fazer tantas coisas! Os brinquedos das crianças são na maioria de matéria plástica,
hoje em dia! (puxa da espada) Está vendo a minha
espada?,..
BRANCA

BRANCA
(Estarrecida) Como você se chama?!...
DARLEY
Capitão Darley! (com uma mesura)
HS suas ordens!..,

Inteiramente
,

BRANCA
Meu nome é Branca de Neve e este senhor é o meu
tio André...

Espada de ouro!
DARLEY
Pois é de matéria plástica! Ela é capaz, com um
simples golpe, de desatar todos os nós desta corda que
prende o tio André!.,. Quer ver?...
BRANCA
Você sabe até o nome do tio André?! Você é formidável! Quero ver o poder da sua espada dourada!.,.
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(Darley manobra com a espada e logo Tio André ê
livrado da corda) Parece mágica!... (Tio André está
muito fraco e desmaia) Que é que ele tem, Capitão
Darley?!...
DARLEY
Uma vertigem, porque o Morcego tirou-lhe quase
todo o sangue! Neste caso não poderei fazer nada
com a minha espada! É preciso conseguir remédios
e vitaminas para o tio André!... Ninguém pode viver
sem sangue!...
BRANCA
Eu irei conseguir algum remédio e frutas para ele!
Você ficará aí, tomando conta do nosso amigo!... Sei
onde existe uma farmácia e uma quitanda!...
DARLEY
Está bem, pode ir e se for atacada pelo Morcego,
grite por meu nome e eu surgirei imediatamente!...
BRANCA
Não tem medo do Morcego?!...
DARLEY
Eu, ter medo do Morcego e da velha Bruxa? Sou
moderno, vigoroso e não posso perder para um simples
Morcego, nem para uma feiticeira!... Pode ir, Branca
de Neve!...
Tio ANDRÉ
Não precisam se preocupar comigo! Já me sinto
bem melhor! Obrigado pelos cuidados que estão tendo
comigo!...

-
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Tio ANDRÉ — Muito bem. Capitão Darley, estou confiante
sua valentia !...

na
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BRANCA
Não, tio André, vou conseguir qualquer coisa para
lhe dar forças! Até já (saí)
Tio ANDRÉ
Conheço também um pouco de medicina! (ííra um
vidro do bolso) Isto é um remédio que não falha!
(bebe) Estarei bom, dentro de poucos minutos! Agora,
o que precisamos fazer imediatamente é conseguir a
volta do Arlequim, do Palhacinho e do Gato de Botas!
Papai Noel não poderá ficar sem essas encomendas!,.,
A Bruxa Inveja poderá fazer qualquer maldade com as
minhas criações! Meus pobres bonequinhos!
DARLEY
Pode deixar por minha conta, tio André! Esteja
certo que o Capitão Darley dará um geito na dona
Inveja e liquidará com o Morcego, que anda sugando
o sangue das crianças!
Tio ANDRÉ
Muito bem, capitão Darley, estou confiante na sua
valentia!.,, (rapidamente)
FECHA A CORTINA

QUADRO N9 4

BRANCA
(Entrando de um lado, cantando)
«Estou com medo danado
Do Morcego repelente!
Mas se surgir o malvado,
Chamo o Capitão valente!»
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MORCEGO
(Entra como que voando e não é visto por Branca.
Quando termina o canto. Morcego escondido) Branca
de Neve! Menina bonita, vem cá!
BRANCA
(Escuta e fica apavorada. Para a platéia) Será
o Morcego/! Hstou tremendo de medo! Que devo
fazer?!.,. (A platéia sugere que chame Darley)
MORCEGO
Branca de Neve! Aproxime-se que um amiguinho
quer dizer um segredinho na sua orelhinha!...
BRANCA
Já sei! É ele! Quer sugar meu sangue pela orelha! Os morcegos têm a mania da orelhinha da gente!...
(Descobre o Morcego e grita) Capitão Darley! Socorro, Capitão Darley!
DARLEY
(Entra dando um grande pulo em cena)
estou! Que aconteceu?!...

Aqui

BRANCA
(Medrosa mas confiante) O Morcego está me
perseguindo!... Está ali escondido!... (mostra)
DARLEY
Bicho tinhoso! (Puxa da espada) Vais ver o
que é capaz de fazer um Capitão de matéria plástica!
Árranco-te, com a minha espada poderosa, tuas asas

negras!.., (Avança e tenta alcançar o Morcego que se
desvia)
MORCEGO
(Dando uma gargalhada cínica) Capitão Darley,
vou te pegar distraído e pendurar-me na tua orelha até
que não tenhas mais uma gota de sangue!... (Ri e foge)
DARLEY
Que Morcego ignorante! Eu sou de matéria plástica e não tenho sangue!... Pode sugar minha orelha
quantas vezes quiser, se tiver coragem de se aproximai
de mim!
BRANCA
Muito obrigada, Capitão Darley!
vida!...

Salvou-me a

DARLEY
Em compensação, eu devo a minha vida a você,
Branca de Neve...
BRANCA
Não sei porque...
DARLEY
Se você não descobrisse aquela vasilha com matéria
plástica, na fábrica do tio André, eu não tinha aparecido
no mundo!... Muito obrigado, digo eu!...
BRANCA
Se achamos que cada um deve a vida ao outro,
então temos que ser sempre bons amiguinhos, bons companheiros...
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DARLEY
(Abraçando Branca) Assim espero, Branca de
Neve...
BRANCA
(Lembrando-se) Mas, estamos perdendo muito
tempo e tenho que conseguir o remédio para o tio
André!...
DARLEY
Não se preocupe mais com o estado do tio André.
Ele mesmo tinha no bolso um ótimo remédio que tomou
e ficou bom. Está passando bem. Depois, pediu que
eu conseguisse fazer os bonecos retornarem à fábrica!
BRANCA
O Palhacinho, o Arlequim e o Gato de Botas?...
DARLEY
Eles mesmos! Tio André tem que entregá-los ao
Papai Noel!

27

DARLEY
Nada de medo! Você irá comigo e não há bruxa
que me vença! Vamos até lá!... Vai ver como a bruxa
vai virar sorvete!...
BRANCA
Tenho muito medo, mas como você acha que não
há perigo...
DARLEY
Vamos imediatamente, Branca de Neve!
salvar os nossos amiguinhos!...

Vamos

BRANCA
Como se trata de nossos amigos, eu vou. Mas vou
com o coração dando pulinhos de medo!... (Caminham
e saem)
ESCURECE O TEATRO

QUADRO N" 5
NA CASA DA DONA INVEJA

BRANCA
Mas, os bonequinhos estão na casa de dona Invejá!

DARLEY
Exatamente. Estão todos na casa da bruxa Inveja
e nós vamos lá imediatamente buscá-los!...
BRANCA
Ir à casa de dona Inveja?! Deus me livre! Tenho
um pavor da bruxa!... Ela está louca para me segurar!...

(Ao abrir-se a cortina, Arlequim toca o bandolim e
Palhacinho dansa com o Gafo de Botas. Todos estão
presos. Cantam).

«A coisa melhor do mundo
Ê viver em liberdade!
Rindo, cantando e dançando,
Gozando a felicidade!...»
DARLEY
(Entrando com Branca...Depois que param de
cantar) Que estão vocês fazendo aqui!? Por que não
voltam para a fábrica do tio André?..,
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GATINHO
Você não está vendo que nós estamos presos por
melo desta corrente? (Mostra a corrente fina que os
prende no tornozelo]

GATINHO
É, mas eu não estou disposto a fazer grandes
caminhadas! A dona Inveja nos convenceu que não
temos necessidade de trabalha"*!... Que eu, em lugar
de andar léguas e léguas, poderei dormir o dia inteiro!...

BRANCA

ARLEQUIM

E como é que estão dizendo que a «coisa melhor
doi mundo é viver em liberdade?»...

E que eu, quando chegar no tal palácio, poderei
tocar no meu bandolim quando quiser... E se não
quiser, terei quem toque para mim...

ARLEQUIM
Bem, mas a dona Inveja, que tem se mostrado
muito nossa amiga, prometeu que vai nos levar para
um lindo palácio...
PALHACINHO
E que não -vamos ser entregues às crianças, como
brinquedos...
BRANCA
Que tolice, essa de vocês! A melhor coisa do
mundo é estar nas mãos de uma inocente criança...
São mãos delicadas, pequeninas, que não têm força
para maltratar ninguém...
DARLEY
Além disso, nós, como brinquedos, iremos distrair
a criançada, dar-lhe prazer imenso!...
,-

,

BRANCA

•'
É tão bom que as crianças estejam sempre alegres,
brincando!..,

PALHACINHO
E eu, que tenho um trabalho muito mais difícil?
Saltar e provocar gargalhadas... Dona Inveja me disse
que vou ficar o dia inteiro sem fazer nada. NadinhaL.
Nem histórias eu precisarei contar! Por falar em histórias, lembrei-me de uma muito boa...
GATINHO
Conte-a para nós, Palhacinho!...
PALHACINHO
Um menino sai de casa e vai a um quartel. Chegando lá, apresentou-se ao comandante e disse: Seu
comandante, eu desejo que o senhor me consiga um
batalhão...
ARLEQUIM
Para que o menino queria um batalhão?!...
PALHACINHO
Para brincar de «batalha» com os seus soldadinhos
de chumbo... (ri)
É muito boa!...
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DARLEY

DARLEY

Está tudo muito bem, mas vocês estão completamente enganados com as idéias e mentiras da bruxa
Inveja!...

(Puxando da espada) Vou soltá-los e reconduzilos à fábrica de tio André!...

GATINHO

ARLEQUIM
Está bem! Solte-nos e seremos agradecidos!...

Não estamos, não! Nós vamos para um palácio,
viver como milionários...

GATINHO

BRANCA

Eu não quero voltar para a fábrica! Tio André
é muito pobre e eu sinto necessidade de descobrir
tesouros!...

Então, por que razão a dona Inveja prendeu todos
vocês?

PALHACINHO
Porque podia vir aí o tio André e, se nós estivéssemos soltos, haveria de querer levar-nos de volta para
a fábrica e nos entregar, depois, a Papai NoelL.
ARLEQUIM
E já decidimos: não queremos trabalhar!
DARLEY
Não se pode viver sem trabalhar!...
GATINHO
Trabalhar para criança é aborrecido!...

PALHACINHO
Eu quero ser dono do mais rico circo da Terra!...

ARLEQUIM
Eu desejo ser um nobre. Quero vestir roupas
bordadas a ouro e ser dono das jóias mais preciosas do
mundo!...

DARLEY
Vocês nasceram brinquedos e terão que ir direitinhos para a fábrica de tio André! Vou soltá-los e
quero ver o que serão capazes de fazer!... (usa a espada
e solta os prisioneiros)

GATINHO

BRANCA

(Fugindo)
Quem quizer que alcance as minhas
botas de sete léguas! Adeus!... (sae)

É a coisa melhor do mundo! A criança vai para
a escola, dorme cedo, e os brinquedos descansam muito
tempo...

Capitão Darley, os palhaços nem sempre são palhaços! Passe bem!
(sae)

PALHACINHO

.««M
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.......

BRANCA
Que está fazendo, Capitão Darley?!...
ARLEQUIM
EU bem avisei que estamos dispostos a enfrentar
a vida lá fora e que a dona Inveja tem um palácio
para nós! Quem avisa amigo é... Boa sorte, Capitão
Darley! (Darley guarda a espada e sorri feliz)
BRANCA
E agora?! Todos foram embora e O' tio André
nada terá para o Papai NoelL.
DARLEY
Soltei-os de propósito! Eles estavam convencidos de que a bruxa Inveja iria mandá-los para um
palácio, mas o que ia acontecer, é que teriam que trabalhar muito para a velha, aqui como prisioneiros!...
BRANCA
E lá fora, que irão fazer os brinquedos?
DARLEY
Irão enfrentar a vida! Sofrer e se arrepender de
sua ambição e, então, voltarão para a fábrica, pedindo
perdão....
BRANCA
Você tem certeza que isso acontecerá?
DARLEY
Sem dúvida! Tio André é uma criatura boa, trabalhou tanto para Papai Noel e as crianças... De modo

algum seria castigado!... (vão saindo) Voltemos à
fábrica para fazer companhia ao tio André!
BRANCA
Sim, voltemos! Você é uma criatura tão boa,
Capitão Darley!... (saem)
INVEJA
(Entrando)
Onde estão os meus prisioneiros?
(para a platéia)
Fugiram, não é verdade? Vocês sabem o que aconteceu! Não querem me contar?... Não
faz mal, eu sei de tudo! Foi obra de Branca de Neve!...
Mas eu sei o que farei quando encontrá-la! Há de me
pagar bem caro! (Chamando) Amigo Morcego! Venha cá! Amigo Morcego!... Esse idiota deve estar
sugando o sangue de alguém!... Mas não tem importância! Vou me vingar de todos!...

CAI o PANO

SEGUNDO ATO
QUADRO N" 6
Na fábrica de brinquedos «Carocliinha». (Ao abrir-se
o pano, Branca de Neve cantarola e arruma flores num
vaso).

BRANCA
Quero ornamentar esta sala com lindas flores, para
alegrar tio André... Coitado, está tão' triste, porque os
brinquedos foram embora!... (cantarola)
INVEJA
(Entra por um lado, sem ser pressentida)
Olá,
encantadora Branca de Neve!... Você está muito alegre! Será porque deu liberdade aos meus amiguinhos?.,.
BRANCA
(Deparando com Inveja. Indignada) Eles não
são seus amiguinhos! A senhora inventou, para eles,
uma história muito bonita, com um palácio no meio...
INVEJA
Exatamente. E disse também que eles nunca mais
iriam trabalhar... (ri) Pura mentira, mesmo! Palhacinho, Arlequirn e Gato de Bütas iam, mas era ser
meus criados! Iam fazer tudo o que eu mandasse!
Iam trabalhar como escravos!... E você estragou tudo,
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não é?... Pois fique sabendo que estou aqui para castigá-la!... (surge por trás o Morcego)
BRANCA
Não se aproxime que chamarei o Capitão Darley!...

INVEJA
Já sei que o Capitão Darley é valente, mas desta
vez ele não está por aqui e o meu amigo será mais rápido!... (Aponta para o Morcego)

INVEJA
Fique sossegadinha aí, até o mundo se acabar!
Lembranças para o tio André!...

MORCEGO
Os meus cumprimentos ao Capitão DarleyL. Agora, dona Inveja, vamos atrás dos três fujões!... Até logo,
formosa estátua!...

INVEJA
Felicidades, Branca de Neve!,.
dado)

BRANCA

(Saem de braço

(Vira-se e, deparando com o Morcego, grita)
Socorro!... (Não consegue gritar à vontade porque O
Morcego já tapou-lhe a boca e tenta segurar-lhe a orelha. Lutam, mas Branca é mais fraca)

(Entra com Darley) Precisamos encontrar os brinquedos, para a satisfação de Papai Noel!...

INVEJA

DARLEY

Amigo Morcego, sugue-lhe todo o sangue, até que
ela perca os sentidos e vire uma estátua... (Morcego
consegue vencer e suga-lhe o lóbulo da orelha)

Não se preocupe, tio André, os três «espertinhos»
voltarão!... (Vendo Branca de Neve) Que há com
Branca de Neve?!

Não!

Solte-me!...

BRANCA
(Mas é vencida

Tio ANDRÉ

Tio ANDRÉ
totalmente)

INVEJA
Nunca mais poderá se movimentar nem dizer coisa
alguma! Amigo Morcego, não lhe deixe uma gotinha
de sangue!...

MORCEGO
(Terminando) Pronto! Era uma vez uma Branca
de Neve!... (Branca cai sentada numa cadeira e fica
imóvel)

(Correndo e tomando-lhe: a mão) Que aconteceu
com você, minha filha?! Meu Deus, parece que ela
está morta!...

DARLEY
Não, tio André, já sei o que aconteceu! Veja aqui,
o lóbulo da orelha!...

(Examina)

Tio ANDRÉ
O Morcego?!
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DARLEY

Tio ANDRÉ

O maldito Morcego, que trás dentro dele o demônio! Sugou-lhe todo o sangue! Branca de Neve transformou-se numa verdadeira estátua! Não pode se
movimentar, nem falar!,..

Ah! Tem razão, é feito de matéria plástica!...
Então, amigo, parta quanto antes e extermine o monstro!...

Tio ANDRÉ
Oh! Minha querida Branca de Neve, caíste nas
mão da minha inimiga Inveja! E agora, capitão Darley, que faremos? Que infelicidade!

(Erguendo a espada) Juro que o Morcego será.
liquidado pelo capitão Darley!... Ainda que se esconda
no inferno, minha espada dará conta dele!... Até logo,
tio André!

DARLEY

Tio ANDRÉ

De nada valerão lamentações! Eu sei o que tenho
a fazer!

Até logo, capitão Darley e felicidades!... (Darley
sai)
Minha pobre Branca de Neve! Da outra vez,
ficou assim, porque uma bruxa deu-lhe uma maçã envedenada e você, ingenuamente, comeu-a... Agora, foi
por intermédio do Morcego! Por que será que as
bruxas-feiticeiras não gostam de você?!... Ah, já sei.
É porque é muito bonita e muito boazinha... Pessoas
más não suportam aqueles que têm coração de ouro...
(Para a platéia) Será que o Capitão Darley liquidará
o Morcego?... Vamos ter confiança nele!... Rapidamente)

Tio ANDRÉ
Diga, capitão Darley, que providências vai tomar?...

DARLEY
(Desembaiando a. espada) Só há uma coisa a
fazer: liquidar com o maldito Morcego!.,.

^

Tio ANDRÉ

Tenha cuidaao, Capitão, esse Morcego é um covarde! Ataca as pessoas pela orelha, sem que ninguém o
pressinta!...

DARLEY

FECHA A CORTINA

l

QUADRO N' 7

DARLEY
DARLEY
A mim, poderá atacar quando quiser, não possuo
uma gota de sangue!...

(Entra de um lado, monologando) Morcego, morcegão... Anda cá, seu covardão!... Morcego, morce^
gão... anda cá, seu covardão!...
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ARLEQUIM
(Entrando do outro lado com o Palhadnho e o
Gato de Botas. Todos ao verem Darley) Oh!...
PALHACINHO
(Todos abatidos) O nosso amigo, Capitão Darley!...
GATINHO
O nosso libertador!,..
DARLEY
Afinal, parece que vocês estão de volta para a
fábrica, não é verdade?...
É verdade!...
veja!.,,

PALHACINHO
Fomos enganados pela bruxa In-

ARLEQUIM
Não encontramos palácio nenhum!
GATINHO
Nem tivemos lugar para nos abrigar!...
PALHACINHO
Sofremos frio terrível!...
ARLEQUIM
Se fosse somente o frio! E a fome?...
PALHACINHO
Durante muitos dias tive que trabalhar numa pedreira, para poder viver...

ARLEQUIM
Está vendo como eu estou magro?
DARLEY
Realmente...
ARLEQUIM
Para ganhar uns dinheirinhos fui ser estivador no
cais do porto!...
GATINHO
Bem, eu não tenho quase de que me queixar! Eu
era estafêta... Levava todos os dias telegramas daqui
ao Amazonas... Mas não consegui dinheiro para mandar botar meia-sola nas minhas botas...
DARLEY
Eu disse a vocês que ir parar nas mãos das crianças,
era muito melhor e muito mais nobre!...
PALHACINHO
Tudo o que desejamos, agora, é voltar a ser perdoados pelo querido tio André...
DARLEY
Eu conseguirei tudo isso, mas, antes, terão que me
ajudar a matar o Morcego!...
PALHACINHO
Pronto! Eu estou aqui para liquidar todos os morcegos do mundo!...
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GATINHO
Devemos dar cabo do Morcego e da bruxa Inveja!
Soubemos depois que ela nos queria para seus escravos!...
ÀRLEQUIM

(Distraído e tirando uma nota em seu bandolim)
Por que o Capitão Darley quer matar o Morcego?...
PALHACINHO
Você ainda pergunta, Arlequim?
GATINHO
Alguma coisa ruim ele fez!...
DARLEY
Sim, meus caros amigos, ele fez uma coisa terrível!

(Menos Darley)

TODOS
Que fez ele?!

DARLEY
Sugou todo o sangue de Branca de Neve!...

PALHACINHO
Puxa! Outra vez sem sentidos!...
GATINHO
Já é a segunda vez que ela fica como se estivesse
morta!
Pois é...
cego!...

DARLEY
E para salvá-la só matando o Mor-

TODOS
Que morra o Morcego!
DARLEY
Preciso muito da ajuda de vocês! Eu sei que o
Morcego se encontra muito longe! Muito longe, mesmo!.
GATINHO
Ora, para mim não há distâncias!
eu tenho a bota de sete léguas?...

Para que é que

DARLEY

ÀRLEQUIM
Da nossa boa amiguinha? E agora, como está ela
passando?

Conheço o poder das botas de sete léguas... Basta
que você vá na frente, Gato de Botas, e nós iremos
seguindo as suas pegadas. Aonde você colocar o pé,
nós colocaremos os nossos e, assim, andaremos sete
léguas por minuto!... Combinado?...

DARLEY

GATINHO

Foi transformada numa estátua! Não se mexe nem
diz uma só palavraJ...

Combinado!... Eu vou na frente (Anda na frente
e todos vão seguindo as pegadas) Assim?..
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Quando o soldado vai puxar o gatilho, o cagado põe a
mão de fora agitando uma bandeirinha branca e grita!
Não atira! Sou de paz!... (risos) Esta do capacete é
um pouco cacete, não acham?...

DARLEY
Isso mesmo! Perfeito!...
ARLEQUIM
E eu, como poderei ajudar na matança do Morcego, para salvar Branca de Neve?...
DARLEY
Para encurtar as distâncias, você, Arlequim, irá
tocando lindas canções no seu instrumento.
ARLEQUIM
(Tirando uma nota) Maravilhoso!...
parado!...

Estou pre-

PALHACINHO
E eu, que devo fazer? Também quero contribuir
para a salvação de Branca de Neve!...
DARLEY
Poderás nos distrair com tuas palhaçadas e cambalhotas!
PALHACINHO
Muito bem. Vocês já conhecem a do soldado na
guerra e do cagado?... Foi assim. Estourou uma bomba e o capacete de um soldado voou pelos ares. Nisso,
vai passando um cagado, e mais do que depressa, o
soldado, pensando que o cagado era o capacete, apanha
o cagado e coloca-o na cabeça... O cagado começa a
espernear e o soldado pensa que está com uma cobra
dentro do capacete. Tira o capacete, coloca-o no
chão e aponta a arma para atirar e matar a cobra...

DARLEY
Não podemos perder mais tempo!
ARLEQUIM
Então, partamos!...
GATINHO
Vou dar os primeiros passos...
ca-se em posição para andar)

Atenção! (Co/o-

DARLEY
Eu vou logo atrás!... (Co/oca-se)
ARLEQUIM
Eu, em terceiro lugar!... Com música para alegrar!
PALHACINHO
E eu no final, para não atrapalhar! (Coloca-se, sempre cambalhotando. Ensaiam os passo-s. Marcham e
cantam)
«Sempre avante, camaradas!
Somos quatro mosqueteiros,
Pra salvar Branca de Neve,
E matar os feiticeiros!...»
(Marcham seguindo as pegadas uns dos outros e
cada vez com mais velocidade. Palhacinho cai algumas
vezes. Saem)
ESCURECE O TEATRO
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QUADRO N' 8
NA TOCA DO MORCEGO

(Ao abrir-se a cortina^ o Morcego está dormindo, no
alto, na stia toca escura. Ambiente representando troncos
velhos com pequenos morcegos pendurados em uma teia
de aranha de um lado) .

DARLEY
(Entra acompanhado de Palhacinho, Arlequim e
Gaio de Boías) O malandro está dormindo a estas
horas! Morcego é bicho errado, mesmo. Dorme durante o dia para fazer das suas à noite!...
MORCEGO
(Acordando e pondo-se de pé)

Quem vem lá?

DARLEY
Acha que poderia escapar do capitão Darley?...
Aqui estou para castigá-lo, por ter feito tão grande mal
à boníssima Branca de Neve! Prepare-se para morrer!
MORCEGO
Não será capaz de rne vencer!... Tenho bombas
destruidoras e um infinito exército de morceguinhos!...
DARLEY
Ora, morceguinhos! Acha que poderão fazer alguma coisa ao Capitão Darley?!...
MORCEGO
Tenho poderes para transformar tudo o que nos
cerca em trevas!

CAPITÃO DARLEY — Não se esqueça que o Capitão Darley ê
parente do Super-Homem!

— 47 —

DARLEY
(Tirando do bolso a lanterna que não é mais do
que uma adaptação de um flash) Pode mandar tremer
a terra! Pode mandar apagar a luz do sol! Eu dominarei!...
MORCEGO
Veremos! (Gritando)
sobre o meu país!...

Trevas e trovões caiam

PALHACINHO
Só mesmo um morcego poderia chamar isto aqui
de país!...
ÀRLEQUIM
Isto parece mais o inferno!...
co, escutam-se trovões ao longe)

(Escurece um pou-

MORCEGO
(Avança para vencer Darley. Este liga a sua lanterna nos olhos do Morcego, que tonteia. Por meio de
silhueta é apreciada a luta de Darley com o Morcego.
Darley usa a lanterna na mão esquerda e a espada na
outra mão. Morcego furioso)
Ainda está por nascer aquele que irá me vencer!...

DARLEY
(Conduzindo com a espada o Morcego para cima
da toca) Não se esqueça que o Capitão Darley é parente do Super-HomemL. (Estoca o Morcego que cai
para trás, vencido)
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MORCEGO
(Num grito) UiL. (Ouve-se o som de um tombo
no fundo do abismo. Os trovões cessam e a claridade
volta)

DARLEY
Lá se foi o Morcego para as arábias!...

QUADRO N» 9
(Enfram de um lado. Gato de Bofas seguido dos
outros três companheiros, Marcham e continuam cantando a quadrínha do quadro anterior. Do outro lado,
entra Inveja. Usa roupa branca e modesta, sua fisionomia
é agora de bondade. Param de cantar).

PALHACINHO

GATINHO
Eu estava com um medo incrível que o Morcego
nos vencesse!...

Olhem só, quem vem lá!...
ARLEQUIM

ARLEQUIM
Pois eu estava confiante na valentia e coragem do
Capitão Darley!...

À feiticeira Inveja!
GATINHO

PALHACINHO
(Com pose) Pois se o Capitão Darley não conseguisse vencer o Morcego, quem ia lutar com ele era
eu! E comigo a coisa era feia! Comia inteirinho aquele
Morcego!...

DARLEY
O principal é que já liquidamos o inimigo. Agora,
tratemos de ir ver como vai passando' Branca de Neve!...
Gato de Botas! Sentido! Marche! (Tomam a mesma
posição em que caminharam no quadro anterior e marcham em círculo, cantando)
«Nós somos quatro valentes!
Liquidamos um covarde,
Mataremos quem não presta,
Sem fazer nenhum alarde!...
(Marcham mais rápido, preparando a saída, quando lentamente)
FECHA A CORTINA

Acho melhor liquidar com ela, também!...

DARLEY
Está muito diferente!
aconteceu com a Inveja!

Vamos saber o que é que

PALHACINHO
Eu tenho medo!
ARLEQUIM
Eu tenho-lhe ódio!...
DARLEY
Pois, eu tenho piedade dela!...
GATINHO
Que teria acontecido?!...

Está tão triste!..,
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DARLEY

INVEJA

Dona Inveja, que foi que aconteceu com a senhora?

É preciso levar Branca de Neve à presença do
deus Pan...

INVEJA

PALHACINHO

Ah! meus filhos, nem queiram saber! Eu era feliz,
amiga de todos e só praticava a bondade. Mas, um
dia, me apareceu o Morcego e como eu não queria ajudá-lo nas suas maldades, ele, o maldito Morcego, transformou-me numa bruxa e deu-me o nome de Inveja!...
ARLEQUIM
Mas o Morcego já foi morto!...
PALHACINHO
Fez — «ploft»!

E desapareceu para sempre!...

INVEJA
Eu sei que o Morcego' já está morto e é por isso
que já não sou mais a bruxa Inveja. Agora sou Bondade... Daqui por diante, não farei outra coisa senão
auxiliar as pessoas... Por exemplo, eu sei que vocês
desejam que Branca de Neve volte a falar e a se movimentar...
DARLEY
Exatamente!

INVEJA
Também sei o que é preciso fazer para que Branca
de Neve volte a sorrir, cantar e dançar...
ARLEQUIM
Que devemos fazer?!

Quem é esse pan-param-pam-pam?...
DARLEY
Não é pan-param-pam-pam! É o deus Pan...

INVEJA
Isso mesmo. O deus dos montes, dos bosques e
dos rebanhos.
DARLEY
Pan simboliza a natureza e todas as coisas...
GATINHO
Será algum sujeito mau, assim como o Morcego?...

INVEJA
Pan é bondoso! É representado por uma estátua
em tamanho natural. Tem chifres e pés de cabra. Na
mão esquerda tem uma flauta e na mão direita, um cacho de uvas... Se levarmos Branca de Neve à sua presença e a pessoa que quiser se casar com ela conseguir
a uva mais amadurecida e colocá-la na boca de Branca
de Neve, ela deixará de ser estátua...

ARLEQUIM
Não serve qualquer uva?...

CO
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INVEJA
Não. Terá que ser a mais doce, a mais vitaminada,
aquela que seja capaz de substituir o sangue que falta
em Branca de Neve!...
DARLEY
Será fácil! Com minha espada tirarei do cacho
de uvas que está na mão do deus Pan, aquela que
salvará Branca de Neve!...

(Perfilando~se)

GATINHO
Pronto, Capitão Darley!

DARLEY
Ordinário! Marche! (Gatinho começa a marchar,
seguem-lhe as pegadas: Darley, Ade.qu.im, Inveja, e,
sempre por último, Palhacinho. Cantam a quadrinha
e saem)
ESCURECE O TEATRO

PALHACINHO
QUADRO N5 10

Quer dizer que está disposto a se casar com Branca
de Neve?
DARLEY
Sem dúvida! Podem até ir preparando as festas
do casamento!
GATINHO
Então, por que estamos perdendo tempo? Tratemos de ir buscar Branca de Neve!...
ARLEQUIM
E onde se encontra o deus Pan?...
INVEJA
Não se preocupem. Eu conheço o caminho onde
ele se encontra! Irei com vocês... Quero ajudá-los!
DARLEY
Muito bem, Gato de Botas!

(Ao abrir-se o pano a cena é representada por montes vistos ao longe. Ao centro a figura de Panl (De
acordo com a ilustração do «Lello Universal-») Pan deve
ser recortado em madeira e na mão direita ter um cacho
de uvas verdes, destacando-se apenas uma madura, q<te
pode ser deslocada do cacho. O conjunto dará um
aspecto apoteótico. Pouca Luz. Música, prevalecendo
o som de flauta, entram todos e carregam uma cadeirinha
onde se mantém imóvel Branca de Neve, Para a música) .

GATINHO
(Entrando primeiro, seguido dos outros) Pronto!
Chegamos! (Descansam a cadeira de Branca.Para a
música)
INVEJA
Será um pouco difícil achar a uva madurinha!...
Está escuro!
DARLEY
Com a minha espada hei de consegui-la!
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INVEJA
Muito cuidado! Não poderá tocar em outra uva
que não seja a bem madurinBa!...
DARLEY
(Com o auxílio da espada) Será esta?... (Vai
experimentando diversas uvas e procura ter o auxílio
da platéia. Por fim, consegue colher a uva madura.
Carinhosamente coloca na boca de Branca]
BRANCA
(Erguendo-se)
Parece que passei por um grande
pesadelo! (A luz aumenta. Branca espanta-se) Sabem? Eu não podia me mexer nem falar, mas via e
escutava tudo! Sei que o Morcego já não existe! Que
a dona Bondade estava encantada numa criatura ruim...
Era a Inveja! E estou encantada com a ajuda de todos e, principalmente, com a coragem do Capitão Darley!...
Tio ANDRÉ
Felizmente, tudo acabou bem e já posso entregar
os bonequinhos a Papai Noel...
DARLEY
Mas, antes haverá um noivado!... Peço a mão de
Branca de Neve!
Tio ANDRÉ
Bravos! E que sejam muito felizes!...

(Palmas)

ARLEQUIM
Irei tocar bandolim na festa do casamento...
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PALHACINHO
Eu irei divertir os convidados e contarei a história
do ovo de galinha que o menino colocou no congelador
da geladeira para chocar...
GATINHO
E nasceu?!...
PALHACINHO
Nascer, nasceu! Mas não nasceu um pinto... nasceu um pingüim!
BRANCA
Não podem avaliar como me sinto feliz!
INVEJA
Quando se está feliz o que se deve fazer é cantar!
Tio ANDRÉ
Pois, cantemos!.., (Cantam e fazem marcações para
o final)
«A História chegou ao fim,
Acompanhem o Àrlequim:
Onde há canto de criança,
Resta ainda a esperança!...
Brinquedinhos valorosos,
Que não conhecem maldade,
Dêm aos meninos bondosos
Prazer e felicidade!...
A história chegou ao fim, etc... etc... (E
lentamente vai)
FIM
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