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Dramatis Personae 

Núcleo da Corte do Ducado de Atenas 

TESEU Duque de Atenas   

HIPÓLITA Rainha das Amazonas Noiva de Teseu 

EGEU Pai (ou mãe) de Hérmia  

Núcleo dos Enamorados  

(Não há necessidade de serem casais heterossexuais) 

HÉRMIA Filha de Egeu Apaixonada por Lisandro 

LISANDRO Apaixonado por Hérmia  

DEMÉTRIO Apaixonado por Hérmia  

HELENA Apaixonada por 

Demétrio 

 

Núcleo dos Artesãos 

(Não há necessidade de que sejam todos homens) 

PEDRO CAROÇO Carpinteiro Representa O PRÓLOGO 

JOÃO GABOLA Tecelão  Representa PÍRAMO 

ZÉ FININHO Remenda Foles Representa TISBE 

JUCA FUÇA Funileiro  Representa O MURO 

TONHO FOLGADO Marceneiro  Representa O LEÃO 

JOCA FOMINHA Alfaiate  Representa O LUAR 

Núcleo do Reino Mágico 

(Não há necessidade de que sejam todos homens) 

ÓBERON Rei dos Elfos  
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TITÂNIA Rainha das Fadas  

PUCK Duende A serviço de Óberon 

FLOR DE ERVILHA, GRÃO DE MOSTARDA, FALENA E OUTROS ELFOS E 

FADAS DOS RESPECTIVOS SÉQUITOS.  

A ação supostamente se passa em Atenas, mas o texto não faz nenhuma 

alusão a situações clássicas ou neoclássicas.   

A presente adaptação inclui canções referentes ao primeiro período da 

Ditadura Militar no Brasil – sendo assim, alguns personagens foram 

transformados e atualizados.  

O original é muito simbólico e de foi grande apelo popular em sua época.  

Gerson Steves 
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ATO 1 
Cena de abertura.  

Percussão ataca e violão acompanha a introdução de Tropicália, de 

Caetano Velloso. Entram todos em cena – figurinos variados: hippies, 

pobres, trabalhadores, mendigos, militares, índios, escravos.  

A coreografia simula uma luta entre Teseu e Hipólita  

em que ele a rapta para si.   

(Solo Teseu) 

Sobre a cabeça os aviões 

Sob os meus pés os caminhões 

Aponta contra os chapadões 

Meu nariz 

 

(Solo Hipólita) 

Eu organizo o movimento 

Eu oriento o carnaval 

Eu inauguro o monumento no planalto central 

Do país 

 

(Coro) 

Viva a bossa-sa-sa 

Viva a palhoça-ça-ça-ça-ça 

Viva a bossa-sa-sa 

Viva a palhoça-ça-ça-ça-ça 

 

(Solo masculino) 

O monumento é de papel crepom e prata 

Os olhos verdes da mulata 

A cabeleira esconde atrás da verde mata 

O luar do sertão 
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(Solo feminino) 

O monumento não tem porta 

A entrada de uma rua antiga, estreita e torta 

E no joelho uma criança sorridente, feia e morta 

Estende a mão 

 

(Coro) 

Viva a mata-ta-ta 

Viva a mulata-ta-ta-ta-ta 

Viva a mata-ta-ta 

Viva a mulata-ta-ta-ta-ta 

 

(Solos divididos) 

No pátio interno há uma piscina 

Com água azul de Amaralina 

Coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis 

Na mão direita tem uma roseira 

Autenticando eterna primavera 

E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira 

Entre os girassóis 

 

(Coro) 

Viva Maria-ia-ia 

Viva a Bahia-ia-ia-ia-ia 

Viva Maria-ia-ia 

Viva a Bahia-ia-ia-ia-ia 

 

(Solos divididos) 

No pulso esquerdo bang-bang 

Em suas veias corre muito pouco sangue 

Mas seu coração balança a um samba de tamborim 

Emite acordes dissonantes 

Pelos cinco mil alto-falantes 

Senhora e senhores ele põe os olhos grandes 

Sobre mim 
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(Coro) 

Viva Iracema-ma-ma 

Viva Ipanema-ma-ma-ma-ma 

Viva Iracema-ma-ma 

Viva Ipanema-ma-ma-ma-ma 

 

(Solo) 

Domingo é o Fino da Bossa 

Segunda-feira está na fossa 

Terça-feira vai à roça 

Porém: 

O monumento é bem moderno 

Não disse nada do modelo do meu terno 

Que tudo mais vá pro inferno, meu bem 

 

(Coro) 

Viva a banda-da-da 

Carmem Miranda-da-da-da-da 

Viva a banda-da-da 

Carmem Miranda-da-da-da-da 

(Todos saem. Ficam em cena apenas Teseu e Hipólita.)  

CENA 1 

Palácio de Teseu 

Teseu, Hipólita, seguidos de Filóstrato, Hérmia,  

Lisandro e Demétrio 

TESEU – Bela Hipólita, a hora do casamento se aproxima. Em quatro dias 

será a lua nova... Quatro dias! E como demora a minguar essa lua que aí 

está. Ela retarda o meu desejo como uma viúva que gasta o resto de uma 

herança.  

HIPÓLITA – Só quatro dias. E logo virão tantas outras noites e o tempo vai 

voar como num sonho. E, finalmente, dentro de quatro noites, a lua como 

um arco de prata vai iluminar a noite da nossa união.  
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TESEU – Filóstrato! 

FILÓSTRATO – (entrando) Senhor? 

TESEU – Vai! Anima a juventude para a festa. Desperta no serrado o 

espírito buliçoso e vivaz da alegria. (Filóstrato sai) Com as minhas armas te 

conquistei Hipólita. 

HIPÓLITA – Como esquecer. 

TESEU – E com minha força conquistei o teu amor.  

HIPÓLITA – Conquistou? 

TESEU – Mas bem sei que pela violência não se mantém um grande amor. 

Estou arrependido. Peço agora que se case comigo de maneira diferente. 

Se aceitar, será com festa, triunfo e pompas. Aceita? 

HIPÓLITA – Em quatro noites, você saberá.  

(Entram Egeu trazendo Hérmia a força, estão seguidos por 

Lisandro e Demétrio) 

EGEU – Felicidades, Teseu, nosso grande comandante! 

TESEU – A você também, bom Egeu! Quais as novidades? 

EGEU – Venho com pesar apresentar uma queixa contra minha filha, 

Hérmia. Venha aqui, Demétrio. Nobre Comandante, este homem tem o 

meu consentimento para se casar com ela. É o que escolhi.  

HÉRMIA – Mas eu...  

EGEU – Calada! Venha aqui, Lisandro. Este aqui enfeitiçou o coração dela. 

Transformou a obediência que ela deve a mim em obstinação e teimosia. 

Portanto, nobre Comandante, se ela, em sua presença, não aceitar se 

casar com Demétrio, invoco os antigos costumes e abro mão dela para a 

clausura do convento. 

TESEU – O que tem a dizer, Hérmia? Pense bem. Para você, seu pai deve 

ser como um Deus. E Demétrio é um cavalheiro bem nascido.  
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HÉRMIA – Lisandro também é. 

TESEU – Acredito. Mas não conta com a permissão de seu pai, o outro 

deve ser o preferido.  

HÉRMIA – Quisera que meu pai visse com meus olhos... (ouve-se os 

primeiros acordes de Mãe Coragem) 

Papai, papai não chore 

A vida é assim mesmo, eu vou embora 

Papai, papai não chore 

Eu nunca mais vou voltar por aí 

Papai, papai não chore 

A vida é assim mesmo, eu quero mesmo é isto aqui 

Papai, papai não chore 

 

Pegue um filho pra criar, leia um romance 

Veja as contas do mercado e pague as prestações 

 

Ser pai é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos 

Seja feliz, seja feliz 

Papai, papai não chore 

Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz 

Papai, seja feliz... 

 

TESEU – Seria melhor que os teus olhos vissem com o discernimento dele.  

HÉRMIA – Suplico que vossa excelência me responda o que de pior pode 

me acontecer caso eu não aceite me casar com Demétrio.  

TESEU – Renunciar para sempre o convívio social. Ficando na clausura até 

o fim de seus dias. Vamos: consulte seu coração e veja se é capaz de 

suportar o hábito de freira e ficar para sempre numa torre sombria.  

HÉRMIA – Assim prefiro crescer, viver, envelhecer e morrer. Do que 

entregar meu corpo a um... (olha o pai) 
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Papai, papai não chore 

Não chore nunca mais, não adianta 

Eu tenho um beijo preso na garganta 

Eu tenho um jeito de quem não se espanta 

Pois nenhum ouro vale o coração. 

 

TESEU – Tenha calma. Reflita. Em quatro dias será a nova lua. Prepare-se 

para decidir no dia do meu casamento: ou casar-se também com 

Demétrio ou fazer votos de pobreza, clausura e virgindade.  

 

DEMÉTRIO – Hérmia concorda desde já. E quanto a você, Lisandro, 

desista. Eu tenho direito ao amor dela.  

 

LISANDRO – Você tem o amor do pai. Pois bem, case-se com ele e deixe 

Hérmia para mim.  

 

EGEU – Insolente! Hérmia é minha. Todo o direito que tenho sobre ela, 

entrego para Demétrio.  

 

LISANDRO – Senhor, sou tão bem-nascido quanto ele e meu patrimônio é 

igual ao dele. Mas meu amor é maior. Mas nada disso importa, pois o que 

vale é que sou amado por Hérmia. Então, por que não lutar por meus 

direitos? 

 

HIPÓLITA – Boa pergunta, meu jovem. Por que não lutar por seus direitos? 

 

LISANDRO – Digo na cara de Demétrio: ele é volúvel! Já seduziu Helena e 

conquistou sua alma. A pobre coitada ama e adora loucamente este 

homem desleal e volúvel.  

HIPÓLITA – Confesso que já tinha ouvido falar nisso... 

 

TESEU – Eu mesmo pretendia falar desse assunto com Demétrio.  

 

HIPÓLITA – Se minha opinião vale de algo, acho prudente.  
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TESEU – Vamos agora! Venha Demétrio. E venha você também, Egeu. 

Quero ter uma conversinha em particular. Lisandro, saia.  

 

(Lisandro finge sair, mas permanece escondido.) 

 

HIPÓLITA – Minha jovem, aguarde aqui. 

 

TESEU – Aproveite para pensar no que é a melhor escolha para seu futuro.  

 

(Saem todos. Hérmia permanece em cena só. É surpreendida 

pela volta de Lisandro.) 

 

LISANDRO – Hérmia, não fique assim. Por tudo que tenho lido e ouvido, 

um grande amor sempre passa por dificuldades antes de encontrar seu 

final tranquilo.   

HÉRMIA – São tantas as diferenças que separam amantes. Ricos e pobres.  

LISANDRO – Jovens e velhos. 

HÉRMIA – Outros que escolhem.  

LISANDRO – Que inferno! 

HÉRMIA – Ou então, quando tudo parece dar certo, vem a guerra, a 

morte, a doença!  

LISANDRO – Tudo para que o amor dure pouco.  

HÉRMIA – E a felicidade menos ainda.  

LISANDRO – Breve como um som. Fugaz como uma sombra.  

HÉRMIA – Curto como uma noite de verão.  

LISANDRO – Veloz como um relâmpago.  

HÉRMIA – Se os verdadeiros amantes sempre foram contrariados, então é 

uma lei do destino. Talvez não adiante lutar.  
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LISANDRO – Não acredito nisso. Sempre há espaço para a luta e para a 

resistência. Escuta: tenho uma tia que mora além da floresta, muito rica, 

sem filhos. Lá ninguém nos conhece e não nos acharão.  (Canta Enquanto 

Seu Lobo Não Vem) 

Vamos passear na floresta escondida, meu amor 

Vamos passear na avenida 

Vamos passear nas veredas, no alto meu amor 

Há uma cordilheira sob o asfalto 

 

HÉRMIA – Meu querido! É uma promessa. Amanhã sem falta estarei lá.  

LISANDRO – Mas não conte a ninguém. Prometa! 

HÉRMIA – É uma promessa, já disse! 

OS DOIS – Vamos passear nos Estados Unidos do Brasil 

Vamos passear escondidos 

Vamos desfilar pela rua onde ninguém nunca passou 

Vamos por debaixo das ruas 

Debaixo das bombas, das bandeiras 

Debaixo das botas 

Debaixo das rosas, dos jardins 

Debaixo da lama 

Debaixo da cama... 

 

(Helena entra sem ser vista) 

 

LISANDRO – Olhe, aí vem Helena.  

HÉRMIA – Salve bela Helena! 

HELENA – Eu, bela? Não diga isso nem por piedade. É tua beleza que 

Demétrio ama. Se como as doenças essa tua beleza fosse contagiosa, eu 

me deixaria infectar. Tentaria imitar tua voz, teus olhares. Daria tudo para 

me transformar em você. Vai... me ensina: com que feitiços você o 

seduziu? 

HÉRMIA – Eu faço caretas e ele sorri. Parece um bobo! 
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HELENA – Ah! Se os meus sorrisos pudessem aprender a magia das tuas 

caretas.  

HÉRMIA – Rogo pragas e ele me devolve amor. Idiota! 

HELENA – Ah... se minhas súplicas pudessem obter tanto sucesso.  

HÉRMIA – Quanto mais o odeio, mais ele me segue.  

HELENA – Quanto mais o sigo, mais ele me odeia.  

HÉRMIA – Ele está louco. E a culpa não é minha. 

HELENA – A culpa é minha que perto de você sou feia como um dragão! 

HÉRMIA – Então não se preocupe mais. Não estarei mais por perto. 

Lisandro e eu vamos fugir.  

LISANDRO – Que parte do segredo você não entendeu, Hérmia?! 

HÉRMIA – Helena, vamos te contar nossos planos... mas é segredo! 

HELENA – Certo: segredo! (faz cruzinhas com os dedos na boca, ou um 

zíper imaginário) 

LISANDRO – Amanhã vamos botar o pé na estrada. Pelas avenidas, pelas 

florestas... 

HÉRMIA – Encontrarei Lisandro na saída para a floresta e de lá seguiremos 

rumo ao encontro de parentes distantes. Novos amigos, novas famílias. 

Agora vou.  

LISANDRO – Reza por nós e boa sorte com teu Demétrio. Espero que ele 

te ame tanto quanto você o ama. Adeus! 

HÉRMIA – Mas lembre: é segredo! 

(Helena repete o gesto das cruzinhas com os dedos na boca, 

ou do zíper imaginário. Os dois saem.) 

HELENA – Ah! Como alguns podem ser mais felizes que outros! Todos a 

consideram tão bonita quanto eu. Tão inteligente quanto eu. Mas de que 

me vale? Demétrio tem outra opinião. Só ele não quer ver o que todos 

percebem. O amor não vê com os olhos, mas com a alma. Por isso cupido 

sempre aparece cego nas pinturas. O amor não é sensato. Cego e de asas! 
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É o símbolo da imprudência. (Demétrio e Egeu passam ao fundo. Helena os 

vê.) Por isso dizem que o amor é uma criança. Por ser sempre equivocado 

em suas escolhas. Porque antes que Demétrio repousasse seus olhos nos 

olhos de Hérmia, todos os seus juramentos eram para mim. Pois eu vou 

contar a ele sobre a fuga de Hérmia! E ele irá segui-la com o pai para 

colocá-la num convento. Em resumo: vai chover na minha horta! 

Demétrio, Demétrio!!! 

(Sai por onde saíram Demétrio e Egeu) 

 

CENA 2 

Casa de Pedro Caroço 

Entra toda a trupe de comediantes. Entram cantando Misere-re Nobis.  

(Todos)  

Miserere-re nobis 

Ora, ora pro nobis 

É no sempre será, ô, iaiá 

É no sempre, sempre serão 

PEDRO CAROÇO 

Já não somos como na chegada 

Calados e magros, esperando o jantar 

Na borda do prato se limita a janta 

As espinhas do peixe de volta pro mar 

(Todos)  

Miserere-re nobis 

Ora, ora pro nobis 

É no sempre será, ô, iaiá 

É no sempre, sempre serão 

JOÃO GABOLA 

Tomara que um dia de um dia seja 

Para todos e sempre a mesma cerveja 
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Tomara que um dia de um dia não 

Para todos e sempre metade do pão 

TONHO FOLGADO 

Tomara que um dia de um dia seja 

Que seja de linho a toalha da mesa 

Tomara que um dia de um dia não 

Na mesa da gente tem banana e feijão 

(Todos)  

Miserere-re nobis 

Ora, ora pro nobis 

É no sempre será, ô, iaiá 

É no sempre, sempre serão 

ZÉ FININHO 

Já não somos como na chegada 

O sol já é claro nas águas quietas do mangue 

Derramemos vinho no linho da mesa 

Molhada de vinho e manchada de sangue 

(Todos)  

Miserere-re nobis 

Ora, ora pro nobis 

É no sempre será, ô, iaiá 

É no sempre, sempre serão 

Bê, rê, a - Bra 

Zê, i, lê - zil 

Fê, u - fu 

Zê, i, lê - zil 

Cê, a - ca 

Nê, agá, a, o, til - ão 

Ora pro nobis! 



 

pág. 15 
 

 

PEDRO CAROÇO – Toda nossa companhia está aqui? 

JOÃO GABOLA – É fazer chamada! 

PEDRO CAROÇO – Aqui está a lista de todos aqueles que selecionei para o 

nosso grupo de teatro. E que serão capazes de representar a minha peça 

diante do Comandante Teseu e sua esposa a bela Hipólita.  

JOÃO GABOLA – Primeiro, meu caro Pedro Caroço, como diria seu pai – o 

velho Zeca Gamela – não fique na esquina esperando a banda passar! Diga 

do que se trata sua peça e faça a chamada. 

PEDRO CAROÇO – Pois bem, nossa peça se intitula (lendo) “A Mui 

Lamentável Comédia e a Mui Cruel Morte de Píramo e Tisbe”.  

JOÃO GABOLA – Sinto cheiro de sucesso! Uma verdadeira obra-prima. E 

deve ter respiro cômico também! Agora a chamada, a chamada! 

PEDRO CAROÇO – Respondam à medida que eu for chamando. João 

Gabola, jornaleiro.  

JOÃO GABOLA – Presente! Diga qual meu papel e prossiga.  

PEDRO CAROÇO – Você vai representar Píramo.  

JOÃO GABOLA – E quem é ele: um amante ou um tirano? 

PEDRO CAROÇO – Um amante. Que se mata galantemente por amor.  

JOÃO GABOLA – Isso vai exigir algumas lágrimas para sua verdadeira 

execução. Olha só, se eu ficar com esse papel, o público que se prepare. 

Provocarei tempestades em seus olhos! Despertarei compaixão e medo! 

Mas vamos aos outros.  

PEDRO CAROÇO – Bem o próximo é... 

JOÃO GABOLA – Se bem que meu forte são os tiranos, vilões de bigodinho 

retorcido... 

PEDRO CAROÇO – Será Píramo... 
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JOÃO GABOLA – Está bem. Mas eu poderia fazer também um grande 

herói, capaz de salvar populações inteiras!  

PEDRO CAROÇO – Píramo. 

JOÃO GABOLA – Certo. Agora vejamos os outros.  

PEDRO CAROÇO – Zé Fininho, flautista.  

JOÃO GABOLA – Presente! 

PEDRO CAROÇO – Seu papel será o de Tisbe.  

JOÃO GABOLA – Tisbe... Tisbe... quem é Tisbe? Um Cavaleiro Andante? 

PEDRO CAROÇO – Não.  

JOÃO GABOLA – Um nobre bispo.  

PEDRO CAROÇO – Na-na.  

JOÃO GABOLA – Um... ? 

PEDRO CAROÇO – É a mulher que Píramo deve amar.  

JOÃO GABOLA – Oi? Não me dê papel de mulher. Tenho voz grossa. Por 

favor! 

PEDRO CAROÇO – Ora, Fininho, isso não tem a menor importância. Faz 

voz fininha! 

JOÃO GABOLA – Se eu puder fazer várias vozes, posso interpretar Píramo 

e também Tisne! Falo primeiro com uma voz tonitruante – “Tisne, Tisne, 

meu amor!” – e respondo com uma vozinha de flauta: “Ah... Píramo! Sou 

eu, tua Tisne! Tua bela dama...” 

PEDRO CAROÇO – Não! Gabola é Píramo e Fininho é Tisbe. E é Tisbe! 

Tisbe! 

JOÃO GABOLA – Ih... que é que deu nele? Prossiga! 

PEDRO CAROÇO – Joca Fominha! 
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JOCA FOMINHA – Presente.  

PEDRO CAROÇO – Você vai representar o luar. A lua cheia que inunda de 

luz o amor dos dois numa noite furtiva.  

JOÃO GABOLA – Pra que luar? Eu já tenho luz própria! 

PEDRO CAROÇO – Juca Fuça. 

JUCA FUÇA – Aqui. Firme e forte. Diga o que farei.  

PEDRO CAROÇO – Você será o Muro que separa os casais. E, você, Tonho 

Folgado, será o leão que ameaça o amor dos dois. Aqui estão os papeis... 

TONHO FOLGADO – Ô... senhor Pedro Caroço... Já está escrita a parte do 

leão? Porque, se estiver, peço ao senhor que já me entregue logo, por favor. 

É que eu sou meio lerdo pra decorar as coisas... 

PEDRO CAROÇO – Você poderá improvisar, já que o papel do leão consiste 

apenas em rugir.  

JOÃO GABOLA – Também quero fazer o Leão. Rugirei de maneira tão feroz 

que assustarei as damas e provocarei os caçadores da plateia. Dirão: “Ruja 

de novo! Bis!” (Ruge) 

PEDRO CAROÇO – Se você rugir assim, pode ser que todos fujam. As 

damas ficarão horrorizadas e isso seria o suficiente que nos mandassem 

pra cadeia! 

JOÃO GABOLA – Mas posso rugir como um rouxinol... fininho...  

PEDRO CAROÇO – Píramo! É Píramo e só! Píramo é um homem simpático, 

bem apessoado, próprio para ser visto em dias de verão pelos campos... 

além disso... é... é um cavalheiro! Por isso é necessário que você o 

represente.  

JOÃO GABOLA – Está bem. Me convenceu.  

PEDRO CAROÇO – Eu suplico que decorem seus papeis até amanhã à 

noite. Vamos nos reunir ao luar, no bosque que antecede a floresta.  
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JUCA FUÇA – Mas por que não na cidade? 

PEDRO CAROÇO – Se ficássemos na cidade, não faltariam curiosos para 

bisbilhotar nossa proposta artística.  

JUCA FUÇA – Mas e figurinos e adereços? 

PEDRO CAROÇO – Vou fazer uma lista. Levo amanhã. E lembrem-se: a 

melhor atração do casamento ganha prêmio em dinheiro. Pode ser nossa 

chance de sair desse miserê... 

JOÃO GABOLA – Din-din! É o que basta saber! Estudem e não faltem.  

PEDRO CAROÇO – O encontro será perto da casa do... de carvalho do 

Comandante.  

JOÃO GABOLA – Vamos arrasar! Merda! 

(Todos)  

Miserere-re nobis 

Ora, ora pro nobis 

É no sempre será, ô, iaiá 

É no sempre, sempre serão! 

(Saem cantando.) 

ATO 2  
CENA 1 

No Bosque 

Entram Elfos e Fadas – cantarão As Criaturas da Noite. 

 

PUCK – Olá, espírito! Para onde vai? 

FADA – Se não me enganam teu ar e feição, sei bem quem é você. É o 

espírito travesso que todos chamam de Puck, o brincalhão. Mas que tem 

outros nomes também.  

PUCK – Acertou! Sim, sou eu! Caminhante noturno, vivo de criar trapaças 

e brincar com quem atravessa meus caminhos.  
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FADA – É o duende brincalhão que esconde um pé de meia e as tampas 

dos potes. Desnata o leite e impede que o moinho dê farinha. Derrete a 

manteiga e azeda a cerveja! 

PUCK – Outras noites entro na travessa de uma donzela em forma de 

maçã e quando ela vai me morder, mordo eu primeiro seus lábios! 

(Caem na risada e a música ataca e todos os demais do coro 

de elfos e fadas entram.) 

As criaturas da noite 

Um vôo calmo e pequeno 

Procuram luz aonde secar 

Peso de tanto sereno 

Os habitantes da noite 

Passam na sua varanda 

São viajantes querendo chegar 

Antes dos raios de sol 

 

FADA – Minha rainha está a caminho.  

PUCK – Meu rei está vindo para festejar. Não deixe que sua rainha seja 

vista por ele. Oberon está furioso. Sua rainha, Titânia, roubou um bebê 

indiano para ser seu pajem. Nunca ela teve um pajem tão encantador.  

FADA – Aposto que Oberon ficou com ciúmes.  

PUCK – Ele o queria para nossa corte. Mas ela não larga seu amado 

menino. E desde então, eles não podem se encontrar nos bosques e 

prados, cachoeiras ou sob o céu do bambuzal sem que briguem!  

OS DOIS CANTAM 

Eu te espero chegar 

Vendo os bichos sozinho na noite 

Distração de quem quer esquecer 

O seu próprio destino 

Me sinto triste de noite 

Atrás da luz que não acho 
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Sou viajante querendo chegar 

Antes dos raios de sol. 

(Entram Oberon e Titânia – cada um por um lado do palco. 

Eles poderão reproduzir, de alguma forma, o enfrentamento 

inicial de Teseu e Hipólita) 

OBERON – Mau encontro ao luar, orgulhosa Titânia. 

TITÂNIA – O invejoso Oberon! Vou embora, reneguei o seu leito e a sua 

companhia.  

OBERON – Espera, leviana! Não obedece mais ao teu senhor?! 

TITÂNIA – Então sou tua senhora! E no entanto eu sei que saiu do nosso 

reino de mansinho e foi disfarçado de pastor recitar versos aos ouvidos de 

uma jovem camponesa. E agora? Veio aqui para me seguir? Claro que não: 

está aqui por causa de Hipólita, a amazona que vai se casar com Teseu! 

Veio trazer alegria ao leito dela? 

OBERON – Tenha compostura. Que feio! Fazendo críticas a uma amizade 

sincera. Também não ignoro teu amor por Teseu.  

TITÂNIA – Fantasias do teu ciúme! E desde o início deste solstício de verão 

que temos nos enfrentado e brigado sem necessidade. Por isso a 

desordem entre os humanos e nos elementos. Por isso as estações do ano 

trocam suas roupas e o mundo fica desorientado. A terra, de redonda 

passa a plana pelas cabeças crédulas e confusas. Os frutos apodrecem e os 

mares se enfurecem. E a causa dessas calamidades são nossas desavenças. 

Nós as causamos.  

OBERON – Pois então dê o remédio. Por que Titânia há de sempre 

contrariar seu Oberon. Peço apenas o menino roubado para ser meu 

pajem.  

TITÂNIA – Desista. E ele não foi roubado. Sua mãe era uma sacerdotisa do 

meu altar e morreu. E por amor a ela eu o crio.  

OBERON – Até quando pretende ficar neste bosque.  
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TITÂNIA – Talvez até a nova lua. No casamento de Teseu. Vamos fazer 

rodas e cânticos. Se quiser, venha. Do contrário, fiquemos longe um do 

outro.  

OBERON – Me dê o menino e irei contigo.  

TITÂNIA – Nem por todo o teu reino encantado. Agora vou. Se me demoro 

aqui, teremos sérias brigas! 

(Titânia sai, seguida por suas fadas. Ficam Oberon e Puck) 

OBERON – Atrevida. Segue teu caminho. Mas não sairá deste bosque sem 

receber o castigo merecido. Vem cá, meu gentil Puck. Vou te contar uma 

história. Um dia, eu vi cupido com seu arco e flecha mirando uma jovem 

virgem nos campos. Mas quando foi atirar nela, os raios da lua 

confundiram sua visão e ele errou o alvo atingindo uma flor branca como 

o leite. Quando a seta de cupido atingiu o coração da flor, ela ficou 

manchada de púrpura. “Amor perfeito” passou a ser chamada pelas 

donzelas. Vai buscar a flor. O suco de suas pétalas, quando espremido nos 

olhos dos que dormem, faz com que homem ou mulher fiquem 

loucamente apaixonados pela primeira criatura que vejam ao acordar. 

Agora vai. E volta num salto.  

PUCK – Posso dar a volta ao mundo em quarenta minutos!  

OBERON – Assim que eu tiver a flor, vou esperar um momento para 

espremê-la nos olhos de Titânia. O primeiro ser vivo que enxergar quando 

acordar, seja urso, leão, cão ou macaco inquieto, ela perseguirá com a 

alma enamorada. E assim farei com que me entregue o menino. 

(percebendo a chegada de Demétrio seguido por Helena) Mas quem vem 

aí? Ficarei invisível para ouvir melhor a conversa.   

DEMÉTRIO – Eu não te amo! Pare de me perseguir. Onde estão Lisandro e 

a bela Hérmia? Você disse que eles estariam aqui. E eu corro nestas trilhas 

como um animal e não os encontro. Vá embora e não me persiga mais! 

HELENA – É você que me atrai magneticamente.  
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DEMÉTRIO – Por acaso faço algo para te conquistar? Tudo que faço é dizer 

que não te amo e nem posso te amar.  

HELENA – É por isso mesmo que eu te amo mais ainda. Sou teu cão fiel, 

Demétrio, e quanto mais você me enxotar, mais submissa eu serei. Faz de 

conta que sou teu cão. Vai! Me enxota, me bate, me despreza, me 

abandona! Mas permita que eu vá atrás de você, ainda que não mereça.  

DEMÉTRIO – Fico doente só de te ver.  

HELENA – Eu fico doente se não te vejo.  

DEMÉTRIO – Vou me esconder na floresta e te deixar à mercê das feras 

mais selvagens.  

HELENA – A fera mais selvagem não tem um coração como o teu.  

DEMÉTRIO – Não quero mais ouvir. Some! E se me seguir, juro que te 

ultrajarei no bosque.  

HELENA – Você tem me ultrajado sempre. Em todos os lugares. Que 

vergonha, Demétrio, tuas ofensas são uma afronta para todas as 

mulheres. (Demétrio sai.) Pois eu vou te seguir. Moverei céus e terras. E se 

tiver que morrer, que seja nas mãos de quem amo. (Sai) 

OBERON – Adeus, minha jovem! Antes que saia deste bosque, ele estará 

procurando teu amor. (Puck volta trazendo um buquê de pequenas flores 

roxas) Ah! Está de volta. Me dá a flor. Agora ouve. Há no bosque um lugar 

em que Titânia e suas fadas dançam seus louvores femininos. Depois de 

tudo, cansada, ela adormece entre flores. É lá que irei para colocar o suco 

desta flor em seus olhos. E você – presta atenção! – há neste bosque uma 

jovem que vagueia apaixonada por um jovem desdenhoso. Encontre ele e 

unte seus olhos, de maneira que a primeira pessoa que ele veja ao 

despertar seja a donzela que ele despreza. São gente da cidade. É fácil 

reconhecer. Ele deve ficar mais apaixonado por ela que ela por ele. Vá. E 

depois venha me encontrar.  

PUCK – Pode deixar, meu rei! (saem os dois) 
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Cena 2 

Outra parte do bosque.  

Entra Titânia com seu bebê e seu séquito.  

TITÂNIA – Vamos, agora uma roda e uma canção de ninar. Cantem para o 

meu sonho. E, depois, cada uma para sua função. Me deixem repousar.  

FADAS 

Oh, lua branca de fulgores e de encanto 

Se é verdade que ao amor tu dás abrigo 

Vem tirar dos olhos meus o pranto 

Ai, vem matar essa paixão que anda comigo 

 

Oh, por quem és desce do céu, oh lua branca 

E essa amargura do meu peito, oh, vem, arranca 

Dá-me o luar de tua compaixão 

Oh, vem, por Deus, iluminar meu coração. 

 

(Lentamente as fadas saem, ficando Titânia adormecida. 

Oberon entra e espreme o suco da flor em suas pálpebras.) 

 

OBERON – O que ao despertares tu vires, fará com que tu delires. Seja 

urso ou leão, leopardo, gato ou cão. Amarás de coração no momento que 

acordar, com certeza há de amar a vil besta que chegar. (Sai) 

(Entram Lisandro e Hérmia) 

LISANDRO – Meu amor, você está quase desmaiando de tanto andar no 

bosque e, para dizer a verdade, acho que perdi o caminho. Se você 

concorda, acho que podíamos nos deitar um pouco aqui até que 

amanheça.  

HÉRMIA – Concordo. Procure um lugar para dormir, que eu descansarei a 

cabeça aqui mesmo.  

LISANDRO – Um travesseiro de relva servirá para os dois. Um só coração, 

um só leito.  



 

pág. 24 
 

HÉRMIA – Não, meu amor. Se você me ama, deite-se mais longe, não 

fique tão perto assim.  

LISANDRO – Dois corações num só peito. Não me negue um lugar ao seu 

lado.  

HÉRMIA – Lisandro: não é não! 

LISANDRO – Está certa. Fico ali. Que o sono te dê descanso.  

(Adormecem separados por uma pequena distância.  

Entra Puck.) 

PUCK 

Corri tudo e não vi nada.  

Nem no bosque ou na estrada.  

Nenhum jovem para pôr 

O encanto desta flor.  

 

Noite escura. Quem está aí? 

É um rapaz, eu vi! 

O meu mestre me falou  

Que ele a dama desprezou. 

Ela dorme separada 

Tão sozinha e abandonada. 

 

Bem dizia o meu senhor (espreme a flor) 

Com o encanto desta flor 

Vou fazer que, ao acordar,  

Ele a ela passe a amar.  

Desperta logo, eu já vou.  

Pois Oberon já me chamou! (Sai) 

 

(Entram Demétrio e Helena) 

 

HELENA – Espera, Demétrio! Volta. Nem que seja para me matar.  

DEMÉTRIO – Vá embora, já disse. Me deixa em paz! 
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HELENA – Vai me abandonar nesta escuridão? 

DEMÉTRIO – Fica aí por tua conta. Eu vou só! (Sai) 

HELENA – Esta corrida amorosa me deixou sem fôlego. Quanto mais rezo, 

menos graças alcanço. Feliz Hérmia, que possui olhos abençoados e 

sedutores. Eu sou feia como um urso! Mas quem está aqui... Ah! É 

Lisandro caído ao chão. Estará adormecido... ou morto?! Lisandro... se 

está vivo, acorda! 

LISANDRO – (Despertando e vendo Helena, apaixona-se) E me atirarei ao 

fogo por você, doce Helena! Que milagre da natureza me faz ver teu 

coração batendo no peito?! Onde está Demétrio? Ah! Esse nome me dá 

ânsia de vômito! 

HELENA – Não diga isso, Lisandro! Que importa que ele ame tua Hérmia? 

Que importa? Hérmia te ama. Você deve ficar contente.  

LISANDRO – Contente?! Com Hérmia?! Não! Lamento os momentos 

tediosos que passei com ela. Não é Hérmia que eu amo, mas sim Helena! 

Quem não trocaria um corvo por uma pomba? 

HELENA – Por que será que nasci para passar tamanho ridículo. Não basta 

o que Demétrio me faz passar, e você ainda vem debochar de mim? Sou 

tão insignificante assim? Só porque uma mulher é desprezada por um 

homem, merece ser insultada pelos outros?! Adeus! (Sai) 

LISANDRO – Ela nem viu Hérmia. Fique aí dormindo, monstra! 

(Debochando) Não é não... Pois para você é nunca! Nunca mais me 

procure. Será por mim odiada noite e dia! Vou honrar todos os meus dias 

a Helena! (Sai) 

HÉRMIA – (Acordando de um pesadelo) Lisandro! Lisandro! Socorro! Tive 

um pesadelo horrível... sonhei que uma serpente me devorava... Lisandro? 

Desapareceu? Responde meu amor! Lisandro, volta!!! (Sai) 
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ATO 3 
CENA 1 

Entram os comediantes cantando o refrão de Miserê-re-re Nobis. Pedro 

Caroço entra carregando “as partes” que cada um deverá ler. Cada ‘ator’ 

trará objetos e adereços. Faz a conferência mental dos presentes.  

PEDRO CAROÇO – Aqui temos um lugar perfeito para nosso ensaio. Este 

pedaço de chão será nosso palco. Atrás daquela moita, o camarim. Vamos 

representar como se estivéssemos diante do comandante! 

JOÃO GABOLA – Pedro Caroço? 

PEDRO CAROÇO – Pois não, João Gabola? 

JOÃO GABOLA – Há certas coisas nesta comédia de Píramo e Tisne que 

não vão agradar. Primeiro, Píramo terá que sacar de uma espada para se 

matar e as damas não suportarão esta cena.  

PEDRO CAROÇO – Tem razão. Melhor não matar ninguém.  

JOÃO GABOLA – Nada disso. Tenho um jeito melhor: escreva um prólogo 

contando que não faremos mal nenhum com nossas espadas e que 

Píramo não morre de verdade. E para a maior tranquilidade de todos, 

explique que eu, Píramo, não sou Píramo, e sim um ator. Isso fará com 

que percam o medo.  

PEDRO CAROÇO – Está certo. Faremos um prólogo assim.  

JUCA FUÇA – As damas não terão medo do leão? 

JOCA FAMINHA – Eu temo que sim.  

JOÃO GABOLA – Senhores, levar um leão para o meio das damas – Deus 

me livre! – é uma coisa pavorosa. Porque não há no mundo ave de rapina 

mais terrível que o leão.  

JUCA FUÇA – Nesse caso, faremos outro prólogo para explicar que não se 

trata de um leão? 
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JOÃO GABOLA – Nada disso! Melhor é não cobrir o ator por completo com 

máscara e fantasia, deixando que se perceba o homem por detrás da fera. 

E ele poderá falar com voz grossa algo como “Senhoras e senhores... 

quero pedir... rogar... implorar... que não se assustem. Sou um homem 

como outro qualquer”. E então se apresenta como... como... seu nome? 

TONHO FOLGADO – Folgado, Tonho Folgado, o marceneiro.  

PEDRO CAROÇO – Pois assim será!  

TONHO FOLGADO – Como os amantes se encontram ao luar... haverá luar 

nessa noite? 

JOÃO GABOLA – É só abrir a janela que a luz da lua entrará! 

PEDRO CAROÇO – Não. Você mesmo, Joca Fominha, entrará trazendo um 

lampião e representando a luz da lua.  

JUCA FUÇA – Outro ponto é o muro onde eles se encontram. Porque, 

segundo a sua peça, eles conversam pelo buraquinho do muro.  

PEDRO CAROÇO – Para isso temos Juca Fuça.  

JUCA FUÇA – Mas eu não consigo trazer um muro pro meio da sala. É 

pesado demais. Você me ajuda a trazer, Gabão? 

JOÃO GABOLA – Você será o muro. É teatro! Fazemos uma roupa com 

terra e argamassa. Então você faz um buraquinho com a mão, assim, e 

está feito o furo pelo qual Píramo e Tisne conversam. 

PEDRO CAROÇO – Tisbe. 

JOÃO GABOLA – O quê? 

PEDRO CAROÇO – É Tisbe.  

JOÃO GABOLA – E o que eu falei? 

PEDRO CAROÇO – Tisne. 

JOÃO GABOLA – Pois é. Foi o que eu disse: Tisne! 
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PEDRO CAROÇO – Está bem! Vamos ao ensaio. Cada um que disser sua 

fala, vai para detrás do matagal de acordo com suas deixas.  

(Começam uma pantomima. Entra Puck ao fundo.) 

PUCK – Quem são estes estúpidos patetas que fazem barulho tão perto do 

berço da nossa rainha? Parece que representam uma farsa. Serei 

espectador e, se for o caso, ator também! 

PEDRO CAROÇO – Entra Píramo. Tisbe, venha para a frente.  

JOÃO GABOLA – Tisne, Tisne... assim como as flores horrorosas.  

PEDRO CAROÇO – Odorosas... odorosas... 

JOÃO GABOLA – Assim como as flores odorosas, odorosas, é o teu hálito 

perfumado. Mas ouço uma voz, espera-me querida, depressa voltarei para 

o teu lado, amada Tisne. (afasta-se) 

FININHO – É Tisbe! Tisbe! Meu nome é Tisbeeeee! 

PUCK – Nunca se viu um Píramo tão estúpido. 

FININHO – Sou eu que falo agora? 

PEDRO CAROÇO – Claro que sim. Ele só foi ver que barulho era aquele e 

volta já.  

FININHO – Oh, formosíssimo Píramo, lírio alvo e celeste. Tens as faces 

rubras como a rosa do agreste. És mancebo juvenil e o judeu mais amável. 

Fiel e altivo como um coronel infatigável. Irei te encontrar no túmulo do 

Nico.  

PEDRO CAROÇO – É Ninus! 

FININHO – Ninus! Túmulo de Ninus! 

PEDRO CAROÇO – Mas você não deve dizer isso ainda. Essa é a resposta 

que você dará a Píramo. Veja: você está dizendo as falas uma atrás da 

outra, sem respeitar as réplicas. Píramo: entra! Sua deixa é “infatigável” 
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FININHO – Oh... eu repito? ...Coronel infatigável. 

(Gabola entra usando uma cabeça de asno, seguido de Puck.) 

JOÃO GABOLA – Se belo eu fosse, Tisbe, a ti meu amor pertenceria.  

PEDRO CAROÇO – Mas o que é isso! Que monstro! Estamos enfeitiçados! 

(Começa uma correria de um lado para outro) 

PUCK – Vou persegui-los por todos os caminhos. Pelos vales, montes, 

matas e espinhos. Ora como cavalo, ora como um cão. Urso sem cabeça, 

logo ou leão. Rujo, relincho, guincho, lato e zurro... Auuuuuuuuu! 

JOÃO GABOLA – Por que estão correndo? Deve ser brincadeira para me 

assustar.  

FININHO – Não chegue perto. Você está muito mudado! Sua cabeça... ela..  

JOÃO GABOLA – Ela não é pior que a sua que parece ser de asno! Juca, me 

diga... 

JUCA FUÇA – Deus te abençoe, Gabola! Deus te abençoe. Você está 

transformado! 

JOÃO GABOLA – Já entendi a brincadeira: está me fazendo de bobo, de 

mula... de asno! Mas eu não vou sair daqui! 

(Todos finalmente saem) 

JOÃO GABOLA – Vou ficar e praticar minhas falas. Quero impressionar a 

todos no banquete do comandante. (Pigarreia) “Assim como as flores 

odorosas, é o teu hálito perfumado, minha amada.” 

(Titânia desperta) 

TITÂNIA – Que anjo me desperta do meu leito de flores? Eu te peço, gentil 

mortal, declame teus versos outra vez! Tua voz cativou meus ouvidos e 

teu corpo enfeitiçou meu olhar. De tal modo tua beleza me encanta que 

sou obrigada a jurar que te amo! 
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JOÃO GABOLA – Eu creio, minha dama, que não tem lá muita razão para 

isso. Mas... pra dizer a verdade, razão e amor, nos dias de hoje, não 

andam juntos.  

TITÂNIA – Tão sábio quanto belo.  

JOÃO GABOLA – Nem tanto assim. Gostaria de ter inteligência suficiente 

para lembrar o caminho e sair deste bosque. 

TITÂNIA – Não queira fugir. Ficará aqui queira ou não. Sou um espírito de 

ordem superior e no meu reinado sempre impera o verão. Eu te amo. Vem 

comigo. Porei fadas para te servirem que te trarão jóias do fundo do mar e 

cantarão enquanto dorme num leito de flores. Fadas! 

FADA 1 – Chamou? 

FADA 2 – Para onde vamos? 

TITÂNIA – Sejam amáveis com este cavalheiro. Tragam frutas do bosque. 

Roubem das abelhas os favos de mel. Convoquem os vaga-lumes para 

iluminarem seu caminho. Arranquem as asas das borboletas e as penas do 

pavão para fazer um leque e aplacar seu calor. Dancem e cantem para ele.  

(Titânia e as fadas iniciam.) 

O gato preto cruzou a estrada 

Passou por debaixo da escada. 

E lá no fundo azul 

Na noite da floresta. 

A lua iluminou 

A dança, a roda, a festa. 

Vira, vira, vira 

Vira, vira, vira homem, vira, vira 

Vira, vira, besta-homen 

Vira, vira, vira 

Vira, vira, vira homem, vira, vira 

Bailam corujas e pirilampos 

Entre os sacis e as fadas. 

E lá no fundo azul 
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Na noite da floresta. 

A lua iluminou 

A dança, a roda, a festa. 

 

TITÂNIA – Vamos! Levem ele para meu caramanchão! Amarrem a língua 

do meu amor. Conduzam ele em silêncio.  

 

(Todo o elenco entra para cantar animadamente, enquanto 

Tiânia e Gabola saem) 

 

Vira, vira, vira 

Vira, vira, vira homem, vira, vira 

Vira, vira, lobisomen 

Vira, vira, vira 

Vira, vira, vira homem, vira, vira 

Bailam corujas e pirilampos 

Entre os sacis e as fadas. 

E lá no fundo azul 

Na noite da floresta. 

A lua iluminou 

A dança, a roda, a festa. 

 

Vira, vira, vira 

Vira, vira, vira homem, vira, vira 

Vira, vira, lobisomen 

Vira, vira, vira 

Vira, vira, vira homem, vira, vira 

 

 

 

AQUI PODE SER MARCADO UM INTERVALO. 
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ATO 4 
CENA 1 

Quando o público entra, Oberon está impaciente esperando Puck.  

PUCK – Senhor! Senhor! 

OBERON – Fala maluco beleza! Quero saber se Titânia já acordou e qual 

foi a criatura que viu, transformando-se no objeto de sua paixão! 

PUCK – Sua senhora apaixonou-se por um monstro! 

OBERON – Conta mais. 

PUCK – Enquanto ela dormia, apareceu uma trupe de patetas, rudes 

trabalhadores que não sabem nada de cultura e ganham a vida em 

subempregos. E começaram a ensaiar uma peça de teatro! 

OBERON – Essa gente não aprende! Teatro! Pra quê? 

PUCK – Nisso, o mais idiota e falastrão do grupo, saiu de cena e se afastou. 

Aproveitei o momento para transformar sua cabeça de gente em uma 

cabeça de asno.  

OBERON – Está melhor do que eu esperava. 

PUCK – Seus companheiros se assustaram tanto. E eu os espantei ainda 

mais zurrando e relinchando. Fugiram todos. Então, o asno ficou sou só 

diante dos olhos de Titânia.  

OBERON – E os jovens da cidade? Já colocou o filtro do amor nos olhos 

dele como ordenei? 

PUCK – Isso também já está resolvido. Encontrei os dois dormindo 

afastados. Coloquei o suco do amor nos olhos dele, de modo que quando 

acordar, ela será a primeira que verá. Fica de lado, aí vem eles! 

(Entram Hérmia e Demétrio) 

DEMÉTRIO – Por que despreza um homem que te ama tanto? 
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HÉRMIA – Se você matou Lisandro enquanto ele dormia, é melhor que me 

mate também.  

PUCK – Essa é a moça. Mas o jovem é outro! 

DEMÉTRIO – Guarde essas palavras cruéis para teu mais cruel inimigo.  

HÉRMIA – E você acha que eu vou acreditar que ele me abandonou 

dormindo ao relento? Você o matou sim! Tua cara é bem de assassino! 

DEMÉTRIO – Assassina é tua beleza, que me mata um pouco por dia.  

HÉRMIA – Fora, monstro! Com certeza você deu sumiço nele.  

DEMÉTRIO – Que eu saiba, Lisandro está bem vivo.  

HÉRMIA – Então me diz onde ele está. 

DEMÉTRIO – Se disser o que ganho em troca? Não me diga mais não... 

HÉRMIA – Sai pra lá! Ganha o privilégio de nunca mais me ver. Não é não, 

Demétrio! Homens! (sai) 

DEMÉTRIO – Não vale a pena segui-la enquanto estiver com essa raiva. 

Vou ficar aqui e descansar um pouco. (Deita e adormece) 

OBERON – Mas o que você fez? Errou tudo, completamente!  

PUCK – Foi mal! 

OBERON – Jogou o filtro nos olhos de um amante fiel. Agora sai e procure 

por Helena. Eu enfeitiçarei os olhos de Demétrio antes dela chegar.  

PUCK – Já vou! E vou ligeiro.  

(Oberon se aproxima de Demétrio) 

OBERON – Flor do amor, flor de cupido. Eis o moço adormecido. Em seus 

olhos eu vou pôr o feitiço desta flor.  

(Puck volta) 
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PUCK – Meu rei, meu senhor! Helena vem aí. E também o jovem que eu 

confundi. Que comédia, quero mais! 

OBERON – São bem loucos os mortais! Fique escondido. Logo Demétrio 

desperta.  

(Entram Lisandro e Helena) 

LISANDRO – Por que você imagina que eu peço teu amor só para te 

ridicularizar. Juro que te amo! 

HELENA – Essas juras pertencem a Hérmia.  

LISANDRO – Eu estava fora do meu juízo ao jurar amor a ela.  

HELENA – Não! Você perdeu seu juízo agora, já que a despreza.  

LISANDRO – Demétrio ama Hérmia e te detesta.  

(Ao ouvir seu nome, Demétrio desperta e imediatamente põe 

seus olhos em Helena) 

DEMÉTRIO – Helena! Doce, deusa, ninfa! Perfeição divina! Perto de seus 

olhos tudo é lama... e esses lábios: cerejas maduras prontas para serem 

beijadas! 

HELENA – Mas o que é isso? Que inferno! Vocês combinaram esta 

palhaçada para rirem às minhas custas? Rivais no amor de Hérmia, agora 

querem ser rivais no deboche a Helena?! 

LISANDRO – Não seja cruel, Demétrio. Sei bem do teu amor por Hérmia. 

Fazemos assim: você fica com ela e eu com Helena! 

DEMÉTRIO – Eu não a quero. Se algum dia eu a amei, foi passageiro. Pois 

agora meu coração regressa ao verdadeiro lar, que é o peito de Helena. 

Pode ficar com aquele dragão da Hérmia. 

LISANDRO – Helena: não é verdade! 

DEMÉTRIO – Veja: falando no diabo! Lá vem tua Hérmia adorada.  
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(Entra Hérmia) 

HÉRMIA – Lisandro, meu amor. Vim seguindo o som da tua voz pelo 

bosque. Mas por que me deixou só ao relento? 

LISANDRO – E por qual razão eu deveria ficar? 

HÉRMIA – Pelo teu amor por mim, tua Hérmia. 

LISANDRO – Amor por Helena, isso sim! A bela Helena que ilumina a noite 

mais que a lua e as estrelas.  

HÉRMIA – Você não está dizendo o que pensa e sente.  

LISANDRO – Por que me procurou? Não percebe que foi meu ódio que me 

afastou de você? 

HÉRMIA – Não é possível.  

HELENA – Vejam! Ela também faz parte dessa encenação. Agora ficou 

claro: os três se uniram para me ridicularizar. Amiga da onça! Você 

também maquinou e conspirou contra mim só para me atormentar. 

Esqueceu da nossa amizade?  

HÉRMIA – Estou espantada tanto quanto você. Não quero te insultar. É 

você, amiga, que está me ofendendo.  

HELENA – Quer dizer então que não induziu Lisandro a vir atrás de mim 

por pura zombaria? E o teu outro namorado, Demétrio, que até pouco 

tempo me repelia a patadas? Você não mandou que ele me chamasse 

de...  

DEMÉTRIO – ...Deusa, ninfa, preciosa e divina! 

HELENA – Isso tudo aí! 

HÉRMIA – Eu não estou entendendo mais nada. 

HELENA – Ah! Não? Continue. Finja tristeza. Façam sinais entre vocês. 

Deem risadinhas às minhas costas. Pisquem os olhos. Em parte é culpa 
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minha, que não me dei ao respeito correndo atrás de quem não queria. 

Mas aprendi a lição.  

LISANDRO – Espera! Helena, minha alma, minha vida!  

HÉRMIA – Meu amor... não zombe dela... 

LISANDRO – Helena, eu te amo! 

DEMÉTRIO – Eu afirmo que te amo mais que ele.  

LISANDRO – Então venha provar.  

(Arregaçam as mangas e vão começar uma luta) 

DEMÉTRIO – É pra já! 

HÉRMIA – (segurando Lisandro pelo braço) Lisandro, onde você quer 

chegar com isso? 

LISANDRO – Me larga! Sai de mim, carrapato! Me solta ou te enforco 

como uma serpente.  

HÉRMIA – Que mudança é essa, meu amor? 

LISANDRO – Teu amor?!? Pra trás ser repugnante. Barata cascuda! 

HÉRMIA – Você está de piada? 

HELENA – Claro que está. E você também! 

LISANDRO – Não é piada o meu amor por Helena! 

HÉRMIA – Falsiane! Fura olho! Ladra de homem! Então você veio durante 

a noite roubar o meu amor?! 

HELENA – Você quer arrancar da minha boca gentil palavras de ódio? Que 

vergonha. Fora, fantoche! 

HÉRMIA – Ah-há! Então é assim? Agora entendo. Você se acha muito mais 

esperta e inteligente que eu. Pois então eu sou um fantoche?! Sou tola? 
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Boba? Infantil? Não sou tão boba que não consiga acabar com essa sua 

cara de mocoronga! 

HELENA – Por favor, não permitam que ela me faça mal. Talvez pensem 

que eu pudesse me defender por ser ela um pouco mais boba... 

HÉRMIA – Boba! Outra vez?! 

HELENA – Hérmia... não seja tão dura comigo... sempre fui tão boa e 

paciente com suas limitações. Agora, se me deixar partir, volto para casa 

levando minha louca paixão.  

LISANDRO – Não tenha medo, Helena, ela não te fará mal.  

DEMÉTRIO – Não fará mesmo! 

HELENA – Ah... quando ela se zanga é má e astuta. Já na escola era uma 

verdadeira víbora... apesar de ser tão tolinha.  

HÉRMIA – Tola? Outra vez?! Por que vocês permitem que ela me insulte 

assim?! Ah... eu vou pegar essa mulher! 

LISANDRO – Para trás, sua tola, boba, imbecil, idiota, fútil!! 

DEMÉTRIO – Deixe Helena em paz, ela não precisa da sua defesa. Sai de 

perto, senão vai pagar caro. 

LISANDRO – Agora que me soltou, vamos ver qual dos dois tem mais 

direito a Helena. Siga-me se tiver coragem.  

DEMÉTRIO – Seguir? Vou com você, lado a lado. (Saem) 

HÉRMIA – Você! Você é a causa disso tudo! Não vá embora.  

HELENA – Não sou boba como você. Não fico nem mais um minuto na tua 

companhia. Se você tem mãos rápidas para brigar, eu tenho pernas pra 

correr! (Sai) 

HÉRMIA – Volta aqui! 

(Saem. Ficam Oberon e Puck que assistiram a tudo) 



 

pág. 38 
 

OBERON – Eis o resultado da tua negligência! 

PUCK – Foi mal... não poderia imaginar que eram dois casais! Como 

resolver? 

OBERON – Atenção para o plano! Os dois foram procurar um lugar para 

lutar. Vai atrás e confunde os dois com uma densa neblina, de maneira 

que não se encontrem e lutem contra o nada. Confunde os dois com 

frases e insultos aqui e ali.  

PUCK – Certo! Compreendido.  

OBERON – Não é só! Cansa os dois até caírem dormindo. Então coloque o 

antídoto nos olhos de Lisandro e devolve sua visão habitual.  

PUCK – Desfazer o feitiço. Entendido. 

OBERON – Quando acordarem, tudo isto lhe parecerá um sonho 

impossível. 

PUCK – Sonho de uma noite de verão! 

OBERON – Isso! Eu irei até tua rainha para pedir o garoto indiano. Daí 

libertarei Titânia da paixão monstruosa. 

PUCK – Temos que nos apressar. A noite está acabando.  

OBERON – Mas nós somos espíritos da noite. Podemos prolongar o tempo 

o quanto quisermos. Agora, vaza!  

PUCK – Vazei! (Saem os dois) 

(Os enamorados lutarão contra o nada, confundidos por Puck) 

LISANDRO – Onde está você, Demétrio, responde! 

PUCK – Aqui, vilão! Com meu punho em riste para acertar a tua cara de 

coxinha! 

LISANDRO – Coxinha??! Seu babaca! Me aguarde. 
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PUCK – Vai até uma clareira. 

(Sai Lisandro. Entra Demétrio seguindo a voz de Puck) 

DEMÉTRIO – Onde está você, covarde? Fugiu como sempre. Fala onde 

está! 

PUCK – Bem aqui! Covarde é você. Seu moleque, vou te esquentar o 

traseiro.  

DEMÉTRIO – Ninguém bota a mão no meu traseiro! 

PUCK – Vem! Segue a minha voz e me encontrará pronto pra isso! 

(Saem. Volta Lisandro. Todos os jovens irão adormecer como 

que enfeitiçados por Puck.) 

LISANDRO – Ele vai na minha frente e me provoca. Depois parece estar 

atrás de mim de emboscada. Quando chego perto, ele some! Estou 

ficando estranhamente cansado. Acho que vou me deitar até amanhecer. 

(Deita e adormece. Entra Demétrio) 

DEMÉTRIO – Você vai ver, fujão! Eu te pego. Vai pagar caro quando eu te 

encontrar. Mas o cansaço... eu... acho que... preciso me deitar! (Deita e 

adormece) 

HELENA – Que noite! Que eu possa voltar para casa quando amanhecer, 

longe daqueles que debocham da minha pobre figura. Noite longa, tediosa 

e...  cansativa! (Cai como que desmaiada e adormece) 

PUCK – (conta os adormecidos.) Só três? Não é o suficiente. Ainda está 

faltando gente! Ah... lá vem ela, tão perdida e descabelada... por cupido 

abandonada.  

HÉRMIA – Nunca estive tão cansada. Tão aflita tão desarrumada. Molhada 

pelo orvalho, rasgada pelos espinhos. Já não posso nem mais um passo. 

Tenho as pernas bambas. Vou descansar aqui e amanhã... (adormece) 

PUCK – (mais uma vez conta os adormecidos.) Agora sim! Todos aqui. (Vai 

até Lisandro e começa o feitiço) Neste rapaz, neste maluco, vou colocar o 
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suco que o encanto desfaz. (espreme) Quando acordar deste torpor, que 

possa reinar o antigo amor. (Sai) 

CENA 2 

Ainda no Bosque.  

Lisandro, Helena, Demétrio e Hérmia dormem. Oberon está invisível ao 

fundo. Entram Titânia e Gabola com fadas cantarolando o refrão de Vira. 

TODOS – Vira, vira, vira homem... vira, vira! Vira, vira besta-homem, vira 

vira... 

TITÂNIA – Vem! Senta aqui ao meu lado um pouco enquanto acaricio as 

tuas faces formosas e ponho flores na tua cabeça macia.  

GABOLA – Onde está o teu séquito? 

FADA – Estamos aqui! 

GABOLA – Quero frutas, uvas, mel!  

FADA – Pronto, Senhor! 

GABOLA – Tenho coceira nas costas. Alguém ajuda?! 

FADA – Pronto, meu amo! 

FADA – Quer ouvir música? 

GABOLA – Meus ouvidinhos estão cansadinhos de tanta cantoria ruim... 

prefiro o silêncio do bosque. (Invisível, Oberon faz um gesto para que ele 

tenha sono) na verdade, estou cansadinho... vou nanar um pouquinho... 

TITÂNIA – Dorme. Dorme que te enlaçarei com meus braços. Fadas: saiam 

todas. Me deixem a sós com meu grande amante! (todas saem) Ah... 

como te adoro! 

(Enquanto Titânia se ocupa em acariciar a cabeça de asno, 

Puck volta e se junta a Oberon) 

OBERON – Bem-vindo, meu fiel escudeiro. Viu só que delicioso 

espetáculo? 
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PUCK – É de rolar de rir.  

OBERON – Mas tenho pena dela. Minutos atrás, nos encontramos e eu 

pedi para ela o garoto. Sabe o que ela fez? Entregou! Sem discutir.  

PUCK – Ah... pobrezinha... está cega de amor por um asno! 

OBERON – Vou desfazer o feitiço. E você, tira do jornaleiro essa aparência 

de asno. (A esta altura, Titânia adormeceu nos braços do asno. Oberon vai 

até ela.) Como era antes, será. Como antes via, verá! Agora, desperta, 

minha doce rainha! 

(Ela desperta e vê apenas Oberon. Abraça-o assustada.) 

TITÂNIA – Meu Oberon! Que visões eu tive. Parecia que estava 

apaixonada por um asno.  

OBERON – Aí está o teu novo crush. 

TITÂNIA – Ah! Que horror! 

OBERON – Puck, tira a cabeça do asno.  

PUCK – Quando despertar, volta a ver com teus próprios olhos. De 

imbecil! 

OBERON – Agora vamos. O dia já amanhece. Temos que abençoar o 

casamento de Teseu e Hipólita. E também destes dois casais. 

TITÂNIA – Vamos, meu amor! E no caminho, me conta como me 

encontrou dormindo no chão com esses pobres humanos. 

(Saem primeiro Oberon e Titânia. Ficam Puck e as fadas.)  

PUCK – Limpem tudo. Recolham todos os vestígios de que um dia 

estivemos aqui. Esses humanos precisam acreditar que tudo foi um sonho! 

(Puck sai. Depois, as fadas. Ouvem-se trompas, uma 

clarinada. Entra Egeu.) 
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EGEU – Todos! Todos! Sumiram todos. Por onde andarão! A noite inteira 

preso neste bosque e nada! (Vê os quatro adormecidos) Ah! Finalmente! 

Aqui está Hérmia, minha filha adormecida. E Lisandro. Logo ali estão 

Helena e Demétrio. Todos juntos? Comandante! Comandante!  

TESEU – (entrando com Hipólita) Sem dúvida, se levantaram cedo para os 

rituais de verão... Mas me diga, Egeu, não é hoje que tua filha Hérmia 

deveria dar a resposta de sua decisão? 

HIPÓLITA – Será que não esteve tão ocupada que mal teve tempo para 

pensar? 

TESEU – Vamos, vamos, acordem! São Valentim já passou.  

(Todos se levantam embaraçados e fazem uma reverência.) 

LISANDRO – Senhor, não sei dizer como vim parar aqui. Mas com certeza 

sei que fugi em nome do meu amor por Hérmia.  

EGEU – Basta! Chega de conversa fiada. Já é suficiente! Eles iriam fugir, 

queriam enganar a todos nós. Inclusive você, Demétrio! 

DEMÉTRIO – Senhor, foi a bela Helena quem me contou da fuga e eu os 

segui até aqui... mas de algum modo, meu amor por Hérmia foi 

derretendo como a neve diante do sol do verão. Como por feitiço ou 

encanto... Helena agora é quem me aquece a alma.  

TESEU – Feitiço? Encanto? É possível acreditar nisso tudo? 

HIPÓLITA – Meu caro comandante: o estado é laico, cada um acredita no 

que quer.  

TESEU – Mas que beleza, hein?! Nem quero saber o que rolou neste 

bosque! Egeu, vou te contrariar: hoje no templo esses dois casais se 

unirão numa única cerimônia, ao mesmo tempo que eu e Hipólita. Que 

festança faremos! (Saem) 

HÉRMIA – Tem certeza de que estamos acordados? 

HELENA – Sinto que ainda estamos dormindo. 
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DEMÉTRIO – É sério que o Comandante esteve aqui? 

HÉRMIA – Com Hipólita! 

LISANDRO – E nos convidaram a casar esta noite? 

HÉRMIA – Sim! E meu pai concordou.  

HELENA – Que sonho foi esse? 

LISANDRO – Sonho ou não, precisamos aproveitar. Vamos!  

(Saem. Fica em cena apenas Gabola.) 

JOÃO GABOLA – Quando for minha vez, chamem que entrarei! Minha 

próxima deixa é “formosíssimo Píramo”. Ouviu, Pedro Caroço? Fininho??? 

Fuça? Pelamordosdeuses! Todos se foram e me deixaram aqui. Agora me 

lembro... tive uma visão extraordinária... um sonho! Parece que eu tinha... 

Parece que eu era... Só um louco ou um mago seria capaz de explicar as 

maravilhas que vi e ouvi. Nenhum coração será capaz de expressar o que 

foi o meu sonho. Quem sabe os artistas possam.  

ATO 5 

Num salão do palácio.  

Entram Teseu e Hipólita. 

HIPOLITA – Que história estranha esses jovens contaram.  

TESEU – Mais estranha que verdadeira. Nunca fui capaz de acreditar 

nessas fantasias de feitiços e magias.  

HIPOLITA – Já lhe disse: cada um acredita no que quer.  

TESEU – Tem razão mais uma vez. É que os amantes e os loucos possuem 

cérebros tão efervescentes que conseguem captar muito mais coisas que 

a fria razão jamais conseguiria.  

HIPOLITA – O louco, o amante, os artistas, são compostos só de desejo e 

imaginação. Seus olhares vão da terra ao céu em instantes. Do pico mais 
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alto ao fundo do oceano mais profundo. E mais rápido do que a terra 

possa girar.  

TESEU – Sim! Porque ela é redonda. E gira! 

HIPOLITA – Por isso, meu amor, vem! Senta aqui ao meu lado e deixa o 

mundo girar, jamais seremos tão felizes! 

(Entram Demétrio e Helena seguidos por Lisandro e Hérmia. 

Trazem taças para brindar com Hipólita e Teseu.) 

TESEU – Alegria, amigos! (Brindam) Viva! Felicidade em seus casamentos!  

HIPOLITA – O que teremos agora? 

TESEU – Um pouco de diversão até a hora esperada em que vamos nos 

deitar.  

LISANDRO – Aqui está a lista dos divertimentos preparados para hoje.  

DEMÉTRIO – Podemos escolher! 

TESEU – Deixa ver... deixa ver... Ah! Aqui tem uma que parece ser uma joia 

do absurdo: “A Breve Tragédia Divertida dos Jovens Píramo e Tisbe.” 

HELENA – Tragédia divertida? 

HÉRMIA – É o mesmo que dizer gelo quente! 

DEMÉTRIO – E quem serão os atores? 

LISANDRO – Provavelmente gente rude, do povo, de mãos calosas. 

Trabalhadores e artesãos em busca de um pouco de reconhecimento.  

HIPOLITA – Pois vamos assistir! 

DEMÉTRIO – Mas será digna de gente como nós? 

HIPOLITA – Quero ver a peça. O que é oferecido com simplicidade e 

carinho nunca pode ser levado a mal.  

TESEU – Pois que entrem os artistas! 
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(Entram os comediantes cantando Piruetas.)  

TODOS 
Uma pirueta, duas piruetas 
Bravo! Bravo! 
Super piruetas, ultra piruetas 
Bravo! Bravo! 
Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz 
Que a moçada vai pedir bis 
Que a moçada vai pedir bis 

PEDRO CAROÇO – Nobre auditório! Talvez estejam espantados com este 
espetáculo. Eu sou Pedro Caroço, carpinteiro, e aqui faço as vezes de 
dramaturgo, diretor, narrador e ponto! 

HIPÓLITA – Em teatro é assim, eles acumulam funções... 

PEDRO CAROÇO – Este homem é Píramo. Esta dama de rara formosura é 
Tisbe. Este homem coberto de reboco representa o muro através do qual 
os amantes se falavam às escondidas de suas famílias. Este homem com a 
lanterna representa o luar, pois era à luz da lua que os amantes se 
encontravam, no cemitério, junto ao túmulo do Rei Ninus. Esta fera 
terrível é um leão.  

JOÃO GABOLA – Mas não se assustem, não é de verdade! 

PEDRO CAROÇO – (Inicia-se a pantomima) Certa noite, Tisbe chegou 
primeiro. Esta besta selvagem a fez correr aterrorizada. Enquanto fugia, 
deixou cair seu lenço que o vil leão rasgou em pedacinhos. Em seguida, 
chega Píramo e encontra o lenço despedaçado. Ele puxa da espada e 
atravessa seu peito. Tisbe, que estava escondida, volta. E vendo seu amor 
caído e morto, se mata também! Quanto ao resto, veremos a seguir.  

HÉRMIA – Será que o leão vai falar? 

LISANDRO – Não tenho dúvida.  

JUCA FUÇA – Nesta linda peça de enredo obscuro, eu que me chamo Juca 
Fuça, represento o muro. E neste muro tem uma coisa estupenda: um 
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furo, um buraquinho, ou uma fenda. É por aqui que Píramo e Tisbe com 
ardor sempre sussurravam suas juras de amor.  

DEMÉTRIO – É o tapume mais esclarecido que já vi.  

TESEU – Mas vejam, Píramo se aproxima.  

JOÃO GABOLA – Oh, noite horrenda! Noite longa e sem fim! Noite 
terrível... ai de mim, ai de mim! Noite que mal começa, tenho medo que 
Tisne esqueça da promessa. Muro, muro, vasto muro. Choro e grito ‘ai’. 
Pois separas o meu jardim do jardim de seu pai. Oh, muro que me separa 
da mulher amada: mostra o teu furico pra eu dar uma espiada! 

ZÉ FININHO – Oh, muro! Já me ouviu tantas vezes desesperada. Sou Tisbe 
saudosa, por Píramo apaixonada.  

JOÃO GABOLA – Vejo uma voz! É Tisne no buraquinho!  

PEDRO CAROÇO – É Tisbe. Tisbe!!! 

JOÃO GABOLA – (cochichando) Foi o que disse: “Tisne. Tisne!!! No 
buraquinho!” (em tom normal) Vamos ver se escuto ao longe seu rostinho. 

ZÉ FININHO – Oh, meu amor, penso que é tua voz que me chama.  

JOÃO GABOLA – Pensa o que quiser, pois sou o homem que te ama! Nem 
Bucéfalo amou tanto a sua Floris bela! 

ZÉ FININHO – Pois sou tua Floris, tão fiel como ela.  

JOÃO GABOLA – Oh! Beija-me pelo buraquinho deste muro tão cruel.  

ZÉ FININHO – Estou beijando o buraquinho, não os teus lábios de mel.  

JOÃO GABOLA – Ao túmulo de Ninus, será que vais agora? 

ZÉ FININHO – Viva o morta, meu amor, estarei lá numa hora. (Saem 
Píramo e Tisbe) 
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JUCA FUÇA – Este muro já cumpriu com sua obrigação. Agora me retiro 
com sua permissão.  

HELENA – Ah! Aí vem uma fera! Será que fala? 

TONHO FOLGADO – Caras senhoras que tremem de aflição, à vista do 
menor ratinho pelo chão. Talvez neste momento comecem a tremer ao 
ver este leão feroz aparecer. Mas saibam que sou Tonho, o Folgado 
marceneiro. E não um leão feroz e carniceiro. Pois se eu fosse de verdade 
um leão, pra minha vida não haveria compaixão.  

HIPÓLITA – É um animal muito gentil, mas vamos agora ouvir a lua.  

JOCA FOMINHA – Esta lanterna representa a lua e eu mesmo um luar me 
pareço. E... e... tudo que eu tenho a dizer é que sou Joca Fominha. E faço a 
lua com a minha lanterninha! E saibam ainda que não minto, quando digo 
que estou faminto. Sobrou uma empadinha? 

HIPÓLITA – Pobre homem... vejam pra ele uma quentinha.  

LISANDRO – Aí vem Tisbe! 

ZÉ FININHO – Oh! Aqui está o túmulo do velho Rei Ninus. Onde está o 
meu amado.  

TONHO FOLGADO – Roarrrrrrrrr...  (Tisbe foge e deixa cair o lenço) 

LISANDRO – Bem rugido leão!  

DEMÉTRIO – Bem fugido, Tisbe! 

HELENA – Não esqueça o luar...  

DEMÉTRIO – Bem iluminado, lua! 

(O leão despedaça o manto) 

LISANDRO – Bem rasgado, Leão. (O leão agradece numa mesura e sai) 
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HIPÓLITA – Vejam: é Píramo que volta.  

HELENA – E o leão escapou! 

JOÃO GABOLA – Agradeço, oh luuuua, pelos teus raios solares. Pois sob 
teus raios dourados verei minha Tisne e seus olhos amados. Mas o que 
vejo, senhor? Oh, Deuses, oh dor! Teu lenço rasgado, todo 
ensanguentado?! Vinde lâmina feroz (puxa da espada), o fio da vida 
cortai!  

HIPÓLITA – Ah... este meu coração! Estou com pena do pobre homem.  

JOÃO GABOLA – Oh, natureza cruel! Por que criou o leão, que devorou 
Tisne a dona da minha paixão?! Vinde espada afiada, fura meu peito sem 
compaixão, dilacera meu coração. Assim morro. Socorro. Socorro. 
(transpassa o braço com a espada) Agora morri. Estou morto. Morto. 
Pufff!  

TESEU – Esse Píramo morre como ninguém.  

DEMÉTRIO – É. Como ninguém mesmo. Vejam, lá vem Tisbe de volta.  

ZÉ FININHO – Dormes, minha flor. Morto? Meu amor!!! Píramo, por favor: 
fala, fala, fala! Estás mudo. Morto, morto... fim de tudo. Sem esses lábios 
de lírio, minha vida é um martírio. Sem esse nariz de framboesa, minha 
vida é uma tristeza. Sem esse bafo de alho, minha vida é um frangalho! 
Maldita espada vem e me mata também! A Tisbe linda, agora finda. 
Adeus. Adeus. Adeus!  

PEDRO CAROÇO – E é o fim!  

TESEU – Bem... sobraram o leão, o luar e o muro para enterrar os mortos.  

JUCA FUÇA – Não, excelência. Se me permite, muro que separava as 
famílias foi derrubado.  

TONHO FOLGADO – A paz reinou depois de tanto sangue derramado.  

PEDRO CAROÇO – Querem ver o epílogo?  
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TODOS – Não! 

JUCA FUÇA – Ou preferem um pouco de canto e dança? 

TESEU – Nada de epílogo, por favor!   

HIPÓLITA – Vamos à dança e deixemos o epílogo em paz.  

TODOS 
Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas 
Bravo! Bravo! 
Arqui cambalhotas, hiper cambalhotas 
Bravo! Bravo! 
Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz 
Que os jovens vão pedir bis 
Que os jovens vão pedir bis 

No intervalo tem cheirinho de macarrão 
E a barriga ronca mais do que o trovão 
Quero um prato. (Cê tá louco!) 
Quero um pouco. (Cê tá chato!) 
Só um pedaço. (Cê tá gordo!) 
Que eu te mordo. (Seu palhaço!) 

Olha o público cansado de esperar 
O espetáculo não pode parar 

Vinte piruetas, trinta piruetas! 
Bravo! Bravo! 
Poli-piruetas, maxi-piruetas! 
Bravo! Bravo! 
Sobe ao céu, fura a calota e tomba de bumbum 
Que a patota grita: Mais um! 
Que a patota grita: Mais um! 

(Saem todos. Luz azulada. Puck entra com uma lanterna – ou 
candelabro – para assombrar o lugar.) 
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PUCK – Meia noite. Uiva o lobo nesta hora. Pia a coruja agora. Dorme o 
operário cansado do trabalho realizado. E nós, criaturas da noite, saímos 
em disparada da luz do sol fugindo e as trevas perseguindo. Nem um 
ratinho irá perturbar a calma deste lar. E os amantes com certeza irão da 
mesa à cama e da cama à mesa.  

(Entram Oberon e Titânia, com as fadas.)  

OBERON – Não viemos assombrar. 

TITÂNIA – Esta casa vamos abençoar.  

OBERON – Os casais que aqui estão, em concórdia viverão.  

(Som de badaladas. Meia noite.)  

TITÂNIA – Já é hora! Sem demora! 

OBERON – Nos veremos no romper da aurora. (SAEM) 

PUCK – Se nossas sombras ofenderam, não liguem pra isso que é 
brincadeira. Jogo de palavras, truques de picadeiro. Caras pintadas, 
roupas usadas. Nada é sério, é tudo bobagem. Eu eu, pobre elfo, Puck 
matreiro, digo boa noite e peço sua amizade. Compreensão para nossas 
almas... peço ainda um sorriso... e suas palmas! 

(Black-out.) 

Voltam para o agradecimento. Ao final, cantam mais uma vez 
um trecho do Vira! 

FIM 


