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O  R E I  É P I C O ,  A  R A I N H A  L Í R I C A  E  A  S U A  F I L H A ,  A  D R A M Á T I C A  

 
 
 

 
 
Personagens 
 
O Rei Épico 

A Rainha Lírica 

Criada 

A Princesa Dramática 

A Bruxa do Alto da Colina 

 

Cenário 
 
O castelo do Reino de Poietikês. No plano da esquerda pode-se ver o aposento 

do Rei e da Rainha e no plano da direita o salão do castelo. Tudo é claramente 

divido, em rosa para a Rainha e em azul para o Rei: castiçais, tapeçaria, obras 

de arte, lustres, lençóis, tronos, a cama real etc. Existem dois guarda-roupas, 

duas penteadeiras, dois espelhos. No salão real, dois tronos distintos: o da 

Rainha é mais alto e mais adornado que o do Rei. Tem-se uma grande mesa, 

onde a família real faz suas refeições. Até a mesa é dividida por madeiras 

diferentes. A metade da Rainha Lírica é mais refinada, sem esquecer o tom 

rosado; a do Rei Épico é mais modesta, com tons de azul.  
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PRIMEIRO QUADRO 
 

Ao abrir o pano, luz no plano da esquerda. A Rainha Lírica canta e toca sua 

harpa, desafinando sensivelmente com as constantes contrações do parto. Sua 

criada, munida de bacia com água, panos brancos e tesoura, se prepara para a 

chegada da Princesa. 

 

Criada. Força, Majestade! Força! 

Rainha Lírica. Não precisa de força, é uma questão de estado d’alma. Meu 

bebê vai sair! 

Criada. A senhora me perdoe, mas a hora é mesmo de força. Não dá para 

cantar, Majestade! Força, Majestade! 

Rainha Lírica. (cantarola com dificuldade) Os sonhos mais lindos, sonhei. De 

quimeras mil, um castelo ergui... 

Criada. Força, Majestade! Força! Está nascendo... Está quase lá... 

Rainha Lírica. (grita) Éééééééééééééééééé! (suspira e canta) És fascinação, 

amooooorrr! 

Nasce o bebê. 

Criada. (excitada) Nasceu, Majestade! (silêncio) Nasceu. É uma menina. 

Rainha Lírica. Deixe-me ver, Criada, por favor, minha pequena herdeira. 

Criada. Não pode! Não pode! 

Rainha Lírica. Como assim, não pode? A filha é minha, ora essa. 

Rapidamente, a Criada enrola o bebê em panos e se afasta da Rainha. 

Criada. (nervosa) Não posso permitir isso.  

Rainha Lírica. Mas, que petulância! Traga ela já! 

Criada. (gaguejando) A senhora não entendeu, Majestade. Sua filha foi, foi, foi 

(buscando uma desculpa) amaldiçoada pela Feiticeira do Alto da Colina. Ela 
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me disse que, ao nascer, se a menina caísse nos braços da mãe, levaria 

consigo uma eterna maldição... E mais! Se não se casar até completar quinze 

anos, será morta. Eu não posso deixar nada disso acontecer. Vou levá-la 

imediatamente para o padre benzê-la, Majestade. 

Rainha Lírica pega sua harpa, toca e acompanha o instrumento entoando 

alguns agudos de desgosto. 

Rainha. Minha filha, amaldiçoada? 

Criada. Não se preocupe, o padre vai benzê-la. Tudo há de ficar bem, mas ela 

só pode ir para os braços da senhora em três dias. E... E... Precisa ser 

amamentada por uma ama estrangeira, cujo leite, de outra nacionalidade, 

poderá amenizar o efeito da maldição. Isso! Preciso buscar uma ama de leite 

estrangeira agora mesmo. 

Rainha Lírica. É mesmo o fim. Uma ama de leite estrangeira? Leite 

internacional? Que será de minha filha? 

Silêncio. Criada vai saindo. 

Rainha Lírica. Espere, Criada. Por que minha filha não chorou? Os bebês 

choram ao nascer, é a primeira melodia dos pequeninos... 

A Criada olha para o bebê nos braços e aquiesce. 

Rainha Lírica. Ficou muda, infeliz? Eu te fiz uma pergunta. 

Criada. Desculpe, majestade. Deve ser um efeito colateral da maldição. É isso, 

ela não chorou porque está amaldiçoada. Eu vou levá-la para ser benzida. 

Vou... 

A Criada sai esbaforida, com o bebê em seus braços. A Rainha entoa agudos, 

expressando sua dor, raiva e incompreensão diante do tal feitiço. 
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SEGUNDO QUADRO 
 

 
Luz no plano da direita. Salão do reino, adornado com flores, cores e panos, 

em comemoração aos 15 anos da Princesa Dramática. Sentados nos tronos, o 

Rei e a Rainha, amorosamente, atravessam mais uma briga. 

 

Rei Épico. Pare de ornamentar as coisas. Faça que nem eu: mostre os fatos, a 

verdade. Parece que não vê as coisas que essa menina apronta. 

Rainha Lírica. Mas ela é nossa filha, é o tesouro de minh’alma. Seus olhos 

parecem me envolver em luz divina, ao ouvir sua voz eu me desfaço em 

pétalas de rosas. 

Rei Épico. Não adianta mesmo eu falar. Parece que você não vive neste 

mundo de meu Deus. Acorda desse transe! Essa nossa filha não presta. 

(pausa) A maldição dessa tal bruxa do Alto da Colina deve estar contaminando 

até você. Ela nos deixa em tensão o tempo inteiro. Ela cria confusão, intriga, 

ela confabula por todo reino... 

Rainha Lírica. (se deleita) Ela é uma menina, doce, rítmica. (volta à realidade) 

De fato, ela extrapola aqui e ali, mas é algo que está em seu interior. 

Rei Épico. Extrapola aqui e ali? Ela é feiticeira. Ela se fantasia de outros, ela 

finge ser quem não é, para arquitetar seus planos. Só podia mesmo ser 

enfeitiçada. Isso é coisa das forças ocultas. 

Rainha Lírica. Vou pedir para a Criada lhe fazer uma massagem. Isso, você 

precisa se eternizar no tempo, como eu. Viver todos os segundos em um só, 

sorver os minutos e embaralhá-los com os segundos, entregar-se à natureza. 

Se for para sofrer, que sofra, se for para amar, me ame, ame sua filha, ame 

seu reino... A ausência diminui as paixões pequenas e aumenta as grandes, 

porque o vento apaga velas e ventila e propaga um incêndio que queima dentro 

de mim com a sua ausência. Não seja tão objetivo, tão, tão frio! 

Rei Épico. Frio? Agora a canção é essa? 

Rainha Lírica. Frio, sim! Você sempre procura uma postura distanciada diante 

dos fatos, parece que tem medo de se envolver. É analítico demais! Vive de 
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passado todo o tempo. Porque ela fez isso, porque você fez aquilo, você viu o 

que a criada fez? Acabou a caça do reino. O Padre não rezou a missa direito. 

O Alfaiate deixou fiapos na roupa. A comida estava salgada demais. Tudo você 

critica. Assim é demais... O tempo passa e você não aproveita essa herança de 

seu pai, meu filho. As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo, portanto 

cultive sua beleza. 

Rei Épico. (ironizando a Rainha) Falam coisas tão bonitas sobre as pessoas 

em seus funerais, que fico até chateado de saber que vou perder o meu. 

Rainha Lírica. Ai, meu amado, isso foi tão... Tão... Tão... Romântico e 

profundo. As rosas mais bonitas são aquelas que suportam a dor da poda. 

Rei Épico. Chega de mela-mela. (à parte) Até uma ironia ela converte em 

poesia. (para a Rainha) Já que estamos aqui expondo os problemas, minha 

amada Rainha, eu me defendo. E não vou medir esforços para provar de quem 

são os erros. Você, sim, erra sempre. Fica o tempo inteiro se confessando para 

as pessoas, para os membros da corte. (à parte) Para o padre tudo bem, 

depois ele me conta tudo mesmo. (volta ao diálogo) Até para os criados você 

expõe suas elucubrações. Tudo você conta, até nossa intimidade: (à parte) de 

fato, a gente tropeça nas pedras pequenas, porque as grandes, a gente logo 

enxerga! (para a Rainha) Pura loucura! Isso mesmo! Já corre a notícia de que 

me casei com uma louca e de que tive uma filha pior ainda. A todo momento 

você quer sintetizar os fatos, não tem tempo para mim, para o reino. Fica se 

deleitando em beleza, em emoções e amor... Ah, que palavrinha mais... mais... 

em desuso. Emotiva, louca, histérica. Isso tudo que acontece é culpa sua. Essa 

menina está estragada por sua causa. O reino está difamado pelos seus maus 

costumes. Estamos falindo pelos seus caprichos.  

Rainha Lírica. “Você fez, você foi, você, você...” Você que é sem coração. 

Nem vê que não tem como transformar a vida em um mero quebra cabeças. 

Tudo é junto: família, economias, o reino... Nossa vida, a todo o tempo, vai 

virando só uma análise sua. Não culpe nossa filha pelas desgraças que ora 

vivenciamos. 

Rei Épico. E como não? Até ela nascer as coisas não eram assim. Maldita 

feiticeira do Alto da Colina. (à parte) Por que em todo reino tem de haver uma 

bruxa? Que coisa careta. (para a Rainha) Eu quero saber da criada o que de 
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fato aconteceu com essa menina. Você nunca elucidou para mim essa 

questão. 

Criada cruza o palco, gritando, com os cabelos desgrenhados. Em seguida, 

entra a Princesa Dramática, que corre perseguindo a criada com um pedaço de 

madeira nas mãos. Atravessam o palco. 

Criada. Socorro! Socorro! 

Princesa Dramática. Venha cá, sua desgraçada! 

Criada. A culpa não é minha! Socorro! 

O Rei permanece estático diante da situação.   

Rainha Lírica. (disfarçando) De que falávamos mesmo? 

Rei Épico. Falávamos justamente de... (grita) Criada!  

Rainha Lírica interrompe o Rei. 

Rainha Lírica. Não faça isso, ah! Meus ouvidos não merecem essa desgraça. 

Deixe comigo.  

Rainha Lírica entoa afinadíssima uma pequena música em que clama pela 

criada.  

Onde quer que esteja 

Venha cá 

Atender sua ama 

Que clama já 

Não desobedeça, serva insolente, 

Senão, com alicate, 

Arranco-te os dentes 

A Criada entra em cena, com os olhos semicerrados, como que enfeitiçada 

pela canção. 

Criada. Chamou, Majestade?! Eu ouço e obedeço. 

Rainha Lírica. Chamei, sim! Meu esposo, o senhor seu Rei, desejar ter com 

você.  

Criada. Comigo, majestade? (começa a ajeitar o cabelo, tentando se 

recompor) Mas eu... Logo eu?! Que honra/ 

Rainha Lírica. (corta) “Ter” uma conversa, não se anime. A inveja vê sempre 

tudo com lentes de aumento que transformam pequenas coisas em grandiosas, 

anões em gigantes, indícios em certezas. 
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A Rainha dá-lhe os ombros e se retira da cena. Rei Épico, que antes estava de 

costas, durante a rápida conversa da criada com a Rainha, vira-se em pose 

majestosa. A Criada imediatamente atira-se ao chão. 

Rei Épico. Levante do chão, criada! Fale logo, em breves palavras, qual 

maldição de fato recaiu sobre minha filha, a princesa e única herdeira do reino 

de Poietikês. 

Criada. Ouço e obedeço, meu senhor. A vossa filha foi amaldiçoada pela Bruxa 

do Alto da Colina. Ela me disse que, ao nascer, se a menina caísse nos braços 

da mãe, levaria consigo uma eterna maldição... E mais: se não casasse até 

completar quinze anos, morreria. 

Rei Épico. Certo, certo... Mas e a reversão do feitiço, não estava resolvida? 

Não existe ou existiu nada que se pudesse fazer? 

Criada. (gaguejando) Bem, é... Na verdade... Exatamente o que... Foi isso! 

Rei Épico. Qual a parte do “breve” você não entendeu? Desembucha, criatura 

sem luz! 

Criada. O Padre! Foi isso, o caso é que ela tinha que ser benzida, na noite do 

seu nascimento, por um padre. 

Rei Épico. Sim, e o padre do reino? Onde estava em uma hora séria como 

essa? 

Criada. Estava benzendo sua filha, Majestade. 

Rei Épico. Ah! Pensei que dormia como um insolente. Então era de se esperar 

que o feitiço fosse desfeito, não? 

Criada. Sim, meu senhor, mas não foi só isso. Ela só poderia ter ido para os 

braços da senhora minha Rainha em três dias. 

Rei Épico. E quem cometeu a infelicidade de entregar minha filha nos braços 

da mãe antes do prazo? 

Criada. Ninguém.  

Rei Épico. Ah! Isso me deixa otimista. Então está tudo certo... Pode ir. 

Criada. Majestade? É que... 

Rei Épico. O que quer, serva insolente? 

Criada. Faltou um detalhe que esqueci de contar. 

Rei Épico. Que a minha mulher foi afetada pela maldição? Isso eu já sabia... 

Criada. Não é bem isso...  

Rei Épico. Fale logo, infeliz! 
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Criada. A ama de leite!  

Rei Épico. Faleceu há cinco anos. E daí? 

Criada. Tinha que ser estrangeira e no dia não achamos uma, (à parte) pronto 

falei! 

Rei Épico. Como é? 

Criada. O senhor promete que não me joga para os tubarões? 

Rei Épico. Isso eu não posso prometer, mas farei o possível. 

Criada. No dia do parto, não encontramos a tal ama de leite estrangeira que 

precisava alimentar a princesa. Daí, creio que o feitiço se concretizou, a 

menina ficou do jeito que está. 

Rei Épico. Mas o feitiço não girava em torno de um tal casamento? 

Criada. Era. 

Rei Épico. Então, porque demônios ela calhou de ficar assim, endiabrada?  

Criada. Vai ver... É... Sei lá... Efeito colateral. Ouvi dizer que um feitiço pode ter 

muitas conseqüências, e não só a clamada pelo feiticeiro, no caso a feiticeira: a 

Bruxa do Alto da Colina! 

Rei Épico. (à parte) Tem mentira nessa história.  

Criada. Mas, meu senhor/ 

Rei Épico. (corta) Sem mais. A outra me acusou de analítico. De fato sou. 

Ainda que estejamos em um reino onde coisas fabulosas costumam acontecer, 

essa história se supera. Nela há um quê de fantástico que me assusta. Não é 

possível que, para a quebra desse feitiço se necessitasse de um padre para 

benzer, de uma ama de leite estrangeira para amamentar e ainda por cima de 

três dias durante os quais você deveria ter pensado em uma desculpa menos 

esfarrapada para dar aos trouxas do Rei e da Rainha. E tem mais: minha 

esposa me disse que a menina não chorou. E você nem deu um tapa na bunda 

dela para que reagisse ao nascimento.  

Criada chora ruidosamente. 

Rei Épico. Não adianta chorar. Quero a verdade. Sem rodeios! 

A Princesa Dramática, ao ouvir o choro da Criada, entra na sala e, 

imediatamente, esconde-se atrás de algum móvel e observa a cena. 

Criada. Eu menti! 

Rei Épico. Isso eu já sabia. 
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Criada. (em prantos) A Princesa não é filha do senhor nem da senhora minha 

Rainha. 

Entra Dramática, extremamente afetada com a situação. 

Princesa Dramática. Eu sabia, sempre soube que nunca pertenci a essa 

droga de família. Era como se uma coisa dentro de mim me mostrasse que não 

pertenço a essa realidade. Não me espelho nem no senhor nem em minha 

mãe. Quer dizer, minha mãe ela não é.  

A Rainha entra no salão, atordoada.  

Rainha Lírica. Mas o que é isso que meus ouvidos e meus olhos ora 

presenciam?  

Princesa Dramática. O que sempre foi claro e que todos desejavam. Não sou 

filha de vocês, não pertenço à sua subjetividade maluca nem à sistematização 

objetiva do Rei. Sou híbrida, sou eu, sou diferente e sou tudo mais que me 

convier. 

Criada tenta sair despercebida. 

Princesa Dramática. Êpa, mocinha! Pode voltar e esclarecer essa história 

direitinho, sem choro, sem mais e mais. Não sou o Rei, nem tão pouco a 

Rainha.  

Criada. A senhorita está me deixando tensa. 

Princesa Dramática. A idéia é essa. Eu sou assim! Minha missa é de corpo 

presente, gosto de dizer as coisas ao vivo, olhando no olho do outro. Ainda que 

muitas vezes eu seja muitos, sempre sou eu. 

Rei Épico. Não oprima a coitada. 

Princesa Dramática. Ah... Agora ela é coitada? Há pouco o senhor a 

pressionava, tratava mal. 

Rainha Lírica. Minha filha, não brigue com seu pai. 

Princesa Dramática. Não use mais essa expressão: “seu pai, minha filha”... 

Isso é passado, o que me interessa é o agora, é como as coisas vão se 

configurar neste dia e em cada dia de agora em diante.  

Criada. (confessando, num arroubo de desespero) A senhorita não tem pai 

nem mãe! 

Rainha Lírica. Não fale assim, criada sem coração. O amor dos pais é a 

primeira condição da felicidade do homem. 



O REI ÉPICO, A RAINHA LÍRICA E A SUA FILHA, A DRAMÁTICA                                                                                   Tássio Ferreira 
tassio15@hotmail.com 

 

 11 

Princesa Dramática. (sarcástica, para a Rainha) Já sei, já sei... “A amizade 

não se compra, se encontra, a felicidade não se encontra, se sente, o amor não 

se sente, se vive”. Vê se melhora o repertório desse blablablá.  

Rei Épico. (à parte) Estou ficando tonto. (para a Princesa e a Rainha) Vamos 

de uma vez por todas à verdade. Objetividade, gente!  

Criada. No dia do parto da Rainha, havia aparecido, no curral, junto às três 

cabras leiteiras, um bebê. Não sabemos ao certo de quem foi, ou quem o 

deixou ali. O certo é que esse bebê chorava muito e foi amamentado pelas 

cabras que ali dormiam. Um dos criadores, ao ver aquela menina, 

imediatamente tomou-a em seus braços e me comunicou a notícia. Eu não 

sabia o que fazer. Não havia uma carta sequer, informando sua origem, apenas 

uvas, que foram comidas pelas cabras. 

Rei Épico. Que invencionice... Uvas para um bebê?! 

Criada. Pois é, Majestade. Fiz-me a mesma pergunta. Mas não tive resposta. 

O certo é que, pouco mais tarde, a Rainha Lírica entrou em trabalho de parto. 

E, para azar, o seu bebê nasceu morto.  

Rainha Lírica. (traquejos melodramáticos de braços) Que desgraça recai sobre 

este reino! 

Princesa Dramática. Menos, Rainha! A dramática sou eu, lembra? 

Criada. Diante daquela situação, eu não sabia como dar essa péssima notícia. 

Acabei inventando a história do feitiço, para pensar um pouco. Até que decidi 

assumir a maluquice de trocar o bebê embotado pela menina que encontrei 

junto às cabras. Tudo para não abalar a ordem do reino. Para deixar meus 

senhores felizes. 

Rei Épico. Faz sentido, agora tudo faz sentido... 

Rainha Lírica.  
Chama-se a Dor, e quando passa, enluta 

E todo mundo que por ela passa 

Há de beber a taça da cicuta 

E há de beber até o fim da taça! 

 

Há de beber, enxuto o olhar, enxuta 

A face, e o travo há de sentir, e a ameaça 

Amarga dessa desgraçada fruta 
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Que é a fruta amargosa da Desgraça! 

 

E quando o mundo todo paralisa 

E quando a multidão toda agoniza, 

Ela, inda altiva, ela, inda o olhar sereno 

 

De agonizante multidão rodeada,  

Derrama em cada boca envenenada  

Mais uma gota do fatal veneno! 

 

A Rainha espera, em pose, palmas. Então, após alguns segundos, ela mesmo 

se aplaude, esperando que os outros a acompanhem. O que não acontece. 

 Rei Épico. Essa não é sua, é do Augusto dos Anjos e todo mundo conhece. 

Que plágio barato, viu? 

Rainha Lírica. Deixe-me sofrer em paz! 

Princesa Dramática. (enxugando uma lágrima do rosto) É mesmo o fim. Não 

tenho mais nada a fazer aqui. Sou uma desgraça na vida de todos. Não tenho 

pai nem mãe e, por ora, acabo de perder minha coroa. Se não for esse um fim 

trágico, que me apresentem a desgraça viva! 

Rainha Lírica. (correndo para abraçar a filha) Ó, menina, não fique assim... Eu 

conheço a dor... 

Princesa Dramática. Conhece coisa nenhuma! O amargo do fel desce em 

minha garganta agora. Ó, maldita criada, por que não me sufocaste com o feno 

das cabras? Por que não me embebedaste com o vinho das uvas? Por que 

tornaste tudo tão difícil apenas para satisfazer o ânimo vil de duas pessoas? 

Não imaginaste a tamanha desgraça que recairia sobre este reino? Uma 

princesa bastarda? 

Criada. Minha senhorita... 

Princesa Dramática. Nada do que disseres será suficiente para abonar as 

atitudes impensadas tuas. 

Criada. Eu me lançarei aos tubarões, pode deixar, minha senhorinha. 

Princesa Dramática. Não! Terás outra penitência. Já que tens tanto gosto em 

corromper a verdade dos homens, serás minha aliada. Irás forjar a minha 

morte, para que o povo de Poietikês não sofra. 
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Rei Épico. Essa eu sentarei para ouvir... Lembre-se do encadeamento das 

coisas, da unidade e da verossimilhança, meninas das cabras. (ri) 

Princesa Dramática. Muito boa essa, senhor Rei. Não se preocupe. Eu 

costumo dialogar com as pessoas. Não me restrinjo unicamente ao que penso, 

como o senhor e sua esposa. 

Rainha Lírica. Então esqueceu tudo de bom que viveu conosco? Então 

esqueceu as noites insones em que sua mãe cantava para você? E os versos 

alexandrinos que entoei tantas vezes? Ora, quanta desgraça, meu Deus! 

Princesa Dramática. Isso é passado. Não interessa mais...  

Criada. Menina das cabras/ 

Princesa Dramática. (corta) Que ousadia é essa? Ora, pois. Ainda não fui 

destronada totalmente. Mais respeito, farsante.  

Rei Épico. Antes que me retire para minhas leituras diárias, qual seria o plano 

para essa sua morte, menina das cabras? 

Princesa Dramática. Ora, não comemore, Rei de Poietikês! Não vou morrer de 

fato. Vão simular minha morte. É preciso uma enorme festa no reino, para 

nobres, clero, servos, soldados, todos... Todos devem festejar.  

Rainha Lírica. Era justamente isso que faríamos mais tarde, lembra? Seu 

aniversário... 

Criada. Isso! Estávamos arrumando o salão do reino para a enorme festa dos 

seus quinze anos. 

Princesa Dramática. Momento melhor que esse, impossível. Hoje à noite tudo 

acontecerá. É preciso muito vinho. Todo o povo precisa beber. Faz parte da 

festa e isso deve ficar bem claro. Embebedem todos, para que seus olhos os 

possam trair. E nada acontecerá dentro do salão. Quero uma enorme 

procissão. Ruas, estrada, tudo nas ruas. Todos bebendo, cantando, (noutro 

tom) comendo... Como queiram. Quero que mandem artesãos fazerem uma 

enorme estátua idêntica a mim, só que muito grande. E todos devem carregá-la 

na procissão. Ao chegarem ao alto da colina, você, Criada, deve estar com 

vestes iguais à da Bruxa do Alto da Colina, ok? 

Criada. Eu? Mas... Mas/ 

Rei Épico. (corta) Prefere os tubarões? 

Criada. Vou à tecelã solicitar que faça a roupa imediatamente! 

Princesa Dramática. Ainda não! Ouça. 
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Rainha Lírica. (entusiasmada) Eu vou cantar na procissão.  

Princesa Dramática. Isso vocês resolvem depois. Pois bem, Criada, você 

deve estar vestida de Bruxa do Alto da Colina. Quando a procissão passar pela 

colina, você aparece, calçando sapatos grandes, muito altos, e uma túnica 

esvoaçante, para que assuma ao vento uma imagem tenebrosa e hierática. O 

álcool ajudará na verossimilhança. Deverá dizer ao povo que a minha maldição 

se completará naquela noite, e a princesa deverá morrer, já que não se casou. 

Rei Épico. (rindo) Interessante, sua fábula. 

Rainha Lírica. Eu vou cantar algo bem próximo da Quinta Sinfonia de 

Beethoven. 

Princesa Dramática. Ai, que chatice! Cante o que quiser. A grande ação que 

coordeno não precisa de música para despertar terror nem piedade! Pois 

bem... Neste instante, a carroça em que eu supostamente estaria deverá cair 

no despenhadeiro, ocasionando a minha morte. 

Criada. Mas a senhorita vai morrer? 

Princesa Dramática. Não, idiota! E não estarei de verdade na carroça. Ela 

conterá apenas pedras. E eu estarei longe de Poietikês, nesse momento, com 

metade da fortuna do reino. 

Rei Épico. O que? Metade? 

Princesa Dramática. Prefere a desgraça de seu reino inteiro? 

Rei Épico. Jamais! (conformado) A metade... 

Rainha Lírica. (coloca-se no meio de todos) Nessa hora já não sei mais o que 

cantar, é suspense ou aventura? 

A Rainha é ignorada. 

Criada. E depois eu sumo? 

Princesa Dramática. Isso mesmo, você desaparece com os ventos e a noite 

crua. E eu serei feliz em algum lugar. Combinado? 

O salão do reino é penetrado por uma fumaça esverdeada. Uivos de lobos, 

pios de corujas. Em um passe de mágica, a Bruxa do Alto da Colina aparece 

diante da Princesa Dramática. 

Bruxa do Alto da Colina. (ri, diabolicamente) Não sem antes eu dar o meu 

tempero à história. 

Rainha Lírica desmaia. A Criada vai segurar a Rainha e também desmaia. O 

Rei não suporta tamanha emoção e fica estático. 
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Princesa Dramática. O que queres, ser das trevas? 

Bruxa do Alto da Colina. Quer dizer que existe uma farsante querendo se 

igualar a mim? Não podem existir duas Bruxas do Alto da Colina. Só existe eu, 

a única e suprema. E não aceitos duplos miméticos de meia tigela. 

Princesa Dramática. Tens medo da imitação? Não deverias. Não és tão forte 

e poderosa? Por que temer então um semelhante? 

Bruxa do Alto da Colina.  Não existe semelhante a mim. A idéia é uma só, 

minha cara. 

Princesa Dramática. A idéia é uma só, mas os objetos compreendidos 

debaixo dela são muitos. Então não conheces a feitiçaria dos artistas, dos 

criadores de aparências? Conhecemos todas as coisas e, portanto, as 

reproduzimos com algumas singularidades. 

Bruxa do Alto da Colina.  Então a princesa das cabras supõe que seja 

possível conhecer todas as coisas? Pobre de você, pois ignora a própria 

natureza do conhecimento. 

Princesa Dramática. Então achas que os poetas não o têm? 

Bruxa do Alto da Colina.  Conhecimento? 

Princesa Dramática. Não temas, nobre bruxa... Não somos o que pensam, 

somos o que quisermos ser. 

Bruxa do Alto da Colina.  Vocês fazem mal a essa pobre gente, vendendo 

alegorias e mostrando ao povo o que de fato não são. 

Princesa Dramática. Não seria tudo isso inveja de sua parte, nobre Bruxa, 

porque nunca conseguiu arrebatar seguidores, contaminando gerações? 

Bruxa do Alto da Colina.  Vocês se acham mesmo onipotentes. Quem faz 

todas as coisas, não faz senão uma pequena parte delas, e bem mal. Não 

ostentem uma realidade fracassada! O povo precisa saber a verdade tal como 

ela é. Chega de imitações baratas. Quero ver quem se contentará com a nobre 

família no poder, depois que eu expuser as verdades imutáveis. 

Bruxa ri diabolicamente. O Rei Épico despertar do “transe”. A Rainha Lírica e 

sua criada acordam do desmaio. 

Princesa Dramática. Sabes que em nosso reino seus poderes só têm força 

nos dias em que nasce uma criança. 

Bruxa do Alto da Colina. Quem inventou essa maluquice? 
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Princesa Dramática. Maluquice, não: deus ex machina. Aqui no reino de 

Poietikês é assim! 

Criada. Ei, Dona Bruxa. Não tem ninguém de barriga. 

A Rainha cutuca a Criada, para que fique em silêncio. 

Bruxa do Alto da Colina. Para o que tenho em mente hoje, não precisarei de 

feitiço algum. Minha arma é mais poderosa. Lançarei a maior das pragas na 

vida de todos vocês. A verdade, nua e crua, descerá como uma enxurrada 

sobre essa podridão que paira em Poietikês. 

Rei Épico. Você não vai sair daqui ilesa. Prepare-se para um castigo 

tenebroso. 

Bruxa do Alto da Colina. Até parece que eu me submeto à ralé de Poietikês! 

Vou embora, tenho muito o que fazer. 

Criada. Êpa, bruxa coroca. (segura firme os braços da Bruxa) Você não vai a 

lugar algum. 

Rainha Lírica. Deixe, Criada. Não se abale... Mesmo que ela vá e conte ao 

povo tudo o que quiser, eles não terão disposição nenhuma para se exilar de 

nosso reino. 

Princesa Dramática. Concordo com a Rainha, o povo é sábio, um reino não é 

só feito pela realeza. Como se diz no popular: a voz do povo é a voz de Deus. 

Bruxa do Alto da Colina. Eu não teria tanta certeza. O povo não resiste a um 

escândalo. Eu não perderei tempo. Já soube que a festa correrá numa 

procissão profana. Não haveria momento melhor para a aparição REAL, da 

dona do Alto da Colina. Lá, praguejarei a verdade ácida. É bom que bebam o 

último vinho nobre e que se recordem da última seda que adornou suas 

alcovas. De hoje em diante, contentar-se-ão com a desgraça viva a cada 

segundo. 

A Bruxa gargalha, diabólica. Sai, vitoriosa, pela porta do salão. Criada caminha 

em sua direção, mas é impedida pela Princesa Dramática.  
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EPÍLOGO 
 

Aristóteles, no proscênio, fala para todo o reino de Poietikês. 

 

Aristóteles. (batendo palmas) Bravo! Bravíssimo! Belo espetáculo acabo de 

ver. 

Aristóteles pára por um tempo. Coça a cabeça, aponta seu dedo indicador 

direito para frente, congela por alguns segundos. Depois retorna sua posição 

inicial. 

Aristóteles. Mas o momento pede uma reflexão maior... Que ninguém ouse 

tentar o crime vil de furtar do povo a poesia. Será que conseguirias viver hoje 

sem música? E sem dançar? Dançar, ah que maravilha! E quanto aos 

enamorados, que se embebedam dos versos líricos? E o que seria da vida sem 

os romances, sem o cinema, som, as novelas? Ah... De uma vida sem novelas, 

prefiro nem comentar. Seria mesmo trucidado pela massa pungente que aqui 

me ouve atenta. Pulemos essa parte. O fato é que é do homem a poesia viva. 

Através dela é que entendemos de fato os prazeres do amor, a ira, tudo que na 

alma há de estados de desejo, como o pesar ou a alegria. É pela imitação 

poética que se dá, em nós, realidade de sentimentos. Ela nos torna senhores, 

quando todo o resto insiste em nos tornar piores e mais infortunados! 

Aristóteles pára por um tempo. Coça a cabeça, aponta seu dedo indicador 

direito para frente, congela por alguns segundos. Depois retorna sua posição 

inicial. 

Aristóteles. A tal bruxa infeliz tentou se voltar contra o povo e contra o que 

havia de latente nela mesma. Coitada, praguejou sua verdade e teve o que 

merecia: foi linchada! O fato é que não importa de quem é a mãe a Rainha 

Lírica, ou de quem é pai o Rei Épico. Com certeza a Princesa Dramática não é 

filha desses reis, isso é um fato que todos sabem. E o resto que caia por terra. 

Eis o desenlace e, quem quiser, que conte várias. 

 

Aristóteles pára por um tempo. Coça a cabeça, aponta seu dedo indicador 

direito para frente, congela por alguns segundos.  

Cai o pano. 
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