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TESPIS 
 
Personagens 
TESPIS/ AGRÁRIA/ BACANTE I, II, III/ BACO (DIONISIO) / PRINCESA / REI 
MONGE I, II, III / FEITICEIRA I,II,III 

 
A ambientação cênica do espetáculo deverá se dar em um palco com telões 
superpostos, ilustrando de forma farsesca a Grécia Antiga, a Idade Média e a 
Era Feudal ressaltando as dificuldades e os mecanismos cênicos possíveis 
identificando a época em que a opera surgiu. A ação começa com a formação 
de um coro grego composto por homens 
 
CORO  
Cai em cima do fato 
Do fato do favo da abelha 
Quando um momento termina 
A história tece a sua teia 
É que por trás dos tais heróis 
Existe sempre um relator 
Comprado devidamente 
Chamado historiador 

 
QUADRO I 

O TRÁGICO COMEÇO 
 
Entre colunas na Grecia Antiga, Tespis chamando a mulher com ambos se 
deslocando do coro. 
 
TESPIS  
Agrária! Agrária! 
CORO  
Lá na longínqua Grécia 
Onde esta arte surgiu 
Almas penadas vagueiam 
O Olimpo cor de anil 
 
Coro permanece 
 
TESPIS  
Agrária! Agrária! Onde se meteu esta mulher? Pelos deuses do Olimpo, ainda 
há de aparecer um herói espartano e tirar essa megera dos meus pés! Agrária! 
Ah, então estás aí? 
 
Agrária aproxima-se com uma carroça e começa a debulhar as lentilhas da 
colheita 
 
AGRÁRIA  
Sim, meu senhor! Colhi lentilhas, e agora vou... 
TESPIS  
E as vinhas? 
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AGRÁRIA  
Esta vai ser a nossa melhor colheita, meu senhor Téspis! Será divino o 
banquete para Dioniso neste ano. 
TESPIS  
De Dioniso só presta uma coisa, mulher! 
AGRÁRIA  
Posso saber, meu senhor? 
 
Tespis e Agrária pegam as varas e começam a bater a lentilha  
 
TESPIS  
Apenas a procissão! Somente a procissão das bacantes! Ah, se eu pudesse 
lançar mão daquilo! 
AGRÁRIA  
Que dizes, meu senhor? Ofenderás Zeus, até a vossa última geração. 
TESPIS  
Que vá a favas Zeus! Com uma pincelada naquele ritual todo seria só sair por 
aí a dizer versos, conscientizar a plebe e falar com os deuses! 
 
Leva o fardo até a carroça 
 
AGRÁRIA  
Oh! Não posso acreditar, meu senhor! 
TESPIS  
Esta carroça servirá! 
AGRÁRIA   
Queres deixar de ser um nobre para ser um andarilho? 
TESPIS  
Como está a carroça, Agrária? 
AGRÁRIA  
O que farás com uma carroça? Se tens liteiras aos teus pés. 
TESPIS  
Sairei por aí. Agrária, do tablado desta carroça direi coisas, farei coisas. 
Lembras das festas de Dioniso? Lembras quando as bacantes se transfiguram 
e vivem outras vidas que não são as suas? 
AGRÁRIA  
Não acredito no que escuto, meu senhor! 
TESPIS  
Poderei fazer o mesmo! 
AGRÁRIA  
Por Zeus, não posso acreditar que o meu Tespis renegue a tudo para viver por 
aí fazendo essas coisas! Não o deixarei sair! 
 
Larga a vara e atira-se aos pés de Tespis 
 
TESPIS  
Saia dos meus pés, mulher! 
AGRÁRIA  
Não! Você não pode me abandonar! 
TESPIS  
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Você não se reforma, mulher. Está velha, caquética! 
AGRÁRIA  
Como posso, Tespis, meu senhor? Como posso? Se não nos é dado esse 
direito. 
TESPIS  
Então mulher defenda as tuas dores e as tuas alegrias que alcançarás o teu 
direito. 
AGRÁRIA  
Como, Tespis, meu senhor? O que dizes é tão confuso para mim. 
 
Tespis sobe na carroça 
 
TESPIS  
Isto me faz lembrar Medeia! Serei Medeia, Agrária! (INTEPRETANDO A 
PERSONAGEM) “Dizem os homens que as mulheres levam vida protegida nos 
lares, enquanto eles enfrentam a morte no meio de guerras mortais. Loucos! 
Mil vezes loucos! Eu preferia estar à frente de uma batalha, mil e uma mil 
vezes do que somente uma vez só dar a luz a um menino” 
AGRÁRIA  
Isso eu poderia fazer, meu senhor! 
CORO  
Não podes abandonar teus filhos, mulher 
Não podes seguir a sina de Medéia 
AGRÁRIA  
“Dizem os homens que... 
TESPIS  
Serei o povo! 
AGRÁRIA  
...Enquanto eles enfrentam... 
TESPIS  
Um deus do Olimpo! 
AGRÁRIA  
...do que somente uma, dar a luz a um menino. 
CORO  
Esta é a tua função Agrária! 
AGRÁRIA   
Leve-me Tespis, meu senhor! Ajudarei no que for preciso!  
CORO  
As mulheres em geral cultivam o sentimento de abnegação e sacrifício 
TESPIS  
Fique com as tuas tragédias, mulher! Que enganarei os deuses com as minhas 
tiradas. 
 
AGRÁRIA  
Não meu senhor, não vá! 
TESPIS  
Fique com os teus, Agrária! 
AGRÁRIA  
Que a praga de Dioniso caia sobre tua cabeça, cão imundo! Nunca ficarás livre 
das tragédias, Tespis. Farei da minha vida uma missão fatídica para que ti 
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arrependas de tão vil ato, besta hedionda! Não escaparás da minha praga, 
idiota! 
 
O coro vai saindo de cena, enquanto Agrária desesperada continua jogando 
seus impropérios. Enquanto isso, o coro vai se desnudando das suas vestes 
pesadas se transformando nas bacantes cantando e dançando, reproduzindo a 
dança orgiástica do altar de Dionísio. 
 
BACANTES   
Até quando dói nos seios 
Há quem diga com respeito 
Que a vida é uma loucura 
Quando morta de paixão 
Até quando? Até quando? 
Esse braço de coragem 
Levantar de uma aragem 
Para arar a solidão 
BACANTE I  
Pára com isso mulher! 
BACANTE II  
Todas elas jogam lágrimas pelos esposos perdidos. Ela não sabe o que 
realmente tem! 
BACANTE III  
Vamos, levanta! 
AGRÁRIA  
Quem são vocês? Não se aproximem! 
BACANTE III  
Pare com os medos! Vamos! 
BACANTE I  
Não será preciso levar nada! Terás tudo. 
AGRÁRIA  
Mas não quero ir para lugar nenhum! 
BACANTE II  
Ao praguejares ao teu esposo, evocastes a nossa presença. E aqui estamos. 
BACANTE I  
Participarás das nossas orgias para lançarmos a nossa vingança! 
BACANTE II  
Têm condições, muitas condições! 
AGRÁRIA  
Mas a minha casa, o meu lar. Tenho que esperar o meu Tespis voltar! 
BACANTE III  
Tespis não voltará jamais, ele foi enfeitiçado pelas quimeras da fantasia! 
BACANTE II  
Vamos, Agrária! Junte-se a nós. 
BACANTE I  
Seremos uma legião de bacantes! Só nos interessa o nosso deus Dioniso. 
AGRÁRIA  
Tespis, não voltará? 
BACANTE III  
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Ele foi seduzido pela volúpia de uma arte que profanou e ofendeu os deuses do 
Olimpo! Não escapará da ira de Baco. 
BACANTE II  
Desrespeitou o seu próprio lar. 
BACANTE I  
O seu amor não significa nada para ele. 
BACANTE III  
Conosco serás mais uma, e brevemente seremos uma legião de mulheres para 
nos vingarmos da opressão eterna. 
BACANTE I  
Conosco encontrarás Tespis um dia, e aí sim: a vingança. A vingança do altar... 
BACANTE II  
...da arte e dos lares profanados. 
AGRÁRIA  
Isto é o que mais quero! 
BACANTE I   
Sabíamos que tinhas um coração igual ao nosso! 
BACANTE III  
Não poderás viver com esse ódio ao pé do fogão, esperando o que não virá. 
Vamos? 
AGRÁRIA  
Prepararei as minhas coisas! 
BANCANTE II  
Terás a força de uma deusa! Não precisarás de nada que os normais precisam! 
AGRÁRIA  
Então vamos! 
 
As bacantes cercam Agraria em uma euforia entremeada de canto e dança 
 
BACANTES   
Ah! Ah! Ah! Vamos todas morrer de rir 
Vamos muito nos distrair 
Nosso tempo já começou 
Sempre rimos do nosso mal 
Passamos a vida toda 
Servindo a outra testa 
Hoje nós nos encontramos 
Para continuar na festa 
 
Na medida que vão cantando voltam a colocar as vestes pesadas do coro 

 
 
 

QUADRO II 
SÓ PARA OS DEUSES 

 
Tespis na carroça com as máscaras da tragédia e a comédia interpretando um 
poema em uma praça na Grécia Antiga.   
 

TESPIS 
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Na tragédia de nós mesmos 
A dor movida pela ira dos deuses 
Tentará sempre ser inevitável no destino do herói 
Mas o grande feito da comédia 
É tornar esse herói muito mais esperto  
Do que o autor do vaticínio 
Transformando aquela dor  
Em acontecimentos tão frágeis e pueris 
Como se fossem puras brincadeiras infantis 
CORO 
Por que brincas com os desígnios dos deuses, Tespis? 
TESPIS  
Esta é a minha arte! 
CORO  
A cada gênio dessa tua arte sobreviverão mil medíocres  
Censores e inquisidores se levantarão contra os teus 
Críticos tentarão te enquadrar em caducos padrões... 
TESPIS  
O público será a nossa grande força. 
CORO  
Penarás para conseguir o teu público 
E, quando conseguires...  
Estarás tão velho quanto Matusalém. 
Aí só te restará outro desterro em um asilo de velhos artistas. 
TESPIS  
Que venham os demônios do Olimpo. 
CORO  
Que Baco te proteja até esse dia, ovelha desgarrada. 
TESPIS  
Farei de Dioniso um personagem. 
 
Retira um ator do coro que interpretará Dionísio, comendo frutas e tomando 
vinho 
 
DIONÍSIO  
Que fazes, Tespis? 
TESPIS  
Ouço vozes... Quem fala? O que querem de mim, oh deuses dos céus! 
DIONÍSIO  
Pare com essas bobagens Tespis. 
TESPIS  
Dionísio! 
DIONÍSIO  
Sim! O teu divino e senhor Dionísio. 
TESPIS  
O que queres de mim, oh senhor das pernas de Zeus. 
DIONÍSIO  
Não sigas em frente com as tuas idéias, elas desagradaram toda a 
administração do Olimpo. 
TESPIS  
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Dionísio, o que tenciono fazer é seguir na mais pura das artes. Ensinar aos 
homens que eles podem driblar as suas dores e as suas tragédias 
DIONÍSIO  
Besteiras, Tespis! Os homens precisam de outras coisas. As artes que tanto 
defendes são dádivas dos deuses. 
TESPIS  
Como podem ser dos deuses se ela toma todo o meu ser. 
DIONÍSIO  
Ah! Não chegastes nem a ser um semideus, e já queres ser uma divindade do 
Olimpo. 
TESPIS  
Não tenciono ser um deus, meu senhor. 
DIONÍSIO  
Violastes o meu santo altar; traíste os desígnios dos deuses inventando a 
comédia; despertastes a ira da tua mulher e conseqüentemente a das minhas 
sacerdotisas. 
TESPIS  
A tua procissão despertou-me para a magia das magias. 
DIONÍSIO  
E queres usá-la, vendê-la como se vende um objeto qualquer. 
TESPIS  
A arte do altar de Dioniso para o povo! É divino, Dionísio! Entenda-me, ficarás 
famoso. Não serás lembrado só na Grécia, e sim em todo o universo. Serás 
mais imortal do que já és! 
DIONÍSIO  
Conhecido em outras plagas?! 
TESPIS  
Disto eu tenho certeza, meu senhor! 
DIONÍSIO  
Dar-te-ei tempo para provares o que atestas, mas lembre-se: não conseguirás 
dobrar a vingança das minhas bacantes, agora de conluios com a tua esposa. 
TESPIS  
Pois bem, seja o que Zeus quiser! 
DIONÍSIO  
Brevemente tornaremos a conversar, Tespis! Saiba sempre que nós deuses 
somos eternos! Segurarei por algum tempo a ira das sacerdotisas, mas será 
por pouco tempo. 
TESPIS  
Obrigado Dionísio. Não te arrependerá, oh meu senhor! 
 
DIONÍSIO  
Que Baco te proteja, Tespis. 
CORO  
Quando reencontrares a tua mulher 
Com o teu trabalho profano 
A praga será consolidada 
Teus personagens 
Sairão das catacumbas literárias 
Para perturbar teu ato 
E te levar ao fim. ( SAI ) 
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TESPIS  
Os deuses protejam a minha arte!  
 
Pega a carroça e segue cantando 
 
Sou um Adão malcriado 
Nesse Olimpo infernal 
Juro que trago a verdade 
Quando sustento o pendão 
Desse prazer encantado 
Dessa bandeira ilusão 
 

 
QUADRO III 

A BRUXA ESTÁ SOLTA 
 

Reaparecem as bacantes com Agraria, são agora feiticeiras da Idade Média 
 
FEITICEIRAS  
Ah! Ah! Ah!  
Vamos todas morrer de rir 
Vamos muito nos distrair 
Nosso tempo já começou 
Outra era já chegou 
Nem pudica, nem meretriz 
Somos donas do nosso nariz 
Vamos todas morrer de rir 
Ah! Ah! Ah! 
AGRÁRIA  
Não sei... Não sei... O tempo passou, mas continuo sentindo a falta de Tespis! 
Por onde ele andará? 
FEITICEIRA I  
Mas logo agora, que és uma bruxa! Serás a rainha de todas e logo depois, 
princesa de toda a Bretanha com mil condados aos teus pés. Para que queres 
um saltimbanco esquecido no tempo? 
AGRÁRIA  
De lá até aqui... nunca mais, ah nunca mais homem, ai, ai. 
FEITICEIRA II  
Um dia o encontraremos! 
 
FEITICEIRA III  
Dionísio não quer que o perturbemos, pelo menos mil anos. Mas chegará o 
momento oportuno. Quer dizer a qualquer momento... 
AGRÁRIA  
O encontraremos? 
FEITICEIRA I  
Velho e envolto em seus personagens! 
AGRÁRIA  
Nós ganhamos a vida eterna, mas perdemos os homens! 
FEITICEIRA III  
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Eu sinto falta deles. 
FEITICEIRA II  
Médio. né? Médio... 
AGRÁRIA  
Apesar de ser uma princesa, uma feiticeira, tenho que mostrar uma certa 
frigidez para com os homens, mas... mas eu, eu sinto muita falta! Eu queria um 
homem para saciar a última gota desse meu desejo. 
FEITICEIRA II  
Nossa, ela está com fogo horrível, trata-se de um caso sério de falta de 
ideologia feitiçal! 
FEITICEIRA I  
Se não fosse uma princesa seria desterrada do nosso convívio. 
FEITICEIRA II  
Um caso sério de falta descontrolada de macho. 
FEITICEIRA I  
Está vendo no que deu trazer puritanas de Tebas! 
FEITICEIRA III  
Mas foi essa estirpe que a levou a ser princesa! 
AGRÁRIA  
Eu agüentei... Agüentei, agora não dá mais. Quero um homem. Quero um 
homem. 
FEITICEIRA I  
Isto é uma desmoralização para a nossa classe! 
FEITICEIRA II  
O que dirão de nós no congresso de bruxas. 
FEITICEIRA I  
O caso é sério. 
FEITICEIRA II  
Seriíssimo! Que tal consultarmos Merlim? 
FEITICEIRA III  
Não! Ele tirará o nosso poder e não a porá no reino da Bretanha. 
 
Agrária esfrega o braço entre as pernas 
 
AGRÁRIA  
Eu não agüento... Não agüento! Ai... ai... ai... aahahahhh... 
FEITICEIRA I  
Temos que resolver por nós mesmas. 
 
FEITICEIRA II  
Mas, já usamos todas as fórmulas! 
FEITICEIRA III  
Só nos resta uma! 
FEITICEIRA II  
Qual? 
FEITICEIRA III  
Um homem. 
FEITICEIRA I  
Não! 
FEITICEIRA II  
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Não! 
FEITICEIRA III  
Ora, o que tem demais. Acho que vai ser até bom, garanto que até nós vamos 
gostar... 
FEITICEIRA II  
O que dirão de nós? 
FEITICEIRA III  
Ninguém precisa saber. Vai-se até a casa de um camponês qualquer e ao 
trazê-lo aqui: satisfará o desejo de Agrária, e conseqüentemente o de... de 
quem quiser. 
FEITICEIRA I  
Eu não preciso! 
FEITICEIRA III  
Na hora se saberá! Logo depois, cortaremos o homem em pedaços e o 
jogaremos aos urubus. 
FEITICEIRA I  
Para que não espalhe que estivemos precisando de homens. 
AGRÁRIA  
Falaram em homem? Falem mais... falem mais... 
FEITICEIRA I  
Voltou tudo de novo! É, tá ruim mesmo! 
FEITICEIRA III  
Pensando bem, a idéia não é das piores! 
FEITICEIRA II  
Então? 
FEITICEIRA III  
Então vamos trazer... 
FEITICEIRA II  
Vamos trazer... 
FEITICEIRA III  
Vamos trazer um homem! 
AGRÁRIA  
Trazer um homem? 
 
Preparam-se para a procura, cantando e dançando 
 
AS TRÊS  
Somos vampiras da noite 
da doce maldade do acoite 
avaliado tesão 
das perseguidas cansadas 
em busca de um idiota sedento 
que nos coloque bem dentro 
aquilo que nele só serve 
Ah! Ah! Ah! Vamos muito nos distrair 
Nosso gozo vai começar Ah! Ah! Ah! ( SAEM ) 
 

QUADRO IV 
UM PÉ NO PALÁCIO DA RAINHA 

 



 11 

Reaparece Tespis, agora em um tablado, em cima do mesmo um cenário: 
misto de empanada e cortina para bonecos. 
 
TESPIS   
Sou um coringa Troncoso 
Acordo qualquer preguiçoso 
Sigo vertente destino 
De chacoalhar peregrino 
Sou um coringa famoso 
Não calo a boca e só ouso 
Em relatar as verdades 
Cheias de grossas maldades 
Sei que o final do meu tino 
Será cadafalso contínuo 
 
Abre a cortina das marionetes, aparece o Rei 
 
REI  
Aonde queres chegar com essas baboseiras? 
TESPIS  
A um lugar que nem sonhas chegar, meu rei! 
REI  
Dobre a língua, pois estás falando com o teu soberano. 
TESPIS  
Minha língua só se dobrará quando a tua espada assim desejar. 
REI  
Se for o que queres! Terás... 
TESPIS  
As glórias dos meus reis 
São sumos de rapadura 
Só dormem, só comem 
Na nossa semeadura 
REI  
Mentira! Vocês precisam de um rei, se acham pequenos demais para viverem 
sem um poder. 
TESPIS  
Os reis em sonhos dourados 
Fechados de muitas frescuras 
E os súditos devotados 
Comentam suas loucuras 
 
Aparece a boneca da Princesa, parecida com a Agrária 
 
PRINCESA  
Podemos levá-lo ao palácio. Com certeza nos alegrará nas noites de insônias. 
REI  
Acho por demais perigoso, minha filha! Perigoso. 
TESPIS  
Minha princesa como és bela 
Trazes diamantes cravados 
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em noites que nunca revelas  
quem sabe em um dia destes 
entrarei na tua janela 
PRINCESA  
Oh! 
 
Todos gargalham, o Rei fica enfurecido 
 
REI  
Conselheiros, prendam este miserável! 
 
Entram as marionetes dos conselheiros 

 
TESPIS  
Os conselheiros verdadeiros urubus 
Rondando a carniça do poder 
Quando chega a turba revoltada 
Deixam a reisada e se danam a correr 
REI  
Masmorra do palácio com ele! Ah, ofendeu toda a corte. 
Hum, que raiva... Você será julgado pela Santa Inquisição. 
TESPIS  
Larguem-me, seus bonecos! 
REI  
És um ateu profanador! A Inquisição cuidará de ti. 
TESPIS  
O previsto cadafalso... 
PRINCESA  
Pai deixa-me dirigir-lhe as últimas palavras? 
REI  
Cuidado, minha linda filha! 
PRINCESA  
Belo menestrel abusaste da paciência do rei. 
TESPIS  
Tenho razões para tal abuso, ou não? 
PRINCESA  
Darei um jeito para tirar-lhe dessa enrascada. 
TESPIS  
Esperarei por você, minha princesa. 
 
Princesa fala aos conselheiros 
 
PRINCESA  
Prendam-no e podem levá-lo! 
 

QUADRO V 
O CONGRESSO DAS BRUXAS 

 
FEITICEIRA III   
Desoladas e sem resultado nenhum! 
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FEITICIERA II   
Nenhum deles quis vir! 
FEITICEIRA I   
Não virão nunca. 
FEITICEIRA II   
E Agrária? 
FEITICEIRA III  
É nossa única esperança, está com seu pai percorrendo as cidades! Com o rei, 
seu pai, do lado, talvez consiga! 
FEITICEIRA I   
Ela, mesmo é que não esquecerá! 
FEITICEIRA II   
Se não segurar só para ela! 
FEITICEIRA III  
Não, ela não poderá trair os planos que foram dados para ela no congresso de 
Bruxelas, e nem o nosso combinado. 
FEITICEIRA II  
É! Ela não fará isso! Ai, ai, todos os camponeses corriam diante da nossa 
presença, são criados desde pequenos sabendo distinguir uma bruxa das 
mulheres normais. 
FEITICEIRA II   
Tínhamos que encontrar um homem corajoso! Sem medos. 
FEITICEIRA I  
Não adianta! Vamos trazer o homem, colocá-lo em nossa frente tremendo de 
medo, e nós nuas... o medo e as nossas peles soltas... Duvido que o seu pau 
levante. 
FEITICEIRA III   
Temos que nos transformar em belas damas. 
FEITICEIRA I  
As bruxarias não resistem ao tesão, se desfazem, aí nada de homem com 
vontade. 
FEITICEIRA III  
Ah, pensei que desse certo! Não poderemos fazer porções mágicas para que 
tenham tesão enquanto aqui estiverem? 
FEITICEIRA II  
Não temos nenhuma porção que faça o pau de um homem com medo levantar. 
FEITICEIRA I   
Enforcamento? 
FEITICEIRA III   
Morrerá rápido! Não vai dá para as três! 
FEITICEIRA II   
Que pena! 
FEITICEIRA III   
Que desgraça eterna assola nossas enfeitiçadas vaginas! 
FEITICEIRA II   
Os homens de hoje têm pavor de bruxas! 
FEITICEIRA III  
E se trouxermos um bruxo? 
FEITICEIRA I  
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Os bruxos são brochas, quanto muito gostam de garotos enrabichados atrás, e 
além do mais, sairão espalhando que estivemos precisando de homens... Será 
o nosso fim. 
FEITICEIRA I   
É caso encerrado! 
 
Agraria entra vestida igual à marionete-princesa do quadro anterior 
 
AGRARIA  
Encontrei a nossa salvação. 
FEITICEIRAS  
Agrária! 
AGRARIA  
E vocês? 
FEITICEIRAS  
Todos têm medo de nós. 
AGRARIA  
Pois eu encontrei um que não terá. 
FEITICEIRAS  
Não diga! 
FEITICEIRA I  
Como? 
FEITICEIRA II  
Quando? 
FEITICEIRA III  
Aonde? 
FEITICEIRAS  
Quando ele virá? 
AGRARIA  
Não será fácil! 
FEITICEIRAS  
Ah! 
AGRARIA  
Esperem, não fiquem assim! Não esqueçam que somos bruxas. 
FEITICEIRAS  
É! Somos bruxas. 
FEITICEIRA III  
Quem é ele, Agrária? 
AGRARIA  
Tespis. 
 
FEITICEIRAS  
Tespis? 
AGRARIA  
Encontrei-o por acaso quando visitava aldeias com o meu pai! Ofendeu toda a 
corte com a sua arte, o rei mandou prendê-lo no palácio. Vai ficar sob o 
julgamento dos inquisidores. 
FEITICEIRA II  
Nunca conseguiremos nos aproximar dos inquisidores, eles nos procuram por 
todos os lugares. Vêem bruxas até em quem não é. 
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FEITICEIRA I  
Acho melhor deixar pra lá. 
AGRÁRIA  
Vocês acham que foi por acaso, eu ter encontrado ele? Foi em uma sexta-feira, 
e mil anos se passaram. Ora, aí tem a mão de Dioniso. 
FEITICEIRAS  
Ora, lógico! 
FEITICEIRA III  
O Tespis! Ah, não vejo a hora. 
FEITICEIRA II  
Ele não é nem um camponês... Nem um nobre... 
FEITICEIRA III  
Nem um medroso. 
FEITICEIRA II  
Desafiou o Olimpo... Os seus soberanos.... 
FEITICEIRA III  
É um liberal! 
FEITICEIRA II  
Não é bruxo... 
AGRARIA  
Nem brocha! 
FEITICEIRA I  
Isso você bem sabe! 
AGRARIA  
Vamos liberar o Téspis! Satisfará o nosso desejo, e depois nos vingaremos. 
FEITICEIRAS  
Vamos muito nos distrair 
Nosso tempo já começou 
Sempre rimos do nosso mal 
Ah! Ah! Ah! 
 
saem 

 
QUADRO VI 

E A IGREJA NÃO GOSTOU 
 
Entram os monges cercando Tespis, e o levam até a fogueira na própria 
carroça, entoando um canto gregoriano. 
 
MONGES   
Caminhamos nas noites da era da fé 
Nas sombras do sonho e na era da fera 
Limpando a moral dessa escuridão 
Caminhamos nos dias da era da fé 
Nas sombras do sol na era da fera 
Procurando o amanhã de uma vida sã 
O demônio está solto saído das trevas 
Nós anjos guerreiros desse temporal 
Limpamos a terra dos filhos da fera 
Kyrie Eleison, Christi Eleison, Kyrie Eleison 
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Amarram Tespis na fogueira 
 
MONGE I  
Este vai ser o próximo, pela Santa Inquisição. 
MONGE II  
Que dia é hoje? 
MONGE III  
Sexta-feira, onze de abril do ano de mil e trezentos da era cristã. 
MONGE I  
Que horas? 
MONGE III  
Meia noite. 
MONGE I  
Então... Estamos na hora. 
MONGE II  
Qual o pecado deste herege? 
MONGE I  
Uma arte profana que sai por aí fazendo apresentações públicas, se deixando 
incorporar por outras pessoas. Aí se aproveitam para nele penetrar todos os 
tipos de demônios, tanto os súcubos, como os íncubos, usando e abusando de 
todos os tipos de imoralidades que atentam à moral e aos bons costumes. 
Ressuscitam os mortos com a sua blasfemada arte. 
MONGE II  
Ah trata-se de um ator. Não me parece perigoso 
MONGE III  
Agride sempre que pode os nossos soberanos. 
MONGE I  
Fez rubrar a virtude da nossa futura rainha. 
MONGE III  
É um perigo para a Nova Ordem. 
MONGE I  
Fogo, fogo, fogo, na arte da besta! 
 
Continuam no canto gregoriano, colocando aos pés de Tespis, livros e 
adereços de cena já apresentados. 
 
TESPIS  
Baco, Baco, salvai-me desse infortúnio! 
MONGE I  
Deve estar chamando o seu demônio! 
MONGE III  
Baco!!! 
MONGE I  
Deve ser um novo demônio. 
MONGE III  
Súcubo ou incubo? 
MONGE II  
Trata-se de um semi deus da mitologia grega. 
MONGE III  
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Então temos à nossa frente um anticristão. 
MONGE I  
Sem dúvidas! 
MONGE II  
Baco é o mesmo Dioniso, deus das festas e das orgias do Olimpo, protetor das 
artes para os gregos. 
MONGE III  
Deus das orgias? Esse Téspis está com a alma perdida. Só a morte o salvará. 
MONGE I  
Monge, você que ler em grego... Venha cá. 
MONGE II  
Sim! 
MONGE I  
Pelos desenhos, parecem ser imoralidades. Verifique os versos para ficar mais 
clara a condenação desse herege. 
TESPIS  
Ai, não! Este é um dos textos mais ousados que já representei. Com ele já fui 
chamado de imoral até pelas prostitutas da Meretrícia. 
 
Monge II começa a folhear o livro em um canto escondido, espanta-se com o 
que está lendo, procura esconder-se dos outros e masturba-se apreciando os 
escritos. Disfarçadas, as feiticeiras acompanhadas da Agrária com as roupas 
de Princesa, observam os monges. 

 
AGRARIA  
Olhem ali o Téspis! Vão matá-lo. 
FEITICEIRA I  
Os inquisidores vão acabar com ele! 
FEITICEIRA III  
Como faremos? 
FEITICEIRA I  
Ele é um tesão, hein Agrária? 
AGRARIA  
Não disse que ele era gostoso? 
FEITICEIRA II  
Como vamos fazer? 
FEITICIERA I  
Por enquanto, é melhor ficarmos entre a multidão, se os monges descobrem 
que estamos aqui, quem vai para a fogueira seremos nós. 
FEITICEIRA II  
Ah, isso é! 
AGRARIA  
Eu me aproximarei da fogueira! Os monges me respeitam, pois sou sua 
majestade. Tentarei falar com Tespis, disfarçadamente. 
FEITICEIRA I  
Dê mais um tempo, pois se bem conheço essas execuções, elas demoram 
horas. 
 
Téspis na fogueira localiza o monge 
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TESPIS  
O monge está gostando! O danado foi se esconder. A minha salvação é que 
ele se interesse tanto que resolva levar a obra para um futuro menos repressor. 
Como é que pode? A minha obra dá tesão até em inquisidor! 
MONGE II  
Isso! Mais... mais... 
 
Ao longe 
 
MONGE I  
Leu tudo irmão? 
MONGE II  
Isso! Pede para ele fazer... aí, vamos.... 
MONGE I  
Chame o irmão prá cá, monge. 
MONGE III  
Certo. 
 
Vai até o Monge II 
 
MONGE II  
Aí, vamos mete nela... mete... 
MONGE III  
Acabou, irmão? 
MONGE II  
Hein!!! 
MONGE III  
Deixastes levar pelo demônio, irmão? 
MONGE II  
Oh! Virgem Santa, que fiz eu? Este livro é escrito por Satanás! Imoral até nas 
vogais! 
OS DOIS  
Virgem Santa! Amém! 
 
Vão passando o livro de um para o outro deleitando e abominando ao mesmo 
tempo os desenhos que vêem 
 
MONGE III  
Degradante nas consoantes... 
MONGE II  
Orai por nós pecadores. 
OS DOIS  
Não nos deixe cair em tentação! 
MONGE II  
A cada declinação fiquei imerso na mais voraz labareda do inferno! 
MONGE III  
É o livro da besta! 
MONGE II  
Eles estão tomando conta de nós, irmão! 
MONGE III  
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São os demônios que saem do livro! Não os deixem chegarem até nós, irmão! 
Ave Maria, cheia de graça. 
MONGE II  
Não consigo, é mais forte... ele... toma conta de mim. 
MONGE III  
... o senhor é convosco... 
MONGE II  
Afastem-se... afastem-se... 
MONGE III  
Não deixe irmão! 
MONGE II  
Tenho que botar prá fora! Queima-me por todos os poros e faz dilatar a minha 
veia íntima. 
MONGE III  
Irmão! 
 
Monge II coloca um pênis enorme para fora da batina 
 

MONGE II  
Está queimando como fogo. Só a fricção expulsará esse demônio. 
MONGE III  
Não faça isso irmão! 
MONGE II  
Queima-me demônio das mil faces... queima-me... 
MONGE III  
O que diz aí, o que diz... irmão? 
MONGE II  
Leia... leia, veja... temos que ser fortes... 
 
Monge III também tira o s eu pênis e começam a se masturbar um no outro 
apreciando o livro. 
 
FEITICEIRA I   
Olhem ali os inquisidores! 
FEITICEIRA III  
Olha o pau deles! 
FEITICEIRA II  
Que enorme! 
AGRARIA  
Acho que este é o momento! Parem com isso, nunca viram homens? 
 
AS DUAS  
Não! 
FEITICEIRA I  
Vamos denunciá-los para a multidão! Serão linchados. 
AGRARIA  
Passarei por eles para que me vejam e que os olhei em tal atitude, e libertarei 
Téspis. ( SAI ) 
FEITICEIRA II  
Eu quero aquele! 
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FEITICEIRA III  
E se levássemos os dois? 
FEITICEIRA II  
Eu quero o mais baixinho. 
FEITICIERA I  
Não! Com frades será o nosso fim, além disso será uma desmoralização para 
as bruxas. Deixemos com Agrária. 
 
Os monges continuam na ação em pleno gozo masturbatório. Agrária chega 
até eles que espantados se recompõem  
 
MONGE II  
Desculpe-nos, majestade! 
MONGE III   
Merecemos a fogueira ou o seu perdão, alteza! 
AGRARIA  
Levantem-se! Isto o rei decidirá. 
MONGE II  
Decerto, majestade! 
MONGE III  
Nossas almas estão podres, majestade! 
AGRARIA  
O demônio que habita o corpo desse infiel é muito perigoso! Desamarrem-no 
que o levarei até ao Cardeal. Só a sua alma santa sustentará a guerra com 
este demônio.  
 
Os Monges vão desamarrar o Tespis se auto punindo com chicotadas no corpo 
e o entrega a Agrária  
 
AGRARIA  
Serás castigado à altura, cão imundo! Besta hedionda. 
TESPIS  
O seu castigo, princesa, com certeza será mais leve do que o que me 
esperava. 
 
As Feiticeiras entorpecem o Tespis com preparados e o saem carregando.  
 

AGRARIA  
Vamos! 
 
Os Monges se mortificam próximo à fogueira 
MONGE II  
Queime-nos irmão. Deus lançou a sua ira sobre nós. 
MONGE III  
Não poderemos viver com a alma impura. 
MONGE I  
Mas por que? 
MONGE II  
Não pergunte nada. São ordens da nossa futura rainha. 
MONGE III  
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Vamos! Comece com o fogo! 
 
Os dois sobem na fogueira 
 
MONGE I  
Seja o que Deus e a rainha quiserem! 
MONGES  
Acabe logo com o demônio que está dentro de nós. 
MONGE I  
Queima as folhas do escrito 
Ao facho do fogo e do fel 
Arrebenta com a literatura 
Com toda a coisa impura 
Não deixe sobrar papel 
Os escritores e leitores 
São amantes de Belzebú 
Destruam as bibliotecas 
Queimem as pinacotecas 
Arrebentem cenários, plenários 
A força do fogo e do fel 
Aos hereges na fogueira 
Faça-os engolir papel 
 
Ardem na fogueira. As Feiticeiras seguem com Tespis 
 
TESPIS  
Bruxas... feiticeiras! 
 
Agrária gargalha estridentemente 
 
AS TRES  
O que foi? 
AGRARIA  
Ele diz que somos feiticeiras. 
 
Todas gargalham histericamente 
 

TESPIS  
Agora tenho certeza 

 
 

QUADRO VII 
A OPERETA DO REENCONTRO 

 
AGRARIA  
Chegamos! 
AS DUAS  
Pode entrar querido artista. 
 
O cenário é o interior de um castelo de bruxas.  



 22 

 

TESPIS  
Neste castelo mal assombrado 
Vejo as bruxas ao meu redor 
 
Gargalhando as feiticeiras espalham-se pela cena. Agrária desencanta-se de 
princesa 
 
AGRARIA  
Essa é a vingança fatal 
O tempo e a ira dos deuses 
Hoje nos leva a ti 
TESPIS  
Não, não, não... 
Parece que estou sonhando 
Vejo que princesa não é 
Começo a acreditar  
Que todos os demônios 
São todos partes de mim 
AGRARIA  
O que olhas é pura verdade 
Veja se lembras quem sou 
Pois a ira dos deuses 
Ainda não se apagou 
 
As duas continuam no solfejo fazendo uma espécie de coro em uma dança 
frenética. Segue a opereta. 
 
TESPIS  
Não, Agrária! Não, Agrária! 
Não podes ressuscitar 
Não, Agrária! Não, Agrária! 
Não podes ressuscitar 
Não pode ser verdade o que vejo 
Logo,  logo preciso acordar 
Será que morri naquela fogueira 
E agora estou no purgatório 
Ou no mais voraz fogo do inferno 
FEITICEIRAS  
Não, não estás no inferno 
Não, não estás no purgatório 
Só queremos é que apagues 
Esse fogo que nos queima 
Daqui pra baixo, daqui pra cima 
Daqui pra baixo, daqui pra cima 
AGRARIA  
Calma! Primeiro eu. 
Calma! Primeiro eu. 
Lembre-se que sou a esposa 
Humilhada e abandonada 
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Além de tudo sou a princesa do lugar 
FEITICEIRA  
Não, primeiro eu que sou mais bela 
FEITICEIRA II  
Não, primeiro eu que sou mais velha! 
FEITICEIRA III  
Não, primeiro eu que sou mais fera! 
 
Segue a opereta da disputa com as feiticeiras fazendo contra canto com Tespis 
e Agrária 
 
TESPIS  
O que querem de mim 
Disso, não vou dar conta 
Sou um pobre menestrel 
Andarilho e saltimbanco 
Mas a potência de um touro 
Para três bruxas sedentas 
Vão além das minhas forças  
Já prefiro a fogueira 
Do Torquemada ladrão 
 
Feiticeiras no contra canto 
 
AGRARIA  
Venha querido esposo 
Satisfazer sua companheira 
Mate esta saudade 
De ter ficado a esperar 
Por esse belo momento 
 
Abraçam-se, as feiticeiras vão parando o contra canto com os suspiros dos 
dois e entram em transe deliciando-se com o que vêem 
 

FEITICEIRA I  
Não podemos ficar aqui paradas 
Vamos nos meter no meio 
FEITICEIRA II  
Ele só tem um tronco  
Não dá para nós três 
 
FEITICEIRA III  
O que será que nos consolará? 
O que será que nos satisfará? 
 
Vão repetindo o canto procurando algo pela casa 
 
FEITICEIRA II  
Terá que ser roliço. 
FEITICEIRA III  
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Não pode ser chouriço. 
FEITICEIRA I   
Terá que ser roliço 
Como um cabo de vassoura 
FEITICEIRA II  
Um cabo de vassoura 
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 
FEITICEIRA III  
Ah! Tem um ali 
Tem um ali dos mais perfeitos 
FEITICEIRA II  
Ah! Tem um aqui 
Tem outro aqui e sem defeitos 
FEITICEIRA III  
Botamos em nossas partes 
Que faz o mesmo efeito 
FEITICEIRA I  
Ai, ai, ai... Não, não. Ai. 
AS DUAS  
Estamos secas 
Assim só dói 
Precisamos de gordura 
De óleo ou vaselina 
FEITICEIRA I  
Vamos fazer uma porção 
Que nos eleve do chão 
FEITICEIRA II  
Óleo de baleia... 
FEITICEIRA I  
...ou óleo de tubarão... 
FEITICEIRA III  
... vaselina de morcego... 
FEITICEIRA II  
... ou leite de mamão. 
FEITICEIRA I  
Cogumelos? 
FEITICERA II  
Cogumelos do campo! 
 
Começam a fazer o preparado com cogumelos para untar o cabo da vassoura 
 

FEITICEIRA III  
Dos alucinantes... 
FEITICEIRA I  
... Dos extasiantes. 
FEITICEIRA II  
Que satisfaça nosso desejo 
FEITICEIRA III  
Cogumelos alucinantes 
Para sairmos do chão 
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FEITICEIRA II  
E passamos neste cabo... 
FEITICEIRA I  
... do começo até o final... 
AS DUAS  
... E sentamos na vassoura 
Nesse esfrego sexual 
 
Todas já imaginando alcançarem o prazer com a vassoura 
 
FEITICEIRAS  
Que viagem perfeita 
Que prazer fora do normal 
Voaremos mais de mil planetas 
Nesse gozo muito louco 
Muito louco e infernal 
 
Seguem como se estivessem em pleno vôo e sentindo prazeres em gritos 
lúbricos 
 
TESPIS  
O que fazem? 
AGRARIA  
Foi bom para você? 
TESPIS  
Elas estão voando com as vassouras!!! 
AGRARIA  
Gozando... voando. Ai, com é bom amor. 
TESPIS  
Ajude-me a sai daqui! O povo me espera nas ruas, os nobres nos palácios. O 
meu teatro há de sobreviver. 
AGRARIA  
Mas... e eu? 
TESPIS  
Nós nos encontraremos! 
AGRARIA  
Prometes? 
TESPIS  
Prometo. 
AGRARIA   
Então, tens que vestir a minha roupa de feiticeira e sair do continente! 
TESPIS   
Sair do continente!  Por que? 
AGRARIA  
Se ficares na Europa, elas te encontrarão. Nós temos bruxos e bruxas 
espalhados em todos os lugres deste continente.Vista a minha roupa! Toma. 
TESPIS  
Está bem! 
AGRARIA  
Terás de ir com uma das vassouras. 
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TESPIS  
Mas, eu? Entre as pernas? 
AGRARIA  
É o único jeito. 
TESPIS  
Ai, meu Deus, quanta provação. 
AGRARIA  
Espera aí, pois untarei a vassoura com óleos de cogumelos alucinantes! 
TESPIS  
Seja o que Deus quiser! 
AGRARIA  
Toma, agora senta. 
TESPIS  
Tenho que sentar? 
AGRARIA  
Tem! Vamos. 
 
Enfiam a vassoura na traseira do Tespis 
 
TESPIS  
Aiiiiiiiiii!!! 
AGRARIA  
Vamos! Friccione, vamos! Movimentos de vai e vem. Só assim você voará. 
Vamos! 
TESPIS  
Assim? 
AGRARIA  
É. 
TESPIS  
Hum! Até que não é ruim. 
AGRARIA  
É ótimo! Olha! Quanto mais movimento fizer, maIs rápido voará. 
TESPIS  
Assim, não é? 
AGRARIA  
Não vá se acostumar, Téspis. Não quero encontrar você mudado. 
TESPIS  
Lógico! Hum! Já estou saindo do chão... 
AGRARIA  
Então vá e pense no novo continente. Na América... no Brasil. 
 
TESPIS  
No Bra...sil? 
AGRARIA  
Vá e as deixe comigo. 
 
Enquanto Tespis fica voando e rodando com a vassoura o coro vais 
reorganizando 
 
TESPIS  
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Brasillllllllll!!! 
 
CORO 
Este é o teu preço, Tespis 
Por profanares o sacro santo altar 
De um dos semideuses do Olimpo 
Com a tua arte impura 
Além das agruras que terás que passar 
Viverás errante para sempre 
A tua arte sobreviverá para além dos palcos 
Mas quando a tecnologia te acolher 
Em cada casa terá um olho de todos 
Que substituirá teu palco pouco a pouco 
Aí, teus personagens sairão das catacumbas literárias, 
Para levar essa tua arte profana ao fim 
 

FIM 
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