
Hamlet

Corte Elsewhere Shakespeare (Português)

Acto 1, Cena 2

Entram Cláudio, Gertrudes, HAMLET, POLÓNIO, LAERTES e OFÉLIA.

CLÁUDIO
Embora Hamlet, nosso querido irmão, na morte
Seja lembrança ainda verde, e cabendo a nós
Guardar o coração na mágoa e a todo o reino
Encurvar-se com a mesma face de amargura,
Certo é que a razão tem lutado coa natureza
Ao ponto de sensatamente pensarmos nele
Juntamente coa lembrança de nós próprios.
Assim, à nossa antiga irmã, hoje nossa rainha,
Nosso par na herança desta nação combatente,
Nós decidimos tomar por esposa. Nisto não negámos nunca
O vosso melhor juízo, e foi livremente que vós
Acompanhastes esta união. Agradecemos a todos.
E então, Laertes, que novas há da vossa parte?
Coração e cabeça não estão mais ligados
Do que o trono da Dinamarca a teu pai.
Que queres tu receber, Laertes?

LAERTES
Alto senhor:
Vossa licença e favor para voltar a França.
Donde vim livremente p’ra cumprir
O meu dever em vossa coroação.
Cumprido o dever agora vos confesso
Que meu desejo e pensamento se voltam para França.

CLÁUDIO
Vai na tua hora Laertes, goza o teu tempo,
E, com as tuas melhores graças, gasta-o bem. Agora nós,
Hamlet, meu parente, e meu filho!

HAMLET (à parte)
Agora mais que chegado, e nada aparentado.

GERTRUDES



Bom Hamlet, põe de parte esse tom da noite
E vê como é teu amigo o rei da Dinamarca.
Não andes sempre de olhar tombado
À procura do teu nobre pai no pó da terra.
Sabes que é vulgar: o que vive tem de morrer,
E passar da natureza à eternidade.

HAMLET
É, senhora, é vulgar.

GERTRUDES
E se assim é,
Porque é que a ti parece coisa tão rara?

HAMLET
“Parece”, senhora!? – Não, é. – Eu não sei do que parece.
Não será esta minha capa preta, boa mãe,
Não, nem a cascata copiosa dos olhos,
Nem a lamentosa postura da minha cara,
Que hão-de falar por mim. Isso tudo parece
Porque são acções que qualquer um pode fazer
Mas o que eu trago cá dentro passa toda a arte
Isto são só os trejeitos e os ornamentos do nojo.

CLÁUDIO
É gentil e louvável na vossa natureza, Hamlet,
Prestardes esse dever do luto ao vosso pai.
Mas tendes de ver que vosso pai perdeu um pai,
Aquilo que tem de ser. Por isso te pedimos que deiteis à terra
Essa mágoa sem proveito, e que tomeis a nós
Como um pai. E é bom que o mundo saiba:
Vós sois o imediato herdeiro do nosso trono
E é com não menos nobreza do coração
Do que a do pai extremoso com o seu filho
Que vos digo isto. Quanto à vossa intenção
De voltardes à escola em Wittenberg,
Essa é muito contrária ao nosso desejo.
E pedimos que vos inclineis mais a ficar
Por cá, na alegria e conforto da nossa vista.

GERTRUDES
Não deixes que a tua mãe reze em vão, Hamlet.
Peço-te, fica connosco, não vás para Wittenberg.



HAMLET
Farei o melhor para vos obedecer, senhora.

CLÁUDIO
Ora, é uma resposta afeiçoada e certa.
Este sim gentil e sem esforço da parte de Hamlet
Faz o meu coração sorrir. Vinde connosco.

Salva de trombetas. Saem todos menos HAMLET.

HAMLET
Ah se esta carne tão tão sólida derretesse,
Talhasse, e se espalhasse inteira numa bruma,
Ou não tivesse a Eternidade proclamado
Um cânone contra o suicídio. Ó Deus, ó Deus!
Como me parecem a mim gastos, estafados,
Fracos e inúteis todos os modos deste mundo!
Fora com isso! Ah, fora, fora, No que isto havia de dar!
Só dois meses morto – não, nem tanto, nem dois –
(Não penso mais nisto – Fraqueza, chama-te Mulher!)
Um curto mês – antes que estivessem gastos os sapatos
Com os quais seguiu o corpo do meu pobre pai,
Como Níobe, toda ela lágrimas – Casada com o meu tio,
Irmão do meu pai, mas não mais parecido
Com o meu pai do que eu com Hércules.
Nem um mês! Ó rapidez amaldiçoada, ir meter-se
Com tanta destreza em lençóis incestuosos!
Isto não está bem, nem pode acabar em bem.
Mas quebra, coração, que a língua tem de parar.

Entra HORÁCIO.

HORÁCIO
Salve, vossa senhoria.

HAMLET
Contenta-me ver que estais bem –
Horácio, ou já me esqueci de mim.

HORÁCIO
Sou eu, senhor, e pobre servidor vosso, sempre.

HAMLET
Senhor, e meu amigo, troco esse nome convosco.



E o que vos traz de Wittenberg, Horácio?

HORÁCIO
A minha vocação de vadio, meu senhor.

HAMLET
Não consentiria ao teu inimigo que o dissesse,
Sei que não és vadio, Horácio.

HORÁCIO
Meu senhor, vim ver o funeral do vosso pai.

HAMLET
Rogo-te: não troces de mim, meu companheiro.
Acho que foi para ver o casamento da minha mãe.

HORÁCIO
É certo, meu senhor, que foi quase de seguida.

HAMLET
Poupa-se, Horácio, poupa-se: as carnes do velório
Foram servi-las frias à mesa do casamento.
Antes queria ver o meu pior inimigo no céu
A ter acabado por ver aquele dia, Horácio.
O meu pai, parece-me que vejo o meu pai.

HORÁCIO
Ah, onde, meu senhor?

HAMLET
No olho da minha mente, Horácio.

HORÁCIO
Vi-o uma vez, era um rei imponente.

HAMLET
E era um homem, tão completo em tudo
Que não verei nunca mais homem igual.

HORÁCIO
Meu senhor, penso que o vi ontem à noite.

HAMLET
Vistes, quem?



HORÁCIO
Meu senhor, o rei vosso pai.

HAMLET
O rei meu pai?

HORÁCIO
Temperai a vossa admiração por um pouco,
Com um ouvido atento, enquanto vos conto,
Este assombro para vós.

HAMLET
Por amor dos céus, sou todo ouvidos.

HORÁCIO
Na hora mais morta do meio da noite,
Uma figura como o vosso pai,
Aparece diante de mim e em marcha solene
Vai com passo lento e digno.Eu conheci o vosso pai.
Estas mãos não são mais iguais.

HAMLET
E não lhe falastes?

HORÁCIO
Meu senhor, eu falei.
Mas não me deu resposta, apenas uma vez
Pareceu erguer a cabeça e mover-se
Como quem vai falar. Mas nesse instante
Alto gritou o galo da manhã
E ouvindo a sua voz ele fugiu depressa
E sumiu-se do nosso olhar..

HAMLET
Estranho

HORÁCIO
Mas tão verdadeiro, meu senhor, como eu viver.

HAMLET
Esta noite ficarei de guarda.
Pode ser que volte.



HORÁCIO
Sei que voltará.

HAMLET
Vou falar-lhe, nem que o próprio inferno se abra
Para pedir que eu me cale. Peço-vos, Horácio,
Se até agora ocultastes esta visão,
Deixai-a guardada no vosso silêncio.
Grato vos serei por vosso afecto. Agora adeus.
Irei ter convosco, entre as onze e as doze,
Ao terraço.

HORÁCIO
Contai com a minha obediência, senhor.

HAMLET
Dai-me a vossa amizade como eu vos dou a minha. Adeus.

Saem.

Acto 1, Cena 3

LAERTES
Os meus necessários estão a bordo. Adeus.
E, irmã, dai-me notícias vossas.

OFÉLIA
E duvidais disso?

LAERTES
Quanto a Hamlet, e à ligeireza do seu favor,
Tomai-o por um capricho, e um calor do sangue.
O passatempo de um só minuto, nada mais.
Talvez ele vos ame agora, mas deveis atentar:
Pesada a sua grandeza, a vontade não é só dele.
Porque ele próprio é um vassalo do seu berço –
Ele não pode, como pode quem não tem valor,
Servir-se como quer. É que, sobre a escolha dele,
Pousam a santidade e a saúde do estado inteiro.
Atentai bem, Ofélia, atentai bem, querida irmã,
E mantende o resguardo das vossas afeições
Longe das flechas e dos perigos do desejo.

OFÉLIA



Hei-de trazer o sentido desta boa lição
Como um guarda do meu peito. Mas, meu bom irmão,
Não façais como fazem os pregadores sem fé
Que me ensinam a via dura e espinhosa do céu
E depois, como libertinos soltos e emproados,
Vão pelo caminho florido dos bons prazeres,
E não ouvem a sua própria regra.

LAERTES
Oh, não temeis por mim.
Demoro-me demais. Mas ali vem o meu pai.

Entra POLÓNIO.

POLÓNIO
Ainda aqui, Laertes? A bordo, a bordo, ó vergonha!
O vento espreita nos ombros da tua vela
E já és muito esperado. Leva a minha bênção,
E estes poucos preceitos na tua memória
Grava bem: Não dês a língua ao que pensas,
E a pensamentos sem forma não dês obra.
Foge de entrar em querelas, mas, ao entrares,
Faz de modo a que o rival tema o teu valor.
Dá a todos o teu ouvido, mas a poucos a voz.
Ouve o parecer de cada um, mas reserva o teu.
Custe a tua veste o que possas pagar,
Mas sem nenhum alarde – rica, sem galas,
Pois a veste é o estandarte do homem.
Isto acima de tudo: sê franco contigo próprio
E deve seguir daí como a noite ao dia
Que não podes ser falso com ninguém.
Adeus – e que esta bênção te faça lembrar.

LAERTES
Humildemente me despeço, meu senhor.
Ficai em paz, Ofélia, e lembrai-vos bem
De tudo o que vos disse.

OFÉLIA
Está tudo trancado no meu coração
E vós mesmo guardareis a chave.

LAERTES
Adeus.



Sai.

POLÓNIO
O que foi, Ofélia, o que vos disse ele?

OFÉLIA
Senhor, foram coisas a respeito do Príncipe Hamlet.

POLÓNIO
Que existe entre vós os dois? Diz-me a verdade.

OFÉLIA
Ele tem feito, meu senhor, muitas ofertas
Da sua afeição por mim.

POLÓNIO
Afeição? Poh!
Ora, laços para apanhar passarocos!
A partir de hoje, Sede mais sóbria na vossa casta presença.
Ponde mais renitência na hora de parlamentar
Com quem vos cerca. Duma vez por todas:
Em poucas falas, não quero, d’ora em diante,
Que gasteis mal um instante do vosso vagar
A dar resposta ou conversa a Dom Hamlet.
Tratai disso, eu vos ordeno. Vamos embora.

Saiem.

Acto 1, Cena 4

HAMLET
O ar corta sem dó. Está frio, não está?
Que horas são?

HORÁCIO
Está a chegar aquela altura
Em que as almas presas caminham.

Entra ESPECTRO.

Olhai, meu senhor, ali vem.

HAMLET



Anjos e ministros da graça nos defendam!
Quer sejas espírito bendito, ou gnomo danado,
O teu aspecto acorda em mim tantas perguntas,
Que falarei contigo. Chamar-te-ei Hamlet,
Rei, pai, senhor da Dinamarca. Oh, responde-me!

HORÁCIO
Acena para irdes daqui com ele.

HAMLET
Vou segui-lo.

HORÁCIO
Não vos ireis daqui, meu senhor.

HAMLET
Porquê, que medo pode haver?
Não dou à minha vida o preço de um alfinete,
Mais uma vez me chama e vou segui-lo.

HORÁCIO
E se ele vos atrair para a torrente, meu senhor,
Ou para o cimo terrível da falésia
E vos leve à loucura?

HAMLET
Continua a chamar-me.
Vou-te seguir, avança.

HORÁCIO
Não deveis ir, senhor.

HAMLET
Largai a vossa mão.

HORÁCIO
Deixai-vos guiar. Não vos ireis daqui.

HAMLET
O meu destino grita,
Em nome do céu, farei um fantasma de quem me estorvar.
Afastai-vos, digo eu! Anda, vai, que eu vou contigo!



Saem ESPECTRO e HAMLET.

HORÁCIO
Está de cabeça perdida com a fantasia.
Vou com ele. Não tenho de obedecer, assim como está.
Alguma coisa está podre no reino da Dinamarca.

Sai.

Acto 1, Cena 5

Entram ESPECTRO e HAMLET.

HAMLET
Aonde queres tu levar-me?
Fala, não vou mais além.

ESPECTRO
Ouve-me.

HAMLET
Vou ouvir.

ESPECTRO
A minha hora é quase chegada
Em que às chamas tormentosas do enxofre
Vou ter de entregar-me.

HAMLET
Ah, pobre espírito!

ESPECTRO
Não me lamentes, mas dá um ouvido atento
Ao que te vou revelar.

HAMLET
Fala, o meu dever é ouvir-te.

ESPECTRO
E terás o dever de vingar quando tiveres ouvido.
Eu sou o espírito do teu pai,
Condenado por um prazo a vagar pela noite
E de dia confinado a jejuar por entre fogos,
Até as fétidas culpas do meu tempo natural



Arderem e se purgarem. Se não me fosse proibido
Contar os segredos desta morada-prisão,
Poderia desvendar um conto cuja mais leve palavra
Retalharia a tua alma.Ouve, Hamlet, ouve,
Se alguma vez ao teu pai tiveste amor –
Vinga este maldoso e desnaturado homicídio!

HAMLET
Homicídio?

ESPECTRO
Um homicídio maldoso,raro e desnaturado.
Diz-se que, dormindo eu no meu jardim,
Uma cobra me picou. Mas ouve tu, nobre jovem:
A cobra que assim trincou a vida do teu pai
Leva agora a sua coroa.

HAMLET
Ó minha alma profética! O meu tio?

ESPECTRO
Deixa-me ser breve. Deitado no meu jardim –
Como era meu costume pela tarde –
Na minha hora mais segura veio o teu tio
Com o suco do meimendro num frasco
E nas portadas do meu ouvido despejou
O destilado lepros cujo efeito,
Tão rápido como o azougue percorre todas
As portas e avenidas naturais do corpo,
E, como gotas de ácido no leito,
Coalha e endurece o sangue limpo e fino. Assim fez,
E assim fui eu, no meu sono, à mão dum irmão,
Num golpe, privado da vida, coroa e rainha,
Ceifado ainda na flor dos meus pecados,
Oh, horror, horror, ó mais alto horror!
Digo-te adeus agora.
O pirilampo diz que a aurora se aproxima.
Adeus, adeus, adeus. Lembra-te de mim.

Sai.

HAMLET
Oh, vós todos, exércitos do céu! Oh terra! E que mais?
Hei-de juntar também o próprio inferno? Oh vergonha!
Paz, paz, meu coração.



Vós, meus nervos, não vos torneis velhos repentinos
Mas conservai-me erguido. Recorda-te!
Sim, meu pobre fantasma,
Enquanto neste globo desvairado houver lugar para a memória.
Eis o que juro!
Ó vilão, vilão, sorridente e danado!
Pronto, tio, aí tens. No que me diz respeito
“Adeus, adeus. Lembra-te de mim”
Jurei.

HORÁCIO
Que lhe valham os céus!

HAMLET
(à parte) Assim seja.

HORÁCIO
O que se passa, senhor?

HAMLET
Não há na Dinamarca um só traidor
Que não seja um patife sem vergonha.

HORÁCIO
Não é preciso um fantasma sair da sua campa
Para dizer isso

HAMLET
Tens razão, tens razão.
E assim, sem mais delongas, acho que convém
Que nos apertemos as mãos e nos separemos, vou rezar.
Conceda-me um pequeno pedido.

HORÁCIO
Sim, meu senhor, de que se trata?

HAMLET
Nunca deis a saber o que vistes esta noite.

HORÁCIO
Por minha fé, senhor, nunca o farei.

HAMLET
Mas jurai.



HORÁCIO
Já jurei, meu senhor.

ESPECTRO
Jurai.

HAMLET
Vamos, escutai este companheiro,
E jurai.

HORÁCIO
Dizei a jura, meu senhor.

HAMLET
Nunca falareis disto que agora vistes.
Jurai.

ESPECTRO
Jurai.

HORÁCIO
Oh dia! Oh noite! Eis um prodígio estranho.

HAMLET
Acolhe-o então como acolhes os estranhos.
No céu e na terrra, Horácio, há muitas coisas
Que a tua filosofia não sonhou.
De ora em diante,
Por mais estranho ou azoado que eu me faça –
Pois pode ser que me convenha mais adiante
Tomar uma disposição alegre) –
Cuidai, quando me virdes nessas horas, de nunca
Cruzardes os braços ou abanardes assim a cabeça,
Ou ambiguidades que tais, para dardes a entender
Que sabeis algo de mim. Jurai.

ESPECTRO
Jurai.

Eles juram
HAMLET
Descansa, descansa espírito perturbado.
E agora senhor,



Com todo o meu afecto me recomendo a vós.
E tudo quanto um pobre homem como Hamlet
Possa fazer para vos mostrar amizade e amor,
Se Deus quiser, eu o farei. Vamos para dentro juntos.
Conservai os dedos sobre os beiços, peço.
Desconjuntou-se o tempo e é meu maldito fado
Ter de pôr a direito o tempo errado.
Bem, vinde, vamos embora juntos.

Saem.

Acto 2, Cena 1

Elsinore. Um quarto em casa de Polónio. (Polónio; Ofélia) Entram Polonio e Ofélia.

POLÓNIO
E agora, Ofélia, o que aconteceu?

OFÉLIA
Ó meu senhor, meu senhor, quanto me assustei!

POLÓNIO
Porquê meu Deus?

OFÉLIA
Estava eu, meu senhor, a coser no meu quarto
Quando vi Hamlet surgir em minha frente
Com o gibão aberto, pálido como a sua camisa,
E com um ar tão magoado e tão perdido,
Como se tivesse sido lançado fora dos infernos
Para contar seus horrores.

POLÓNIO
Louco de amor por ti?

OFÉLIA
Eu, meu senhor não sei. Tomou o meu pulso e apertou-o com força,
Depois recuou a distância do seu braço
E com outra mão posta assim sobre os olhos,
Fitou o meu rosto com atento exame
Como se o quisesse desenhar.
Depois, sacudindo um pouco o meu braço,
E abanando três vezes a cabeça,
Teve um suspiro tão magoado e fundo



Que pareceu abalar todo o seu corpo
E terminar sua vida. Então largou-me
E com a cabeça virada por cima do seu ombro
Parecia encontrar sem olhos o caminho,
Pois saiu a porta sem ajuda deles,
Com a luz do seu olhar poisada em mim.

POLÓNIO
Anda, vem comigo. Vou procurar o rei.
Isso é a verdadeira loucura do amor.
Disseste-lhe qualquer palavra dura ultimamente?

OFÉLIA
Não, apenas por vosso mando
Neguei a sua presença.

POLÓNIO
Foi isso que o enlouqueceu.
Estas coisas têm de ser sabidas, pois esconder este amor,
Pode causa mais dor do que dizê-lo. Vem.

Saem.

Acto 2, Cena 2

CLÁUDIO
Bem-vindos, caro Rosencrantz.
A necessidade que temos de vos dar uso levou
A esta chamada apressada. Já sabeis, de ouvido,
Da transformação de Hamlet. O que terá sido, que o pôs assim
Tão afastado da compreensão de si próprio,
Não posso avaliar. Peço-vos que tomeis nota
De tudo o que das ocasiões puderdes tirar.

GERTRUDES
A vossa presença receberá todas as graças
Dignas da gratidão de um rei.

ROSENCRANTZ
Obedeço,
E abdico de mim o mais que puder,
Para depor aos vossos pés o meu serviço
E ser comandado.



GERTRUDES
Obrigada, gentil Rosencrantz.
E peço que vades agora mesmo visitar
O meu filho tão mudado.

ROSENCRANTZ
Os céus façam que a nossa presença e acções
Lhe dêem gosto e ajuda!

GERTRUDES
Amen.

Saem ROSENCRANTZ e GUILDENSTERN. Entra POLÓNIO

POLÓNIO
Saudações às vossas majestades.
Dai-me licença de vos dizer uma palavra?
Voto minha alma e voto meu dever
Ambos a Deus e ao meu gracioso rei.
E - a  não ser que a minha cabeça tenha perdido
Aquele faro policial da pista
Na qual eu era dantes tão certeiro -
Creio que encontrei a verdadeira causa
Da loucura de Hamlet.

CLÁUDIO
Ai, conta-me; é isso que eu tenho fome de saber.

GERTRUDES
Creio que não existem outras senão
A morte de seu pai e a nossa apressada boda.

POLÓNIO
Meu amo e senhora, arrazoar aqui
Sobre o que a majestade será, o que será o dever,
Porque o dia é dia, a noite noite, e o tempo tempo,
Não era nada senão gastar noite, dia, e tempo.
Logo, e como a brevidade é a alma do sentido
E a exaustividade é o corpo e as roupagens,
Eu serei breve. O vosso nobre filho está louco.
Louco é o que digo que é, pois, afinal, a loucura
O que é senão ser-se nada mais do que louco?

GERTRUDES



Mais matéria, com menos arte.

POLÓNIO
Senhora, juro que não uso nenhuma arte.
Que está louco, é verdade. É verdade e é pena.
E é pena ser verdade. —loucos trocadilhos.
Não os usarei mais, pois não quero usar de arte
Afirmamos que está louco e agora só resta
Que achemos qual é a causa deste efeito,
Ou, melhor dizendo, a causa deste defeito,
Pois este efeito defeituoso tem sua causa.
E é como isto está, e o que mais há é isto.
Ponderai.
Eu tenho uma filha – tenho enquanto é minha –
Que, no seu dever e obediência, olhai,
Me deu isto. Agora atentai e decidi. [Lê a Carta.]

“Para o ídolo celestial da minha alma, a tão aformoseada Ofélia.”

Este é um termo mau, um termo vil; “aformoseada” é um termo vil.
Mas ouvireis mais:

“E estas são para irem no seu alvo e excelente peito”, estas.

GERTRUDES
Isto foi de Hamlet para ela?

POLÓNIO
Boa senhora, esperai um pouco, que eu serei fiel.

“Não creias que cada estrela é fogo,
Não creias que o céu anda em redor,
Não creias que a verdade é logro,
Mas crê que o que sinto é amor.”

“Ó querida Ofélia, ...mas que te amo muito, oh, muito mesmo, acredita. Adeus.
Teu para sempre, mui amada senhora, Hamlet.”

Isto por obediência a minha filha me mostrou.

CLÁUDIO
Mas como recebeu ela o amor dele?

POLÓNIO



Eu vendo o ardente amor erguer seu voo,
À minha jovem donzela foi assim que falei:
“Isto não pode ser.”
E então dei-lhe certos preceitos:
Que não admitisse correios, nem presentes.
E Hamlet, negado, caiu numa tristeza,
Que deu num jejum, depois numa vigília,
Depois numa ligeireza, e, por este declínio,
Até esta loucura de que agora está possesso,
E por que todos choramos.

CLÁUDIO
Julgais que é por isto?

GERTRUDES
Pode ser, parece ser.

POLÓNIO [Aponta para a sua cabeça e ombro.]
Tirai isto disto, se for outra coisa.

CLÁUDIO
E como acharemos mais prova?

POLÓNIO
Sabeis que às vezes ele anda umas boas quatro horas
Aqui no corredor.

GERTRUDES
Ele anda, sim.

POLÓNIO
Numa altura dessas solto-lhe a minha filha.
Fiquemos vós e eu atrás de um tapiz nessa hora.
Observai o encontro.

CLÁUDIO
Teremos essa prova.

Entra HAMLET lendo um livro.

GERTRUDES
Mas vede como vem triste a ler o pobre coitado.

POLÓNIO



Ide, eu vos peço, ide-vos ambos.

Saem CLÁUDIO e GERTRUDES.

Como vai o meu bom Dom Hamlet?

HAMLET
Bem, graças a Deus.

POLÓNIO
Conheceis-me, senhor?

HAMLET
Muitíssimo, muitíssimo bem. Sois um peixeiro.

POLÓNIO
Eu não, meu senhor.

HAMLET
Então queria que fôsseis ao menos tão honesto.

POLÓNIO
Honesto, meu senhor?

HAMLET
Ora bem, senhor, que ser honesto, como o mundo anda, é ser um homem em cada dez mil.

POLÓNIO
Isso é bem verdade, meu senhor.

HAMLET
Pois se o sol cria larvas num cão morto, sendo boa carne de se beijar –
Tendes uma filha?

POLÓNIO
Tenho, meu senhor.

HAMLET
Não a deixeis andar ao sol. Ter concepções é um bem, mas não as que a vossa filha pode ter.
Amigo, ficai de olho.

POLÓNIO [À parte]
Que dizes com essas palavras? --Sempre a teimar na minha filha.  Mas primeiro não me
reconheceu, disse que eu era o vendedor de peixe. O seu mal vai muito, muito adiantado. Na



verdade também eu na minha juventude sofri por amor grandes extremos, muito parecidos com
isto… Vou-lhe falar outra vez… – O que estais a ler, senhor?

HAMLET
Palavras, palavras, palavras.

POLÓNIO
E qual é a discussão, meu senhor?

HAMLET
Entre quem?

POLÓNIO
Quero dizer o que é discutido no que ledes, meu senhor.

HAMLET
Calúnias, senhor. Diz aqui que os velhos têm barbas grisalhas, que as faces são engelhadas,
que os olhos vertem grosso âmbar ou goma de ameixeira, e que têm muita falta de tino,
juntamente com fracos presuntos – e tudo isto, senhor, embora eu mui poderosamente e
potentemente o acredite, todavia não acho honesto pôr assim em escrito. Vós próprio, senhor,
seríeis tão velho como eu, se, como o caranguejo, pudésseis andar para trás.

POLÓNIO
[aside]Embora isto seja loucura, é loucura onde há método.-
Não quereis sair da corrente de ar, senhor?

HAMLET
Para dentro da cova.

POLÓNIO [À parte]
Vendo bem, isso era sair da corrente de ar. As suas respostas às vezes são prenhas de
sentido. É frequente a loucura acertar com felicidade. – Meu honrado senhor, tomo
humildemente de vós a licença para retirar-me.

HAMLET
Não podereis, senhor, tomar de mim outra coisa que eu mais queira dispensar – excepto a
minha vida,excepto a minha vida, excepto a minha vida.

POLÓNIO
Ficai bem, meu senhor.

HAMLET
Estes velhos tontos fastientos! [volta ao seu livro]



POLÓNIO [Para ROSENCRANTZ ao entrar no palco:]
Ide à procura do senhor Dom Hamlet? Ali está ele.

ROSENCRANTZ
Meu senhor muito amado!

HAMLET
Meu excelente bom amigo! Como vais, Rosencrantz!

ROSENCRANTZ
Como qualquer filho deste mundo. Feliz por não estar demasiado feliz, no capacete da fortuna
não sou o penacho.

HAMLET
Nem as solas dos seus sapatos?

ROSENCRANTZ
Também não meu senhor

HAMLET
Então viveis em redor da sua cintura, ou no centro dos seus favores?

ROSENCRANTZ
Na verdade sou seu íntimo.

HAMLET
Nas partes íntimas da fortuna? Ora, não há dúvida que a fortuna é uma rameira. Que notícias
tens?

ROSENCRANTZ
Nenhuma, meu senhor, excepto que o mundo se tornou honesto!

HAMLET
Então o dia do juízo está perto. Mas a tua notícia não é verdadeira. Deixa-me fazer uma
pergunta concreta. Que pena merecestes, meu amigo, às mãos da Fortuna, para que ela vos
mandasse a esta prisão?

ROSENCRANTZ
Prisão, meu senhor?

HAMLET
A Dinamarca é uma prisão.

ROSENCRANTZ



Então o mundo é uma prisão.

HAMLET
E bem avantajada, na qual há muitas celas, alas e masmorras, e dessas a Dinamarca é uma
das piores.

ROSENCRANTZ
Não penso assim.

HAMLET
Então para vós não é assim: pois nada é bom nem mau senão no pensamento. Para mim é
uma prisão.

ROSENCRANTZ
Então é a vossa ambição que faz da Dinamarca uma prisão. Este país é estreito para o vosso
espírito.

HAMLET
Ó Deus, fechado numa casca de noz eu poderia julgar-me rei de um espaço infinito: se nºao
fossem os sonhos maus que tenho. Mas, voltando ao percorrido caminho da amizade, que
fazeis vós em Elsinore?

ROSENCRANTZ
Vim visitar-vos, meu senhor, não temos outra razão.

HAMLET
Mendigo que sou, até no agradecer sou pobre, porém agradeço. Mas com certeza caro amigo,
não fostes mandado chamar? É da vossa própria inclinação? É de livre vontade, a visita? Vá,
lidai justamente comigo. Vamos, vamos, vá, falai.

ROSENCRANTZ
O que haveria de dizer?

HAMLET
Ora, qualquer coisa. Mas, ao que interessa: fostes mandado chamar, e há uma espécie de
confissão nos vossos olhos. Eu sei que o bom Rei e a boa Rainha vos mandaram chamar.

ROSENCRANTZ
Com que fim, meu senhor?

HAMLET
Isso é o que tereis de contar-me. Mas deixai que vos peça com toda a cerimónia, pelos direito
da nossa amizade, pela consonância da nossa juventude: sede simples e franco comigo e dizei
se fostes mandado chamar ou não.



ROSENCRANTZ
Meu senhor, mandaram chamar-me.

HAMLET
Eu vos direi porquê. Perdi, ultimamente, por qual razão não sei, toda a minha alegria;
abandonei toda a minha actividade costumeira. E tudo pesa de tal modo na minha disposição
que esta grandiosa moldura, a terra, me parece um estéril promontório. – e esta magnífica
abóboda do ar - olhai - este grande firmamento suspenso, este majestoso tecto bordado de oiro
em fogo, eis que para mim não são mais do que um nó sujo e pestilento de vapores. O homem
não me contenta, não, nem a mulher, embora, pelo vosso sorriso, me pareça que pensais
nisso.

ROSENCRANTZ
Meu senhor, não estava a pensar em tal coisa.

HAMLET
Porque ristes, então, quando eu disse que o homem não me contenta?

ROSENCRANTZ
Foi de pensar, meu senhor, que, se o homem não vos contenta, vai ser bem penitente o
acolhimento que o actor irá receber de vós. Passei por ele no caminho, e vêm a caminho para
vos oferecer serviço.

HAMLET
Que actor é esse?

ROSENCRANTZ
É o mesmo que vos dava gosto ver, o trágico da cidade.

HAMLET
Senhor, sois bem-vindo a Elsinore. Mas o meu tio-pai e a minha tia-mãe estão muito
enganados.

ROSENCRANTZ
Em quê, meu querido senhor?

HAMLET
Eu só estou louco um grau, norte-noroeste. E quando o vento é de sul, sei distinguir um falcão
dum serrote.

Entra POLÓNIO.

POLÓNIO



O bem esteja convosco, senhores.

HAMLET
Faço uma profecia: ele vai falar-me do actor. Ouvi.

POLÓNIO
Meu senhor, tenho notícias para vos dar. O actor já chegou, meu senhor.

HAMLET
Ora, ora!

POLÓNIO
O melhor actor do mundo, seja para a tragédia, comédia, história, pastoral,
pastoralcómico-histórico-pastoral, trágico-histórico, trágico-cómico- histórico-pastoral, cena
indivisível, ou poema ilimitado. Séneca não é demasiado pesado, nem Plauto demasiado leve:
este homem é único.

Entra o ATOR.

HAMLET
Bem-vindo, bom amigo. – Vamos já a um discurso. Vamos, um discurso apaixonado.

ACTOR
Qual discurso, senhor?

HAMLET
Ouvi-vos dizer um discurso uma vez, era o conto de Eneias a Dido, especialmente da parte em
que ele fala do assassínio de Príamo. Se ainda vive na vossa memória começava com este
verso –

“O hórrido Pirro, todo a arder em raiva
E assim aumentado com o sangue seco,
Olhos como carbúnculos, o infernal Pirro busca
O velho ilustre Príamo.”

Continuai.

POLÓNIO
Deus é minha testemunha, senhor, bem dito – com boa entoação e bom decoro.

ACTOR
“Como tanta vez, antes da tempestade,
Há um silêncio nos céus, as nuvens páram,
O forte vento cala-se, e a orbe terrestre
Em paz iguala a morte, até que o feio trovão



Rasga a região celeste, assim, após a pausa
De Pirro, uma nova gana de vingar o acorda,
E nunca os martelos dos Ciclopes tombaram
Na couraça de Marte, forjada para o eterno,
Com menos remorso do que o ferro de Pirro
Cai sangrento sobre Príamo agora.”

POLÓNIO
Isto é muito longo.

HAMLET
Ele há-de ir ao barbeiro com a tua barba. – Peço-te, diz mais. Ele é mais dado a umas
cambalhotas ou uma anedota porca, ou então adormece. Diz mais. A parte de Hécuba…

ACTOR
“Se os próprios deuses a tivessem visto então,
Quando ela achou Pirro com golpes maldosos
A retalhar e repartir os membros do marido,
O súbito berro lamentoso que ela soltou
(Ou a lida dos mortais nunca os comove)
Teria feito escorrer os olhos ardentes do céu,
E aos deuses teria feito sentir.”

POLÓNIO
Olhai, meu senhor, se ele não mudou a própria cor e até pôs lágrimas nos olhos. – Peço-vos,
mais não.

HAMLET
Está muito bem. Vou pedir-te em breve que digas o resto. – Meu bom senhor, tratai de
acomodar bem o actor.

POLÓNIO
Vinde, senhor.

Sai POLÓNIO.

HAMLET
Meu velho amigo, ouve-me agora: não podeis representar O Assassínio de Gonzago?

ACTOR
Claro, meu senhor.

HAMLET



Bom, vamos ter isso amanhã à noite. E não podereis estudar umas doze ou dezasseis linhas
que eu escrevesse e acrescentasse? Podereis fazê-lo?

ACTOR
Sim, meu senhor.

HAMLET
Muito bem. Segui aquele senhor, e não façais troça dele.

Sai o ACTOR.
Meu bom amigo, vou deixar-vos até ao serão. Sois bem-vindo a Elsinore.

ROSENCRANTZ
Sim meu senhor.

HAMLET
Sim, sim, muito bem, adeus!

Sai Rosencrantz

Agora estou só.
Ah, o desgraçado reles e rude que eu sou!
Não será monstruoso que este actor aqui,
Só por uma ficção, um vislumbre de paixão,
Seja capaz de forçar a alma ao conceito dele,
Que por obra dela toda a face lhe aquece,
Lágrimas nos olhos, aflição no aspecto,
Por Hécuba?
Quem é Hécuba para ele, ou ele pra Hécuba,
Que ele deva chorar por ela? O que faria ele,
Se tivesse o motivo e a deixa para a paixão
Que eu tenho? Serei cobarde?
Eu, o filho de tão querido assassinado,
Chamado à minha vingança por céus e infernos,
Me ponha como uma puta a falar do coração,
Vamos, cérebro! Hum! Ouvi dizer
Que criaturas culpadas, diante duma peça,
Por causa da própria engenhosidade da cena,
Foram de tal modo tocadas no fundo da alma,
Que logo confessaram seus maus actos.
Vou pôr este actor
A representar uma coisa como a morte do meu pai,
Diante do meu tio. Vou estudar-lhe a expressão,
E tenteá-lo até ao miolo. Se ele tremer,



Eu sei o meu caminho. A peça é a coisa
Com que eu vou caçar a consciência do Rei.

Sai.

Acto 3, Cena 1

CLÁUDIO
E não pudestes, por algum rodeio da conversa
Tirar dele o porquê de se fazer assim confuso?

ROSENCRANTZ
Ele confessa, é certo, que se sente transtornado,
Mas de qual causa ele não diz de modo nenhum.

GERTRUDES
Tentastes desafiá-lo para algum passatempo?

ROSENCRANTZ
Senhora, houve por acaso um certo actor
Por quem passei no caminho. Falei-lhe dele,
E pareceu haver nele uma espécie de alegria,
Ao saber disso.

POLÓNIO
É bem verdade,
E ele pediu-me que chamasse vossas majestades
Para que viésseis ver e ouvir a história.

CLÁUDIO
De todo o coração, e contenta-me muito
Vê-lo assim interessado.
Bom Rosencrantz, incitai-o mais,
E guiai-lhe o propósito para estes divertimentos.

ROSENCRANTZ
Assim farei, senhor.

Sai [ROSENCRANTZ.]

CLÁUDIO
Doce Gertrudes, deixai-nos também.
Mandámos chamar Hamlet, para que ele,
Como se por acaso, possa dar com Ofélia.
O pai dela e eu vamos esconder-nos, e assim,



Vendo sem ser vistos,
Poderemos julgar com clareza o encontro deles
Se é por causa dum mal de amor, ou não,
Que ele anda a sofrer.

GERTRUDES
Vou já obedecer-vos.
E pela vossa parte, Ofélia, desejo bem
Que os vossos primores sejam a causa feliz
Do desatino de Hamlet. E seja a vossa virtude,
Espero bem, a trazê-lo aos melhores modos,
Para honra de ambos.

OFÉLIA
Senhora, espero que assim seja.

Sai GERTRUDES

POLÓNIO
Ofélia, anda por aqui. – Queira vossa graça,
É melhor escondermo-nos.
– Lê por este livro,
Oiço os passos dele, vamos embora, meu senhor.

Saem CLÁUDIO e POLÓNIO. Entra HAMLET

HAMLET
Ou ser, ou não ser, essa é a questão;
Se há -de ser mais nobre ao espírito sofrer
Coas fundas e flechas da fortuna ultrajante,
Ou tomar armas contra um mar de mágoas,
E, opondo-as, pará -las. Morrer, dormir –
Mais nada – e com um sono dizer que paramos
A aflição e os incontáveis choques naturais
De que a carne é herdeira? É uma consumação
A desejar devotamente. Morrer, dormir.
Dormir, porventura sonhar. Ora, esse é o nó.
Pois nesse sono de morte que sonhos virão,
Quando tivermos sacudido este fardo mortal –
Isso dá que pensar. Essa é a ponderação
Que faz a calamidade duma vida tão longa.
Pois quem tomaria o açoite e a troça do tempo,
O mal do opressor, a brutalidade dos pobres,
A punção do amor desprezado, o atraso da lei,



A insolência do estado, e todos os coices
Que o mérito paciente recebe dos incapazes,
Quando cada um pode acertar as suas contas
Com um punhal nu? Quem haveria de carregar
E bufar e suar com o peso todo de uma vida,
Se não fora o medo do que haja além da morte,
Aquele país desconhecido de cuja fronteira
Nenhum viajante regressa, que prende a mão,
E nos faz suportar antes os males que temos
Sem corrermos para outros que ignoramos.
Assim a consciência faz cobardes de nós todos,
E assim o rubor nativo da nossa coragem
Adoece com o fulgor pálido do pensamento,
E empresas de grande valor e movimento,
Por causa deste repisar, mudam o seu curso
E perdem o nome de acção. Silêncio agora.
A doce Ofélia! – Ninfa, nas tuas orações
Haja bênção para os meus pecados

OFÉLIA
Meu bom senhor,
Como tem vossa honra passado estes dias?

HAMLET
Agradeço com humildade: bem, bem, bem.

OFÉLIA
Meu senhor, tenho lembranças vossas
Que de há muito vos queria devolver.
Peço-vos que as recebeis agora.

HAMLET
Não, não, eu nunca vos dei nada.

OFÉLIA
Meu senhor honrado, sabeis bem que destes,
E com palavras compostas em fala tão doce
Que a tudo deu mais valor. Gasto o perfume,
Tomai estas cartas, pois, para a mente nobre
Não valem boas prendas, se quem deu nos fere.

HAMLET
Ha, ha! Sois honesta?



OFÉLIA
Meu senhor?

HAMLET
E sois bela?

OFÉLIA
Que diz vossa senhoria?

HAMLET
Digo que se sois honesta e bela, a vossa honestidade não devia dar conversa à vossa beleza.

OFÉLIA
E pode a beleza, meu senhor, ter melhor compadrio que o da honestidade?

HAMLET
Pode, pois, porque o poder da beleza mais depressa faz da honestidade uma rameira do que a
força da honestidade pode dar à beleza a sua semelhança. Já vos amei, um dia.

OFÉLIA
Deveras, senhor, fizestes-me crer que sim.

HAMLET
Não devíeis ter crido em mim. Não vos amei.

OFÉLIA
Muito enganada fui eu.

HAMLET
Põe-te a andar para um convento. Pra que queres andar a fazer pecadores? Eu próprio sou
razoavelmente honesto, e, todavia, podia acusar-me de tais coisas que era melhor que a minha
mãe não me tivesse criado: sou muito orgulhoso, vingativo, ambicioso, com mais crimes à mão
do que mente para pensá-los, imaginação para dar-lhes forma, tempo para pô-los em prática. E
porque hão-de de criaturas como eu arrastar-se entre o céu e a terra? Somos canalhas
completos, todos; não acredites em nenhum de nós. Põe-te a caminho dum convento. Onde
está o teu pai?

OFÉLIA
Em casa, meu senhor.

HAMLET
Tranquem-no bem dentro de casa, pra que não faça de bobo a não ser na própria casa. Adeus.

OFÉLIA



Ah, ajudai-o, ó bondade dos céus!

HAMLET
Se te casares, dou-te em dote esta praga: mesmo que sejas casta como o gelo e pura como a
neve, não escaparás à calúnia. Vai, mete-te num convento, adeus. Ou, se queres por força
casar, casa com um tolo. Os homens de juízo sabem de sobre como vós os transformais em
monstros. Vai para um convento e vai depressa. Adeus.

OFÉLIA
Oh poderes do Céu, curai-o!

HAMLET
Aqui juro que não vamos ter mais casamentos. Os que já estão casados, todos menos um,
hão-de viver. Os outros todos ficam como estão. Para um convento, vai.

Sai HAMLET.

OFÉLIA
Oh, que nobre espírito foi aqui destronado!
O cortesão, soldado e estudioso, olhar, língua e espada,
Esperança e ornamento dum reino ordenado,
Espelho do próprio garbo, molde de toda forma,
O cortejado de toda a corte, caído, caído de vez.
E eu, das damas a mais recusada e renegada,
Que fui beber a voz doce de tantos votos dele,
Vejo agora aquela mais nobre e soberana razão
Como um sino que discorda, e destoa, e range,
A forma e figura sem par da juventude em flor
Desfeita pela loucura. Oh, pobre de mim,
Por ter visto o que vi, e por ver o que vejo!

Entram CLÁUDIO e POLÓNIO.

CLÁUDIO
Amor? As afeições dele não tendem por aí,
Nem sequer o que ele disse vem da loucura.
Há na sua alma alguma coisa
Que a sua melancolia está a chocar.
Irei dar ordem de que siga para Inglaterra.
O que vos parece?

POLÓNIO
Vai fazer-lhe bem. – Então, Ofélia?
Não tens de dizer-nos o que Dom Hamlet disse,



Nós ouvimos tudo. – Senhor, depois da peça,
Deixai que a rainha sua mãe o chame a sós,
Pra falar das suas mágoas. Ela que o afronte,
E eu vou pôr-me, se vos agrada, como ouvido
De toda a conversa.

CLÁUDIO
Assim se fará.
A loucura dos grandes sem guarda não andará.

Saem

Acto 3, Cena 2

Entram HAMLET, e o ACTOR..

HAMLET
Dizei a fala, peço-vos, como eu a pronunciei, a bater na ponta da língua. Mas se ma deitais
boca fora, como fazem muitos de vós, antes queria que um pregoeiro andasse a dizer os meus
versos. Nem vos ponhais a varrer o ar demasiado – com a mão assim – mas ide com jeito.
Porque na própria torrente, tempestade, e, posso bem dizer, redemoinho da paixão, tereis de
prender e passar a temperança que lhe possa dar suavidade.

ACTOR
Prometo-vos, meu senhor.

HAMLET
Mas não haja mansidão, nada disso, deixai que o vosso senso vos guie. Acertai o gesto com a
palavra, a palavra com o gesto, com esta especial observância: que não forceis os limites do
natural. Pois todo e qualquer exagero vai além do propósito do teatro, cujo fim, tanto no
começo como agora, foi e é como se fora pôr um espelho diante do acto natural.Ide
preparar-vos.

Sai o ACTOR. Entra POLÓNIO

Como é, meu senhor, o rei sempre vem ver esta bela obra?

POLÓNIO
E a Rainha também, e vêm já.

HAMLET
Dizei ao actor que se apresse.

Sai POLÓNIO. Entra HORÁCIO.



HAMLET
Ora viva, Horácio!

HORÁCIO
Aqui estou, querido senhor, ao vosso serviço.

HAMLET
Horácio, creio que és o homem mais justo
Que jamais conheci.

HORÁCIO
Oh, meu amado senhor-

HAMLET
Desde que a minha alma foi senhora da sua escolha,
E soube distinguir os homens, ela elegeu-te
E marcou em ti o seu solo como me coisa minha:
Mas basta.
Hoje temos uma peça diante do Rei.
Uma cena é parecida com a circunstância
De que te falei, ligada à morte do meu pai.
Peço-te, quando vires a peça em andamento,
Observa o meu tio. Dá-lhe toda a tua atenção,

HORÁCIO
Seja, meu senhor.
Se durante os gestos da peça, algum dos seus gestos
Escapar ao meu olhar, eu pago a falta.
.

Soa uma corneta. Entram CLÁUDIO, GERTRUDES, POLÓNIO, OFÉLIA,,

HAMLET
Chegam para a peça. Vou fazer-me alheado. Vai sentar-te.

GERTRUDES
Vem cá, meu bom Hamlet, senta-te ao pé de mim.

HAMLET
Não, boa mãe, aqui há metal mais atraente.

Deitando-se aos pés de Ofélia.

POLÓNIO [Para CLÁUDIO]
O-Oh, vedes aquilo?



HAMLET [Para OFÉLIA]
Senhora, ponho-me no vosso colo?

OFÉLIA
Não, meu senhor.

HAMLET
Quero dizer, a minha cabeça no vosso colo.

OFÉLIA
Pois, meu senhor.

HAMLET
Pensastes que eu queria dizer coisas baixas?

OFÉLIA
Eu não penso em coisas baixas, meu senhor.

HAMLET
É um pensamento bem levantado, estar entre as pernas de uma donzela.

OFÉLIA
Qual pensamento, meu senhor?

HAMLET
É cá uma coisa.

OFÉLIA
Estais muito alegre, meu senhor.

HAMLET
Quem, eu?

OFÉLIA
Sim.

HAMLET
E que há-de um homem fazer, senão andar alegre? Pois olhai, o ar contente que a minha mãe
tem, e o meu pai morreu há coisa de duas horas.

OFÉLIA
Não, já lá vão duas vezes dois meses, meu senhor.



HAMLET
Há tanto? Ó céus! Morto há dois meses, e ainda mal esquecido? Então ainda há esperança
que a memória de um grande homem lhe dure mais seis meses que a própria vida.

Entra o ACTOR.

OFÉLIA
O que quer isto dizer, meu senhor?

HAMLET
Isto são mixórdias mal-amanhadas.
Vamos ficar a saber por este fulano..

ACTOR
A nós e à nossa tragédia
Que ora se mostra à vossa clemência
Pedimos bons ouvidos e paciência.

HAMLET
Isto é um prólogo, ou a inscrição dum anel?

OFÉLIA
É breve, meu senhor.

HAMLET
É como o amor da mulher.

Entra o ator REI

ACTOR REI
Os meus espíritos pesam-me, e quero, numa hora,
Enganar com sono o dia lento.

[Rei dorme..]

CLÁUDIO
Ouvistes o enredo? Há nele alguma ofensa?

HAMLET
Não, não, é tudo fingido, veneno fingido, nada deste mundo que possa ofender.

CLÁUDIO
Que nome tem a peça?

HAMLET



A Ratoeira. Esta peça é feita à imagem de um homicídio feito em Viena. Gonzago é o nome do
Duque, a mulher é Baptista. É uma obra reles, mas que mal tem isso? A vossa majestade e a
mim, que temos almas livres de pecado, não nos toca.

Entra o ATOR.

Este é Luciano, sobrinho do Rei. – Começa assassino. Arre, pára coas caretas danadas e
começa.

ACTOR
Pensamentos negros, mãos prontas, e tempo certo,
Concerto de céu e terra, nenhuma criatura perto,
Tu, mistura râncida, de ervas nocturnas ajuntadas,
Coa voz de Hécate três vezes tingidas, três viradas,
Vossa natural magia e maligna pujança
À vida saudável usurpem sem tardança.

Despeja o veneno nas orelhas do Rei. [Sai.]

HAMLET
Envenena-o no jardim para ficar coa coroa. Ireis ver agora como o assassino alcança o amor
da mulher de Gonzago.

OFÉLIA
O rei levanta-se.

HAMLET
O quê, assusta-se com pólvora seca?

GERTRUDES
O que tendes, senhor?

POLÓNIO
Parai com a peça.

CLÁUDIO
Dai-me luz. Embora daqui!

POLÓNIO
Luzes, luzes, luzes!

Sai CLÁUDIO e todos menos Hamlet e Horácio.

HAMLET



Ó bom Horácio, tomo a palavra do Espectro contra mil libras. Viste bem?

HORÁCIO
Vi muito bem, meu senhor.

HAMLET
Em cima da fala sobre o veneno?

HORÁCIO
Reparei nele muito bem.

Entra POLÓNIO

POLÓNIO
A Rainha vossa mãe, que está na maior aflição do espírito, mandou-me vir ver de vós. Ela
deseja falar convosco na sua câmara.

HAMLET
E iremos obedecer, fosse ela dez vezes nossa mãe. Tendes mais alguma coisa a regatear
connosco?

POLÓNIO
Meu bom senhor, qual é a causa deste destemperamento?

HAMLET
Senhor, preciso de subir na carreira.

POLÓNIO
Como pode isso ser, se tendes a palavra do próprio Rei a garantir a vossa sucessão ao trono
da Dinamarca?

HAMLET [Pega num gravador].
Quereis tocar nesta flauta?

POLÓNIO
Meu senhor, não sou capaz.

HAMLET
Peço-vos.

POLÓNIO
Acreditai, senhor, não sou capaz.

HAMLET



Peço-vos muito.

POLÓNIO
Não sei como pôr os dedos, meu senhor.

HAMLET
É tão fácil como mentir. Manejai estes furos com o dedos e polegares, dai-lhe fôlego com a
boca, e ela dará voz à mais excelente música. Olhai, aqui estão os furos.

POLÓNIO
Mas eu não sei tirar deles uma frase com harmonia. Não tenho essa arte.

HAMLET
Ora, vede agora então que coisa sem valor fazeis de mim! Quereis fazer soar a minha voz,
pareceis saber onde estão os meus furos, quereis dedilhar o meu corpo musical, e quereis
sondar-me da minha nota mais baixa ao topo do meu compasso, e há muita música, e uma voz
excelente, neste pequeno órgão, e, todavia, não sois capaz de fazê-la falar. Ora, achais que é
mais fácil fazer-me tocar do que a um apito? Dai-me o nome de instrumento que quiserdes,
podeis arranhar-me, mas não podereis fazer-me tocar a vossa música.Então vou já ter com a
minha mãe. [à parte] Põe-me completamente doido - Vou já.

POLÓNIO
Eu vou dizer.

Sai.

HAMLET
Dizer “já” é fácil. Amigo, deixa-me.

Saiem todos menos Hamlet.

Agora eu sou capaz de beber sangue quente
E de pôr em prática negócios tão amargos
Que o dia se os olhasse estremecia.
Mas silêncio, Eu vou agora ter com a minha mãe -
Deixai que eu seja cruel mas não desnaturado,
As minhas palavras serão facas, sem que eu use nenhuma.

Sai.

Acto 3, Cena 3

Entram CLÁUDIO, ROSENCRANTZ .

CLÁUDIO



Não gosto dele assim, nem será para nós seguro
Deixar a loucura dele à solta. Assim, preparai-vos.
A vossa comissão vou despachá-la sem demora,
E ele seguirá para Inglaterra junto convosco.

ROSENCRANTZ
Irei preparar-me.

Saem ROSENCRANTZ . Entra POLÓNIO

POLÓNIO
Meu senhor, ele foi ter à câmara da mãe.
Atrás do tapiz é onde me vou esconder
Para ouvir o processo. Adeus, meu suserano.
Virei à vossa presença antes de irdes à cama,
E dir-vos-ei o que sei.

CLÁUDIO
Estou-vos grato, meu caro senhor.

Sai Polónio.

Ah, a minha ofensa já fede! Tresanda aos céus.
Traz a marca da mais velha maldição primitiva:
O massacre de um irmão. Orar eu não posso,
Embora esse querer seja maior que o do crime.
A culpa mais forte derrota o meu forte intento.
E se esta mão maldita
Estivesse engrossada com o sangue dum irmão,
Não haveria chuva que chegasse, nos bons céus,
Para lavá-la cor da neve? Olho para o alto, então.
A minha falta é passada. Mas, oh, qual é a oração
Que me pode servir? “Perdoai o meu cru homicídio?”
Isso não pode ser, visto que ainda estou na posse
Dos bens pelos quais cometi a morte de homem.
Pode alguém ser perdoado e guardar o espólio?
Ó que triste estado! Ó peito preto como a morte!
Dobrai, joelhos teimosos, e, coração com fios de aço,
Sede suave como os nervos dum menino que nasce!
Talvez tudo acabe em bem.

Ajoelha-se. Hamlet entra.
HAMLET
Vou despachá-lo agora, enquanto reza.
Agora vou agir - e assim ele vai para o céu



E eu fico assim vingado. É preciso
Examinar isto muito bem:
Um vilão mata o meu pai; e por isso
Eu, o seu único filho, mando este vilão
Para o céu…
Ora isso é paga e salário, não vingança;
Não.
Alto, minha espada, aguarda um momento mais horrível,
Quando adormecer com bebedeira, ou quando
Estiver no meio da sua cólera ou estiver
No prazer incestuoso do seu leito,
Então o derrubarás de tal maneira
Que os seus calcanhares escoicearão os céus,
E a sua alma estará tão danada e tão negra
Como o inferno para onde vai. Minha mãe espera-me.

(Voltando-se para Cláudio.)

Este remédio só prolonga os teus dias doentes.

Sai.

CLÁUDIO {Levantando-se]
As palavras vão alto, os pensamentos ficam no chão.
Palavras sem pensamentos nunca ao céu chegarão.

Sai

Acto 3, Cena 4

Entram GERTRUDES e POLÓNIO.

POLÓNIO
Vem já aí. Ralhai bem com ele:
Falai-lhe sem rodeios, eu vos peço.

GERTRUDES
Garanto-vos, não há que recear.
Escondei-vos. Ouço-o a caminho.

POLÓNIO esconde-se atrás do reposteiro.
Entra HAMLET.



HAMLET
Então, mãe, qual é o assunto?

GERTRUDES
Hamlet, tu ofendeste muito o teu pai.

HAMLET
Mãe, vós ofendestes muito o meu pai.

GERTRUDES
Ora então, isso são respostas de língua solta.

HAMLET
Pois então, isso são acusações de má língua.

GERTRUDES
Ora, Hamlet, esqueceste quem sou?

HAMLET
Não, pela cruz, nada disso.
Sois a rainha, a mulher do irmão do vosso marido,
Mas – quem me dera assim não fosse! – sois minha mãe.

GERTRUDES
Chega disto, vou mandar-te quem te há-de dizer.

HAMLET
Vamos, vamos, sentai-vos agora. Ficai como estais.
Não saireis sem que vos mostre um espelho
Onde ireis ver o mais fundo do vosso ser.

GERTRUDES
O que vais fazer? Não queres matar-me?
Socorro! Ai!

POLÓNIO [Escondido.]
O quê? Socorro! Ai, socorro!

HAMLET
Ora esta, uma ratazana? Morta por um ducado, morta!

Mata Polónio através do reposteiro.

POLÓNIO [Escondido.]



Mataram-me!

GERTRUDES
Ai de mim, o que fizeste tu?

HAMLET
Eu sei lá o que fiz. É o Rei?

GERTRUDES
Oh, que acto rude e sangrento foi este!

HAMLET
Um acto sangrento – quase tão mau, boa mãe,
Como matar um rei, e casar com o irmão dele.

GERTRUDES
Como, matar um rei?

HAMLET abre cortina e descobre Polónio

HAMLET
Sim, senhora, foi o que eu disse.
E tu, tolo infeliz, metido, intruso, adeus!
Pára de torcer as mãos. Acalma-te, senta-te,
E deixa que te torça o coração, pois é o que farei.

GERTRUDES
Que foi que eu fiz, para te pores a virar a língua
Com brados tão rudes contra mim?

HAMLET
Um tal acto
Que ofusca a graça e o rubor da modéstia,
Chama hipócrita à virtude, e torna votos nupciais
Em juras de jogadores.

GERTRUDES
Ai de mim, qual acto?

HAMLET
Vê aqui este retrato, e depois este,
Nestes feitios imitados de dois irmãos.
Vê que graça se mostrava nesta testa:
Cabelos de Hipérion, fronte do próprio Jove,
Este era o teu marido. Vê agora a seguir:



Este é o teu marido, uma espiga com bolor,
A empestar o ar do irmão. Não tens olhos?

GERTRUDES
Oh, Hamlet, não fales mais!
Guiaste os meus olhos para dentro da alma,
E por lá vejo manchas tão pretas e fundas
Que nunca largarão a sua tinta.
Não fales mais, doce Hamlet.

HAMLET
Um assassino e um vilão,
Um resto, que não vale um vigésimo da dízima
Do vosso primeiro senhor –

GERTRUDES
Não fales!

Entra ESPECTRO.

HAMLET
Um rei de trapos e remendos –
Salvai-me e voai sobre mim coas vossas asas!
O que quereis, graciosa figura?

GERTRUDES
Ai, está doido!

HAMLET
Não vens censurar o teu filho vagaroso
Que, envolvido no tempo e na paixão, demora
A urgente execução do teu mando terrível?
Ai, diz!!

ESPECTRO
Oh, põe-te entre ela e a sua alma em guerra.
Fala com ela, Hamlet.

HAMLET
O que se passa convosco, senhora?

GERTRUDES
Ora, o que se passa contigo, Para que olhas tu?



HAMLET
Para ele, para ele! Vede que pálida a face!

GERTRUDES
A quem acabaste de falar?

HAMLET
Não vedes nada, ali?

GERTRUDES
Não vejo nada, e vejo tudo o que há.

HAMLET
Ora, olhai além, vede como se afasta!
O meu pai, nas vestes de quando era vivo.
Olhai, vai por ali, agora, por aquela porta!

Sai ESPECTRO.

GERTRUDES
Isto é uma falsa imagem do teu cérebro.

HAMLET
Não é loucura. Mãe, por amor de Deus,
Não trateis a vossa alma com a falsa unção
De não ser a vossa falta, mas a minha loucura
Que fala. Confessai-vos aos céus,
Arrependei-vos do passado, evitai o que virá,
E não despejeis o estrume nas ervas daninhas
Para criar mais podridão.

GERTRUDES
Oh, Hamlet, quebraste em dois o meu coração.

HAMLET
Então deitai fora a metade pior,
E vivei mais pura com a outra metade.
Boa noite. Mas não vades à cama do meu tio.
Uma vez mais, boa noite, Por este caro senhor,
Vou desfazer-me dele, e darei justa conta
Da morte que lhe dei. E mais uma vez, boa noite.

GERTRUDES
Que hei-de fazer?



HAMLET
Não faças, de modo nenhum, o que eu te disse.
Deixa o rei balofo tentar-te de novo para a cama,
Deixa-o beliscar-te a cara como um libertino,
Deixa que ele te chame o seu rato;
Em troca de um par de beijos nojentos,
Ou de uma festa no teu pescoço com os seus dedos malditos,
Conta-lhe estas histórias todas,
Diz-lhe que eu não estou realmente louco,
Mas sou um louco fingido.

GERTRUDES
Podes estar certo que não tenho alento
Para dizer o que me disseste.

HAMLET
Mãe, boa noite. Na verdade, este conselheiro                                           Aponta para Polónio.
Está agora tão quieto, tão grave e tão secreto,
Ele que foi em vida um tonto falador pateta.
Mãe, boa noite

Sai HAMLET.

Acto 4, Cena 1

GERTRUDES
Ah, meu querido senhor, o que eu vi esta noite!

CLÁUDIO
O que foi, Gertrud? Como vai Hamlet?

GERTRUDES
Louco, como o mar e o vento. Num delírio sem lei,
Mal sentiu algo a mexer por detrás do tapiz,
Puxa da espada e grita: “Ratazana, ratazana!”
E no meio desta névoa do cérebro foi matar
O pobre velho escondido.

CLÁUDIO
Ó pesado feito!
Ter-nos-ia calhado, tivéssemos lá estado.
A liberdade dele é uma ameaça para todos,
Para vós própria, para nós, e qualquer um.



Que resposta pode ser dada a este acto sangrento?
Ai, Gertrudes, vem, vamos embora.

Sai Gertrudes
Acto 4, Cena 3
Entra HAMLET.

CLÁUDIO
Hamlet, onde está Polónio?

HAMLET
No céu. Mandai ir lá ver. Se o vosso mensageiro não o achar por lá, ide vós mesmo buscá-lo
ao outro lugar.

CLÁUDIO
Hamlet, este teu acto, Obriga a que te vás daqui
Com a pressa do fogo. Portanto, vai preparar-te.
A barca está pronta, e tudo já pende
Para Inglaterra.

HAMLET
Para Inglaterra! Adeus, querida mãe.

CLÁUDIO
Teu amado pai, Hamlet.

HAMLET
Minha mãe. Pai e mãe são marido e mulher, marido e mulher são uma só carne, e, sendo
assim, minha mãe. Vamos, para Inglaterra!

Sai
Acto 4, Cena 5

GERTRUDES
Eu não vou falar com ela.

HORÁCIO
Ela anda importuna, ou mesmo perturbada.
O estado dela merece todo o cuidado.

GERTRUDES
O que é que ela quer?

HORÁCIO



Fala muito do pai dela, diz que ouviu dizer
Que há manhas no mundo, faz vozes, bate no peito,
Incomoda-se por ninharias, fala de coisas incertas
Que só fazem meio sentido.
Seria bom falar-lhe, podes pode semear
Suspeitas perigosas nas mentes malignas.

GERTRUDES
Mandai-a entrar Sai Horacio.
[à parte]
“Segundo a natureza do pecado,
Na minha alma doente a menor sombra
É prólogo de um fim desventurado,
Em sua astúcia o crime é tão incerto
Que ao esconder-se fica ao descoberto.”

Entra OFÉLIA distraída.

OFÉLIA
Onde está a bela majestade da Dinamarca?

GERTRUDES
Como vais, Ofélia?

OFÉLIA
Canta
“Como distinguir dos outros
Teu amor verdadeiro?
Traz sandálias, traz bordão,
Concha de romeiro”

GERTRUDES
Ai, doce Ofélia, que quer dizer essa cantiga?

OFÉLIA
Que dizes? Por favor, escutai:

Canta

“Ele está morto e ausente, senhora,
Está morto e de vez,
Uma coroa de erva à cabeça,
E uma pedra a seus pés.”



Ai!Ai!

GERTRUDES
Mas Ofélia...

OFÉLIA
Por favor, escutai:
Canta
“Branco era o seu lençol
Como a neve das montanhas”— Entra  CLÁUDIO

GERTRUDES
Ai, vê isto, meu senhor.

OFÉLIA
Canta.
“Mil doces flores levava,
Mas que foram a enterrar
Sem o amor as molhar
Com suas lágrimas”

CLÁUDIO
Como estais, linda donzela?

OFÉLIA
Bem, Deus vos pague. Dizem que o mocho era filho dum padeiro. Ó Deus, sabemos o que
somos, mas não sabemos no que nos vamos tornar. Venha Deus à vossa mesa.

CLÁUDIO
Tem o sentido no pai.

OFÉLIA
Peço-vos, não falemos mais disto. Mas, quando vos perguntarem o que quer dizer, dizei assim:

“Amanhã é São Valentim
E há-se ser de madrugada,
Quando à tua janela, por fim,
Se há-de pôr a tua amada.
O mancebo se levantou, a sua roupa enfiou
E a porta da câmara abriu.
Deixou entrar a donzela, que dali em donzela
Nunca mais saiu.”

CLÁUDIO



Linda Ofélia
Há quanto tempo está ela assim?

OFÉLIA
Espero que tudo acabe em bem. Temos de ser pacientes. Mas não consigo senão chorar
quando penso que teimaram em deitá-lo na terra fria. O meu irmão há-de saber disto. E assim
vos agradeço por todo o vosso bom conselho. Venha a minha carruagem! Boa noite, senhoras,
boa noite, queridas senhoras. Boa noite, boa noite.

Sai.

CLÁUDIO.
Acompanhai-a de perto, vigiai-a, por favor.

Sai Horacio.

Oh, Gertrudes, Gertrudes,
Quando o desgosto vem, não manda batedores,
Mas batalhões inteiros. Pobre Ofélia
Separa de si própria e de seu claro entendimento
Sem o qual somos só imagens, ou puras bestas.

Vozearia, de dentro.

GERTRUDES
O que há, que barulho é este?

CLÁUDIO
Que se passa? Entra Horatio

HORÁCIO
Meu senhor, o jovem Laertes, à frente da revolta
Derruba e varre agora vossos oficiais.
A populaça chama-lhe senhor,
Gritam: “Nós escolhemos, Laertes será rei!”
“Laertes será rei, Laertes será rei!” Os gritos crescem.

Sai Horácio.

Entra LAERTES.

LAERTES
Ó rei mais vil,
Dá-me o meu pai!



GERTRUDES
Com calma, bom Laertes.

LAERTES
Uma gota calma de sangue faz de mim bastardo,

CLÁUDIO
Laertes, porque razão essa revolta desmedida?
Larga-o, Gertrudes, e não temas pela nossa pessoa:
Diz-me, Laertes, porque vens tão irado?
Fala, homem.

LAERTES
Onde está o meu pai?

CLÁUDIO
Morto.

GERTRUDES
Mas não por ele.

CLÁUDIO
Deixai-o perguntar o que quer.

LAERTES
Como acabou ele morto? Não hão-de jogar comigo.
Leve o diabo as minhas promessas! Ouso a perdição.
Venha o que vier, só quero ser vingado por inteiro
Da morte do meu pai.

CLÁUDIO
Bom Laertes
Queres saber toda a verdade sobre a morte
Do teu amado pai; mas estará inscrito na tua vingança
Que tu, como o jogador, tenhas de arrastar num só golpe
Amigo e inimigo, inocente e culpado?

LAERTES
Só os seus inimigos

CLÁUDIO
Sabes quem são?

LAERTES



Aos seus amigos leais hei-de abrir os meus braços,
E, como o bom pelicano, dando a própria vida,
Hei-de alimentá-los com o meu sangue.

CLÁUDIO
Bem, agora falas
Como um bom rapaz e um verdadeiro senhor.
Que não tenho culpa na morte do teu pai,
E sinto mágoa dolorosa de ter acontecido,
É um facto que há-de surgir direito em tua mente,
Como a luz nos teus olhos. Barulho de dentro

LAERTES
E agora! Que barulho é este? Entra Ofélia.
Febre, seca a minha mente! Ó rosa de Maio,
Donzela querida, gentil irmã, doce Ofélia!
Ó céus, pode o espírito novo de uma virgem
Ser tão mortal como a vida de um velho?

OFÉLIA
canta
“De face descoberta na liteira o levaram,
La, ri, lai, la, ri, lai, la, ri lai,
E na cova foi que as lágrimas tombaram. “

Adeus, minha pomba.

LAERTES
Tivesses o teu juízo, e me pedisses vingança,
Não podias mais que isto.

OFÉLIA
Aqui tendes rosmaninho, para a lembrança. Peço, amor, lembrai-vos. E aqui está o
amorperfeito, que é para os pensamentos. Aqui tendes funcho para vós, e umas
ervas-pombinhas. E tenho arruda para vós, e alguma para mim. Podemos dar-lhe o nome de
erva-da-graça aos domingos. Também vos trazia violetas, mas murcharam todas quando o meu
pai morreu. Dizem que ele teve uma boa morte. —[Canta.] “O doce Robim é minha alegria”

LAERTES
Pensamento, angústia, paixão, o próprio inferno,
Tudo ela transforma em graça e em beleza.

OFÉLIA
canta



E não há-de ele voltar?
E não há-de ele voltar?
Não, não, foi-se embora,
Vai para a tua cova agora,
Porque ele não há-de voltar.

Sai OFÉLIA

LAERTES
Vedes isto, ó deuses?

CLÁUDIO
Laertes, quero que este desgosto seja teu e meu.
Consente em emprestar-nos a tua paciência
E nós trabalharemos de acordo com a tua alma
Para que ela seja apaziguada.

LAERTES
Seja assim.

CLÁUDIO
E onde houver ofensa, o grande machado cairá.
Deves ter-me no teu coração como amigo,
Aquele que matou o teu nobre pai
Buscava a minha vida.

LAERTES
Assim parece; mas dizei-me
Porque não haveis agido contra esses actos,
Tão criminosos em natureza.

CLÁUDIO
A rainha sua mãe
Vive suspensa do seu rosto, e quanto a mim-
Ela está tão conjugada com a minha alma e vida
Que eu não posso mover-me senão por seu destino.
O outro motivo é o grande amor que o povo tem por ele.

LAERTES
Assim perdi um pai cheio de nobreza,
E uma irmã levada à condição do desespero,
Que já foi, se louvores prestam para lembrar,
A primeira nas alturas. Mas a minha vingança virá.



CLÁUDIO
Eu amava o teu pai e a nós próprios nos amamos.
E isto, espero, te ensinará a compreender--

Entra HORÁCIO [com cartas].

O que há? Que novas?

HORÁCIO
Cartas, senhor, de Hamlet.
À sua vinda, amanhã, ele falará consigo.

CLÁUDIO
– Deixa-nos.

Sai HORÁCIO.
Mas o que significa isto?

LAERTES
Deixai-o vir.
Conforta-me no próprio mal do meu peito
Que ainda hei-de viver para dizer-lhe na cara:
“Assim acabas tu.”

CLÁUDIO
Sendo assim Laertes--
Deixarás que te aconselhe?

LAERTES
Sim meu senhor;
Se não me quereis obrigar a fazer as pazes.

CLÁUDIO
Laertes: era-vos querido, o vosso pai?
Ou sois como o retrato de uma amargura,
Uma face sem um coração?

LAERTES
Porque me perguntais isso?

CLÁUDIO
Hamlet vem a caminho. O que ireis fazer
Para vos mostrardes justo filho do vosso pai,
Mais do que em palavras?



LAERTES
Cortar-lhe a garganta na igreja.

CLÁUDIO
Nenhum lugar, é certo, deve ser asilo sagrado ao assassino.
Hamlet regressando saberá que voltaste
Arranjaremos quem louve o teu valor
E em especial da tua mestria no combate à espada.
Apostaremos em vós os dois: Ele, sendo, como é,
Não há-de examinar as armas, e facilmente,
Ou com um pouco de manha, poderás escolher
Uma espada sem botão e num passo de assalto
Vingarás nele a morte do teu pai.

LAERTES
É o que vou fazer
E para esse fim untei a minha espada.
A um saltimbanco comprei um unguento
Tão venenosa que basta mergulhar nele uma faca,
E se essa faca fizer sangue, nada poderá salvar da morte
Quem tiver sido ferido, mesmo só por uma arranhadela.
Tocarei com a ponta da espada nesse veneno
E, assim, mesmo que o atinja só de leve,
Talvez o golpe seja a sua morte.

CLÁUDIO
Deixai-me ver.
Quando, no vosso duelo, vos der calor e sede
E ele pedir para beber, terei pronto para ele
Um cálice tão oportuno, que mal ele o prove,
Se por acaso fugiu ao veneno do vosso golpe,
O nosso propósito será cumprido. — Silêncio! Quem grita?

Entra GERTRUDES.

GERTRUDES
Cada amargura vem no passo da seguinte, uma
Atrás de outra. A vossa irmã afogou-se, Laertes.

LAERTES
Afogada? Onde?

GERTRUDES
Há um salgueiro dobrado sobre um riacho
Que mostra a cinza das folhas na água clara.



Foi por lá que ela andou a compor grinaldas
Ricas de botões-de-ouro, urtigas, margaridas,
E foi ali, ao estender-se nos ramos pendurados
Onde punha coroas de erva, um ramo fraco partiu-se,
E tombaram as prendas de flores junto com ela
No regato choroso. As roupas dela espalharam-se,
E por um instante, como à sereia, a carregaram,
Enquanto cantava farrapos de cantigas velhas,
Como se não fosse capaz de qualquer aflição,
Ou como se fora uma criatura ali mesmo nascida,
E naquele elemento criada. Mas não podiam as sedas
Levá-la por muito tempo, pesadas da água bebida,
E a puxaram consigo, pobre menina e doce cantiga,
Para a lama da morte.

LAERTES
Ó dor – afogada, então?
Trazes tanta água contigo, pobre Ofélia,
E por isso não queria chorar. Mas é de água
Que somos feitos. A natureza faz o que faz,
E que importa a vergonha. Quando estas secarem,
A mulher em mim acabou. Meu senhor,
Tenho uma fala de fogo que bem queria atear,
Mas a tolice do choro ensopou-a

Sai
CLÁUDIO
Vamos segui-lo, Gertrudes.
Quanto lutei para acalmar a sua raiva!
Temo que agora a raiva se levante de novo.
Vem, vamos com ele.

Saiem

Acto 5, Cena 1
Elsinore. A cena continua (Hamlet, Horácio, Osric, Cláudio, Gertrudes, Laertes)

HAMLET
Quando só tínhamos dois dias de mar, deu-nos caça um pirata bem equipado para a guerra.
Quando lhes deitamos o arpão, eu abordei-os.No mesmo instante conseguiram soltar-se do
nosso navio: de maneira que só eu fiquei prisioneiro. Trataram-me como bons ladrões, mas
sabiam o que faziam. Tenho de lhes devolver o favor. Esses bons rapazes trouxeram-me onde
me encontro. Rosencrantz segue o seu caminho para Inglaterra; e muito dele te contarei.



HORÁCIO
Meu senhor!

HAMLET
Havia no meu coração uma espécie de batalha
Que não me deixava dormir. Porque às vezes,
A imprudência é o que nos ajuda,
Há uma divindade que dá forma aos nossos destinos,
Seja qual for o esboço que fazemos.

HORÁCIO
É certo.

HAMLET
Saí do meu beliche, e tacteando no escuro,
Consegui a sua nobre missiva;
E aí encontrei, Horácio,-
Ó régia canalhice - uma ordem formal
Dizendo que me cortassem a cabeça.
E quereis ouvir agora o que eu fiz?

HORÁCIO
É o que te peço.

HAMLET
Sentei-me,
Inventei outra missiva; escrevi-a com clareza.
Uma veemente recomendação ao rei,
Para que desse aos mensageiros morte imediata.

HORÁCIO
Então Rosencrantz vai a caminho da própria morte.

HAMLET
Pudera, homem, ele sempre namorou esse emprego.
Na minha consciência ele nada pesa, a sua derrota
Nasceu e cresceu da sua própria intriga.

Entra o coveiro com uma pá. Hamlet e Horácio retiram-se.

COVEIRO
Ela matou-se como lhe apeteceu e agora vai ser enterrada como cristã? Como pode ser isso, a
não ser que se tenha afogado em legítima defesa? Aqui fica a água -- bem. Aqui está o homem



--  bem. Se o homem vai ter com a água e se afoga, quer queira quer não queira afogar-se, é
ele que vai ter com a água, repara nisto. Mas, se a água vem ter com ele e o afoga, ele não se
afoga a si próprio -- argal, quem não é culpado da sua própria morte não encurta a própria vida.
Vamos, vou fazer-te outra pergunta. Quem é que constrói com mais firmeza do que o pedreiro,
o carpinteiro ou o calafate? Não quebres mais a cabeça, o burro ronceiro não emenda o passo
nem que lhe batas. Quando te fizerem outra vez esta pergunta, responde “ o coveiro”. As casas
que ele faz duram até ao dia do juízo final. Anda, vai lá e traz-me uma pinga de aguardente.

Cava e canta

HAMLET
Aquele homem não sente o que faz? Canta enquanto abre covas?

HORÁCIO
O hábito faz-lhe achar natural o seu ofício.

COVEIRO canta. Atira um naco de terra com uma caveira com ela.

HAMLET (para o COVEIRO)
De quem é a campa, homem?

COVEIRO
É minha, meu senhor. (Canta)

HAMLET
Calculo que é tua, já que estás dentro dela.

COVEIRO
Não estou deitado nela mas apesar disso, é minha.

HAMLET
Mentes, estando dentro dela e dizendo que é tua
Quem é o homem para quem estás a cavar?

COVEIRO
Não é para um homem, meu senhor.

HAMLET
Então para que mulher?

COVEIRO
Também não é para uma mulher.

HAMLET



Quem vai ser aí enterrado?

COVEIRO
Alguém que foi mulher, meu senhor, mas paz tenha a sua alma, que ela já morreu.

HAMLET
É recta pronúncia, este patife! Há quanto tempo és coveiro?

COVEIRO
Foi no mesmo dia em que nasceu o jovem Hamlet: o que está doido e foi mandado para
Inglaterra.

HAMLET
Ah, sim? Porque é que o mandaram para Inglaterra?

COVEIRO
Ora, porque estava doido.

HAMLET
Como é que ele endoideceu?

COVEIRO
Dizem que foi esquisito.

HAMLET
Esquisito como?

COVEIRO
Ora, o juízo dele ficou em mau estado.

HAMLET
Em que estado?

COVEIRO
Ora, aqui, na Dinamarca.

HAMLET
Quanto tempo dura um homem na terra antes de apodrecer?

COVEIRO
A verdade é que, se não estiver podre antes de morrer, e há mortos tão roídos de venério que
mal aguentam o enterro, um corpo dura aí uns oito ou nove anos. Aqui está uma caveira que
está na terra há vinte e três anos.



HAMLET
De quem era?

COVEIRO
Esta caveira, meu senhor, era, meu senhor, a caveira de Yorick, o bobo do rei.

HAMLET
Esta?

Pega na caveira.

COVEIRO
Essa mesmo.

HAMLET
Ai, pobre Yorick! Conheci-o, Horácio, -- Era uma criatura com uma graça infinita e com uma
fantasia maravilhosa. Andou comigo às costas mil vezes, e agora horroriza a minha
imaginação! Aqui estavam ligados os beiços que beijei não sei quantas vezes. Onde estão
agora as tuas troças, as tuas cabriolas, as tuas cantigas, os brilhos da tua alegria que faziam
romper na mesa toda um longo riso? Nada te resta agora para troças da tua própria careta?
Não tens beiços nem língua. Vai agora ao quarto da tua dama da corte e diz-lhe que, mesmo
que ela ponha uma camada de pintura da grossura de um dedo, esta há-de ser um dia a sua
imagem. Faz que ela se ria disto -- Por favor, Horácio, diz-me uma coisa

HORÁCIO
O quê, meu senhor?

HAMLET
Pensas que Alexandre debaixo da terra ficou assim?

HORÁCIO
Assim mesmo.

HAMLET
E cheirava assim? Puh!

Pousa a caveira
HORÁCIO
Assim mesmo, meu senhor.

HAMLET
Silêncio. Silêncio, um instante -- um instante -- vêm chegando o rei, a rainha, e Laertes. Quem
vêm acompanhar?

Retira-se com Horácio. Entra Cláudio, Gertrudes, Laertes, e um padre, seguindo o corpo.



LAERTES
Que cerimónias faltam?

PADRE
As suas exéquias tiveram toda a grandeza
Que nos é permitida. A sua morte é duvidosa.

LAERTES
Nada mais pode ser feito?

PADRE
Nada mais!
Estaríamos a profanar o rito dos mortos
Se cantássemos por ela o solene Requiem e a prece de repouso,
Como pelas almas que partem em paz.

LAERTES
Pousai-a na terra,
E que da sua carne bela e sem nódoa
Se ergam as violetas! Digo-te, padre presunçoso,
A minha irmã será no céu um anjo oficiante
Quando tu andares de rastos e aos uivos.

HAMLET
O quê, a linda Ofélia!

GERTRUDES espalhando flores
Flores para a flor que és.
Adeus.

LAERTES
Que a tripla desgraça
Caia dez vezes triplicada sobre a cabeça maldita
Por cujo acto maldoso foste privada foste privada
Da tua clareza razão!

HAMLET Avança
Quem é esse cujo desgosto
Usa tanto ênfase? Esse sou eu próprio.
Hamlet, o Danês.

LAERTES
Que o demónio leve a tua alma Atirando-se a ele.



HAMLET
Tira a mão!

CLAÚDIO
Separai-os.

GERTRUDES
Hamlet, Hamlet!

PADRE
Senhores!

Horácio separa-os.

HAMLET
Por esta causa lutarei com ele
Até que as minhas pálpebras deixem de palpitar

GERTRUDES
Ó meu filho, qual causa?

HAMLET
Amei Ofélia -- nem quarenta mil irmãos poderiam,
Somando o seu amor, igualar o meu amor.
Que vais tu fazer por ela?

CLÁUDIO
Ai, ele está louco, Laertes.

GERTRUDES
Por amor de Deus, deixa-o.

HAMLET
Vá, mostra o que vais fazer:
Vais chorar? Vais lutar? Vais jejuar? Vais-te rasgar todo?
Farei o mesmo. Vens para aqui choramingar?

GERTRUDES
É só a sua loucura.

HAMLET
Qual é a razão porque me tratas assim?
Sempre gostei de ti, mas não importa.
O gato há-de miar, e o cão terá o seu dia.



CLAÚDIO
Peço-te, bom Horácio, que o acompanhes.
(Para Laertes)
Fortalece a tua paciência com a nossa conversa de ontem à noite.
Vamos pôr à prova este projecto…
Boa Gertrudes, põe alguém a velar pelo teu filho.
Esta campa terá um monumento vivo.
A hora do sossego em breve há-de surgir,
Até lá com paciência devemos agir.

Saiem

Act5, Scene 2

HAMLET
Tenho muita pena, querido Horácio
De me ter esquecido de quem sou em relação ao Laertes.
Pois na imagem da minha dor vejo
O retrato da sua.

HORÁCIO
Silêncio, quem vem aí?

Entra o jovem Osric, um cortesão

OSRIC
Vossa alteza é bem vinda em seu voltar de volta à Dinamarca.

HAMLET
Eu vos agradeço humildemente, senhor.
(à parte) Conheces esta libélula?

HORÁCIO
Não, meu senhor.

HAMLET
Estás em estado de graça: conhecer gente desta é um vício.

OSRIC
Gracioso senhor, se Vossa Alteza estivesse de lazer, eu desejaria transmitir-lhe algo da parte
de Sua Majestade. Sua Majestade incumbiu-me de vos dizer que apostou forte em Vossa
alteza. Meu senhor, acaba de chegar à corte Laertes -- acreditai-me, um perfeito fidalgo, cheio
de mais excelentes distinções, de companhia suave e de grande aparato; na verdade, direi que



é a cartilha e o calendário da fidalguia; porque nele encontrareis o receptáculo de todos os
méritos que um fidalgo gosta de ver.

HAMLET
Senhor, o seu retrato nada perde na vossa boca, embora eu saiba que dividi-lo em inventário
enlouqueceria a aritmética da memória, que seria apenas guinadas comparada a seu rápido
velejar; no entanto, dentro da verdade da lisonja, considero que é uma alma de boa qualidade,
e a sua essência é tão rica e rara que dizê-lo com verdade só o consegue a sua imagem no
espelho, e quem o pode imitar?-- Só a sua sombra e ninguém mais.

OSRIC
Vossa Alteza fala dele infalivelmente.

HAMLET
A que propósito vem o nome desse fidalgo?

OSRIC
De Lartes? Sei que não sois ignorante da sua excelência..
Senhor, refiro-me ao seu talento na arte da esgrima.

HAMLET
Qual é a sua arma?

OSRIC
Espada e adaga.

HAMLET
São duas armas-- mas continua.

OSRIC
O rei, meu senhor, apostou, meu senhor, que em doze botes entre Vossa Alteza e Laertes, ele
não vos excederá em três toques. E o desafio seria posto à prova imediatamente, se Vossa
Alteza se dignasse a conceder resposta.

HAMLET
Se assim aprouver a Sua Majestade, tragam os floretes. Eu, se puder, ganharei a aposta,
senão ganharei só a minha vergonha e os botes que me tocarem.

OSRIC
Devo retransmitir-vos deste modo?

HAMLET
Neste sentido senhor, depois de todos os floreados que a vossa natureza inventar.



OSRIC
Recomendo a Vossa Alteza a minha dedicação.

HAMLET
Ao vosso dispor.

Sai OSRIC

HORÁCIO
Ireis perder esta aposta, meu senhor.

HAMLET
Não me parece. Mas não queiras saber o que vai por aqui no meu coração. Não passa de uma
tolice.

HORÁCIO
Se a vossa mente não está satisfeita com alguma coisa, obedecei-lhe. Eu direi que não estais
bem fisicamente.

HAMLET
De modo nenhum, nós desafiamos augúrios. Há uma especial providência na queda de um
pardal. Se for agora, não há-de ser um dia. Se não é para ser um dia, há-de ser agora. Se não
for agora, todavia, há-de ser um dia. A prontidão é tudo.

Entra CLÁUDIO, GERTRUD, LAERTES e OSRIC

CLÁUDIO
Meu Hamlet, vinde, e tomai de mim esta mão .

Põe a mão de Laertes na mão de Hamlet;

HAMLET
Senhor, dá-me perdão. Eu fiz-te mal,
Tu deves ter ouvido contar
Que vivo castigado por um duro desvario.
Qualquer coisa que eu tenha feito
E que possa ter violentado cruelmente
A tua natureza, a tua honra, o teu sentir,
Aqui declaro que por loucura o fiz.
Disparei a seta por cima da casa
E atingi o meu irmão.

LAERTES
Em termos de amor filial,



Que neste caso era o primeiro motivo, aquele
Que mais devia excitar a minha vingança,
Estou satisfeito. Mas receberei como amizade a amizade oferecida
E não te ofenderei.

HAMLET
Aceito com alegria
E lutarei lealmente nesta luta fraterna.
Dai-nos os floretes. Vamos.

Osric traz os floretes
LAERTES
Vamos, um para mim.

HAMLET
Eu te servirei de realce, Laertes. Ante a minha ignorância,
A tua arte, como estrela na mais obscura noite,
Vai reluzir seu brilho.

LAERTES
Zombais de mim, senhor.

HAMLET
Sobre a minha mão juro que não.

LAERTES
Este pesa de mais; deixai ver outro.

HAMLET
Este serve-me. O comprimento dos floretes é igual? Hamlet apronta-se

OSRIC
Sim, meu bom senhor.

CLÁUDIO
Ponde-me os jarros de vinho naquela mesa.
Se Hamlet der o primeiro ou o segundo toque,
O Rei brindará ao melhor fôlego de Hamlet
E na sua taça depositará uma pérola única,
Mais rica do que a que quatro reis usaram
Na coroa da Dinamarca. Vamos, começai.

HAMLET
Vamos lá, fidalgo.



LAERTES
Vamos, meu senhor. Jogam.

HAMLET
Um.

LAERTES
Não.

HAMLET
Juízes.

OSRIC
Um toque, um toque bem palpável.

LAERTES
Bom, outra vez.

CLÁUDIO
Alto. Dai-me a bebida. Hamlet, esta pérola é tua.
À tua saúde. – Dai-lhe a taça.

HAMLET
Farei este assalto primeiro. Ponde-a de lado.
Vamos. – Outro toque. O que dizeis?

LAERTES
Um toque, um toque. Confesso.

CLÁUDIO
O nosso filho vai vencer.

GERTRUDES
A Rainha faz um brinde à tua fortuna, Hamlet.

HAMLET
Minha senhora.

CLÁUDIO
Gertrudes, não bebas.

GERTRUDES
Vou beber, meu senhor, peço que me desculpais.



CLÁUDIO (à parte)
Era a taça envenenada, e já é tarde.

GERTRUDES
Deixa que limpe a tua cara (Limpa-lhe a cara)

LAERTES
Agora, meu senhor, vou atingi-lo

CLÁUDIO
Não creio.

LAERTES (à parte)
Contra minha consciência quase o faço.

HAMLET
Vamos, para o terceiro. Laertes, estais a demorar.
Peço-vos, atacai com o vosso melhor esforço.
Receio bem que me tratais como um novato.

LAERTES
Parece-vos? Vamos então.

Começam o terceiro assalto.

OSRIC
Ninguém leva nada.

LAERTES
Tomai este então!

Laertes fere Hamlet; na confusão, trocam as espadas
CLÁUDIO
Separai-os! Estão cegos.

HAMLET
Não, vamos, outra vez.

Hamlet fere Laertes. A Rainha cai.

OSRIC
Cuidai da Rainha, hou!

HORÁCIO
Ambas as partes escorrem sangue. Como estais,



Meu senhor?

OSRIC
O que há, Laertes?

LAERTES
Sou morto com justiça na minha própria traição.

HAMLET
Como está a rainha?

CLÁUDIO
Ela desmaia por vê-los sangrar.

GERTRUDES
Não, não, a bebida, a bebida. --- Ai, querido Hamlet.
A bebida, a bebida! Morro envenenada!

Morre.

HAMLET
Ah, vilania!
Houve traição! Vede de onde veio.

LAERTES
Está aqui, Hamlet. Hamlet, foste abatido.
Não há remédio neste mundo que te valha.
Não tens em ti mais que meia hora de vida.
O instrumento traiçoeiro está na tua mão,
Desembotado e com veneno. O mau intento
Virou-se contra mim e aqui eu jazo
Para não me reerguer nunca mais -- a tua mãe bebeu veneno.
Não posso mais. O rei, o Rei é o culpado.

HAMLET
A ponta tem veneno, também?
Ora, trabalha veneno!

Fere CLÁUDIO.
CLÁUDIO
Traição, traição!
Ai, ajudai, amigos. Fui somente ferido.

HAMLET
Toma, incestuoso, matador, rei maldito,
Bebe desta poção. Segue a minha mãe.



CLÁUDIO morre.

LAERTES
Teve a sua conta.
Troca perdões comigo, nobre Hamlet.

LAERTES morre

HAMLET
Os céus te livrem dessa culpa! Já te sigo
Estou morto, Horácio. Triste rainha, adeus!
Vós que pálidos e trémulos olhais o acontecido
E sois apenas mudos comparsas ou assistentes deste acto,
Tivesse eu tempo… ai poderia dizer-vos
Porém deixai; Horácio, estou morto;
Tu vives, sê a minha testemunha, conta com justiça a minha causa
Àqueles que não sabem.

HORÁCIO
Isso jamais, acreditai;
Ainda sobra aqui algum veneno.

HAMLET
Se és um homem,
Dá-me a taça, larga; pelos céus a terei!

(Atira a taça ao chão e cai para trás.)
Ah, bom Horácio, que nome tão ferido
Eu deixo para trás, se tudo ficar por saber,
Se algum dia me guardaste no teu coração,
Ausenta-te da felicidade por um tempo,
E neste rude mundo castiga o teu fôlego
Para contares a minha história. Ai Horácio, morro,
O veneno poderoso vence o meu espírito,
Não viverei para ouvir -- O resto é silêncio.

Morre.

HORÁCIO
Já rompem as cordas do coração Boa noite, doce príncipe,
Possam ordens de anjos embalar o teu repouso.

FINIS


