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  Hérmia
Apaixonada por Lisandro
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Elenc



Novelo
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Rei das fadas
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Em tudo aquilo que até hoje eu li,
Ou em lendas e estórias que eu ouvi,

O amor nunca trilhou caminhos fáceis.

Lisandro, ato i, cena i
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Quando o verdadeiro amor tem um tranquilo 
curso, o mundo parece um lugar maravilhoso — 
de céus límpidos e rostos risonhos.

Mas, infelizmente, o verdadeiro amor tem o há- 
bito de sair do curso e se perder. E quando isso 
acontece, vidas também se perdem, num emara-
nhado de dor.

S nh 	de	uma	n ite	

de	ver
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Veja, por 
exemplo, o caso de 
amor entre o duque 
Teseu, de Atenas, 
e Hipólita, a rainha 
das amazonas. Eles 
estavam prestes a se 
casar, e a felicidade de  
ambos contagiava toda Atenas. O povo decorava 
as casas com flores e, à noite, deixava as lampari- 
nas acesas nas janelas, para que as ruas cintilas-

     sem formando uma cidade de  
estrelas. Todos estavam  

muito contentes e
entusiasmados com 

os preparativos para 
o casamento do 

duque. Na verdade, 
quase todos...
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Um dia antes da cerimônia real, duas amigas 
se encontraram por acaso na praça do mercado: 
Hérmia, de cabelos dourados, e Helena, de cabe-
los morenos, ambas lindas e carregando segredos 
que feriam seus corações.
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