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HAMLET  

(Baseado na peça de Shakespeare, pelo poeta Humberto Cunha Filho) 

 

1 

O caso que se inicia 

Ocorreu na Dinamarca 

Seu enredo principia 

Com a morte do monarca 

É segredo que um dia 

Escondeu-se numa arca 

2 

O rei daquele país 

Era chamado Hamlet 

Vivia muito feliz 

Com a mulher e um pivete 

Mas foi morto por um triz 

E não foi de canivete 

3 

O rei Hamlet dormia 

Logo após o seu almoço 

Era quase meio-dia 

E não havia alvoroço 

E na maior covardia 

Chega seu irmão mais moço 

4 

Claudius assim se chamava 

O mencionado irmão 

Que há muito cobiçava 

Ser o chefe da nação 

E para tanto contava 

Com sua grande ambição 

 

 

 

 

5 

Para chegar ao poder 

Faria qualquer negócio 

Até a alma vender 

Ou fingir o sacerdócio 

Ainda se oferecer 

Ao diabo como sócio 

6 

Claudius se aproximou 

Do seu irmão que dormia 

E em nada vacilou 

Ao fazer a covardia 

E um frasco emborcou 

Em sua orelha sadia 

7 

Dentro deste frasco tinha 

Um poderoso veneno 

Feito de uma daninha 

Plantada em seu terreno 

E duma gota sozinha 

O cristão ‘tava morrendo 

8 

Depois da maldita obra 

O vilão saiu gritando 

Que tinha visto uma cobra 

Pelo jardim se esgueirando 

Mas era apenas manobra 

Para sair escapando 

 

 

 

 

9 

Depois que matou o Rei 

Com fingimento notório 

Disse: “eu sempre serei 

Um homem muito simplório 

Vou mandar chamar um frei 

Pra celebrar no velório” 

10 

Já na dita cerimônia 

O vilão mostrou a garra 

Sem nenhuma parcimônia 

Procedeu como a cigarra 

Sedutor e sem-vergonha 

A rainha quase agarra 

11 

Mal findaram o louvor 

Correu para a viúva 

Declarando seu amor 

Chamando a mulher de uva 

Comparando-a a uma flor 

Sendo ele a boa chuva 

12 

A rainha bem vaidosa 

Logo caiu na sua lábia 

Ainda meio chorosa 

Mesmo sendo mulher sábia 

Participou toda airosa 

Deste Conto-da-Arábia 

 

 

 

 



 

 

13 

Nem dois meses se passaram 

Já fizeram o casamento 

E pra festa convidaram 

Sem qualquer constrangimento 

As pessoas que choraram 

No triste sepultamento 

14 

Mas esta situação 

Exigia uma mudança 

E todo em confusão 

Depois de muita andança 

O príncipe desde então 

Atraiu-se por vingança 

15 

Hamlet também se chamava 

O príncipe referido 

Ele não se conformava 

De o pai haver morrido 

E de fato acreditava 

Que ele fora traído 

16 

Mas não possuía firmeza 

Desta tal suposição 

Precisava de certeza 

Do que dizia a razão 

Para evitar a vileza 

De acusar alguém em vão 

17 

A suspeita do rapaz 

Não era coisa banal 

E só encontrou a paz 

Quando o sobrenatural 

Mostrou-se então capaz 

De dar a ele um sinal 

 

18 

O fantasma do defunto 

Apareceu para o moço 

E puxando logo assunto 

Relatou o alvoroço 

De como virou presunto 

No descanso do almoço 

19 

A alma esclareceu 

Com toda a confiança 

Que não iria para o céu 

Tranquila como criança 

Enquanto um filho seu 

Não lhe fizesse a vingança 

20 

Com o coração doído 

Como se tivesse marca 

De ferro bem aquecido 

Uma nova ideia abarca 

De que algo apodrecido 

Havia na Dinamarca 

21 

O príncipe bem confuso 

Sem saber se era real 

Com a mente em parafuso 

Ele esteve muito mal 

E não estava concluso 

Do encontro surreal 

22 

Viu ele mesmo o fantasma 

Ou era imaginação? 

É possível o ectoplasma 

Fazer uma revelação 

Tão nefasta quanto a asma 

Ou um mal no coração? 

 

23 

Hamlet deveria provar 

O horrendo homicídio 

Que se poderia chamar 

Detestável fratricídio 

O que o obrigava juntar 

Evidência e subsídio 

24 

Estando em seu castelo 

Um bom grupo teatral 

Teve um pensamento belo 

E muito racional 

De reproduzir o flagelo 

Que viveu seu ancestral 

25 

A Ratoeira era o texto 

Que estavam a encenar 

E dentro do ato sexto 

Ele decidiu juntar 

Todo o dito contexto 

Da ação de envenenar 

26 

Quando Claudius viu na cena 

O seu ato anticristão 

Quase sofre uma gangrena 

Perdeu de pronto a visão 

E tal qual uma hiena 

Arrasta o corpo no chão 

27 

Porém a dita cegueira 

Era só emocional 

Findada a Ratoeira 

Pela reação real 

Após um chá de cidreira 

Tudo voltou ao normal 

 



 

 

28 

Mas o evento serviu 

Para firmar a certeza 

Porque Hamlet deduziu 

A partir de sua proeza 

Que o seu pai sucumbiu 

Pelo ato de vileza 

29 

Hamlet daí em diante 

Se tornou bem agressivo 

Um cortante diamante 

Um câncer bem progressivo 

Um coração palpitante 

Com discurso evasivo 

30 

Tornou-se tresvariado 

Pelo abalo que sofreu 

E já muito indignado 

Uma coisa resolveu 

Devolver o atentando 

O que quase ocorreu 

31 

Encontrou o tio paterno 

Rezando em belo altar 

E com discurso bem terno 

Começou a confessar 

A morte do ente fraterno 

Pra poder se aliviar 

32 

Ouvindo a confissão 

Hamlet puxou a espada 

Mas deteve a própria mão 

Por uma ideia passada 

Matar na reza um cristão 

Poderia dar em nada 

 

33 

Se o tio fosse morto 

Ao orar naquele inverno 

O plano teria aborto 

De mandá-lo ao inferno 

Pois lhe daria o conforto 

De um descanso eterno 

34 

Deixou pra outro momento 

Esse acerto de conta 

E rápido com o vento 

Destinou-se à outra ponta 

Indo ao belo aposento 

Onde a rainha se apronta 

35 

Ainda esbaforido 

Pediu-lhe satisfação 

Daquele ato ocorrido 

Entre o seu pai e o irmão 

E ficou desiludido 

Com o que ouviu então 

36 

Sua mãe achando-o insano 

Recriminou-lhe a atitude 

Falando-lhe do engano 

Que cometia amiúde 

Causador de muito dano 

À sua honra e virtude 

37 

Gertrudes então falou: 

“É bom que ao teu pai veneres 

O tempo ágil passou 

Importa que tu ponderes” 

Ao que ele retrucou: 

Qual o amor das mulheres 

 

38 

Nesse instante ouviu ruído 

Vindo de certo armário 

E ainda enfurecido 

Fez um gesto sanguinário 

Com o qual viu abatido 

Um ministro-comissário 

39 

Polônio era o nome 

Dessa morta autoridade 

Sua história consome 

Certa especificidade 

Para que nela se tome 

Questão de paternidade 

40 

Polônio ora inerte 

Fora pai na juventude 

O filho era Laerte 

Que era cheio de atitude 

Na esgrima um expert 

No resto não era rude 

41 

Ofélia chama-se a filha 

Do assassinado ancião 

Ela vivia na trilha 

De uma forte paixão 

E Hamlet era a ilha 

Que alimentava a ilusão 

42 

Ao saber da ocorrência 

De tudo o que sucedeu 

Ao tomar a consciência 

Como seu pai faleceu 

Oh destino sem clemência: 

Ofélia enlouqueceu 

 



 

 

43 

Desse modo ensandecida 

Ela foi sem paradeiro 

Já de tudo esquecida 

Caminhou para um agueiro 

Acabando a própria vida 

À sombra de um salgueiro 

44 

Laerte por sua vez 

Mortos o pai e a irmã 

De rogado não se fez 

E achando a vida vã 

Uma vingança perfez 

Para o dia de amanhã 

45 

Fingiu dar o seu perdão 

Ao jovem dinamarquês 

Mas na verdade ele não 

Se conformava de vez 

E montou uma armação 

Para pegar seu freguês 

46 

Com Hamlet combinou 

Uma luta amistosa 

E com ele conversou 

De forma muito airosa 

Mas de fato preparou 

Uma esgrima venenosa 

 

47 

Claudius o rei também 

Entrou nessa armação 

Logo ele como ninguém 

Que era um grande vilão 

Arquitetou com desdém 

De Hamlet a perdição 

48 

Preparou uma bebida 

Usando de bela taça 

Para ser toda sorvida 

Com alegria e graça 

Mas veneno contra a vida 

Ingerido por trapaça 

49 

E Hamlet foi duelar 

Com Laerte o vingativo 

E por saber atuar 

Se manteve sempre altivo 

Mas na luta ao findar 

Transformou-se em seu cativo 

50 

Laerte riscou o moço 

Com florete envenenado 

Não atingiu o seu osso 

Mas ficou todo marcado 

E ao revelar o colosso 

Ficou bem regozijado 

 

51 

Configura a tragédia 

A cena que sucedeu 

Sem controlar a tal rédea 

Que o destino lhe deu 

No final da idade média 

Hamlet a tudo entendeu 

52 

Presenciou a rainha 

Morrendo envenenada 

Porque uma erva daninha 

Foi a ela ministrada 

Com a bebida da vinha 

Que deglutiu a coitada 

53 

Ao ver Gertrudes tombar 

Hamlet se desesperou 

E para o ato vingar 

Seu florete ele usou 

Pra Laerte assassinar 

E ao Rei também matou 

54 

Em Elsinor, o Palácio 

Nesse momento de dor 

Chama para si Horácio 

O seu fiel servidor 

Apregoa seu posfácio 

E se entrega ao Criador 

 


