
QUANDO REIS



Isto é um jogo



Duas pessoas a sós



I



O Reino em festa



É a celebração do
10º aniversário da

coroação do Rei



Canções, poemas e 
discursos sobre os 

antepassados:



o fundador,
o libertador,

o conquistador...



Uma dinastia de
mitos, heróis

e grandes homens



Mas hoje o país é 
apenas nevoeiro dos 

tempos antigos



Estagnado e 
dependente de
outras nações



Sem perspectiva
de glória ou

grandes realizações



Emissários e
diplomatas vieram

para a cerimônia



Dentre eles,
um assassino



A missão:
matar o Rei



(é uma questão 
comercial de

pouca importância)



II



Uma pessoa, o Rei



Mais uma 
comemoração



Você não é velho, mas 
está há alguns anos

no trono - 10, 12 anos



O suficiente para
saber que seu reinado

é desimportante



Esquecível



A grandeza da Nação 
ficou no passado



Você não fará
guerras, conquistas, 

descobertas



Em meio aos festejos, 
você se afasta

do Grande Salão



Retira-se para
uma área isolada,

a céu aberto:



A praia, o jardim,
o mirante



Ali, reflete sobre sua 
desimportância



Irrelevância



E alguém aparece



III



Uma pessoa, o 
assassino



Na verdade,
você não é um 

assassino



Você é um artista



Dramaturgo,
poeta e ator



Escolhido para essa 
farsa e assassinato a 
serviço de seu país



Tão descartável
que recebeu tal
missão suicida



Por muito tempo,
você acreditou

em sua arte



Ela era nobre e 
profunda



Mas para
todo o resto



O que você faz,
aquilo em que

acredita



Não passa de 
entretenimento
para banquetes



Irrelevante



Você aceitou a
missão porque
foi uma ordem



Mas também porque 
não vê mais

sentido no que faz



no que sempre 
acreditou



Diante disso,
o melhor talvez

seja morrer



Você sabe que será 
capturado e executado 

pela Guarda Real



Mas o feito e a morte 
talvez coloquem seu 

nome na História



IV



Duas pessoas,
o Rei e o assassino



O emissário pede 
desculpas e faz

menção de se retirar



O Rei pede que fique 



Ele sabe que trata-se
de um assassino,
mas não resistirá



Não há saída para
sua irrelevância



E talvez a morte
crie um mártir,

traga alguma glória



Antes do fim, porém,
 o Rei quer conversar 

com o assassino 



É essa conversa
que vocês viverão



V



Sobre o que  falar?
Que pensamentos 

compartilhar?



Que perguntas fazer?
Quais confissões

entregar?



Como o assassino 
reagirá? Quanto de si 

revelará?



Vivam esse diálogo 
como quiserem e pelo 
tempo que quiserem



VI



O assassino possui
um punhal



Em algum momento, 
irá usá-lo

e matará o Rei



(é uma regra, o
Rei será apunhalado

no final)



Acaba quando o Rei
der o último suspiro



Fim
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