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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

 
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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MAGALHÃES E O TEATRO BRASILEIRO 
 
Publicado na Europa o livro Suspiros Poéticos, Magalhães volta ao 
Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro a 14 de maio de 1837. 
 
Ao que dizem, a frase que lhe assoma aos lábios, ao entrar na baía 
de Guanabara e diante de maravilhas tamanhas, é esta exclamação 
desdenhosa: "Ó terra de ignorantes!" Parece tratar-se de 
invencionice fabricada para malquistá-lo com os compatriotas. Ao 
invés do que se propala, Magalhães dá mostras, em versos 
inflamados, de quanto se julga venturoso em rever 
 

O pétreo gigante majestoso 
Sobre as cerúleas ondas ressupino... 

Do golfo ingente, que do mundo as naves 
Todas pode conter no âmbito imenso; 

 
e o sol dos trópicos que refulge ainda 
 

Nestes climas 
Da Providência esmero 

Onde se apraz a amiga liberdade 
Tão grata aos corações americanos; 

 
e a terra em que nasceu: 
 

Se em ti não venho achar da Europa o fausto... 
Também não acharei suas misérias 

Maiores que seu brilho. 
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Desembarca, e é recebido como um triunfador pelos 
contemporâneos. Assim estimulado, recomeça imediatamente a 
atividade literária. 
 
Em fins de 1837, ou começos do ano imediato, escreve para João 
Caetano dos Santos a tragédia Antônio José ou o Poeta e a Inquisição. É 
a primeira obra desse gênero que empreende. Não há contar, de 
fato, o "elogio dramático em aplauso do dia aniversário da 
Independência, representado no teatro particular da Rua dos Arcos 
em 7 de setembro de 1831", alegoria detestável, em que o Brasil, a 
Liberdade, o Fado e o Coro das Províncias se entregam a copioso 
intercâmbio de sensaborias, à sombra de "aprazível bosque as 
margens do Rio de Janeiro". 
 
A tragédia vai á cena em 13 de março de 1838, no Teatro da Praça da 
Constituição, conhecido também por Teatro Constitucional 
Fluminense. João Caetano desempenha o papel do protagonista; 
Estela Sezefredo, o de Mariana; Costa, o de frei Gil; Amaral, o de 
Conde de Ericeira. 
 
Noite memorável. A sala, repleta e vibrante: "em todas as 
dependências do teatro (notícia o Jornal do Comércio na edição de 21 
de março), o público se apinhava ardoroso e exaltado, como se 
tivesse consciência do momento histórico". O êxito, formidável: o 
autor se recordaria mais tarde, com desvanecimento, dos elogios e 
aplausos conquistados pela tragédia, e especialmente pelo quinto 
ato, nas repetidas vezes em que subiu à cena. 
 
Justificam-se as aclamações da plateia carioca e a ufania de 
Magalhães. Não pelo que vale Antônio José, mas pelo que representa. 
 
O que representa, disse-o muito bem José Veríssimo. Refervem 
ainda as esperanças e ilusões suscitadas pela Independência, que 
data apenas de quinze anos. É nessa atmosfera abrasada pelo 
patriotismo que se desenrola este espetáculo inédito: atores 
brasileiros ou abrasileirados interpretam em um teatro brasileiro a 
produção de um brasileiro, que se destina a evocar a figura de outro 
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brasileiro martirizado pela metrópole. Naturalíssima a repercussão 
que tem na alma do povo essa primeira tentativa de nacionalização 
do teatro.  O que vale é, em verdade, muito pouco. 
 
Magalhães, que dera um passo à frente com os Suspiros Poéticos, 
recua acintemente para o passado com o Antônio José. A fim de 
tornar bem manifesto o seu divórcio da corrente literária, a que se 
filiara durante a estadia na Europa, não escreve um drama histórico 
à mania dos românticos, com as suas paixões descabeladas, os seus 
lances violentos, a sua preocupação da cor local e do pormenor 
pitoresco; nem um melodrama consoante a receita de Pixérecourt e 
Ducange, rápido na ação, violento e pueril nos processos, e moral no 
desenlace, que é o triunfo inevitável da virtude. Não: em vez de 
escolher uma dessas fórmulas teatrais, que são as do tempo em que 
vive, Magalhães mergulha no passado e volta de lá com uma 
tragédia em cinco atos. Não lhe consente o engenho tomar por 
modelo qualquer das obras-primas da idade áurea. Inspira-se nos 
frutos abortícios da decadência. De modo que Antônio José encerra 
todos os defeitos do gênero, e nenhuma de suas belezas. 
 
Justíssima, a crítica de Sílvio Romero: obra incolor, sem vida, sem 
ação. A fabulação? Pueril. As personagens? Tudo quanto há de mais 
falso. O estilo? Tudo quanto há de mais empolado, cerimonioso, 
retórico. O verso? Tudo quanto há de mais prosaico, lembrando, a 
cada instante, o dito de Rivarol: c'est là de la prose, ou des vers se sont 
mis. 
 
Desse juízo, que é o dos críticos, poderia o autor apelar para o das 
multidões. Alguma coisa ficou, na memória coletiva, da versalhada 
de Antônio José. Há ainda quem proclame: "Nasce de cima a 
corrupção dos povos..." Existe ainda quem diga sentenciosamente: 
"Poetas por poetas sejam lidos, poetas por poetas entendidos". A 
glória é isso mesmo, afinal de contas: uma palavra, uma atitude, um 
gesto, que sobrevivem. 
 
Reincidindo no pecado, Magalhães comete, logo depois, nova 
tragédia em cinco atos. Olgiato é representado a 7 de setembro de 
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1839, por ocasião da reabertura do Teatro São Pedro de Alcântara, 
em que se transforma o Teatro Constitucional Fluminense. Nem 
João Caetano, nem Estela Sezefredo figuram entre os intérpretes. 
Cedem a autores secundários os papéis que lhes destinara o autor. 
 
Parece não ter sido dos maiores o êxito da peça. Em Olgiato sobram 
os vícios literários de Antônio José. O enredo está fora do plano da 
realidade, e também pela pobreza de invenção, abaixo do plano da 
poesia. As personagens são meras abstrações. A linguagem insossa, 
quando não pretensiosa. O que salva a obra anterior é a 
circunstância de versar assunto nacional. Nem essa atenuante se 
pode invocar a favor de Olgiato, que se vai abeberar num episódio 
minúsculo da história de Milão. 
 
Coisa diferente não temos o direito de esperar de quem se revela, 
em matéria de arte, escravo de preconceitos infantis. "Se eu 
introduzisse Galeazzo em cena", diz ele, "ver-me-ia forçado a dar-
lhe o seu torpe e infame caráter; o que, além de vexar o ator que o 
interpretasse, incomodaria os espectadores e vexaria a moral 
pública... Que jogo de cena poderia haver com um tigre que ia 
direito ao crime, de que alardeara?... E quereriam os apaixonados da 
realidade vê-lo assim em cena?" Sem comentários. 
 
A seguir, Magalhães traduz Otelo, a pedido de João Caetano, que 
representa em sua festa artística a tragédia. Não a produção de 
Shakespeare; mas a ignóbil adaptação de Ducis, em que Desdêmona 
aparece desfigurada em Hedelmonda, e, de vergonha, lago se 
esconde sob a máscara de Pésaro... 
 
Além dessa, Magalhães trasladou para o vernáculo outras 
produções teatrais, de que não há notícia precisa. Diz ele, com efeito, 
haver excluído da edição de suas tragédias "outras menos aceitas".  
 

--- 
ALCÂNTARA MACHADO 

"Gonçalves de Magalhães ou o romântico arrependido" (1936) 
Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2019) 
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OLGIATO 
TRAGÉDIA EM CINCO ATOS 

 
 
 

ELOGIO 
 

Por ocasião da restaurarão e abertura do teatro de São Pedro de Alcântara, 
do Rio de Janeiro, no faustoso dia 7 de Setembro de 1839, aniversário da 
Independência do Brasil; recitado pela nova atriz Maria da Glória Vieira. 

 
Adornado com pompa jamais vista, 

De novo se ergue o majestoso Alcáçar, 
Por dóricas colunas sustentado. 

Dentre o pó, que o desleixo semeara, 
De novo as Artes florescentes surgem, 

Para saudar com jubilosos hinos 
O Dia do Brasil, da terra nossa. 

Salve, oh Dia da Pátria!... Egrégio Dia! 
Oh Sete de Setembro! Nunca o olvido 

Extinguir poderá tua memória. 
 

O eco da Voz Forte inda ressoa 
Nas férteis margens do sereno rio, 

Que a imagem refletiu, banhou os lábios 
Daquele que bradou: — Independência! 

Ainda ressoa a voz da liberdade, 
E nunca deixará de ser ouvida. 

 
Qual se diz que de Orfeu a doce lira 

Homens, brutos, e pedras atraía, 
Assim um Povo inteiro, ao mago acento, 

Os ferros sacudindo, alçou a fronte, 
E ao mundo se ostentou unido — e livre. 

 
Mas ah! e quem sou eu, tímida jovem, 
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Para agora prestar meu débil órgão 
A um canto digno de canoras aves, 
Mais afeitas à luz do etéreo campo? 

Eu, que devera só pedir indulto 
Pelo primeiro voo mal seguro, 

Venho orgulhosa recordar tais feitos, 
Que n'alma embebem santo entusiasmo! 

Ah! não importa... valha-me este Dia, 
Valha-me o grande amor que aqui me arrasta, 

E mais que tudo valha-me o Monarca, 
Cujo angélico rosto me protege, 

Entre as duas Estrelas que o ladeiam. 
 

E vós, concidadãos, vós belo sexo! 
À vista das riquezas que vos cercam, 
Destas obras do Gênio, das sublimes 

Produções do Pincel, que vos dá glória, 
Desculpai este único defeito, 

Esta flor murcha num jardim viçoso. 
 

Olhai, tudo é por vós quanto aqui vedes! 
Por vós deram-se as mãos homens briosos, 

E oferecendo seus bens, suas fadigas, 
Com a proteção da Pátria, restauraram 
Este templo das artes, onde as musas 

Enfeitam a moral com os seus encantos. 
Franqueadas estão da glória as portas!... 

Venham agora os prediletos filhos, 
Interpretes sublimes dos segredos 

Das humanas paixões; esses que o fogo 
Da santa inspiração não prostituem 
Ante o altar do vício, ou da lisonja; 
E, fiéis à missão por Deus imposta, 

Por entre os guinchos de agoureiras aves, 
Ovantes sobem da memória ao templo; 

Venham eles agora, cúbicos os 
De ser no pátrio ninho celebrados, 
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Dar ao Brasil Corneilles e Racines. 
Não só das longes, europeias plagas 

Celebrem-se entre nós da arte os primores; 
Não se diga — que só a Natureza 

É grande no Brasil, que é nada o homem. 
A Pátria por vós chama; — vinde, oh Vates! 

Vinde, oh Gênios, honrar a terra nossa! 
Fuja a discórdia e o ódio; de nós fuja 

Essa inveja mordaz, que tudo estraga; 
Essa inveja que rói, não edifica; 

Essa inveja que impede que se louve 
O mérito e a virtude, e é qual verme 
Que corta o grelo da nascente planta, 

Que devera brotar gostosos frutos. 
Ah! não vistes o sol deste áureo Dia?! 

Pois por ele nós hoje vos pedimos 
Que não negueis à Pátria o gênio vosso. 

 
Magnânimo Senhor! Vida e Santelmo 

Desta Nau que vacila na tormenta! 
Oh Anjo Protetor, nossa esperança! 
Que futuro de glória vos aguarda! 
De vós está pendente a nossa dita; 

Com uma palavra vossa, com um sorriso 
Podeis dar ao Brasil o que os Péricles 
Deram à Grécia, os Médicis à Itália, 

E o décimo Leão à sabia Roma! 
Erga-se e brilhe vosso augusto nome 
Acima desses que apregoa a fama. 
Regai, Senhor, regai este terreno, 

Que o céu abençoou. — Não faltam flores 
Para esmalte do vosso excelso trono, 
Só falta a proteção do vosso Braço. 

Forçai que vos proclame o Mundo inteiro 
— O Salvador do Império Brasileiro. 
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À MEMÓRIA 

DE MEU RESPEITÁVEL PAI 

PEDRO GONÇALVES DE MAGALHÃES CHAVES, 
SUA ALMA SUBIU A DEUS 

EM 12 DE OUTUBRO DE 1841, 
VIVEU ENTRE OS HOMENS 86 ANOS E 6 DIAS 

DEIXOU A SEUS FILHOS 
EXEMPLOS EDIFICANTES 

DE TODAS AS VIRTUDES CRISTÃS. 
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PRÓLOGO 
 
O argumento desta Tragédia é tirado da História Milanesa; 
históricos são os personagens, os fatos e exemplos citados, e alguns 
episódios próprios deste gênero de poema. 
 
Em 1476 gemia Milão debaixo do férreo jugo do Duque Galeazzo 
Sforça, filho de Branca Visconti, e do célebre Condottiere Francisco 
Sforça, de quem diz Machiavel, "que a fim de poder viver como 
grande senhor em tempo de paz, não só enganou os milaneses, que 
o tinham a seu soldo, como roubou-lhes a liberdade, e fez-se seu 
soberano." 
 
No meio da geral corrupção, três jovens gentis-homens, Jerônimo 
Olgiato, Carlos Visconti e André Lampugnano, excitados pelos 
discursos de seu mestre Colas Montano, determinaram assassinar o 
Duque, libertar a pátria, restituí-la à sua antiga forma de governo, e 
vingar ao mesmo tempo particulares ofensas. 
 
Era Galeazzo em extremo cruel, imoral e devasso, e uma irmã de 
Olgiato tinha sido vítima dele. Feio retrato desse tirano nos faz 
Machiavel na sua História Florentina; igual se lê na das Repúblicas 
Italianas de Sismonde de Sismondi, e ainda se pode ver este caso na 
resumida obra de Carlos Botta. Todos os historiadores e cronistas, 
entre estes Bernardo Cório, secretário de Galeazzo, concordam em 
pintá-lo com tão negras cores, que o colocam entre os frios monstros 
que aviltam a humanidade.  
 
Conferindo os historiadores, tracei o plano desta obra, 
conformando-me o mais possível com a verdade do acontecido, e só 
tomando a liberdade necessária para o natural enredo dramático. 
Evitei a presença do Duque por incompatível no meu plano; ele não 
faz parte da ação, apenas é um objeto externo a que ela se refere. E 
pois que já houve quem por isso amargamente me censurasse, como 
se de rigor devessem aparecer em cena todas as pessoas de que nela 
se trata, citarei a tragédia de Corneille (autor benquisto de clássicos 
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e românticos) a qual tem por título "Pompeu", sem que nela tenha 
parte esse herói. 
 
Se eu introduzisse Galeazzo em cena, ver-me-ia forçado, para 
conformar-me ao gosto do tempo, a dar-lhe o seu torpe e infame 
caráter; o que, além de vexar o ator que o interpretasse, incomodaria 
os espectadores, e ofenderia a moral pública, coisa de que tão pouco 
entre nós se cuida. Será talvez nímio escrúpulo de minha parte; mas, 
que jogo de cena poderia haver com um tigre que ia direito ao 
crime, de que alardeava? Que linguagem e ações daria eu a um 
tirano, que se não fartava de devassidão, enquanto não saboreava a 
desesperação dos pais e dos maridos, por ele convertidos em 
ministros e testemunhas de sua própria desonra? Tirano tão vil, que 
entregava aos soldados de sua guarda as moças nobres que 
profanava; que fazia enterrar vivas algumas de suas vítimas; que a 
outras forçava a nutrir-se com fezes humanas, deixando-as assim 
morrer lentamente com esse regime, e misturando feroz zombaria 
ao suplício que ordenava? Monstro, que repeliu sua virtuosa mãe, e 
causou-lhe a morte! Tal era o Duque Galeazzo Sforça! E quereriam 
os apaixonados da realidade natural vê-lo assim em cena? 
 
Não citarei Racine; ouçam o mestre, em cuja autoridade se apoiam 
Mr. Victor Hugo, distinguindo a realidade segundo a arte, da 
realidade segundo a natureza, diz: "Há inconsequência (etourderie) 
em confundi-las, como fazem alguns partidistas do Romantismo 
pouco adiantados. A verdade da arte jamais poderá ser, como 
pretendem muitos, a realidade absoluta". Ora se para o todo é assim, 
o mesmo deve ser para as suas partes.  
 
Permitiam também que eu cite a autoridade de um grande filósofo: 
— posto que a arte seja livre, diz Mr. V Cousin, não pode contudo 
escolher outro fim que não seja o belo moral; nos meios de exprimir 
é que está a liberdade da arte. Assim todo o artista que, cingindo-se 
à natureza, contentar-se em copiá-la fielmente, cairá da fileira de 
artista para a dos obreiros."  
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Mas, dirão ainda: — podias modificar o caráter de Galeazzo, fazê-lo 
melhor, para que, sem grande escândalo, entrasse no drama. — Mas 
eu não pretendi compor um drama, sim uma Tragédia (não sei se 
estaremos de acordo sobre as essenciais diferenças dos dois 
gêneros). E se me era permitido fazer um Galeazzo diverso do 
histórico, um Galeazzo de minha fantasia, e ideal, não poderei 
também deixá-lo de parte, quando de sua presença não necessito? 
 
Suponham que estava Galeazzo enfermo em uma cama, ou ausente 
em alguma quinta, quando na cidade ocultamente tramavam a 
conspiração. A ação é completa e perfeita, por que pois me falam em 
Galeazzo? 
 
Não posso de modo algum acostumar-me com os horrores da 
moderna escola; com essas monstruosidades de caracteres 
preternaturais, de paixões desenfreadas e ignóbeis, de amores 
licenciosos, de linguagem requintada, à força de querer ser natural; 
enfim, com essa multidão de personagens e de aparatosos coups de 
teatre, como dizem os franceses, que estragam a arte e o gosto, e 
convertem a cena em uma bacanal, em uma orgia da imaginação, 
sem fim algum moral, antes em seu dano. Vem a pelo lembrar que 
por isso, e só por isso excluía Platão da sua República os poetas 
imitadores da má natureza, dando contudo entrada nela aos líricos, 
que tecem hinos em honra dos deuses, e louvores aos grandes 
homens. Com igual fundamento declamou J. J. Rousseau contra o 
teatro, e opôs-se ao seu estabelecimento em Genebra. Madama de 
Staël, menos severa que os dois filósofos, diz contudo: "Todos os 
afetos dos homens pensantes tendem a um fim razoável; só merece 
verdadeira glória o escritor que faz servir as emoções a algumas das 
grandes verdades morais." 
 
Não falemos mais nisto; e se Mr. Victor Hugo pretende que o poeta 
deve procurar, não o belo, sim o característico, reduzindo destarte a 
Poesia a um daguerreótipo de palavras, não faltará quem lhe 
responda, que o característico serve à poesia, mas não a constitui, e 
que outra é a sua missão. Vamos ao enredo. 
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Não me desgosta o emaranhamento e complicação do enredo 
dramático, nem me desagrada a barafunda romântica; mas dou todo 
o devido apreço à simplicidade, energia e concisão das tragédias de 
Alfieri e de Corneille. 
 
Tragédia e Drama coisas são diferentes; cada qual pede sua crítica 
especial, como a história e a crônica, o geral e o individual, a 
moralidade e o fato, o necessário e o contingente: não que se 
excluam os termos das antíteses, mas o predomínio de uma destas 
categorias constitui a diferença das duas composições. 
 
Posto seja mais difícil compor uma tragédia com assunto simples e 
poucos interlocutores, sobeja contudo em tal caso mais ocasião ao 
poeta para mostrar seu gênio, condição essencial de toda a obra de 
imaginação: então, na falta de complicações que fascinam a atenção, 
e iludem a curiosidade infantil, é mister para a beleza do poema 
grandeza de caracteres, sublimidade de pensamentos, energia de 
estilo, pureza de linguagem, e movimenta necessário; e decerto tudo 
isto demanda maior gênio, e um verdadeiro entusiasmo.  
 
Verão os meus censores, se forem justos, que longe de remover as 
dificuldades, com elas lutei, e se não sigo em tudo os princípios da 
moderna escola dramática, não é por ignorá-los, senão porque nem 
todos me parecem acertados. Em conclusão, mostre gênio o poeta, 
não ofenda a moral, empregue seu talento para despertar os nobres 
e belos sentimentos d'alma, e escreva como quiser, que será 
estimado.  
 

1841. 
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PERSONAGENS: 
 
OLGIATO 
CARLOS VISCONTI 
LAMPUGNANO 
MONTANO (professor público) 
ANGELINA (irmã de Visconti) 
SILVÂNIA (aia de Angelina) 
Estudantes, povo e tropa etc. 

 
A cena é em Milão, em 1476. 

 
 

 

 

 

 

 

ATO PRIMEIRO 
Vista de sala em casa de Visconti, com janela no fundo para a rua. — 
Angelina assentada junto de uma mesa com um livro na mão; Silvânia em 
pé, em posição de quem ouve. 
 

 
CENA I 

Angelina e Silvânia. 
 

ANGELINA 
Que versos tão sublimes!... Que energia 

Tem Dante nas pinturas horrorosas! 
Oh! e tão grande gênio foi proscrito, 

E em Ravena morreu longe da pátria! 
Com que nobreza vingam-se os poetas! 
E na própria vingança honram a terra, 

Que os viu nascer, e que lhes foi ingrata, 
Enchem de medo, e opróbrio os inimigos, 

E cingidos de louro à glória sobem! 
Oh Dante! oh Dante! se existisses hoje 

nobres milaneses 
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Com que novos, terríveis episódios 
Se não acumulara o teu Inferno! 

 
SILVÂNIA 

Muito amais esse livro! 
 

ANGELINA 
Ele me encanta, 

Não só pelas belezas da poesia, 
Como pelas lições que dele extraiu. 

Se hoje houvesse um poeta como Dante, 
Creio que eu o amaria, como nunca 

Mulher amou. 
 

SILVÂNIA 
Tão grande é o vosso afeto 

Para os poetas? 
 

ANGELINA 
Quanto, quanto invejo 

De Beatriz a sorte! Oh! venturosa 
A mulher que de um vate o peito inflama, 

E ufana dizer pode: — ele me adora; 
Entre seus pensamentos elevados 

Sua alma pensa em mim, por mim suspira. 
 

SILVÂNIA 
Sim, de certo; até eu quando vos ouço 

Ler esse livro, fico o autor amando. 
 

ANGELINA 
E quem pode deixar de amar o gênio? 

(Ouve-se um rumor do povo que corre na praça, e depois tinidos de cadeias 
de presos acorrentados que passam; Angelina levanta-se assustada) 

Mas que é isto, Silvânia?... Tu não ouves 
Um rumor, que na praça se levanta? 
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SILVÂNIA 

Ouço, Senhora... e cada vez se aumenta! 
 

ANGELINA 
Não ouves o tinido de cadeias, 

O tropel de cavalos, e a celeuma 
Do povo revoltado? 

 
SILVÂNIA 
Se podemos 

A janela chegar, e num momento 
Saber o que isso é, por que estaremos 

Duvidosas aqui adivinhando? 
Eu vou ver.  

(Dando alguns passos para a janela) 
 

ANGELINA 
Não... espera. 

 
SILVÂNIA 
Que receio 

Sem causa alguma assim vos sobressalta? 
 

ANGELINA 
Em Milão estou sempre temerosa. 

 
SILVÂNIA 

Esse temor agora é sem motivo. 
 

ANGELINA 
Tu não conheces bem esta cidade. 
As sedições agora são frequentes 

Por toda a Itália. 
 

SILVÂNIA 
Aqui não há perigo. 
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Talvez esse motim seja da tropa, 
Que passa pela rua, e dos paisanos 

Que correm para vê-la... Eu já vos digo. 
(Abre a janela) 

 
ANGELINA 

Sempre estou triste, inquieta, e pensativa. 
 

SILVÂNIA 
Vinde ver!... vinde ver!... 

 
ANGELINA 

O quê?... 
 

SILVÂNIA 
Depressa!... 

Oh! coitados!... 
 

ANGELINA 
Que susto me causaste!... 

 
SILVÂNIA 

Quanta gente, Senhora, acorrentada! 
 

ANGELINA 
Desgraçados! nem eu me animo a vê-los! 

 
SILVÂNIA 

Olhai, Senhora, — até um pobre velho!... 
 

ANGELINA 
Nenhuma idade aqui é respeitada. 

 
SILVÂNIA 

Que crimes esses homens cometeram, 
Para sofrer tal pena? 
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ANGELINA 
Só Deus sabe 

Se eles são criminosos. — As correntes, 
Que esses homens arrastam, deveriam 
Prender o tigre, que em Milão governa. 

 
SILVÂNIA 

Senhora, que dizeis? 
 

ANGELINA 
Digo o que penso, 
E o que devia ser. 

 
SILVÂNIA 

Que mal tão grande 
O Duque vos causou? 

 
ANGELINA 

Tu não conheces 
Esse Duque, esse monstro abominável. 

Não vês como a cidade está deserta? 
Como reina o terror na Lombardia? 
Em Milão ninguém vive satisfeito. 

O Duque cada dia se assinala 
Por um crime que avilta a humanidade. 

Não causam mais terror a peste e a guerra. 
Não viste agora mesmo tantos homens 

Cobertos de cadeias, macerados, 
E expostos à irrisão do baixo povo, 

Que só pode folgar com tais horrores? 
 

SILVÂNIA 
Ai vem vosso irmão. 

 
ANGELINA 
Sai da janela. 
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CENA II 
Angelina, Visconti e Silvânia. 

 
ANGELINA 

Visconti, o que há de novo?... Não respondes! 
 

VISCONTI (aflito) 
Minha irmã!... Não hei dito tantas vezes 

Que à janela não chegues? — Tu procuras 
Tua própria desonra, e a de teu mano! 
Não te lembras que o infame Galeazzo, 

No crime infatigável, tem espias 
Por toda parte, — e que não poupa a virgem, 

Nem a esposa mais casta! — E se o destino 
Permitir que ele saiba que aqui moras, 

Serás logo marcada em sua mente 
Para saciar-lhe o ardor do vício infando! 

Sempre pensei que a voz da própria honra 
Te fizesse cumprir os meus ditames, 

E que mister não fora renovar-te 
Preceitos que aprazer-te deveriam. 

 
ANGELINA 

Caro irmão, não presumas que meu peito 
Menos que o teu a honra estima, e guarda. 

 
VISCONTI 

Então, por que te expões? 
 

ANGELINA 
Eu não me exponho! 

Sei guardar-me melhor do que me guardas. 
Essas exprobrações não as mereço; 

Nem preciso que o irmão de pai me sirva. 
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VISCONTI 
Assim é que tu pagas meus cuidados! 

O que fora de ti sem o socorro 
De um braço varonil, que defendesse 

A natural fraqueza de teu sexo? 
 

ANGELINA 
Teu braço varonil nunca serviu-me. 

 
VISCONTI 

Minha irmã!... tal discurso... 
 

ANGELINA 
Não te afronta. 

 
VISCONTI 

Não me afronta?... Angelina!... Que proferes? 
Que dizes tu? 

 
ANGELINA 

O mesmo que tu sabes. 
 

VISCONTI (fazendo um acionado de cólera para Angelina) 
Cuidas que eu posso ouvir-te à sangue frio? 

 
ANGELINA (com ironia) 

Agora, sim, te eu vejo cavaleiro!... 
Desembainha a espada, não recues. 

 
VISCONTI 

Angelina! Angelina!... Não me insultes... 
Que significa então essa ironia? 

 
ANGELINA 

Que significa? Queres que eu te ensine 
Quais os deveres são que cumprir deves? 
Montano que tos diga, ele é teu mestre, 
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Não eu fraca mulher, a ti sujeita. 
 

VISCONTI 
Angelina, eu não sei por que motivo 
Tratas a teu irmão com tal desprezo? 

No que me podes censurar?... Que faltas 
Cometi, sem que eu saiba, em meus deveres? 

Deixei já de velar em tua guarda? 
Ou sou algum doméstico tirano? 

 
SILVÂNIA (anunciando) 

O senhor Olgiato... 
 

ANGELINA 
Adeus; eu me retiro. 

Faltaremos depois com mais sossego. 
 

VISCONTI 
Não posso adivinhar seu pensamento. 

 

 
 

CENA III 
Visconti e Olgiato (entrando) 

 
OLGIATO 

Amigo! 
 

VISCONTI 
Já tardavas. 

 
OLGIATO 

Tu bem sabes 
Que estive com Montano, nosso mestre, 

E em sua companhia as horas voam. 
 

VISCONTI 
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Ontem com ele estive, e se não fosse 
Minha irmã, cuja honra zelar devo, 

Com ele inda estivera. 
 

OLGIATO 
Meu Visconti, 

Tu não sabes o quanto hoje perdeste! 
Nunca Montano esteve tão sublime. 

Que eloquência de fogo, que veemência! 
As palavras nos lábios lhe ferviam! 

Não parecia um velho; — o mesmo acento 
Mais sonoro encantava! — Era um Profeta! 

Não há outro Montano neste tempo! 
 

VISCONTI 
Que me dizes, amigo? 

 
OLGIATO 

E tu perdeste! 
E tu perdeste!... Que pesar eu tive. 

 
VISCONTI 

Mas sobre o que versou hoje o discurso? 
 

OLGIATO 
Sobre o estado atual da nossa pátria, 

Sobre este estado horrível, lamentável, 
Que as almas generosas envergonha. 

 
VISCONTI 

Sim?... 
 

OLGIATO 
Depois de ter feito um breve quadro 

Das formas de governo, e das virtudes 
Que, por assim dizer, as constituem, 

Montano nos pintou a felicidade 
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Dos povos livres, onde as leis só reinam, 
Onde não há senhor, nem há vassalos, 
Nem causas pessoais, porque se lute; 
Mas cada qual sujeito por vontade, 

Antepõe a justiça ao interesse, 
E alegre sacrifica-se ao bem público. 
Depois, o seu dizer documentando 

Com os exemplos que a história ampla recorda, 
Elevou-nos a mente a esses tempos 
Da grega, e da romana liberdade. 

Mostrou-nos como Esparta, como Atenas, 
Guiadas por heróis, por homens livres, 

Com pouca gente combater sabiam 
Numerosos exércitos de escravos. 

Lembrou-nos os Leônidas, os Fócios, 
Aristides, Melquíades, Péricles, 

E outros muitos heróis que o mundo espantam, 
Cujos rivais só foram homens livres, 
Filhos de Roma, dessa pátria augusta 
Dos Brutos, Sipiões, Catões, e Cássios. 

Mostrou-nos como as artes floresceram, 
Sem outro apoio mais que a liberdade; 

Como a Filosofia leis ditava, 
Sem medo dos tiranos opressores: 
E citou-nos mil nomes de poetas, 
De artistas, de filósofos, de sábios 

Que honram a humanidade, e glória deram 
A esse curto espaço de terreno, 

Cuja lembrança os déspotas aterra, 
Envergonha os escravos, e proclama 

Em alto brado a força do homem livre! 
Depois mostrou-nos como extinta a fonte 

Que alimentava o tronco das virtudes. 
Tudo murchou, morreu, caiu a um tempo 

Artes, Letras, Ciência, força, e glória. 
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VISCONTI 
Eis porque os tiranos não consentem 

O exercício livre da palavra, 
Que tanto império tem sobre alma humana, 

Por um sábio orador bem dirigida. 
 

OLGIATO 
A palavra é o dom mais precioso 

Da humana essência; o laço que nos une, 
E nos levanta a Deus, que nos fez livres. 

A palavra é a voz da inteligência. 
Celeste influxo de um Poder Divino, 
Que nos extrema deste lodo inerte. 

A palavra é de Deus; — e nós devemos 
Dela usar sem temor, e com franqueza, 

Para apoiar os nossos sacros foros. 
Se a palavra os tiranos amedronta, 

É porque, da verdade órgão terrível, 
Seus excessos condena, e ensina aos povos 

A vingar seus direitos conculcados. 
Desgraçado do povo onde a palavra 

Morre com a inteligência, de que é filha! 
 

VISCONTI 
De que serve a palavra ao povo escravo, 

Que da glória não cura, embrutecido 
Com as vexações de um pérfido tirano? 

 
OLGIATO 

Se as lições de Montano ouvisse o povo, 
Galeazzo hoje mesmo não vivera, 

Ou teria o caminho arrepiado. 
 

VISCONTI 
Não ouve o povo de Montano as vozes; 

Mas nós o que fazemos? — nós, que o ouvimos?... 
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OLGIATO 
Nós?... Nós o que fazemos?... Sim, é justa 

Essa pergunta, que me faz de pejo 
Corar as faces, e tremer de raiva... 

O que fazemos nós, que mais que todos 
Lamentamos do povo a cobardia? 

Nós somos uns cobardes faladores; 
Merecemos o opróbrio em que vivemos; 
Somos todos escravos... Murmurando, 

Nós mordemos os ferros que nos prendem, 
Sem podermos quebrá-los... 

 
VISCONTI 

Caro amigo, 
Eu sofro como tu; e a cada instante 

Me lanço em rosto a própria cobardia; 
Mil planos formo na irritada mente, 

E ao mesmo tempo um não sei que me prende. 
Reflito, considero... 

 
OLGIATO 

Acaso temes 
O êxito da empresa? 

 
VISCONTI 
Nada temo 

Por mim mesmo. Eu encaro o horror da morte 
Com aquele denodo com que outrora. 
Catão o ferro ergueu contra seu peito... 

Mas... 
 

OLGIATO 
O quê? 

 
VISCONTI 

Uma irmã, cujo destino, 
Cujo amparo reclama a minha vida, 
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O animo me rouba.— Oh, quantas vezes 
Tenho amaldiçoado esta existência!... 

O sangue em minhas veias se revolta!... 
Eu nasci para ser um novo Bruto, 

E sou escravo!... Oh mísero Visconti! 
Minha irmã!... Ela só é quem me prende. 

 
OLGIATO 

Agora vejo, meu prezado amigo, 
Que tua alma em valor excede à minha! 
De confusão me cubro ante teus olhos. 
Tu por Causa da irmã a vida prezas, 

Vives para ampará-la; — eu, que infâmia! 
Não defendi a minha, nem vinguei-a! 

Se irmã tu não tivesses, talvez hoje 
Milão a ti devesse a liberdade; 

E eu, que irmã já não tenho, a irmã querida, 
Vítima triste do cruel Galeazzo, 

Que a honra lhe roubou, eu inda vivo, 
Sem ao menos vingar tão grande afronta, 

E ao mesmo tempo libertar a pátria 
De um jugo tão pesado, e tão ignóbil. 

E um remorso que me rói o peito, 
Uma lembrança que me azeda a vida. 
Já não procuro desculpar-me: eu trago 
Sobre a fronte, patente aos olhos todos, 
Esta nódoa que em vão desfazer busco, 
E que sempre aparece, como um selo 

Por ímpia mão gravado... Oh que vergonha 
E ante a face do mundo ouso mostrar-me? 

(Cobre o rosto com as mãos) 
 

VISCONTI 
Olgiato! meu amigo, inda és tão jovem! 

Vinte e três anos tens agora apenas; 
E quando tua irmã foi insultada 

O que eras tu? e o que fazer podias? 
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Eras, a bem dizer, uma criança. 
 

OLGIATO 
E talvez essa a única desculpa 

Com que ainda possa atenuar meu crime; 
Crime, sim, de não ter a irmã vingado; 
Se é que hoje posso merecer desculpa. 

 
VISCONTI 

Não és, amigo, o único queixoso. 
Qual é a bela esposa, ou qual solteira, 

Formosa, e nobre, que em Milão não fosse _ 
Pelo vil Galeazzo profanada? 

Quantos irmãos, e pais, quantos esposos, 
Que opuseram ao monstro resistência, 
Não foram, maniatados, testemunhas 

Do crime horrendo? E quantos não morreram 
De desesperação, de dor, de angústias? 

Quantas virgens, depois dessa desonras, 
Não foram pelo monstro abominável 
Entregues à perversa soldadesca?... 

Entretanto ninguém lembrou-se ainda 
De dar ao monstro a merecida pena 

De tantos crimes! Todos se lamentam, 
Nenhum teve o valor de castigá-lo. 

 
OLGIATO 

Esse valor só cabe em almas nobres 
De homens livres, e não no peito escravo. 

A servidão geral é como a peste, 
Que aos mesmos sãos terror, fraqueza inspira. 

Há muito que combato esse contágio, 
Que me extingue o valor, e me acobarda. 
Mas eu juro por Deus, que cedo ou tarde 

Hei de ao Duque ensinar que não tão fácil 
Se pisa o colo do leão que dorme. 

Hoje se curva o povo, e mudo sofre; 
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Amanhã pode ser que ele desperte, 
Como o leão, de cólera bramando, 

E de sangue sedento. 
 

VISCONTI 
Eu nada espero 

Deste povo corrupto. 
 

OLGIATO 
Se no povo 

Não confias, em mim confia ao menos. 
 

VISCONTI 
Qual é o teu intento? qual teu plano? 

Meu intento é vingar a mim e a pátria, 
E dar um novo exemplo à humanidade. 

Quanto ao plano, indeciso estou na escolha. 
Meios não faltam de tirar a vida 
A um tirano devasso, rodeado 

De tantos inimigos; mas eu quero 
Que uma revolução lhe dê a morte, 

E não a oculta mão de um assassino. 
Não; não é minha causa que eu sustento, 
Não é o homem que se vinga de outro; 

E a causa do povo e da justiça; 
E eu talvez seja apenas o instrumento, 

O órgão da Divina Providência. 
Muitas vezes cuidamos que senhores 
Somos de nossos feitos, mas de cima 

Vem o celeste impulso, que nos move. 
 

VISCONTI 
Eu louvo esse teu nobre entusiasmo, 

Digno de heroicos tempos; e Deus queira 
Que, por muito escolher um meio heroico, 

Não arrisques a causa, e a própria vida. 
Hoje aplaudem-se os brutos, se triunfam, 
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Mas se na nobre empresa eles perecem, 
Com o labéu de assassinos são manchados. 

Enfim, o vencedor inda que injusto 
E aclamado herói. 

 
OLGIATO 

Isso que importa? 
Não quero ser herói, nem busco fama 

Em troco de uma morte. A Providência 
Mais bondosa foi para comigo. 

Meu norte é a justiça, e não a glória. 
Logo que houver formado bem meu plano, 

Sem temor hei de à risca executá-lo, 
E às mãos de Deus entregarei o resto. 

 
VISCONTI 

Vem, digno amigo, abraça-me.  
(Vai abraçá-lo, e Silvânia aparece) 

O que queres? 
 

 
 

CENA IV 
Os mesmos e Silvânia. 

 
SILVÂNIA 

O senhor Lampugnano vos procura. 
 

VISCONTI 
Faze-o entrar.  

(Silvânia retira-se) 
Convém guardar silêncio, 

Posto que Lampugnano amigo seja. 
Lampugnano, pronuncia-se Lampugnano. 
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CENA V 
Olgiato, Visconti e Lampugnano. 

 
LAMPUGNANO (agitado) 

Vivam! 
 

VISCONTI 
Bem-vindo sejas. 

 
OLGIATO 

Como passas? 
 

LAMPUGNANO 
Estou aflito? 

 
VISCONTI 
O que tens? 

 
LAMPUGNANO 

 
Desesperado; 

Cheio de indignação. 
 

OLGIATO 
Alguma afronta 

Do Duque de Milão?!... 
 

LAMPUGNANO 
Caros amigos, 

Eu venho relatar-vos a injustiça 
Que me fez Galeazzo. — Quem diria 

Que se atrevesse o Duque a despojar-me 
Do Padroado que alcancei do Papa? 

 
VISCONTI 

Que! o de Miramondo? 
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LAMPUGNANO 
D'Abadia 

De Miramondo, sim. 
 

OLGIATO 
Pois Galeazzo 

Ousa opor-se a um favor de Sixto Quarto? 
 
 

VISCONTI 
Escreve à Santa Sé. 

 
OLGIATO 

E neste caso 
O que intentas fazer? 

 
LAMPUGNANO 
Eu? só vingar-me. 

Basta já de sofrer esse perverso, 
Filho de um condutor de mercenários, 
Que nos roubou a pátria e a liberdade. 

 
VISCONTI 

Acalma esse transporte; não te percas; 
Reflitamos melhor. 

 
LAMPUGNANO 
Tão grande ofensa 

Não, não há de ficar sem um castigo. 
 

OLGIATO 
Não, não há de ficar. — Quereis ouvir-me? 

Vamos agora à casa de Montano, 
Vamos com ele consultar. 

 
LAMPUGNANO 

Sim, vamos, 
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O nosso Mestre saberá guiar-nos. 
 

OLGIATO 
Partamos. 

 
VISCONTI 

Eu também vos acompanho. 
 
 

 
 
 

ATO SEGUNDO 
Vista de sala em casa de Montano; cadeiras, uma mesa com alguns livros 
encadernados de pergaminho. Sai Montano de um lado da cena 
acompanhado de seus discípulos, e se encaminha para o outro lado, 
despedindo-se deles. 

 
CENA I 

 
MONTANO 

Ide, jovens amigos, — e lembrai-vos 
Que se eu vos faço exercitar o corpo 
Em ginásticos jogos, não me esqueço 
De dar também primeiro o alimento 

Que vossas almas imortais demandam. 
Um espírito forte em corpo débil, 

Em vez de ser senhor, torna-se escravo; 
Um, para bem mandar, deve ser sábio; 

O outro robusto ser, para servi-lo. 
Não é incompatível com a ciência 

A rigidez do corpo; o grande Sócrates 
Deu exemplo a Platão desta verdade. 
Nunca a fraqueza pode ser virtude; 
E se vossos parentes me censuram, 

De vós justiça espero. — Cuida o rico, 
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Pelo prazer e o luxo amolecido, 
Que o ouro tudo dispensa; — meus amigos, 

Ciência e força ditam leis aos homens; 
Tudo o mais é vaidade transitória; 

E já houve Monarca destronado 
Que achou recursos no ensinar meninos. 

Adeus! 
 

UM DISCÍPULO 
Vossos ditames seguiremos. 

 
OUTRO DISCÍPULO 

Mestre, adeus. 
 

MONTANO 
Ide em paz, meus bons amigos. 

 

 
 

CENA II 
 

MONTANO (só) 
Já que perto de mim adeja a morte, 

Quero deixar à geração futura 
Quem a possa servir com a pena, e a espada. 

Façamos bem aos homens sem reserva, 
Só por amor do bem; nem recompensa 
Devemos esperar: que se em procura 

De um prêmio, neste mundo, eu só obrasse, 
Teria dado ao mal a preferência. 

Já tenho sido vítima inocente 
Da maldade dos homens... Perseguido 
Tenho errado no mundo, e a toda parte 

Levo os únicos bens que em mim possuo: 
Um coração tranquilo, e uma alma forte 

Pelo amor da verdade enobrecida. 
Se o que eu faço é um bem, concluir devo 
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Que os homens são ingratos... Mas que importa? 
Tu, Sócrates divino, tu meu mestre, 
Vítima foste da injustiça humana; 

E quem mais da verdade foi amigo? 
O povo ignaro, habituado às trevas, 
Amaldiçoa a luz que o incomoda. 

Como um vil criminoso foi punido 
O Redentor do mundo! tanto é certo 

Que o bem não tem o prêmio sobre a terra. 
Não procuremos prêmio! — Esta existência, 

Se para o bem não serve, nada vale. 
E pois que Deus se apraz em conservar-me 
No posto em que ele mesmo colocou-me, 

Serei firme atalaia; — à mocidade 
Servirei com exemplos e conselho. 

(Assenta-se perto da mesa, e pega em um livro encadernado de pergaminho) 
Vem, oh meu companheiro da velhice; 

Sempre que te consulto, eu abençoo 
A memória daquele que instruiu-me 

Com as tuas sãs doutrinas: vem, amigo, 
Meu divino Platão; tu me consolas 
Nas minhas aflições; tu purificas 

Meus pensamentos, e me embebes n'alma 
O bálsamo sagrado da virtude, 

Que dos lábios de Sócrates colheste, 
E me enche de vigor. Tu feliz foste: 
Do sábio a felicidade não consiste 

Em transitórios bens, que o vulgo preza; 
Há outro bem maior, interno e puro 

Que só o sábio e o virtuoso gozam. (Balem na porta) 
Quem me vem procurar a estas horas? 

(Encaminha-se para a porta) 
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CENA III 
Montano, Olgiato, Visconti e Lampugnano. 

 
MONTANO 

Oh, sois vós!... 
 

OLGIATO 
Deus esteja em vossa guarda. 

 
VISCONTI 

Viemos perturbar vosso descanso? 
 

MONTANO 
Não, amigos, se eu posso ser-vos útil. 
Posto que velho, prezo a companhia 

De jovens como vós. 
 

OLGIATO 
Para instruir-nos 

Sempre afável e pronto vos achamos. 
 

MONTANO 
De que me serviriam meus estudos 

Se eu não tivesse a quem comunicá-los? 
Outros também por mim se afadigaram. 

Eu transmito o que herdei, e pouco ajunto; 
E o mel na flor colhido pela abelha, 

Se não servisse ao homem, se perdera. 
Mas que tem Lampugnano? — Não me fala! 
Que olhar tão pensativo!... Que ar tão triste! 

 
LAMPUGNANO 

Desculpai-me, senhor. 
 

OLGIATO 
Justos motivos 

Tem ele de tristeza. 
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MONTANO 

Ser-me-á dado 
Saber quais eles são? 

 
VISCONTI 

Para isso mesmo 
E que nós aqui estamos. 

 
OLGIATO 

Lampugnano 
Foi ofendido, e nós que o estimamos, 

Não podemos sofrer a sangue frio 
Que um homem só se atreva impunemente 

A calcar com soberba nossos foros. 
Desejamos ouvir vosso conselho. 

 
MONTANO (para Lampugnano) 

Dizei, então o que há? 
 

LAMPUGNANO 
Mestre, não posso. 

Julgo melhor calar-me. Eis Olgiato, 
E Visconti, que o caso narrar podem. 

(Assenta-se meditativo) 
 

OLGIATO 
Pois bem, eu contarei, —- Sabemos todos 

Que o Papa concedeu o Padroado 
De Miramondo ao nosso Lampugnano: 

Sixto Quarto foi justo nesta graça. 
Agora Galeazzo, que não pode 

Ver o mérito erguer-se, e que não sofre 
Que a virtude ache abrigo sobre a terra, 

Opõe-se à doação do Santo Padre 
Em menoscabo da justiça. — Infame! 

Talvez para outorgar essa Abadia 



36 

 

A quem não seja digno, a algum perverso 
Que o tenha, nos seus crimes, ajudado. 

Só a gente mais vil, a mais abjeta 
É quem hoje entre nós cargos merece. 
Ninguém vive seguro. Cada instante 

Um cidadão é vítima do Duque. 
Este monstro, do Inferno parto hediondo, 
Enche Milão de horror, de luto, e sangue. 

O clamor c geral. Toda a cidade 
É um vasto redil de manso gado, 
Onde esse feroz lobo não se farta. 

A vida, a honra, os bens, tudo ele rouba! 
Seremos nós tão vis que nem ao menos 

Pelo próprio interesse, e pela vida 
Façamos um esforço, que a justiça, 
O dever nos ordena em alto brado? 
Seremos surdos ao clamor da terra 
Com tanto sangue milanês regada, 

Sangue, que do assassino pede sangue? 
Ficarão tantos crimes sem castigo? 
Tantas vítimas suas sem vingança? 
Teremos nós perdido todo o brio, 

Todo o valor de nossos pais herdado? 
Aconselhai-nos, Mestre, aconselhai-nos; 

O que pensais? Dizei-nos; dirigi-nos. 
 

MONTANO 
Eu? 

 
VISCONTI 

Vosso parecer ouvir queremos. 
 

MONTANO 
Sobre o quê? 

 
OLGIATO 

Sobre o caso que hei exposto. 
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MONTANO 

Acho que Galeazzo foi injusto. 
 

OLGIATO 
Isso só? 

 
MONTANO 

E o que mais quereis que eu diga? 
Lamento como vós que assim vivamos 

Expostos ao capricho de um tirano. 
 

OLGIATO 
Nada mais? 

 
MONTANO 
Nada mais. 

 
VISCONTI 

Será possível? 
 

OLGIATO 
Como! 

Pois respondeis com essa calma 
Quando o furor abrasa nossos peitos? 
Quando nos vedes prontos e dispostos 

A vingar um amigo injuriado? 
 

MONTANO 
Também de Lampugnano sou amigo, 

E da sua aflição parte me cabe; 
Mas não me espanta o proceder do Duque. 

Muito mais sofri eu, e não vinguei-me. 
Eu fui por ordem sua, em plena praça 
Açoitado; e por quê? todos o sabem, 

Por ter sido seu mestre, e às suas faltas 
Dado um leve castigo, que às crianças 
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Todos os mestres dão para contê-las. 
Por amor castiguei-o em sua infância, 
E ele como senhor de mim vingou-se. 

 
OLGIATO 

E senhor o chamais! Sois vós escravo? 
 

MONTANO 
Senhor ele é, não só de mim, de todos; 

O povo todo como escravo o sofre, 
Logo como senhor o reconhece. 

 
VISCONTI 

Cada vez mais me espanta esta linguagem! 
 

OLGIATO 
Se o povo o sofre, é que o temor o prende. 

 
MONTANO 

Pois tanto um homem só temor inspira? 
Terá ele do céu alguma força, 

Ou as potências infernais o escoltam? 
 

LAMPUGNANO (levantando-se precipitadamente, e com indignação) 
Potências infernais são esses monstros 

Que o defendem, cumprindo suas ordens; 
Esses sicários, que com as mãos armadas 

Sem cessar o rodeiam, e nos privam 
Como um muro de ferro de tocá-lo. 

 
OLGIATO 

Lampugnano diz bem. Nunca o tirano 
Ousa mostrar-se ao povo sem escolta. 

Tanto sua fraqueza reconhece, 
Que busca do terror a salva-guarda. 
Cuidais vós que de tantos ofendidos 
Não haja quem medite na vingança? 
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A vingança é o néctar saboroso, 
Que só pode acalmar o ardor da ofensa. 

Se não fosse o temor que a empresa inspira, 
Há muito que seu sangue sobre a terra 

Teria de Milão lavado o opróbrio. 
 

MONTANO 
Quem tem medo é escravo. 

 
OLGIATO 

O homem livre 
Receia expor a preciosa vida 

Inutilmente, quando a morte é certa, 
E duvidoso o êxito da empresa. 

 
MONTANO 

Quem obra por dever não teme a morte; 
E quem temendo aventurar a vida, 
Prefere uma existência vergonhosa, 
A uma morte honrosa, não merece 

Senão a escravidão.— Se de tais homens 
Só se compõe o Estado, a tirania 

Deve ser com razão o seu governo, 
E flagelá-los para seu castigo. 

 
LAMPUGNANO (com cólera) 

Então vós aplaudis do Duque os crimes? 
 

MONTANO 
A cólera vos cega, e vos impede 

De entender o que eu disse. Não aprovo 
Os crimes do tirano; mas confesso 

Que é necessário às vezes um tirano 
Para instigar o indolente povo 

A defender a sua liberdade. 
Não se forma o tirano de repente; 

O povo é quem o nutre pouco a pouco 
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Com a própria corrupção; ele gerado 
No luxo estragador, e na injustiça, 

Não pode ter diversa natureza: 
Filho da corrupção tudo corrompe. 

Quando depois a tirania avulta, 
E com o peso dos crimes nos esmaga, 
Todos clamam contra ela. Que diríeis 

Se a terra se queixasse de que os cedros, 
Cujas raízes dela a vida bebem, 

Com o peso dos seus ramos a incomodam? 
 

OLGIATO (com ênfase) 
Também há raios para o cedro altivo. 

 
MONTANO (com tom sentencioso) 

Precede ao raio horrível tempestade. 
 

LAMPUGNANO 
O que quereis então? que nós soframos, 

Visto que o mal de nós origem tira, 
Ou por que nossos pais também sofreram? 

 
MONTANO 

Quem muito tem sofrido, facilmente 
Continua a sofrer, e sofre tudo. 

 
VISCONTI 

São justas as razões do nosso mestre. 
Em silêncio escutei atentamente, 

E agora indo me recordo 
Do que há bem pouco tempo viu Ferrara. 

 
MONTANO 

Lembrais bem. 
 

VISCONTI 
Nicolau, da casa deste 
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Um dos melhores Príncipes, rodeado 
De tantos emigrados Fferrarenses, 

Pelo Marquez de Mântua protegido, 
Protegido também por Galeazzo, 
A testa de um exercito apossou-se 
De Ferrara, que sob o férreo jugo 

De seu tio, o Duque Hércules, gemia. 
Por uma brecha entrou sem resistência; 
Todo o povo fechou-se em suas casas, 

Esse povo oprimido e escravizado! 
Nicolau passeava pelas ruas, 

Prometendo abundância e bom governo: 
Ninguém à sua voz uniu-se a ele! 

E à voz de Sigismundo, esse tirano 
Irmão do Duque, que até ali medroso 

Ocultado se tinha, todo o povo 
Contra seu protetor correu armado, 

Seu antigo tirano defendendo. 
De Nicolau correu o nobre sangue; 

E Hércules Primeiro, em recompensa 
Da fiel servidão de seus vassalos, 

Continuou nas suas tiranias. 
Tanto é certo que o povo escravizado 

Perde a virtude, a força, a honra, o brio, 
E que nem agradece a quem o serve. 

 
MONTANO 

E um fato ocorrido em nossos dias. 
 

OLGIATO (com intrepidez) 
E isso o que prova contra o nosso intento? 

Trabalhamos acaso por salário? 
E pelo preço vil da recompensa 

Que nossa vida à Pátria oferecemos? 
Eu sei que muitas almas generosas, 

Abrasadas no amor da liberdade 
Se têm sacrificado neste mundo, 
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Sem extinguir a raça dos tiranos. 
Sei qual a sorte foi de Bruto e Rienzzo; 

Sei que em grandes empresas não devemos 
No povo confiar; mas não se segue 
Que por ele devamos modelar-nos. 

Eu mesmo vi como este povo estulto, 
Com o peso dos impostos esmagado, 

Correu para aplaudir a pompa imensa 
Que Galeazzo ostentou nessa viagem 
De Milão à Florença, sem lembrar-se 
Que esse luxo insensato lhe custava 

Duzentos mil florins de ouro, roubados 
As famílias, aos pobres e ao bem público. 

Desta soma a metade era bastante 
A sustentar na guerra contra os Turcos 

Negroponte, perdida sem defesa. 
Enfim, convém prever maiores danos; 

Não posso mais sofrer tão fero monstro, 
Sobejam-me razões para odiá-lo. (Para Montano) 

E vós, que em nossas almas embebestes 
O amor da liberdade e da virtude, 

Porque agora tentais com tal frieza. 
Extinguir o vulcão que nos devora? 
Se é para mais pungir-nos, ocioso; 
E se para acalmar-nos, impossível: 
Do dever ao impulso não resisto. 
Tu, Visconti, receias proteger-nos, 

Tens razão; tua irmã requer teu braço, 
Vive para ampará-la e defendê-la. 

Quanto a mim, meus amigos, não recuo. 
(Com decisão, tomando a mão de Lampugnano) 
Dá-me a mão, Lampugnano; eu te prometo 

Um braço forte, um peito destemido, 
Decidido a se expor aos golpes todos. 

Vamos juntos morrer. 
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LAMPUGNANO 
Vamos vingar-nos! 

 
OLGIATO 

Adeus! Adeus!... 
(Querendo sair com Lampugnano, Visconti e Montano se opõem) 

 
VISCONTI 

Olgiato! 
 

MONTANO 
Espera, Olgiato! 

 
OLGIATO 
Deixai-nos. 

 
VISCONTI 

Meu amigo, ouve primeiro. 
Cuidas que no perigo te abandono? 

 
OLGIATO 

Ah, não! Tens uma irmã!... Vive por ela; 
Ela é pura e inocente como um Anjo; 

Deus me preserve de roubar-lhe o apoio, 
Que em ti lhe deu. 

 
MONTANO (segurando em ambas as mãos de Olgiato, e levando-as ao 
peito) 

Oh jovem corajoso! 
Meu discípulo amado! tu coroas 

Os esforços de um velho. Essa tua alma 
E digna de um Romano de outro tempo. 

 
OLGIATO 

Ainda não mereci honra tão grande. 
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VISCONTI 
Amigo meu da infância, eu te suplico 

Uma só graça; escuta. 
 

OLGIATO 
Fala. 

 
VISCONTI 

É certa 
A morte para nós, quer eu te siga, 
Quer te deixe, no caso que o tirano 

Possa escapar ao golpe que o espera. 
E qual será de minha irmã a sorte? 

Já cuido vê-la entregue às ímpias garras 
Desse cruento abutre; arrebatada 

Vejo-a passar de suas mãos infames 
Às mãos tintas de nosso próprio sangue 

Dessa desenfreada soldadesca! 
Oh, que só esta ideia me lacera! 

Não, meu amigo, pela Santa Virgem, 
Não queiras ser a causa da desgraça 

De uma jovem que te ama... Escuta, escuta; 
Reflitamos melhor. — Que nos importa 

Viver aqui, ou fora destes muros? 
Deixemos esta terra malfadada; 

Vamos, vamos viver em outro solo, 
Onde o ar empestado do tirano 

Não possa nodoar nossa virtude: 
Vamos juntos viver com Angelina; 

Sim, Olgiato, meu amigo! eu te amo, 
E quisera que tu meu irmão fosses. 

 
OLGIATO (com a maior perturbação) 

Ah, Visconti!!! 
 

VISCONTI 
Olgiato! cede, amigo! 
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OLGIATO 

Oh Deus! Que me propões, Visconti? 
 

VISCONTI 
A vida! 

 
OLGIATO 

A morte, e a desonra! 
 

VISCONTI 
A Deus entrega 

O castigo do monstro. 
 

OLGIATO (com resolução estoica) 
Já não posso; 

Eu dei minha palavra a Lampugnano. 
 

VISCONTI (para Lampugnano) 
Lampugnano, desiste. 

 
LAMPUGNANO 

Se quiseres, 
Olgiato, desiste; eu não te obrigo; 

Angelina merece um sacrifício. 
 

OLGIATO (com transporte) 
E minha irmã? 

 
VISCONTI 

Não lhe darás a vida 
Com isso. 

 
OLGIATO 

E a Pátria?... 
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LAMPUGNANO (querendo sair) 
Adeus; não te constranja 

Minha presença. 
 

OLGIATO 
Espera, eu vou contigo. 

 
VISCONTI 

Não, tu não sairás... Assim recusas 
A mão de minha irmã? 

 
OLGIATO 

Não a mereço  
Ninguém me deve amar. — A minha destra 

Casou-se com um punhal, e pede sangue. 
 

VISCONTI 
Morrerás, Angelina! O meu amigo 
É quem cruel te cava a sepultura. 

 
OLGIATO 

Eu vou livrá-la do feroz abutre 
Que me roubou a irmã. 

 
VISCONTI 

Com essa fúria, 
Cego, tu vás morrer. 

 
OLGIATO 

Deixa que eu morra; 
Vive tu... 

 
VISCONTI 

Cede, amigo! 
 

OLGIATO 
Não. 
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VISCONTI 
Escuta. 

 
OLGIATO 

Não, não posso. 
 

VISCONTI 
Cruel!... 

 
OLGIATO 

Adeus! 
 

VISCONTI (repelindo-o de si) 
Pois vai-te, 

Coração sem piedade! alma insensível! 
 

OLGIATO 
Adeus, amigos; — Lampugnano, vamos. 

 
(Saem ambos) 

 
VISCONTI (indo atrás deles) 

Para! Espera. 
 

OLGIATO 
Não mais. 

 
MONTANO (só) 

Milão, estás salva! 
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ATO TERCEIRO 
Vista de sala em casa de Visconti. 

 
 

CENA I 
Visconti e Angelina. 

 
(Visconti assentado, com os cotovelos apoiados sobre uma mesa, em atitude 
de profunda meditação: Angelina em pé) 

 
ANGELINA 

Caro irmão, o que tens?... Fala, Visconti. 
Por que, nessa tristeza mergulhado, 

A tua irmã ocultas os teus males? 
Desabafa teu peito. — Por que queres 

Agravar tua dor com tal silêncio? 
Não sabes que eu também contigo sofro? 
Que melhor confidente achar tu podes? 

Talvez melhor que os teus próprios amigos 
Eu possa consolar-te na desgraça, 

Se é que alguma desgraça aconteceu-te! 
 

VISCONTI (com perturbação) 
Desgraça, sim. Mas não me inquiras. 

 
ANGELINA (com espanto) 

Como! 
Não sou eu tua irmã?... A ti ligada, 
Sem outro apoio, a tua desventura 

Não será também minha? Acaso pensas 
Que não devo saber dos teus segredos 
Para não revelá-los?... Tu te enganas! 
Um segredo que tanto te incomoda, 
Pode ter perigosas consequências; 

E uma mulher às vezes tem lembranças 
Tão repentinas, que atenção merecem. 
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VISCONTI (incomodado) 
Ah! deixa-me, Angelina! 

 
ANGELINA 

Irmão querido, 
Por que voltas os olhos, e me evitas? 
Tanto minha presença te importuna? 

 
VISCONTI (impaciente) 

Ah! deixa-me; eu te rogo. 
 

ANGELINA (com mais ternura) 
E me repeles 

Com tal dureza? 
 

VISCONTI (amargurado) 
Cala-te. 

 
ANGELINA (assustada) 

Que é isto? 
Serei eu de teus males causadora? 

Então o que fiz eu?... Por que motivo? 
 

VISCONTI (com explosão dolorosa, levantando-se) 
Tu não me deixarás? 

 
ANGELINA (suspensa um pouco como querendo sufocar o pranto, e com 
voz trêmula) 

Eu já te deixo! 
(Retira-se lentamente, limpando os olhos. Visconti encruza os braços, e 
caminha, refletindo com inquietação) 
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CENA II 
 

VISCONTI (só) 
Que aflição é a minha! ah! Olgiato 

Deixou-me, ingrato, sem querer ouvir-me! 
Que hei de fazer? Seu gênio é indomável, 

Ardente, impetuoso... ele não cede. 
Seu coração é duro, inacessível 

Aos encantos de amor; sua alma estoica 
Só de ideias severas se alimenta. 

Nada posso fazer para abrandá-lo. 
Entretanto é mister que eu me decida 
A tomar um partido agora mesmo... 

Segui-lo? Não; que deixo a irmã sozinha: 
Por mim não duvidara... Abandoná-lo, 
Vê-lo marchar com intrepidez à morte, 

Para salvar à pátria, e eu, cobarde, 
Ficar, para gozar! oh não, não posso! 
Sou seu amigo! Oh dura alternativa! 

Que peso é uma irmã em casos destes! 
E que meio haverá?... céus, inspirai-me! 

Agora me recordo que Angelina 
Ainda há pouco me disse, que as mulheres 

Têm às vezes lembranças repentinas. 
Talvez que ela me indique alguma ideia. 

Angelina! Angelina!... Mas que faço? 
Deverei confiar este segredo 

A uma jovem? 
 

 
 

CENA III 
Visconti e Angelina. 

 
ANGELINA (com ressentimento) 

Eis-me aqui, Visconti. 
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VISCONTI 
Minha irmã. 

 
ANGELINA 

O que tens para ordenar-me? 
 

VISCONTI 
Nada, Angelina... Eu quero comprazer-te. 

Quero de minha dor expor-te a causa. 
 

ANGELINA (com ironia) 
Vê bem se te eu mereço confiança. 

 
VISCONTI 

Sim, minha irmã. Desculpa-me, se há pouco, 
Aflito como estava, repeli-te. 

Um segredo importante me atormenta. 
Já sabes que Olgiato busca a morte! 

 
ANGELINA 

Que! a morte! Olgiato?... E tu que fazes? 
 

VISCONTI 
A desonra talvez, sem que meu braço. 

O possa sustentar, ou defendê-lo. 
 

ANGELINA 
Como assim? 

 
VISCONTI 

Conspirando contra o Duque. 
 

ANGELINA 
Conspirando? e com quem? 

 
VISCONTI 

Com Lampugnano. 
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ANGELINA 
Com Lampugnano!... Que! Pois também ele? 

Gentil-homem do Duque, e seu amigo! 
 

VISCONTI 
Um tirano feroz não tem amigos, 

E se ele às vezes um valido escolhe 
E só pelo prazer de aniquilá-lo. 

Galeazzo não quer que haja um só homem 
Que ao menos uma ofensa não receba. 
Já com razão se queixa Lampugnano. 

 
ANGELINA 

E o que se espera desse monstro horrendo 
Que nem da própria mãe poupou a vida? 

Não foi Branca Visconti envenenada 
Em Cremona? E quem foi seu assassino? 

Ele, que mesmo aqui a maltratava, 
E por fim a desterrou, para livrar-se 

De quem para a virtude o aconselhava! 
Filho que nem a própria mãe respeita, 

Que insulta a Natureza e as leis Divinas, 
Como há de respeitar as leis humanas? 
Do inferno a porta está para ele aberta, 

Satanás o aguarda... A sua morte 
Horrível deve ser. 

 
VISCONTI 

Talvez bem cedo 
Vá dar contas a Deus de tantos crimes. 

 
ANGELINA (com entusiasmo) 

Graças ao Céu! — cumprir-se-ão meus votos! 
Já tomo alento mais desassombrada. 

Apareceu enfim uma alma nobre; 
Para vingar as vítimas do monstro, 

E dar a paz aos corações das virgens! 
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Apareceu um peito, um braço egrégio, 
Para salvar a honra das famílias, 

E extinguir o veneno em sua fonte! 
Apareceu um jovem corajoso, 

Um herói milanês que ao povo ensine 
A sustentar a sua dignidade! 

E é Jerônimo Olgiato, o teu amigo, 
Esse jovem herói, que tanto empreende! 

Não me enganaram meus pressentimentos! 
Aquele rosto que a virtude anima, 
Aqueles olhos firmes, fulminantes, 

Aquela voz que encanta, e atrai as almas, 
Aquela nobre majestade, impressa 
Em todas as ações e movimentos; 

Tudo nele um herói me anunciava. 
Eu sempre me dizia: — Este Mancebo 

É destinado para grandes feitos; 
Que com tal coração, com tal aspeto 

Ninguém ao mundo vem inutilmente. 
Se eu o estimava, agora. 

 
VISCONTI 

O quê? Prossegue. 
 

ANGELINA 
Agora, e por que não direi que o amo? 

Além dos dotes de celeste origem, 
Não é ele de um tronco ilustre e nobre? 

 
VISCONTI 

Infeliz! teu amor bem mal empregas. 
 

ANGELINA (suspensa) 
Que dizes? Mal? 
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VISCONTI 
Seu coração não sente 

Por ti igual afeto. 
 

ANGELINA (assustada) 
Ama ele a outrem? 

 
VISCONTI (com desdém) 

A ninguém. 
 

ANGELINA (tranquila) 
A ninguém? Ah! 

 
VISCONTI 
Sua alma 

Não pertence a este mundo. Outros cuidados 
A separam da terra... Um pensamento 
Só o domina, e para a morte o impele: 

É como um sonho de febril acesso, 
Que só lhe mostra em ilusório quadro 
Um ponto luminoso, imperturbável. 

Em seu transporte esquece-se de tudo: 
Firme como um penedo, não se dobra 

A força das razões, e dos exemplos. 
Nada o pode vencer; — nem o teu nome 
De leve o enterneceu; fugiu, deixou-me, 

Só para o não ouvir. 
 

ANGELINA (com espanto) 
Meu nome! e como? 

E com que intenção o proferiste? 
 

VISCONTI 
Não to direi, por não angustiar-te. 

Nunca, nunca, pensei!... 
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ANGELINA 
Não me angustias; 

Podes falar Eu quase que o prevejo. 
 

VISCONTI 
Pois bem, isso te baste. 

 
ANGELINA 

Dize ao menos 
O que querias tu que ele fizesse? 

 
VISCONTI 

Que por amor de ti prezasse a vida; 
Que deixasse Milão com seu tirano, 

E viesse conosco para Roma, 
Ou para outra qualquer parte da Itália, 

Onde viver pudéssemos tranquilos. 
O mundo é grande! e nunca falta ao homem 

Deus, a terra, e o ar; e com o trabalho 
Obtém-se o resto. 

 
ANGELINA 

Então amigar queres? 
 

VISCONTI 
Fora resolução mais acertada. 

 
ANGELINA 

E deixarás o amigo exposto à morte? 
 

VISCONTI 
Ele o quer. 

 
ANGELINA 

E depois, se a Providência 
Der a seu nobre esforço um digno prêmio; 

Se ele vencer, o que farás? 
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VISCONTI 
Viremos 

Abraçá-lo, e aplaudir o seu triunfo. 
 

ANGELINA 
E ele então te dirá: — Tu me deixaste, 

Quando se me antulhava a morte e a infâmia: 
Tu fugiste de mim, quando eu votava 

Meu sangue e minha vida a bem de todos: 
O céu me protegeu, venci, e o povo 
Por seu libertador grato me aclama: 

Agora reina a paz na Lombardia. 
 

OLGIATO 
Goza tranquilo o fruto da vitória, 

Que meu braço alcançou para o bem público; 
Goza sem susto; já não há um monstro, 

Que te infunda terror. — Irmão querido, 
Isto te ele dirá. — E com que rosto 
Serás tu testemunha de seus feitos? 

Teu nobre coração como varado 
Não será de remorsos nesse instante? 

Poderás vê-lo, poderás ouvi-lo 
Sem que o pejo te roube a cor e a força? 
Sem que nos lábios trêmulos, sem vida, 

A teu pesar subitamente expire 
A voz da gratidão para aplaudi-lo? 

 
VISCONTI 

Angelina! não mais... Será possível 
Que até a própria irmã assim me exprobre! 

E por quê?... Tu não vês que se eu hesito 
E só por causa tua? Não reparas 

No grande risco de uma ousada empresa. 
De um temerário arrojo? Que é mais certa 

A morte, que a vitória. E se eu te deixo 
Só, e me entrego ao ímpeto da raiva, 
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Que me incha o coração há muito tempo, 
Se eu vou, e morro, — desvalida órfã, 
O que há de ser de ti? — Acaso devo 
Uma vida arriscar, da qual depende 
A tua própria vida, e a honra tua? 

Oh meu pai! oh meu pai! se vivo foras, 
Contigo ela ficar, e abençoado 

Por ti, não esperara alheio impulso 
Para ir sacrificar-me pela pátria! 

Ah, minha irmã! como és cruel e injusta! 
Quão mal de teu irmão conheces a alma! 
Tu convertes em crime, ou em fraqueza, 

O que é excesso em mim de amor fraterno? 
Injusta, injusta irmã! 

 
ANGELINA 

Não sou injusta, 
Ah, não! Se te ofendi, por Deus te peço 

Que me perdoes. 
 

VISCONTI 
Tu nem refletiste 

Nas palavras cruéis, envenenadas, 
Que contra mim soltaste, como setas, 
Que estão meu coração dilacerando. 

 
ANGELINA 

Basta! tua bondade reconheço. 
Vejo que é só o amor que me consagras 

Quem te faz hesitar em teus deveres. 
Mas ouve: — para que não sacrifiques 
A pátria à tua irmã, nem esta à pátria, 

Façamos outra coisa. 
 

VISCONTI 
O quê? prossegue. 
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ANGELINA 
Vamos todos. — Eu quero acompanhar-te. 

O horror ao monstro assaz valor me inspira. 
Se o céu nos for propício, como espero, 

Uma parte da glória será minha, 
E se morrermos, juntos morreremos. 

 
VISCONTI 

Que estás dizendo? Que loucura é essa? 
 

ANGELINA 
Dá-me, dá-me um punhal; irei contigo. 

 
VISCONTI 

Repara que és mulher, mulher e fraca! 
 

ANGELINA 
Mulher no corpo sou, mas varão n'alma, 
E se de homem vestir-me, serei homem. 

Dá-me um ferro, e consente que eu te siga. 
 

VISCONTI 
Qual ferro! com que mão hás de vibrá-lo? 

 
ANGELINA 

Com esta! — O mesmo sangue que te anima, 
O sangue dos Viscontis em mim corre! 

Nem serei das mulheres a primeira 
Que pelo seu pais se sacrifique; 

Sempre a Itália foi fértil de Heroínas, 
E Milão mais de mil viu em seus muros! 

 
VISCONTI 

A cólera te cega; não prossigas. 
 

ANGELINA 
E por quê? Cuidas tu que o amor da pátria, 
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O amor da justiça, o horror ao monstro, 
De uma mulher no coração não cabem? 

Não temos nós uma alma? 
 

VISCONTI 
Mais prudência; 

Minha irmã!... mais prudência... Ai vem gente. 
Quem me procura? 

 

 
 

CENA IV 
Os mesmos e Olgiato. 

 
OLGIATO (sombrio) 
Teu amigo Olgiato. 

Senhora, tenho a honra de saudar-vos. 
 

ANGELINA 
Outro tanto, senhor. 

 
OLGIATO (para Visconti, apertando-lhe a mão) 

Visconti! 
 

VISCONTI 
Amigo. 

 
OLGIATO (com voz grave e atribulada) 

Sempre o serei. — Abraça-me, e desculpa 
Do meu transporte o excesso.—Eu trago esta alma 

Tão agitada, e o corpo tão molesto 
De contínuas vigílias, que nem posso 
No acesso de furor contrafazer-me; 

De mais, um pensamento grande, — e horrível, 
Tu bem sabes qual é, tanto me absorve, 
Que esquecido de mim, a nada atendo. 

Arrependido estou. 
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VISCONTI (interrompendo-o) 
Do teu intento? 

 
OLGIATO 
Ah! não. 

 
VISCONTI (desdenhoso) 

Então de quê? 
 

OLGIATO 
Do meu transporte. 

De te haver respondido ardendo em raiva, 
Quando meigo devera agradecer-te 

Um favor, um tesouro, um bem tão grande, 
Que feliz me fizera até sonhando, 

E que agora um destino fero e duro 
Me obriga a rejeitar! — Fatal estrela 

De certo presidiu a hora infausta 
Em que a triste mãe me deu ao mundo! 

Nasci para sofrer! — Obedeçamos 
A vontade do céu. 

 
VISCONTI 

Não és tu livre? 
Não acuses o céu dos teus delírios. 

 
OLGIATO 

O que sabemos nós sobre esse ponto?! 
Deus vê tudo; o futuro lhe é patente! 

E o que eu hei de fazer, e ainda ignoro, 
Já ele o sabe. 

 
VISCONTI 

Então és fatalista? 
 

OLGIATO 
Nem eu sei o que sou; e me confundo 



61 

 

Quando minha alma abismo em tal arcano. 
Também de que me serve aprofundá-lo, 

Se aos homens são vedados tais mistérios? 
Nós só fazemos o que Deus permite. 

A fé é a melhor ciência humana. 
 

VISCONTI 
Assim é. Mas, por que tu me procuras? 

 
OLGIATO 

Para que me perdoes e me abraces. 
 

VISCONTI 
E agora qual é o teu intento? 

 
OLGIATO 
O mesmo. 

 
VISCONTI 
O mesmo?! 

 
OLGIATO 

Sim. 
 

VISCONTI 
Pois bem... Avante. 

Faze o que intentas. Cobre-te de glória. 
Fique comigo a infâmia de deixar-te. 

Mas justa causa eu tenho. Deus o sabe. 
(Cobre os olhos com as mãos, e assenta-se) 

 
OLGIATO (comovido) 

Também eu, e só isso me angustia. 
 

ANGELINA (com resolução) 
A causa eu sou; — eu só. Mas já lhe disse 
Que se esqueça de mim, ou que me deixe 
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Acompanhar-vos em tão nobre empresa. 
A meu pesar sou causa de uma infâmia... 

 
VISCONTI 

Fora melhor que te calasses. 
 

OLGIATO (para Angelina) 
Como? 

Tudo sabeis, senhora?... e conspirada 
Não estais contra mim? 

 
ANGELINA 

Por quê?... só sinto 
Que meu irmão, por mim, de si se esqueça. 

Este amor fraternal tão excessivo 
É só quem o flagela, e me constrange. 

Ah! senhor Olgiato, eu vos invejo 
O nobre pensamento, — e mais que tudo 
Invejo a sorte de homem. — Malfadada! 

Por que nasci mulher? 
 

VISCONTI (com profundo pesar) 
Para desgraça 
Minha e tua... 

 
ANGELINA 

Assim é... 
 

OLGIATO 
Oh, caro amigo!... 

Senhora! por quem sois, por Deus vos rogo, 
Não mais vos aflijais. Vossas palavras 

São agudos punhais nos meus ouvidos. 
Esquecer-vos de tudo, — e de mim mesmo. 

Quisera aqui morrer para aplacar-vos. 
Eu o culpado sou; — sim, morrer devo. 
Eu só... para aplacar ao mesmo tempo 
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A sombra de uma irmã, que de contínuo 
Se mostra ensanguentada ante meus olhos, 

Clamando que lhe vingue a honra e a morte, 
E de meu braço a lentidão crimina! 

Não ignorais, senhora, o fim horrível 
De minha triste irmã. Como vós, bela, 

Jovem e recatada, não livrou-se 
Das torpes mãos do infame Galeazzo. 
Esta lembrança como um quadro vivo 

Me segue, e me acompanha a toda parte, 
No meu leito, na rua, agora mesmo, 

Agora mesmo se me antulha a imagem 
De minha cara irmã... em vós a vejo, 
E me pede. Ah! senhora, perdoai-me; 

Desculpa-me, Visconti; — o que ela pede 
E o que tu em meu lugar farias. 

Tu inda tens irmã. Temes por ela; 
Eu por amor da minha, a morte busco. 

Ah! Não fosse este o peso que me esmaga, 
Que a vossos pés, senhora, neste instante 

Depusera o punhal, e amara a vida. 
 

VISCONTI (enternecido lançando-se nos braços de Olgiato) 
Oh, meu amigo!... basta, não me firas 

O coração. Eu louvo o teu intento. 
 

ANGELINA 
Senhor, as minhas lágrimas expliquem 
O que meus lábios proferir não ousam. 

 
OLGIATO (com mágoa) 

Ai de mim!... Oh mil vezes desgraçado! 
Oh minha mãe! por que me deste a vida? 

 
ANGELINA (com ternura) 

Ah, senhor Olgiato! 
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VISCONTI 
Meu amigo! 

 
OLGIATO (sufocado) 

Não posso mais; o coração me estala. 
Falta-me o ar, sufoca-me... deixai-me... 

 
(Querendo sair, Angelina e Visconti o seguram pelo braço com ternura ) 

 
ANGELINA e VISCONTI 

Oh Deus! 
 

OLGIATO 
Ah! 

 
VISCONTI 

Tranquiliza-te. 
 

ANGELINA 
Assentai-vos. 

 
(Olgiato assenta-se abatido, cobre os olhos com as mãos e sacode a cabeça 
como desesperado) 

 

 
 

CENA V 
Os mesmos e Lampugnano. 

 
VISCONTI 

Lampugnano! 
 

OLGIATO (levantando-se à esta voz e em atitude estática) 
Pois já!!! 

 
LAMPUGNANO (embaraçado) 

Nada é contigo. 
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VISCONTI (assustado) 
Então o que há? 

 
ANGELINA 
Que susto! 

 
LAMPUGNANO (para Angelina) 

Nada. 
 

VISCONTI 
Fala. 

 
LAMPUGNANO (para Visconti) 

É um particular; a ti somente 
Quisera expor. (Para Angelina) 

Senhora, desculpai-me. 
 

VISCONTI 
Segredo?! 

 
ANGELINA 

Que temor me gela o sangue! 
 

VISCONTI (com sorriso afetado para Angelina) 
Retira-te, Angelina; , contentemos 

Ao senhor Lampugnano. 
 

ANGELINA 
Eu vou. Que é isto! 

 

 
 

CENA VI 
Os mesmos, menos Angelina. 

 
VISCONTI 
Podes falar. 
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LAMPUGNANO 

Nem mesmo assim me animo. 
 

OLGIATO 
Lampugnano! que novas vens trazer-nos? 

Meu coração parece que adivinha. 
Não digas. 

 
VISCONTI 

Fala, amigo! 
 

LAMPUGNANO (para Olgiato) 
É necessário 

Para evitar talvez maior desgraça. 
 

VISCONTI 
Dize já. 

 
LAMPUGNANO 

Galeazzo. 
 

OLGIATO E VISCONTI 
Galeazzo?!! 

 
LAMPUGNANO 

Sabe já... 
 

VISCONTI (assustado) 
Sabe o quê? 

 
LAMPUGNANO 

Que sacrifício! 
 

VISCONTI 
Não me ocultes o mal que tem remédio. 
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LAMPUGNANO 
Só por isso sou núncio de más novas. 

 
VISCONTI 

E de minha pessoa que se trata? 
 

LAMPUGNANO 
De outra talvez mais cara. 

 
VISCONTI 

De Angelina! 
(Fica imóvel com os olhos pasmados) 

 
OLGIATO 

O coração presságio mo dizia!... 
 

LAMPUGNANO 
O Duque sabe que ela está contigo, 

E já... 
 

OLGIATO (interrompendo-o) 
Não digas mais... prevejo o resto. 

Oh monstro! não há sangue que te farte! 
 

VISCONTI (como tornando a si com um riso feroz) 
Ele já sabe e já projeta a infâmia!... 
Oh! em vão procurei suster o raio; 

Ele caiu-me em fim!... Pois bem, agora 
Sei o que hei de fazer... eu me decido... 

Somos três... 
 

OLGIATO 
O que intentas? 

 
VISCONTI 

Meus amigos, 
Angelina nos ouve. Não podemos 
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Livremente falar Algumas ordens 
Tenho que dar. Assim, ide esperar-me 

Um pouco no jardim do Cemitério 
De Santo Ambrósio. 

 
OLGIATO 

Lá te aguardaremos. 
 

VISCONTI 
Bem. 

(Olgiato e Lampugnano dão alguns passos para sair, Olgiato para, 
voltando o rosto para a cena) 

 
OLGIATO (com intenção) 

O prazo é ao pé da sepultura 
De minha irmã. 

 
VISCONTI 

Ao pé da sepultura!... 
 

OLGIATO 
Sim, lá mesmo. 

 
VISCONTI 
Pois bem. 

 
OLGIATO e LAMPUGNANO 

Adeus! 
 

VISCONTI 
Até logo. 
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ATO QUARTO 

Vista de jardim que faz parte do cemitério de Santo Ambrósio, plantado de 
salgueiros e ciprestes; alguns túmulos de mármore, e entre eles o da irmã de 
Olgiato, que deve estar no primeiro plano, à direita do espectador; no fundo 
o exterior da Igreja, de arquitetura lombarda; algumas arcadas em 
perspectiva, representando ao longe o claustro da Igreja. O céu sereno, e 
pouco estreitado. A cena é esclarecida pela lua. Do lado oposto ao túmulo 
mencionado haverá um oratório de pedra, diante do qual estará uma 
lâmpada acesa, suspensa por uma cadeia de ferro. 

 
CENA I 

OLGIATO (só, encostado ao túmulo de sua irmã) 
Eis-me aqui, minha irmã! — Nunca Olgiato 

Esqueceu-se de ti. — Bastantes vezes 
Têm minhas preces lúgubres vibrado 

Os ares deste fúnebre remanso. 
Assaz sobre esta pedra que te cobre 
Tenho vertido lágrimas saudosas... 

Este é o refrigério de meu peito, 
Triste consolação do malfadado, 

Para quem já não há lugar no mundo... 
Ah, corram minhas lágrimas... ah, corram 
Sobre este frio mármor! — Sobre a campa 

Bem ressoam as lágrimas dos vivos... 
Talvez últimas sejam! — Se eu pudesse 

Aqui ficar, como uma dura estatua, 
Debruçado sobre esta sepultura, 

Em pedra convertido! — Mas do mundo 
A voz ainda me chama; — e o teu cadáver, 

Querida irmã, ao mundo me repele. 
Eu irei, sim, irei, ao teu mandado, 

E nem hei de voltar sem ter cumprido 
O horrendo sacrifício... O punhal tinto, 

E gotejando o sangue ainda quente 
Daquele algoz da tua honra e vida 
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Hei de trazê-lo aqui: — hei de com ele 
Marcar o dia da vingança tua 

Junto ao teu epitáfio; e por memória 
Como um troféu cravá-lo nesta pedra. 

Não, não me hás de escapar, eu te prometo, 
Ou hei de aqui ficar eternamente, 

Como estes que da morte o sono dormem, 
Livres do teu furor, livres do mundo. 

(Depois de um momento de pausa) 
Mas ah! nem mesmo a ideia da vingança, 
Que de minha alma o ardor refrigerava, 

Pode agora acalmar o meu tormento. 
Esta aflição interna, este martírio, 

Esta angústia mortal que me sufoca, 
E me faz odiar o mundo e a vida, 

Como se há de extinguir?— Posso vingar-me; 
Mas da vingança é breve o regozijo, 
E após no coração renasce a mágoa, 

E a lembrança da ofensa nunca morre. 
Oh monstro! tu não tens bastante sangue 

Para nele afogar as minhas iras. 
Eu quisera, rompendo as tuas veias, 

Que teu sangue jorrasse como um rio, 
E de Milão lavasse o pavimento, 

Que por teus pés infames foi calcado. 
Quisera retalhar em mil pedaços 

Esse teu corpo, a Satanás vendido, 
E com eles dar pasto aos cães errantes. 
Mil vidas que tivesses, se as perderas 

Na ponta de um punhal, uma após outra, 
Entre mil agonias, e mil vascas, 

Nem assim pagarias teus horrores. 
Não há tormentos por cruéis que sejam 

Que igualem a teus crimes vergonhosos: 
Não há castigo que sofrer tu possas, 

Que outros por ordem tua não sofressem: 
Para ti todo o inferno inda não basta; 
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Infame matricida, vil devasso, 
Nasceste para algoz, não para Duque. 
Grande Deus! onde está tua justiça? 

Onde está tua sábia providência? 
Teu amor e bondade em que consistem? 

Por que geras os maus? — ou, se os não geras, 
Por que consentes que eles nos dominem, 
Que eles sejam dos bons o atroz flagelo? 

Terás fechado os olhos a este mundo, 
Tão pejado de horrores, que parece 
Um inferno onde Lúcifer só reina? 

Não te acendem as iras tantos crimes? 
Teus raios onde estão, que os não dardejas 

Sobre a cabeça do ímpio ousado e louco 
Que as tuas santas leis profana e pisa? 

Oh meu Deus! oh meu Deus! será possível 
Que viva, e mando tenha sobre os homens 
Um monstro que te insulta, quebrantando 
Teus mandamentos todos, sem que a terra 

Se abra para tragá-lo, mesmo quando 
Ele curvado aos pés dos teus Altares 
Te pede que o protejas, e o defendas? 
Fora melhor que a terra não fizesses, 

Si para seres tais a destinavas. 
Mas que impiedade é esta!... onde me arrojo? 
Que abismo em meu furor me estou cavando? 
Ah! — Pode a Deus interrogar um homem?! 

Senhor! o teu poder é sem limites, 
Tua bondade imensa, inesgotável, 

Perdoa o meu delírio, e nem consintas 
Que a esperança e a fé deixem minha alma, 
E a blasfêmia se abrigue nos meus lábios. 

Nada sou, oh meu Deus! nada mereço, 
E na minha demência só te rogo 

Que assaz valor me dês para servir-te. 
Limpando a terra deste novo Nero. 

Se isto mesmo é um crime, não me atendas, 
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Não me atendas, Senhor; eu só desejo 
Em tudo conformar-me aos teus mandados, 

Ainda mesmo que não os compreenda... 
Quem sabe se o tirano é o instrumento 
Da vingança do céu, como o verdugo 

É da humana justiça o confidente! 
Ah!... se agora uma voz de entre estas campas 

Animar-me viesse, ou dissuadir-me! 
Si algum pressentimento, algum presságio 

Me revelasse agora o meu destino! 
Céus, que me ouvis! oh lua, que esclareces 

O sepulcral horror deste jazigo! 
Estrelas, que brilhais no firmamento! 

Oh túmulos! Oh sombras! Oh ciprestes 
Desta medonha habitação da morte! 

Dai-me um signa], eu vos invoco, — dai-me, 
Eu quero... eu ouso até desafiar-vos! 

Sombra de minha irmã! vem, eu te evoco, 
Vem, — mostra-te a meus olhos. Oh!... E ela!... 

(Treme horrorizado, recua, e depois se encaminha para o lugar em que se 
lhe afigura a sombra, examinando o que seja) 

Que!... E uma ilusão! Fui fascinado 
Pelo clarão da lua entre os ciprestes!... 
Ainda visto não tinha aquela estatua 

Que alveja com o luar! Como enganei-me... 
Cuidei a sombra ser da irmã querida. 
Mas por mim não altera a Natureza 

Suas leis... Ninguém vem... ninguém me escuta. 
Só da morte o silêncio me responde... 

O coração palpita, arrepiados 
Tenho ainda os cabelos... Que frieza 

Me afrouxa os membros. Minha irmã, recebe 
Este corpo magoado de vigílias, 

E de tormentos, sobre tua campa... 
(Enquanto diz estes versos com voz cansada, marcha lentamente para o 
túmulo, e atira-se sobre ele) 

Ah, quando acabarei esta viagem! 
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Já seu peso se torna insuportável. 
Oh! quanto, minha irmã, por ti padeço! 
Quanto perco por ti! — Bela Angelina, 

Recusei teu amor, e tua destra, 
O coração magoei do meu amigo; 

Entretanto eu te adoro... tu somente 
És de minha alma o predileto encanto. 

Quanto perdi! Tu deves odiar-me. 
(Tomando repentinamente altitude de quem escuta com espanto) 

Que! Ouvi um sussurro, não me engano, 
Ouço passos, alguém aqui caminha. 

 

 
 

CENA II 
Olgiato e Visconti. 

 
VISCONTI (dentro) 

Olgiato!... 
 

OLGIATO 
Visconti! 

 
VISCONTI 

Tardei muito? 
 

OLGIATO 
Não. 

 
VISCONTI 

Com quem conversava"? 
 

OLGIATO 
Eu? — Com os mortos, 

Que me hão de ver bem cedo no seu reino. 
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VISCONTI 
Deixemos essas lúgubres ideias. 

Onde está Lampugnano? 
 

OLGIATO 
No caminho 

Separou-se de mim, para ir à casa 
De Montano. 

 
VISCONTI 
A que fim? 

 
OLGIATO 

Para trazê-lo; 
Sua presença aqui é necessária. 

 
VISCONTI 

Eu inútil a creio. — As cãs lhe pesam, 
E o fazem refletir como um medroso 

Em críticos momentos. Na cadeira 
Sobeja-lhe o vigor para exprimir-se; 

Mas para a ação lhe falta aquela audácia 
Que só em peitos juvenis se encontra. 

Que não venha ele agora dissuadir-nos, 
Com os gelados discursos da prudência. 

Não nos convém ouvir razoes opostas 
Ao nosso firme intento. Só nos cumpre 

Tratar da escolha de acertado meio, 
Que a eficácia da empresa não destrua. 

E como já seu animo definha, 
Ou com o pendor da idade, ou com o perigo 

Que enorme se lhe antulha, assaz receio 
Que a sua frouxidão nos contagie. 

Estou decidido enfim, não me arrependo: 
Hei de ir avante, quando mesmo tudo 
Contra mim se conspire; e se Montano 

Vier para indicar razões contrarias, 



75 

 

Eu sairei daqui sem dar-lhe ouvidos. 
 

OLGIATO 
Não importa; devemos atendê-lo, 

Devemos respeitá-lo; é nosso Mestre; 
E se a velhice a intrepidez murchou-lhe, 

Não lhe roubou contudo o nobre orgulho 
De homem honrado, independente e livre. 

Velhice como a dele é respeitável! 
Nós somos filhos de uma tal velhice. 
Na corrupção geral que nos rodeia, 

De quem herdamos a nobreza d'alma? 
O ardente amor da santa liberdade, 

Que como um fogo gira em nossas veias, 
Donde nos veio? donde? — De seus lábios! 

Foram suas lições que nos ergueram 
Da classe desses nobres ociosos, 

Distintos pelo alarde de seus vícios. 
Sem ele, talvez nós, menos zelosos 
Do pundonor, seguíssemos a trilha 

Em que se perdem tantos gentis-homens. 
O insulto que vingar tanto almejamos, 

Muitos o solicitam. Não são raros 
Os que fecham os olhos à desonra 

Que segue o Duque ao centro dos palácios, 
Onde tantos esposos o recebem 

Com prazenteiro rosto e acatamento, 
Crendo-se honrados com a visita sua. 
Eu não sei sem Montano o que seria, 
E o que pensara; assim agradecido 

Confesso o que lhe devo, e não me abato 
O nome publicando de meu Mestre. 

 
VISCONTI 

Nem creias tu que ingrato me envergonhe 
De confessar o mesmo: oh não! Diverso, 

E mui diverso é isso do que eu disse. 
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OLGIATO 
Nem eu te exprobro. 

 
VISCONTI 

O que te eu disse, e digo 
E que tão firme estou no meu projeto, 

Que não há forças que voltar me façam. 
E quando ele se oponha, argumentando 

Com a ideia do perigo, nem por isso 
A morte fugirei, se ela me espera 

Como o único prêmio deste arrojo. 
 

OLGIATO 
Nem eu. Mas ei-los já. 

 
VISCONTI (olhando) 

É só um homem! 
 

OLGIATO 
Um só!... Então Montano!... 

 
VISCONTI 

É Lampugnano! 
 

 
 

CENA III 
Os mesmos e Lampugnano. 

 
OLGIATO 
Vens só! 

 
LAMPUGNANO 

Não. Ai vem também Montano; 
Mas ele com prudência demorou-se, 

Por não entrarmos dois ao mesmo tempo; 
Que, como inda transitam, poderia 
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Suspeitar-nos alguém, e até seguir-nos. 
 

VISCONTI 
E muito recear... 

 
OLGIATO 

Vou esperai-o. (Sai) 
 

 
 

CENA IV 
Visconti e Lampugnano. 

 
VISCONTI 

Dize-me, Lampugnano, de que fonte 
A notícia te veio, que me deste? 

E como soube o Duque que Angelina 
Se acha em Milão, em minha companhia? 

 
LAMPUGNANO 

Cório, seu secretario, foi quem hoje 
Em conversa mo disse; eu apressei-me 

A prevenir-te logo; o resto ignoro; 
Mas difíceis não são as conjeturas: 

Naturalmente algum de seus espias, 
O seu Mouro talvez soube, e contou-lhe. 

 
VISCONTI 

Esse Mouro!, ainda eu hei de batizá-lo, 
Mas há de ser com o sangue dele mesmo! 

Esse Mouro, escudeiro do tirano, 
Tem a muitos cristãos tirado a vida. 

 
LAMPUGNANO 

Eis Montano. 
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CENA V 
Lampugnano, Visconti, Montano e Olgiato. 

 
MONTANO 

Ora pois, Deus não permita 
Que seja este lugar um mão presságio. 

Conspirar contra os vivos entre mortos!... 
 

OLGIATO 
Entre mortos, — mas vítimas do monstro! 

Ali está minha irmã! 
 

VISCONTI 
E vós, oh Mestre, 

Prestais fé a presságios? 
 

MONTANO 
Os romanos 

Mais sábios do que nós acreditavam. 
 

VISCONTI 
E vós? 

 
MONTANO 

Eu sou cristão. 
 

VISCONTI 
Também o somos. 

Deixemos os augúrios, e os romanos. 
 

OLGIATO 
Amigos, estes mortos nos escutam! 

Deus nos vê, ele seja nosso guia, 
E de nós o temor afugentemos. 

Mestre, vós já sabeis que justa causa 
Neste lugar nos une. Só se trata 

De vingar a justiça, e dar ao mundo 
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Novo exemplo de amor à liberdade! 
Nossa missão é esta. E quando temos 

A justiça e a razão do nosso lado, 
Temos a força; — e Deus será conosco. 

 
MONTANO 

E já tendes previsto as consequências? 
 

OLGIATO E VISCONTI 
Todas. 

 
MONTANO 

E não temeis... 
 

OLGIATO E VISCONTI 
Nada tememos. 

 
MONTANO 

Lampugnano! não falas? 
 

LAMPUGNANO 
Eu vos ouço; 

Meu intento gravou-se na minha alma; 
Acompanhado, ou só, hei de cumpri-lo. 

 
MONTANO (com entusiasmo) 

Eu louvo, e prezo vossa nobre audácia. 
Vós me honrais! se eu morrer não faço falta. 

Fiz homens! — Cada qual me excede em brios. 
(Mudando de tom) 

Porém, sei eu vos disser que Galeazzo 
Sabe que conspirais contra seus dias! 

(Movimento de atenção da parte do todos) 
Se traídos estamos!... 

 
OLGIATO, VISCONTI e LAMPUGNANO 

Nós traídos! 
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OLGIATO 
E por quem? 

 
VISCONTI 
Impossível! 

 
LAMPUGNANO 

Não importa; 
Se isso é certo, empreguemos maior zelo, 

Maior atividade. Hoje façamos 
O que amanhã talvez seja impossível. 

 
OLGIATO 

Não percamos o tempo: agora mesmo 
Vamos a toda parte procurá-lo, 

Cada qual do seu lado; e morra o infame 
Onde estiver. 

 
VISCONTI 

Pois bem; morra. — Partamos. 
(Todos, exceto Montano, dão alguns passos para sair) 

 
MONTANO (pegando no braço de Visconti) 

E tua irmã? 
 

(Olgiato e Lampugnano param) 
 

VISCONTI (puxando o braço) 
Não me faleis mais nisso. 

Agora minha irmã é só a morte. 
 

MONTANO 
Esperai, esperai; quero primeiro 

Abraçar-vos. 
(Abrindo os braços para abraçar a todos) 

Oh bravos gentis-homens! 
Meus amigos! Meus filhos! Meus discípulos! 
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Desculpai-me. Eu só quis experimentar-vos. 
Vosso valor, porém, vossa constância 

Agora me confundem. Meus discursos, 
Minha frieza, tudo foi astúcia 

Para mais excitar vossa coragem. 
Posso agora falar-vos. Quem conspira 
Deve a morte encarar com rosto firme, 

Os perigos prever, e desprezá-los: 
Sobre isso dispensais os meus conselhos. 
Mas, dizei-me: que plano haveis traçado? 

 
OLGIATO 

Nenhum por ora. 
 

VISCONTI 
Eu creio que devemos 

Ir ao palácio, e mesmo em audiência 
Feri-lo. 

 
MONTANO 

É temerário esse projeto; 
Ninguém se chega ao Duque; sua guarda 

Sem cessar o rodeia. 
 

LAMPUGNANO 
Então podemos 

No jardim esperá-lo: ele costuma 
Às vezes passear com a esposa e os filhos, 

Mal escoltado. 
 

MONTANO 
Se isso for possível, 

Além da espera até que o dia chegue, 
Não passareis de ocultos assassinos. 

 
OLGIATO 

Não; assassinos não! antes morramos, 
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E saiba o mundo todo quem nós somos. 
Um lugar procuremos onde o golpe 

Seguro seja, e a um tempo bem patente, 
Porque vejam que nós nada tememos. 
Amanhã vai o Duque a Santo Estevam 
Com toda a sua corte, acompanhado 

Do Embaixador de Mântua, e o de Ferrara, 
Como é de uso, assistir aquela festa. 

É boa ocasião; juntos à Pia, 
Podemos aguardá-lo; e num momento 

Ao entrar, nós iremos recebê-lo 
Nas pontas dos punhais, entre o tumulto. 

Destarte é impossível que ele escape. 
Eu creio que o terror será tão grande, 

Que estupefatos todos, e indecisos 
Nos deixarão sair; então iremos 

Chamar o povo às armas, dando vivas 
A liberdade: o povo já sem medo 

Do tirano, há de à nossa voz seguir-nos. 
 

VISCONTI 
Não escolhamos mais. 

 
MONTANO 

E nobre e ousado 
Esse plano; e depois? 

 
OLGIATO 

Convocaremos 
O Senado. 

 
MONTANO 
E a Duquesa? 

 
OLGIATO 

O que for justo 
O Senado o fará. 
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MONTANO 
E seus dois filhos, 

João e Hermes? 
 

VISCONTI 
Que morram! Extingamos 

Toda a raça dos Sforzas, todos esses 
Irmãos de Galeazzo: Luís Mouro, 

Otaviano, Ascânio e o Duque Bari. 
 

OLGIATO 
Esses sim, mas os filhos! inocentes 
Criancinhas, que mal fizeram elas? 

 
VISCONTI 

Também Deus castigou a raça humana 
Pelo crime do pai, do homem primeiro. 

O pecado de Adão pecado é nosso. 
 

OLGIATO 
Pois que nunca governem, mas que vivam, 

E que a infâmia do pai sobre eles pese. 
Longe de nós a bárbara vingança, 

E a sede de matar. Ah! não manchemos 
Com o sangue da inocência a nossa glória. 

 
LAMPUGNANO 

Assim seja! 
 

VISCONTI 
Pois bem; morra o tirano, 
E dos mais não tratemos. 

 
MONTANO 

Meus amigos, 
Nós temos decidido sobre a terra, 

Mas há no céu quem mais que nós decide! 
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Invoquemos seu nome, e seu socorro: 
Digne-se ele aprovar o nosso intento; 

Tudo com Deus; Deus seja o nosso guia. 
 
OLGIATO (pondo um joelho em terra de fronte do Oratório de pedra; os 
mais fazem o mesmo) 

Oh Santo protetor desta Cidade, 
Do povo milanês guarda e esperança, 

Nosso concidadão, oh grande Ambrósio, 
Se o nosso intento de expelir da pátria 

A impureza, o crime, e a tirania 
A tua aprovação merece, roga 

A Deus por nós, que vamos corajosos 
A pátria libertar. 

 
TODOS (levantando-se) 

Assim Deus queira. 
 
(Querendo retirar-se, caia a lâmpada no chão; param todos com sinal de 
terror)  
 

OLGIATO 
Que presságio fatal! 

 
MONTANO (resoluto) 

Ao Duque. 
 

VISCONTI (intrépido) 
Vamos. 
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ATO QUINTO 
Vista de uma sala ricamente adornada, pertencente ao consistório da 
Basílica de Santo Estevam, habitação do Arcipreste: largas janelas no fundo 
com vidros de variadas cores; portas laterais, devendo a da entrada, no lado 
esquerdo do espectador, ser de madeira, que possa cair com estrondo. — Ao 
levantar o pano, Olgiato, com Angelina pela mão direita, recebe com o 
braço esquerdo o abraço de Montano. Enquanto este fala, Visconti e 
Lampugnano também alegremente se abraçam; com as mãos dadas vão 
depois lentamente para a janela, onde fingem conversar. 

 
CENA I 

Montano, Olgiato, Angelina, Visconti e Lampugnano. 
 

MONTANO 
Une teu peito ao meu; — sente, Olgiato, 

Como meu velho coração palpita 
Com vigor juvenil, cheio de gosto! 
E por ti, é por ti que ele assim bate! 

(Voltando-se para Angelina) 
Senhora, permiti que hoje meus lábios 

Da esposa de um amigo a destra rocem. 
(Indo beijar-lhe a mão, Angelina imediatamente abaixa a cabeça e beija a de 
Montano, que procura arredá-la) 

 
ANGELINA 

Respeitável Montano, a vossa, a vossa. 
 

MONTANO (aperta a mão de Angelina contra o peito) 
O céu vos abençoe. 

 
VISCONTI (no fundo) 

Não reparas 
Que o povo se retira! 
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LAMPUGNANO 
Eu vou à Igreja 

Falar com o Arcipreste. Talvez haja 
Alguma novidade. 

 
OLGIATO (voltando a cabeça) 

Não. É cedo 
O Duque vem mais tarde. 

 
MONTANO 

Eu vou à Missa. 
 

OLGIATO 
Nós já ouvimos uma, e como o frio 

Nos fazia tremer, o Arcipreste 
Nosso amigo, que via-nos gelados, 

Nos trouxe para aqui, onde esperamos. 
 

MONTANO 
Amigos, eu já volto. 

 
LAMPUGNANO 
Eu também desço. 

 

 
 

CENA II 
Olgiato, Angelina e Visconti. 

 
VISCONTI 

Posso agora morrer! — Minha Angelina, 
Já tens um protetor! Dei-te um esposo 
Digno de teu afeto, e de teu sangue. 

Ele achará em ti todas as graças 
De que é merecedor. Serás senhora 
Daquele coração, onde imperava 

Só o amor da pátria, e o da justiça. 
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Aquela destra é tua! — aquela destra 
Votada à pátria, vai colher os louros 

Que hão de cingir-lhe a fronte neste dia, 
Em que hás de recebê-lo nos teus braços. 

Teu dia nupcial será marcado 
Com um grande feito em prol da liberdade; 

E quando o aniversario festejares 
Deste dia de glória, um povo inteiro 
Há de unir sua voz aos teus acentos, 

E de Olgiato repetir o nome 
Entre mil vivas e festivos hinos. 

Amigo! meu Irmão! — minha alegria 
E tal que até dissipa o véu sombrio 

Que o horizonte da vida nos envolve. 
Já não vejo o perigo; e só a glória 

No porvir radiante se me antulha. 
Já me parece a empresa concluída, 
O tirano sem vida, e o povo livre. 

 
OLGIATO 

Igual prazer me absorve, e me arrebata! 
E minha alma ansiosa em seus transportes, 

Até parece não caber no peito. 
Dentro de mim eu tenho um paraíso, 
Tenho um céu de prazeres inefáveis! 
Em torno a mim sorri-se a Natureza! 

O céu, o sol, o ar, a terra, tudo, 
Como que agora à voz de Deus se eleva 

Do chãos para saudar-me! Oh que ventura! 
Este dos dias meus é o primeiro! 

Angelina! meu anjo! minha esposa! 
Que felicidade a esta se compara? 
A teu lado surgir vejo a alegria, 

Que ao túmulo baixou com a irmã saudosa. 
Ondas puras de vida se deslizam 

De teus olhos aos meus, e me restauram 
O animo quebrado e moribundo: 
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E para maior bem, e maior glória, 
O mesmo fogo que meu peito abrasa, 
E longo tempo consumiu-me a vida, 

Arde em teu coração em chama intensa. 
Tua alma como a minha o vício odeia, 

E contra um vil tirano se conspira. 
Viverás sem temor; tua virtude, 
Para intacta ficar, não necessita 

Do mundo aos olhos tímida ocultar-se! 
Não, ninguém haverá que te amedronte. 
Para o monstro que vive, é dada a hora 

De ir responder ao tribunal eterno. 
O punhal aqui está... e a mesma destra, 
Com que jurei-te amor, há de brandi-lo, 

Para que o peito teu, ermo de susto, 
Palpite junto ao meu, e alegre viva. 

 
ANGELINA 

Ah!... meu esposo! agora à par da glória 
De ser tua, é que sinto um duro espinho 

A trespassar-me o peito. — Antes quisera 
Que não devesses hoje oferecer-me 

Um punhal, e uma destra ensanguentada; 
E. Deus sabe o que mais! Eu não pretendo 

Com a minha timidez acobardar-te; 
Mas desde ontem, que o irmão de ti falou-me, 

Desde a passada noite, em que cedeste 
Aos votos de Visconti, e aos meus ocultos, 

Comecei a temer por tua vida. 
Amor é sempre assim; por isso espero 
Que de ti menos digna me não julgues. 

 
OLGIATO (segurando na mão de Angelina) 

Cara esposa, dissipa esses temores! 
Nós venceremos; — juro por teus olhos. 
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VISCONTI 
O céu nos há de proteger. 

 
OLGIATO 
De certo. 

 
ANGELINA 
Queira o céu. 

 
OLGIATO 

Porque não! O céu é justo 
 

ANGELINA 
Contudo, em sacrifício voluntário, 

De minha vida eu dera a melhor parte, 
Para que se evitasse este perigo. 

 
OLGIATO 

Qual perigo! — é só glória! 
 

ANGELINA 
Glória!, e o susto? 

 
VISCONTI 

Não te aflijas, irmã; pensa nos louros, 
E o teu animo de ontem hoje invoca. 

 
ANGELINA 

Ontem não era esposa! 
 

VISCONTI 
Eras amante, 

E de Olgiato as virtudes te encantavam. 
 

ANGELINA 
Amantes tais como eu prezam a glória, 

Mas a esposa quer paz. 
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OLGIATO 

Paz nós teremos, 
Tranquila, honrosa, quando libertada 
A pátria da opressão que nos avilta, 
Formos colher seus saborosos frutos. 

E de mais, poderia eu possuir-te, 
Sem esta tempestade momentânea? 
Tanta ventura a seu furor só devo. 

Deveria o esposo de Angelina 
Ser um homem sem nome, oculto e fraco, 
Que não soubesse defender com a espada 

O seu bem, sua esposa, o seu tesouro? 
E que uma alma de fogo não tivesse, 

Onde o incenso de amor perene ardesse, 
Cujo aroma elevasse até as nuvens, 

Hinos em teu louvor, em honra tua?! 
 

ANGELINA 
Nunca, nunca, isso não. Um nobre orgulho 
De meu peito se apossa aos teus acentos. 
Nem meu temor é tal, que eu me degrade 

A infundir-te n'alma a cobardia. 
Para te merecer devo elevar-me, 

Bem o sei, mas eu te amo e digo tudo. 
 

OLGIATO 
Ah! que tesouro o céu me há concedido! 
Oh Anjo de candura; oh peito egrégio, 

Que se há de unir ao meu! eu te agradeço, 
Tanto amor, e bondade. Na tua alma 
Ao través de teus olhos, claramente 
Vejo o prazer mesclado de agonia, 
Como uma nuvem pálida que gira 
Em torno do planeta fulgurante. 

Mas a um grito de glória, que não tarda, 
Fugirá essa nuvem momentânea; 
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Como ao raiar da aurora os olhos se abrem, 
E os vapores do sonho se dissipam. 

 
(Ouve-se tropel na escada) 

 

 
 

CENA III 
Os mesmos e Lampugnano. 

 
LAMPUGNANO (com furor) 

Oh desesperação! 
 

ANGELINA (assustando-se) 
Meu Deus! 

 
VISCONTI 
Que é isso? 

 
OLGIATO 

Que há de novo? 
 

LAMPUGNANO 
Ah tirano! Inda este dia! 

 
OLGIATO 
O que fez? 

 
VISCONTI 

Algum crime? 
 

LAMPUGNANO 
Antes mil crimes 

Por despedida ao mundo ele fizesse; 
Mas não nos escapasse. Dos seus crimes 

O maior para mim é a existência. 
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OLGIATO 
Como assim? 

 
LAMPUGNANO 

Nossa empresa está burlada. 
 

OLGIATO E VISCONTI 
Burlada!... 

 
OLGIATO 

Então por quê? 
 

LAMPUGNANO 
Não vem o Duque. 

 
VISCONTI 
Não vem? 

 
OLGIATO 

Não pode ser. 
 

LAMPUGNANO 
É o que digo. 

Satanás o protege. 
 

VISCONTI 
Algum aviso. 

 
LAMPUGNANO 

Só do Inferno. 
 

ANGELINA 
Quem sabe se traídos. 

 
OLGIATO (para Angelina com rapidez e persuasão) 

Ah! não; não é possível. 
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LAMPUGNANO 
Não, de certo. 

 
ANGELINA 

Então por que não vem? 
 

OLGIATO 
Talvez que ele ontem 

Em algum lupanar se demorasse, 
E hoje cansado do prazer impuro, 
E do excesso de vinhos e iguarias, 

Não possa ter-se em pé. 
 

VISCONTI 
Há de ser isso. 

 
LAMPUGNANO 

Não sei qual seja a verdadeira causa. 
Acaba de informar-me o Arcipreste, 

Com quem falei, que esta manhã o Duque 
Mandou chamar o Bispo, por que fosse 

Celebrar na Capela do Palácio. 
 

OLGIATO 
E o Bispo foi? 

 
LAMPUGNANO 

Não sei; mas é provável. 
Já ninguém mais espera pelo Duque. 

 
OLGIATO 

Será crivei que o céu guarde seus dias?! 
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CENA IV 
Os mesmos e Montano. 

MONTANO (alegremente) 
Exultai, exultai! Debalde o Inferno 
Procurou defender o seu amigo: 

Deus o conduz ao altar do sacrifício. 
 

OLGIATO (transportado de alegria) 
Oh felizmente! 

 
VISCONTI 

Então não foi o Bispo? 
 

MONTANO 
Não; razões poderosas o impediram. 
Do palácio chegou um mensageiro, 

E anunciou que o Duque não tardava. 
Esteve ali contando ao Arcipreste 

Que Galeazzo abatido amanhecera. 
 

OLGIATO 
Não me enganei; a noite foi lasciva! 

 
MONTANO 

Ergueu-se pensativo e taciturno. 
Não se sabe se algum terrível sonho, 

Cuja recordação inda o afligisse, 
O sono perturbou-lhe toda a noite. 

Ele porém não diz. 
 

VISCONTI 
Algum presságio! 

O coração às vezes adivinha. 
 

OLGIATO 
Os remorsos talvez. 
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LAMPUGNANO 
Remorsos! Ele? 

Ele que nunca os teve! Alma de lodo 
Insensível a tudo! Ele que zomba 

De tudo quanto os homens mais respeitam! 
 

OLGIATO 
Si remorsos não tem, tem medo ao menos! 

O medo é o abutre dos tiranos. 
Ele se apraz no crime, ri-se, e folga, 

Mas do assassino a sombra o amedronta, 
E sua escolta o prova. Estou bem certo 
Que muitas vezes no prazer ardente 
Há de ao menor estrupido gelar-se. 

Nem os sonos lhe invejo, e seu sossego. 
Assim mais pune o medo que o remorso. 

Continuai; o resto? 
 

MONTANO 
Galeazzo 

A seu pesar forçado a vir ao templo, 
Foi vestir-se, e tomou sua couraça, 

Com que sempre medroso o peito forra: 
E depois, como se ela o oprimisse, 

Arrancou-a, e lhe pôs o pé em cima. 
 

LAMPUGNANO 
Tanto melhor; virá sem armadura! 

 
VISCONTI 

Mais depressa o punhal lhe há de ir ao peito, 
Sem resistência, o coração varar-lhe. 

 
OLGIATO 

Deus decretou-lhe a morte, vós o vedes. 
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VISCONTI (para Montano) 
E o que mais? 

 
MONTANO 

Quis depois ver seus dois filhos; 
E como se esta vez última fosse, 

Quis saciar seus olhos em mirai-os. 
Abraçou-os mil vezes, e beijou-os: 

E viram mesmo de seus rubros olhos 
Destilar uma lágrima, como essa 

Que o moribundo verte quando expira. 
 

ANGELINA 
Coitado! 

 
MONTANO 

Ambos os filhos assentados 
Sobre os joelhos seus, o afagavam 

Com um sorriso infantil. Vendo o mais velho 
Correr aquela lágrima, enxugou-a, 

E lhe disse: "Meu pai, estás chorando! 
Nunca assim nos beijaste." — Nisto o Duque 

Suspirou. 
 

(Angelina enxuga os olhos, e Olgiato procura disfarçar sua comoção) 
 

LAMPUGNANO 
Não tenhais dele piedade. 

Muito se tem chorado. Muitas faces 
Inundadas de pranto, e maceradas 
Por causa dele, nunca o abalaram, 

Nem lhe impediram o infernal sorriso 
Da perversa e feroz brutalidade. 

 
ANGELINA 

Oh! porque ele é tão mau!... 
 



97 

 

OLGIATO 
Si assim não fosse 

Ao ouvir tal narração me comovera. 
Felizmente nenhum de nós tem filhos. 

Ah, se um raio do céu o iluminasse! 
Se ele aos pés dos altares compungido 

Perdão a Deus pedisse!... 
 

VISCONTI 
Que alma é essa 

Que conspira, e lamenta o inimigo! 
Queres chorar agora? 

 
OLGIATO 

Meu Amigo, 
Eu não sou assassino. Só Deus sabe 
Que grande sacrifício à pátria faço! 

 
LAMPUGNANO 

Assassino é o monstro. Nós cumprimos 
Um sagrado dever. 

 
OLGIATO 

Dever terrível!... 
Mas — cumpra-se. — Jurei, não me arrependo. 

 
MONTANO (com ironia) 

Não te vais arriscar com tal ternura... 
Da convulsiva mão pode cair-te 

O pesado punhal no duro trance. 
 

OLGIATO 
Não receeis, Montano; hei de mostrar-vos 

Que de vós recebi lições de esgrima: 
E se a destra tremer, o que duvido, 

De minha irmã a sombra há de ajudá-la. 
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MONTANO 
Bom será que não falte esse socorro. 

 
OLGIATO 

E se esse me faltar, eu tenho a esposa. 
Vejamos o punhal. 

(Tirando o punhal, e fazendo alguns movimentos com ar de riso) 
Creio que assenta 

Na minha destra um ferro! 
(Para Angelina, que parece absorvida em um profundo pensamento) 

Não te assustes. 
 

ANGELINA (tornando a si como inspirada) 
Não! — Eu sou tua esposa! 

(Levando repentinamente a mão ao punhal que Olgiato empunha, sem com 
tudo o tirar: movimento de susto da parte de todos) 

 
OLGIATO (recuando a mão) 

O que pretendes? 
 

ANGELINA 
Cede-me esse punhal por um momento; 

Eu quero só beijá-lo, e já to entrego. 
Que podes recear? 

 
OLGIATO (entregando o ferro, e acompanhando todos os seus movimentos 
com os olhos) 

Ei-lo. 
 

ANGELINA 
Este ferro 

Vai restaurar a antiga liberdade! 
Olgiato! sou eu... a tua esposa, 

A pátria, a tua irmã, que neste instante 
Te armam com ele a destra. 

(Entrega o punhal) 
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MONTANO 
Oh heroína! 

 
VISCONTI (abraçando Angelina) 

És minha irmã! 
 

OLGIATO (com entusiasmo) 
És minha esposa! Esta arma 

Comigo voltará mais satisfeita, 
E para sempre ficará sangrenta. 

(Como inspirado) 
Dia da liberdade, eu te saúdo. 

Oh sol, não volverás ao teu ocaso 
Sem que um grito de glória a ti se eleve! 

Espalha tua luz sobre esta terra 
Tão fértil em heróis em todo tempo. 

Se há Neros entre nós, também há brutos! 
Oh belo céu da Itália! tu que ouviste 

De um povo inteiro os fúnebres suspiros: 
Tu que viste do fero Barbaroxa 

A espada rutilar como um cometa 
Em torno de Milão, de guerra e fome 

Moribundo, e afogado em próprio sangue: 
Tu que viste estes muros arrasados, 
Esta cidade em combros de ruínas, 
E sobre eles carpindo-se as viúvas 

Dos filhos procurar os brancos ossos: 
Tu que viste, e inda vês tantos horrores, 

Hoje conosco exulta de alegria! 
Ah, cobre-te de gala, e te prepara 

Para ouvir nossos hinos de vitória. 
E vós, supremo Deus, a cujo impulso 

Obedecem os mundos; vós que tendes 
Em vossas mãos a sorte dos impérios: 

Vede se um santo fogo nos abrasa, 
Se é justo nosso horror à tirania, 

E vigorai, Senhor, os nossos braços. 
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Treme, treme, Galeazzo, entre teus guardas! 
Dize um adeus à vida, e vem, infame, 
Pela última vez manchar o Templo; 

Hás de beijar-lhe a porta, — porém morto. 
Tremei, escravos, que escoltais o monstro; 

Apontai vossas duras alabardas: 
Dentro de vosso circulo de ferro 

Há de a morte cair por nós mandada, 
E com o sangue do tigre salpicar-vos. 

(Ouve-se o toque do sino, e sons de trombeta, que anunciam a chegada do 
Duque) 

 
VISCONTI 

Eis o sinal!... 
 

LAMPUGNANO 
O Duque!... 

 
OLGIATO 

Eia! partamos, 
Sem demora... Um a braço. 

(Para Angelina, que cobre os olhos com uma mão, e com... outra abraça a 
Olgiato, que faz o mesmo) 

 
ANGELINA 

Adeus! 
 

VISCONTI 
Montano, 

Ficai com Angelina; consolai-a. 
 

OLGIATO 
Sim, ficai... Até já. 
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LAMPUGNANO 
Longe a tristeza. 

 
(Caminham todos para a porta) 

 
TODOS. 
Adeus!... 

 
MONTANO 

Ide com Deus, voltai com ele!... 
 

 
 

CENA V 
Angelina e Montano. 

 
ANGELINA (olhando para a porta) 

Ah! 
 

MONTANO 
Senhora, escutai... vinde assentar-vos. 

 
ANGELINA 

Que momento cruel para uma esposa! 
 

MONTANO 
Maior depois será vossa alegria. 

 
ANGELINA 

Aqueles sons vibraram na minha alma, 
E me encheram de horror até os ossos. 

 
MONTANO 

Nada mais natural; eu que sou homem 
Pelo rigor dos anos enrijado, 

Um abalo senti naquele instante. 
O prazer também causa igual efeito. 
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Mas descansai, sentai-vos. 
 

ANGELINA 
Não; eu quero 

Ver tudo da janela. 
 

MONTANO 
Eu não consinto, 

Conversemos. 
 

ANGELINA 
Não sei; sinto uma angústia 

Que me sufoca a voz, nem falar posso. 
 

MONTANO (com ênfase) 
Vosso valor será cantado um dia! 

 
ANGELINA 

Que valor... já não tenho... tremo toda. 
 

MONTANO 
Repousai. 

 
(Um rumor surdo da parte de fora que crescera pouco a pouco) 

 
ANGELINA 
Não ouvis?... 

 
MONTANO 

O quê?... 
 

ANGELINA 
Os vivas!... 

Vivas a Galeazzo!... 
 

MONTANO 
Isso que importa? 
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O povo junto só diz viva, ou morra; 
Morra — logo dirá. 

 
ANGELINA 

O rumor cresce. 
 

VOZES FORA. 
Traição... traição... 

 
ANGELINA 

Traição!... 
 

VOZES FORA. 
Morreu!... Mataram! 

 
MONTANO 

Ouvis?... Morreu o Duque. 
 

VOZES FORA. 
Morra!... morra!... 

 
ANGELINA (com ansiedade) 

E agora, para quem serão tais gritos? 
 

MONTANO 
Para o Duque. 

 
ANGELINA (inquieta) 

Não; não... se ele está morto, 
Como inda gritam — morra!... 

 
MONTANO 

Sempre o povo 
Dá vivas a quem vive, e morra ao morto. 

 
ANGELINA (correndo para a janela do fundo) 
Vós me iludis. Deixai-me; quero ir vê-los; 



104 

 

Quero ao povo lançar-me. 
 

MONTANO (impedindo-a) 
Que loucura! 

Retende-vos, Senhora! 
 

ANGELINA (já na janela, olhando para a rua) 
Não! Deixai-me. 

Quero ir morrer com eles... Ah! não vedes 
Que jogam com pedaços de um cadáver!... 

 
MONTANO 
É o Duque. 

 
ANGELINA (na maior desesperação) 

Não; não... É Lampugnano!... 
Vede... vede a cabeça! 

 
MONTANO 

Se eles vivem. 
 
ANGELINA (fazendo esforços para sair, Montano a sustem pelo braço) 

Pois eu quero abraçá-los... 
 

MONTANO 
Ei-los todos!... 

 
ANGELINA 
Onde estão? 

 
MONTANO 

Não ouvis passos na escada? 
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CENA VI 
Os mesmos e Visconti (que entra ferido mortalmente). 

 
ANGELINA (recebendo Visconti nos braços) 

Ah! meu Irmão... Ferido!... E meu esposo?... 
Onde está? Já não vive? Irmão, não falas? 

 
MONTANO (segurando em Visconti) 

Visconti! 
 

VISCONTI (caindo) 
Adeus!... Eu morro... 

 
ANGELINA (estática de horror) 

Ah! 
 

MONTANO 
Dia infausto! 

 

 
 

CENA VII 
Os mesmos e Olgiato (que entra precipitadamente, com o punhal 
ensanguentado na mão). 

 
OLGIATO 

O tirano morreu. Eis o seu sangue. 
Céus! que vejo! Visconti! Meu amigo! 

Morto! Oh Deus! Oh desgraça! Minha esposa! 
Gelada! 

 
(Angelina, que até ali estava em pé horrorizada, olhando para Visconti com 
os braços erguidos e estática, cai nos braços de Olgiato) 

 
MONTANO (corre e fecha a porta; grande tropel na escada) 

Que rumor!... Ei-los... 
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(A porta cai sobre a cena, entra a soldadesca) 

 
OLGIATO 

Tiranos! 
 

MONTANO 
Antes assim morrer; morramos todos; 

Dá-me a esposa; defende-te. 
(Tira-lhe Angelina dos braços) 

 
OLGIATO (rodeado da multidão) 

Sicários! 
Escravos! Eis-me aqui. Em vossas garras, 

Morre quem vos quis dar a liberdade. 
 

A SOLDADESCA E O POVO 
Ao cadafalso! ao cadafalso! 

 
OLGIATO (já de rastos) 

Vamos? 
A morte é dura! mas a glória eterna. 

Angelina!... 
 
(Montano cai com um joelho em terra. Angelina, que está em seus braços, 
fica com a cabeça apoiada sobre o joelho levantado, e o resto do corpo no 
chão) 

 
MONTANO 

Oh meus Deus!... Misericórdia! 
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