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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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A "QUESTÃO" SHAKESPEARE 

 
O que mais me impressiona na "questão" Shakespeare é que se tenha 
tido a ideia de inventá-la.  
 
Sim, confesso, isso me aborrece.  
 
O leitor dirá que não tenho razão, e que meu descontentamento 
indica um espírito pouco objetivo. Dir-se-ia ainda que no dia em que 
a erudição tiver demonstrado que o autor das peças atribuídas a 
Shakespeare não é o personagem até então chamado Shakespeare, 
mas um outro senhor, serei obrigado a acreditar.  
 
Sim. Inclinar-me-ei diante desse fato brutal, mas com uma perfeita 
indiferença. O que me interessa aqui, e com toda certeza há de 
sempre me interessar, é a obra e não o homem, são as peças (que eu 
as admiro no palco ou simplesmente lendo-as), os dramas e não a 
identidade mundana de seu autor. Percebe-se o alcance desta 
distinção. Respeito o autor, pois tenho-o por um dos gênios mais 
completos e harmoniosos da humanidade, tendo sido a fonte de 
onde nasceu o rio imenso de tragédias, dramas, "feerias” , esse jorro 
infinito de lirismo. Mas ao estado civil desse autor, seu traje 
humano, se assim posso dizer, às aparências corporais em que o 
destino encerrou esta alma prodigiosa, não presto nenhuma atenção, 
não dou nenhuma importância. Os eruditos, que, com uma 
paciência pasmosa, estão, desde muitos anos, a chicanar sobre os 
textos para estabelecer que Shakespeare não era Shakespeare, 
parecem-me desprovidos, num grão elevado, de senso literário. 
Evidentemente esse trabalho lhes é um divertimento, faz-lhes passar 
o tempo, esse tempo que têm de sobra, não tendo mais que fazer 
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senão classificar fichas. Mas nós, o público, o que nos importa no 
fundo?  
 
E, em primeiro lugar, nada há de menos provado de que essa não-
identidade de Shakespeare. Eu bem sei; existe uma cópia formidável 
de argumentos. O seu conjunto, porém, impressiona sem convencer. 
Há algo de intencional em tudo isso, uma espécie de intimação. 
Querem nos envergonhar da nossa opinião, da nossa boa velha 
opinião, cândida e tradicional, como se fosse completamente idiota o 
fato de pensar que um simples ator pudesse ter um tamanho gênio 
poético.  
 
Entretanto, não se chega a um acordo sobre a individualidade que 
convém substituir ao ilustre cômico. A tese Stanley, hábil e 
minuciosamente defendida, permanece plausível e nada mais. A 
tese Bacon, extraordinária de complicação como um romance-
folhetim, conclui de modo tão absurdo que nos põem estupefatos.  
 
Não é por preguiça de espírito que me inclino para a hipótese 
tradicional. Eu a rejeitaria de boa vontade se a reconhecesse falsa. 
Todavia, até hoje, é pelo menos tão provável quanto as outras.  
 
Julgo que se proporciona grande prejuízo a Shakespeare ator, 
contestando-lhe a paternidade das suas peças, sob pretexto de que, 
socialmente, não era digno delas. O gênio sopra onde quer. Por que 
não teria visitado aquela cabeça?  
 
É um mistério profundo nascer-se gênio, mistério análogo ao do 
primeiro frêmito da vida. Em Stanley ou em Bacon, ele é tão 
admirável, tão incompreensível como em Shakespeare; nem mais 
nem menos. Que papel representam no caso as considerações acerca 
da fortuna, da posição, das viagens diplomáticas? Tudo isso não 
passa de infantilidades. O gênio tudo adivinha, sem precisar ver 
coisa alguma.  
 
Não temos ainda, quase sob os olhos, o exemplo empolgante de 
Balzac, a quem um trabalho esmagador e uma vida irrequieta não 
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permitiam frequentar a décima parte dos personagens que criou, 
com tão flagrante realidade? Os homens de simples talento sim, são 
obrigados a verificar por eles mesmos aquilo que vão descrever... 
sob pena de fazerem obra incolor, incerta, artificial. Quanto aos 
homens de gênio, é nisso precisamente que reside a sua força. 
Sabem tudo desde o berço, e o mais furtivo relance lhes basta para 
abranger um fato em conjunto ou compreender um ser até as 
profundezas.  
 
O erro fundamental dos exegetas da questão Shakespeare, consiste 
em tratar um gênio com os métodos ordinários com que se explica 
as manifestações dos simples talentos.  
 
Não pretendo estar seguro de ter sido Shakespeare o autor do 
Teatro da Rosa, mas afirmo que ainda não se provou que o não 
tenha sido. E persisto em acreditar possui maiores probabilidades 
de conservar o nome ao mesmo tempo que a glória, porque o gênio 
escolhe mais raramente os palácios de que as choupanas para 
morada. Sabe-se o que era Francisco Bacon? um triste indivíduo, 
apesar (ou talvez por causa) do enigma real da sua origem, um triste 
indivíduo e um filósofo cuja fria doutrina está nos antípodas da 
concepção radiosa do mundo que nos revelam as peças de 
Shakespeare. Quanto a Stanley, é presumível que fosse um fidalgo 
encantador, culto, requintado – um europeu, se quiserem, um 
perfeito humanista. No entanto, entre tudo isso e o gênio há um 
abismo, que nada nos autoriza a considerar desapercebido. E, como 
no caso, tudo é probabilidade, que me seja permitido sugerir a 
minha. Sabe-se que, ao ponto de vista do lirismo e da psicologia, os 
viajantes extraem pouca coisa de sua experiência, por mais vasta 
que seja. Stanley não passou de um amador, e justamente por isso 
está condenado como criador." 
 

---  
FRANCIS DE MIOMANDRE 

Revista "America Brasileira", 23, novembro de 1923. 

Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2019) 
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OTELO 
OU O MOURO DE VENEZA 

 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
Traduzi esta tragédia em poucos dias para comprazer ao insigne 
ator João Caetano dos Santos, que ardentemente, e com toda a 
brevidade desejava representá-la em seu benefício; e sendo esta 
tradução mui conhecida, por ter sido impressa em 1842 e tantas 
vezes representada em vários teatros do Brasil, julguei dever incluí-
la nesta coleção, de que excluo outras menos aceitas. Fazendo esta 
declaração sinto prazer em escrever ainda uma vez o nome desse 
grande artista brasileiro, que tanta vida deu ao nosso teatro, que 
hoje por ele chora. 
 
 

 
 

 
PERSONAGENS: 
 
MONCENIGO (Doge de Veneza) 
LOREDANO (filho do Doge) 
ODALBERTO (Senador) 
HEDELMONDA (filha de Odalberto) 
HERMANCE (aia de Hedelmonda) 
OTELO (General mouro em serviço de Veneza) 
PEZARO (Guerreiro Veneziano) 
Senadores, Oficiais etc. 
 

A cena é em Veneza. 
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ATO PRIMEIRO 
Sala do Senado. Os Senadores estão assentados, alguns oficiais em pé. 

 
CENA I 

Moncenigo, senadores e oficiais. 
 

MONCENIGO 
Bani o susto, ilustres Senadores! 

Veneza armou-se ao grito do perigo. 
Dos novos revoltosos a torrente 

Otelo a suspendeu em seu arrojo. 
Esse fogo, em Verona aceso, há muito 

Que oculto em suas cinzas se inflamava; 
Porém sem combustíveis, no ar perdido, 

Apenas produziu terror ligeiro. 
O céu contra os rebeldes se declara; 

E a vitória bem cedo. 
 

 
 

CENA II 
Os mesmos e Pezaro. 

 
MONCENIGO 

Sois vós, Pezaro? 
Digno amigo de Otelo, a vós pertence 
Narrar do seu valor os claros feitos; 

De Veneza o triunfo é obra sua. 
 

PEZARO 
Ah! se o vísseis com os vossos próprios olhos! 

Para vencer as ondas furiosas 
Dos rebeldes, bastou mostrar-se Otelo! 
Não é tão pronto o raio! ele se arroja: 
Amigos (grita), a pátria defendamos! 
Cidadãos e soldados num instante 
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Parecem só formar um combatente. 
Todos após corremos, atraídos 

Por aquelas feições, e cor tostada 
Pelo sol africano, e mais que tudo 
Pela destimidez do herói glorioso. 

O chefe dos rebeldes, cujo dano 
Se aumenta, teme a sorte do combate, 

Com prudência o suspende, e se apodera 
De um posto mais feliz a seus esforços, 

Que os primeiros transportes nos estorva. 
Mas cedo sua audácia abateremos; 

Perdão hão de pedir-nos humilhados. 
Corro a vê-los; se querem mais combate, 

Sangue inda tenho para dá-lo à pátria. (Sai) 
 

 
 

CENA III 
Moncenigo, senadores e oficiais. 

 
MONCENIGO 

Vede em que crise estamos, Senadores! 
Grandes perigos grandes homens pedem. 
Quando eles pela pátria a morte afrontam, 

Pertence aos pais do povo o animá-los. 
 

 
 

CENA IV 
Os mesmos e Odalberto (furioso e fora de si). 

 
MONCENIGO 

Acalmai, Odalberto, o vosso susto; 
Do súbito terror o Estado se ergue. 

 
ODALBERTO 

Não, não; na minha dor não entra o Estado! 
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Eu gemo por mim só, sobre meus males. 
Minha filha. 

 
MONCENIGO 
O que tendes? 

 
ODALBERTO 
Minha filha! 

Oh desgraça imprevista! 
 

MONCENIGO 
Que! é morta? 

Odalberto, falai; chorais por ela? 
 

ODALBERTO 
Não, não é sua morte que me oprime. 

Venho pedir justiça: um monstro ousado, 
Um vil, um corruptor, um temerário 

Seduziu-a, e levou-a em sua fuga. 
De um oculto himeneu o nó nefando 

Uniu-os contra os meus sacros direitos. 
 

MONCENIGO 
Eu tremo como vós. Este Senado 
Punirá sem demora o criminoso. 

Desde já sobre a fronte do culpado 
Pende o ferro das leis, para vingar-vos. 

Nomeai o impostor. 
 

 
 

CENA V 
Os mesmos e Otelo 

 
ODALBERTO (apontando para Otelo que entra rapidamente). 

Ei-lo presente. 
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MONCENIGO 
Otelo! 

 
ODALBERTO 

Sim. (Para Otelo) Minha vingança teme. 
Mas antes de punir este estrangeiro, 

Este amigo, este ingrato que ultrajou-me, 
Este fero africano, que de luto, 

De pranto, e horror encheu minha família, 
Seduzindo Hedelmonda; nobre Doge, 

Ordenai que a meus olhos a conduzam; 
Pois minha filha está nestes lugares. 

 
MONCENIGO (para dois oficiais) 

Ide; em breve voltai com Hedelmonda; 
Odalberto, seu pai, é quem o ordena. 

 
(Saem os oficiais) 

 
ODALBERTO 

Doge, sois pai, e possuis um filho 
Jovem, obediente, e virtuoso, 

Que, vivendo distante destes muros, 
Nunca instruiu-se na arte dos ingratos, 

E dos vis sedutores; Doge, em nome 
Desse filho, que único vos resta, 

Em nome da sagrada humanidade, 
Por minhas cãs, por todos os direitos 
De pai, que me outorgou a natureza, 

Do corruptor puni a insolência. 
(Para Otelo) 

Tu, desgraçado dize, com que astúcia 
Minha filha induziste a acreditar-te? 

Como pensar que uma inocente virgem, 
Tão moça, tão submissa e respeitosa, 
De mil nobres amantes pretendida, 

A um monstro como tu amar pudesse? 
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OTELO (comprimindo o furor) 
Eu me calo, Odalberto, eu não respondo; 

Um jus tendes assaz de confundir-me. 
Mas se já, quando fui amigo vosso, 

A terra em que nasci não me era um crime, 
Eu vos rogo que agora em minha fronte 
Meus remorsos vejais, não vossa injúria. 
O céu deu-me com a vida, por meu dano, 

Um coração sensível e amoroso; 
Eis meu crime; e se eu fosse consultado, 
Perto de vós, senhor, nascido houvera. 
Mas enfim, esse clima, minha infâmia, 
Oculto me não viu em seus desertos! 

Que! de africano o nome é um opróbrio?! 
Minha cor prejudica o meu denodo?! 

Mouro me chamam?! Disso orgulho tenho! 
Tal nome há de ir aos séculos vindouros. 
Mas o amor tem a glória em menosprezo; 

Dasarmar-vos, senhor, eis a vitória 
Que à custa de meu sangue comprar quero. 

Ao menos meu respeito vos aplaque; 
E se eu não tenho avós que me enobreçam, 

De meu corpo contai as cicatrizes. 
Esqueci-me dos bens que me fizestes. 

Recordai-vos porém dos meus serviços, 
Que me amastes, que eu saio de um combate, 

E que este mouro, enfim, salvou o Estado. 
 

ODALBERTO 
Que importa o teu valor? Num peito infame, 

Bárbaro peito a intrepidez bem cabe. 
Há muito concebeste o plano indigno, 
E aguardavas o instante de ferir-me... 
Senadores! é de honra que se trata!... 
Se de vossas esposas tendes filhas, 

Pode a mesma desonra nodoar-vos. 
Vingai-me, e preveni vosso perigo. 
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Minha filha! ai de mim!... e eu confiava 
Neste ingrato... Eis-aqui a recompensa. 

 
MONCENIGO 

Otelo, respondei. A crer me custa 
Que o mais sacro dever assim traísseis. 

Por que modo pudestes seduzi-la? 
 

OTELO 
Senhor, eu vou contar-vos; escutai-me. 

Curioso Odalberto, em seu palácio, 
Quis os feitos saber da minha vida. 

Por cumprir seu desejo, desde o berço 
Narrei-lhe a minha história; meus trabalhos, 

Meus combates e riscos, meu navio 
Sobre estrangeiras costas naufragando, 

E a morte quase sempre ante meus olhos. 
Enquanto assim falava, absorta e trêmula 

Hedelmonda, senhor, me ouvia atenta; 
E se alguém a chamava, se precisa 
Era sua presença em outra parte, 

Ela, encurtando a ausência, bem depressa 
Voltava, e reprimindo suas lágrimas, 

Dos infortúnios meus ligava o fio. 
Um dia, oh! bem fatal! (deixai que o diga) 

A sua piedade expus em longo, 
Dos males que eu sofri todos os quadros: 

"Quê! disse-me ela, Otelo esteve em ferros? 
Vós em ferros! oh Deus! se nesta terra 
Algemados visse eu os vossos braços, 

Eu, posto que mulher, doce julgara 
Morrer por vós, tomar o lugar vosso. 

Se algum guerreiro pretender-me a destra, 
Dizei-lhe que me conte igual história, 

Que no meu coração terá entrada." 
Eu notava a candura da inocência, 

E a dor os seus encantos descorava. 
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Ela queria disfarçar o pranto, 
Eu o vi, e o meu pranto ao seu juntou-se. 

O segredo saio dos nossos peitos; 
Da piedade por mim o amor nasceu-lhe; 

Seu aspeto piedoso a alma tocou-me. 
Eis-aqui por que meio, e por que jeito 

Um amor inocente seduziu-nos. 
 

 
 

CENA VI 
Os mesmos, Hedelmonda, Hermance, e oficiais. 

 
HEDELMONDA (conduzida por dois oficiais) 

Para... Onde estou? 
 

ODALBERTO 
Segui o vosso guia. 

Receais mostrar o tímido semblante? 
Não condiz com a virtude esse receio. 

 
HEDELMONDA 

Que abatimento? obscuros tenho os olhos! 
 

ODALBERTO (para Hermance) 
E vós, que protegeis sua inocência, 

Que a educastes na infância em meu palácio, 
Eu vos dou graças; minha filha, eu vejo, 

Com importunas leis não foi tratada. 
 

HEDELMONDA (para Hermance) 
Ah! sustenta-me. 

 
ODALBERTO 

A cólera domemos. 
Este é pois o esposo que escolheste? 
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HEDELMONDA 
Que responder? Meu pai! sei que este bravo, 

Confundido ante vós, não deveria 
Lisonjear-se de ter-me por esposa. 
Mas em Veneza todos o louvavam; 
Vós mesmo celebráveis sua glória. 
Seu infortúnio soube cativar-me, 

Não o nego; eu senti-me comovida 
Com a narração do herói que a pátria exalta! 

Eu o escutava mesmo em seu silêncio. 
Por que só vedes nele um africano, 

Se ele iguala em valor aos avós nossos? 
O Senado o estima, o povo o adora, 

Ele salvou Veneza do perigo, 
E ainda pode salvá-la em outro ensejo. 

Ah! possa a voz do sangue desarmar-vos. 
Consenti. (Ajoelhando-se) 

 
ODALBERTO 

Não; deixai os meus joelhos. 
 

MONCENIGO 
Ela a clemência de seu pai implora; 

Atendei-a. 
 

ODALBERTO 
Eu só penso na vingança. 

 
MONCENIGO 

O que pois desejais? 
 

ODALBERTO 
Quero que o prendam. 

 
MONCENIGO 

Um herói vencedor! 
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ODALBERTO 
Só vejo o crime, 

E não o seu valor. 
 

MONCENIGO 
Mas sua glória 

Reclama ao menos que o Senado o julgue. 
 

ODALBERTO 
Não serve a glória de refúgio ao crime. 

 
MONCENIGO 

Moderai essa cólera imprudente. 
Lembrai-vos de que estais ante o Senado; 

Quereis que ele castigue às vossas ordens? 
 

ODALBERTO, 
Sua justiça é sempre o interesse. 

 
MONCENIGO 

Que escuto! 
 

ODALBERTO 
Protegei esse insolente; 

Eu leio o seu perdão nos vossos olhos. 
Assim sempre infiéis republicanos 
A seu grado permeiam os serviços. 

Porém minha vingança bem depressa... (Baixo) 
 

MONCENIGO 
Odalberto, não mais; parai; lembrai-vos 
Que insultais o Senado. Acreditai-me, 

Tais despeitos, a que se arroja o orgulho, 
Mui perigosos são em qualquer parte, 

Sobre tudo em Veneza. 
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ODALBERTO (para sua filha) 
É tempo ainda. 

Eu me posso acalmar; escolhe, e dize 
Qual de nós dois seguir aqui pretendes? 

 
HEDELMONDA (olhando para Otelo) 

Meu pai... 
 

ODALBERTO 
Basta. Eu já vejo em sua fronte 

O diadema brilhar, com que ele mesmo 
Ornou sua conquista. Mas espero. 

 
MONCENIGO 

Odalberto! 
 

ODALBERTO 
E a ti isto que importa? 

Entre mim e o céu está meu pleito agora. 
(Para Otelo) 

Tu me enganaste. Oh céu, para vingar-me, 
Faze que ele também seja enganado. 
Presta à traição os ares da verdade, 

Aos olhos deste ingrato, que a merece. 
E se ele a descobrir, que alucinado, 

A verdade pareça-lhe mentira. 
Confunde tudo, e sempre duvidoso, 

Que a mentira e a verdade o atormentem; 
Que esses falsos clarões no abismo o lancem, 

E procurando o bem, cometa um crime: 
E que então a verdade aparecendo, 

Só na borda do túmulo o aclare. 
E tu, meu sangue outrora, ingrata filha, 
O céu me instrui da sorte que te espera. 

(Para Otelo mostrando o diadema de diamantes que cinge a fronde da filha) 
Graças te dou, cumprir-se-ão meus votos. 
Tu lhe cingiste a fronte com a desgraça. 
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Vela sobre ela; tão querida esposa, 
Que o pai traiu, o esposo trair pode! 

Nota meu dito; adeus. 
 

 
 

CENA VII 
Os mesmos, menos Odalberto. 

 
HEDELMONDA 
Quem? eu traí-lo! 

 
MONCENIGO 

São explosões do seu primeiro acesso. 
Ele tem um caráter violento, 

Porém seu coração pende à ternura, 
E há de a voz escutar da natureza. 
Otelo, vossa glória e sentimentos 

Têm sagrados direitos, que Odalberto 
Reconhecê-los há de em breve tempo. 

Entretanto animai a Hedelmonda; 
Dissipai-lhe o temor deste momento; 

Mas lembrai-vos que a guerra não deixou-nos, 
E os olhos tende sobre os revoltosos. 

 
OTELO 

Sensível Doge, e vós, Senado augusto, 
Eu sei que é justa de Odalberto a ira. 

Ser-me-á dado esperar, que desarmando 
Seu ódio o tempo, e enfim vossa bondade, 

Movam seu coração em favor nosso? 
De vós depende só nosso destino, 

Homem sou, e soldado: eis os meus títulos. 
Nascido em terra bárbara, e nutrido 

Longe das cortes, nunca me ensinaram 
A adornar meu discurso. Involuntário 
Foi tudo em nossas almas impelidas. 
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Se agradei, foi sem arte, e sem intento! 
Não deu-me o céu um rosto lisonjeiro, 

Capaz de seduzir. Eu reconheço 
O bem que tenho, e quero merecê-lo. 

Dizei em que lugar este africano 
Deve erguer as bandeiras da República. 

Quero que o mundo no futuro diga: 
"Quando Veneza com a feliz armada 

Aspirava dos mares o domínio, 
Hedelmonda vivia; ela casou-se 

Com um mouro; esse mouro era afamado; 
Maior inda ele foi, ele a adorava; 
Sua fronte adornada de vitórias 

Soube mostrar-se bela ante seus olhos. 
 

MONCENIGO 
É destarte que as almas generosas 

Sabem sempre encantar o objeto amado. 
Ide, valente Otelo, e sede o mesmo. 

Se Hedelmonda inflamou-vos com seus olhos, 
Seu coração também amar-vos deve. 

O invencível poder do amor mil vezes 
Classes e nascimentos desconhece. 
O amor, altivo de seus sacros foros, 

Bem como a liberdade, chama o homem 
As leis da natureza, e à igualdade. 
Deixemos esses títulos pomposos, 

Com que tanto a vaidade se apavona. 
Uma honra só há, — servir à pátria! 

A ela destes vosso braço e glória; 
Não carece de avós um tal guerreiro. 

 
(Retiram-se todos, exceto Otelo e Hedelmonda) 
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CENA VIII 
Otelo e Hedelmonda. 

 
HEDELMONDA 

Crês que meu pai um dia nos perdoe? 
Dize. Ele amou-nos. 

 
OTELO 

Sim, cara Hedelmonda, 
Ele se há de abrandar. Mas ah, dissipa 
O temor que inspirou-te o seu acesso. 
Cedo, ou tarde verá com indulgência 

Este amor, que ora ofende o seu orgulho. 
Demos graças ao céu... Que felicidade 
No engano de julgar-me teu esposo! 
Se ele soubesse que o não sou ainda, 

Para longe hoje mesmo te levara. 
Ah! Eu corria ao templo com transporte, 
Sem testemunha, eterno amor jurar-te; 

Já ia coroar minha ventura, 
Quando Veneza em lágrimas banhada, 

E a voz da honra às armas me chamaram. 
E tempo que o himeneu com seus encantos, 

Com seus sagrados nós nos encadeie. 
Crês em meus juramentos? 

 
HEDELMONDA 

Sim, eu creio! 
Ao coração de Otelo o meu se entrega. 

E tu no voto meu me crês tão firme 
Que nunca meu amor por ti se extinga? 
Do que disse meu pai já te não lembras? 

 
OTELO 

Quem? eu? disso lembrar-me! Oh não! se acaso 
Ligeira sombra da menor suspeita 

Roubar-te a doce paz, que de repente 
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Pare em meu coração todo o meu sangue! 
 

HEDELMONDA 
Tu és feliz então? 

 
OTELO 

Bastantes vezes 
Sobre minha cabeça ouvi os gritos, 

E o furor das tormentas; vi dos mares 
As ondas levantar-se, e além perder-se 
No espaço, onde mil raios lampejavam: 

Doce era a calma após esse ruído: 
Mas não chega a esta plácida ventura, 
Esta ventura interna, imensa, ignota, 

Não gozada até aqui por nenhum homem. 
Nestes transportes creio que minh'alma 

Em êxtases devora num instante 
Todo o prazer de minha vida inteira. 

Nem mesmo o peito para tanto chega. 
Ah, neste ensejo é que eu morrer devera! 
Oh céu, tu que conheces meus desejos, 

Escuta minhas preces: a esta órfã 
Serve de pai;.que seja a sua sorte 

Por mim, por meu amor sempre ditosa! 
Tu a não entregaste a mãos tiranas. 

Para agradar-lhe, e merecer-lhe o afeto, 
Dá-me as virtudes que à sua alma deste. 

Faze que eu igualando-a digno seja 
Da excessiva ventura que me inunda. 
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ATO SEGUNDO 
Sala no palácio de Otelo. 

 
 

CENA I 
Hedelmonda e Hermance. 

 

HEDELMONDA 
Eis a morada do meu caro Otelo! 

Por que, ao vê-la, me entristeço e choro? 
Oh! quão grato me fora seu aspeto 

Se achasse aqui meu pai, do esposo ao lado! 
 

HERMANCE 
Possa Otelo apressar este consórcio, 

E ocultá-lo com as sombras do mistério. 
 

HEDELMONDA 
Ele propus-me este himeneu secreto, 

E cuidadoso trata de encobri-lo. 
Tu desde o berço, Hermance, me pensaste, 

E com teu leite a infância me nutriste! 
Ah! quando o coração, de mágoa cheio, 
Mal pode o peso suportar que o oprime, 
Como é doce encontrar uma alma terna, 

Que a nós unida a nossa dor lamenta, 
Chora conosco. Oh minha cara Hermance! 

 
HERMANCE, 

Que tens? 
 

HEDELMONDA 
Desde que eu vi a luz do dia 

Me consagraste amor e teus cuidados. 
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HERMANCE 
E certo; e mal que os olhos descerraste, 
Fui a primeira a estender-te os braços. 

 
HEDELMONDA 

O céu, este refúgio da virtude, 
Tirou-me a mãe, e a irmã como tu sabes; 

Ah! e eu perdi a paternal ternura! 
 

HERMANCE 
Espera; suas iras venceremos. 

Da bondade do céu não desesperes. 
 

HEDELMONDA 
Meu erro agora vejo claramente. 

 
HERMANCE 

Do grande Otelo a glória esse erro ofusca. 
Cai a censura ao grito da vitória. 

 
HEDELMONDA 

Dizem que sobre o mar, e em outros climas 
A novos riscos voará bem cedo 

 
HERMANCE 

Voltará vencedor de estranhos povos. 
 

HEDELMONDA 
Se ao combate escapar, temo o naufrágio. 

 
HERMANCE 

Sempre hás de ter no coração mil sustos? 
 

HEDELMONDA 
Eu amo, e temo. Hermance, acaso pensas 
Que minha mãe, se o céu a conservasse, 
Para o nosso himeneu meu pai movera? 



21 

 

HERMANCE 
Creio que sim. 

 
HEDELMONDA 

Quando eu, querida Hermance, 
Cheia de dor chorava sua morte, 

Tu não pudeste mitigar meu pranto. 
 

HERMANCE 
Então, longe daqui, à mágoa entregue, 

A meu pai em perigo consagrava 
Minha ternura e zelo. Ele em meus braços 

Expirou, e já eu disto informei-te. 
Mas por que até hoje me ocultaste 

Da morte de uma mãe as circunstâncias? 
Como teu coração nada me há dito? 

 
HEDELMONDA 

Não ouso, Hermance, começar tal caso: 
Desde que o amor, e que meu pai me espantam, 

Minha mãe mais que nunca se me antulha. 
Ah! que de certo mereci meus males! 

 
HERMANCE 

Hedelmonda! teu pranto a mim ocultas? 
 

HEDELMONDA 
Tu de meus passos todos testemunha, 

Sabes, Hermance, em que profunda calma 
Deslizou minha infância. As leis sujeita 
Da terna mãe, e de uma irmã aos olhos, 

De seu amor gozava o doce encanto. 
Oh céu! como tão cedo te mostraste 

Contra mim! De uma morte prematura 
Foi minha triste mãe ameaçada; 
Eu a vi definhar todos os dias; 

E sobre sua fronte, inda tão jovem, 
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Vi o brilho eclipsar-se; cada instante 
De sua vida o resto consumia. 

Inda me lembro: quase agonizante 
Algum objeto horrível a ocupava; 
Encarou-me com olhos dolorosos: 

Dirias que sua alma na hora extrema 
Com a luz lutava de um porvir sinistro; 

E com um grito de horror: Oh filha, exclama. 
"Vem, desce à paz dos túmulos comigo. 

Mas que vejo, oh destino, em tuas sombras! 
Morrerás desgraçada... oh minha filha!" 

Isto dizendo, parecia que ela 
De meu seio afastar queria a morte; 
E que sua alma aflita e desvairada 
Um ferro via sobre mim pendente. 

Seus braços sem alento procuravam 
Abraçar-me; eu senti-me sufocada 

Contra seu coração agonizante; 
Ela gritava: — oh minha cara filha! 

E sua voz me repetia ainda: 
Morrerás desgraçada!... 

 
HERMANCE 

Que! tu tremes! 
 

HEDELMOMDA. 
Meu amor, meu destino, ah tudo eu temo. 

Verei cumpridas tão cruéis palavras. 
 

HERMANCE 
Que dizes? 

 
HEDELMONDA 

Ah, Hermance, já não tenho 
Mãe, não tenho irmã, não tenho amigos, 

Nem mais tenho esperanças sobre a terra... 
Não me abandones. 
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HERMANCE 
Eu abandonar-te! 

Inda que desça ao túmulo contigo 
Ser-te-ei fiel até o último suspiro. 
Amizade, respeito, animo, zelo 

E tudo que uma mãe, dando-te ao mundo, 
No seu peito sentiu, terna, amorosa, 

Sinto eu por ti. Se o céu sempre inflexível, 
Vê em teu erro um crime imperdoável, 

A pena sobre mim cair só deve. 
Mas por que com suspeitas vans te inquietas? 

Vê em Otelo o braço de Veneza, 
Vencedor entre nós, vencedor na Ásia; 

Vê este nome, sem avós, tão grande, 
Como da injúria se vingou da sorte; 
E com ele compara, e seus serviços, 
Esses nobres sem glória, e viciosos, 

Que só herdaram de seus pais ilustres 
Da descendência o opróbrio fulgurante. 

Talvez devas temer, que o céu severo 
De teu pai o orgulho enfim castigue. 

Não; amante não há, da escolha altivo, 
Que o coração de Otelo, e os olhos tenha. 
Se os brandos gestos da inocência amável 

Nos podem prometer feliz destino; 
Se em tão doce presságio crer devemos; 

Se existe uma ventura, ela te espera. 
 

HEDELMONDA 
Teu augúrio feliz a alma me enleva; 

Tu me dás a esperança, dás-me a vida... 
Mas eu ouço um rumor. 

 
HERMANCE 
Nestes lugares 

Devo velar, e tudo ver, eu mesma. 
Permite-me um momento. (Sai) 
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CENA II 
Hedelmonda (só). 

 

HEDELMONDA 
Oh, minha Hermance, 

Tua ternura aumenta teus cuidados. 
De ti careço; sem pensar às vezes, 

Sem o perigo ver nele caímos. 
Grata te sou, e o amor que te consagro 

Começou no meu peito desde a infância. 
 

 
 

CENA III 
Hedelmonda, e Hermance. 

 
HERMANCE 

Um estranho, senhora, quer falar-te, 
E parece curvado de pesares; 

Sua voz, sua graça e mocidade. 
E a dor, tudo por ele me interessa. 

 
HEDELMONDA 

Que entre, Hermance. 
 

(Hermance sai) 
 

 
 

CENA IV 
Hedelmonda (só). 

 

HEDELMONDA 
Como ele, padecendo, 

Com mais prazer eu sirvo aos desgraçados. 
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(Hermance conduz o jovem e se retira) 

 

 
 

CENA V 
Hedelmonda e Loredano. 

 
HEDELMONDA 

Posto que eu não devesse aqui mostrar-me, 
Não quis deixar contudo de atender-vos. 

Se desejais abrir-me o vosso peito 
Livremente podeis desabafai-o. 

Posso eu saber que objeto aqui vos guia? 
 

OTELO 
Se a sorte, que mil vezes nos arrasta, 
Na desgraça, tão moço, sepultou-vos; 

Por que meios, dizei, posso eu mudá-la? 
 

LOREDANO 
Mudá-la? Não, senhora! a sorte infausta 
O último bem roubou-me na desgraça. 

A esperança perdi; e lamentando 
Meus males, só podeis exacerbá-los. 

 
HEDELMONDA 

O que quereis? Falai. 
 

LOREDANO 
No atual conflito 

Ia contra os rebeldes tomar armas, 
Morrer por meu país; eles pediram 

Um perdão, que lhes foi já concedido. 
Frustrou-se o meu desejo. Porém, consta 

Que medita o Senado oculta empresa. 
A armada pronta está; sem que se saiba 
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Deve Otelo afrontar novos perigos. 
Diz-se que ele escolheu guerreiros fortes, 

Moços, impetuosos, destemidos; 
Eu procuro o perigo. Será fácil 

Que ele um lugar me dê entre os que o seguem 
Esta graça por mim quereis pedir-lhe? 

 
HEDELMONDA 

Que desejo! Devo eu satisfazer-vos? 
E por que procurais esses perigos? 

Dizei. 
 

LOREDANO 
Para morrer. 

 
HEDELMONDA 

E nada pode 
De tão funesto intento dissuadir-vos? 

 
LOREDANO 

É cessar de sofrer deixar a vida. 
 

HEDELMONDA 
E por vossas desgraças perseguido 

Tão jovem podereis. 
 

LOREDANO 
A juventude 

É muitas vezes a estação dos dores. 
 

HEDELMONDA 
Ah, que eu faço essa triste experiência; 
Creio que já ninguém meu fado ignora. 

 
LOREDANO 

Ninguém, senhora. 
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HEDELMONDA 
Meu amor funesto 

Assim vai ocupar a voz da fama! 
Ai de mim! e haverá quem me lamente? 

 
LOREDANO 

Nisto vê-se a atração das duas almas, 
Da beleza o poder. Mas (sós estamos) 
Crê-se que vosso pai, cego de cólera. 

 
HEDELMONDA 

Acabai. 
 

LOREDANO 
Vai perder-se, e imprudente, 
Atrair a vingança do Senado. 

 
HEDELMOMDA. 

Que escuto?! 
 

LOREDANO 
Observam-no. Ele é violento; 

E talvez neste instante à morte corra. 
 

HEDELMONDA 
A morte? A minha dor sede sensível, 
Senhor! vós conheceis a lei do Estado; 
E certa a sua perda. Ah, se carpistes 
Estes dois corações tão mal fadados, 

Que um inocente encanto atrai e arrasta; 
Se o vosso escuta o grito da natura; 

Se ele sente também de amor a chama; 
Se me é dado empregar vosso socorro, 
Salvai, salvai meu Pai, velai sobre ele. 
Quanto me servirão vossos cuidados! 
Salvando-o, salvareis a minha vida. 

Parece que hoje o Céu aqui vos manda 
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Para salvar meu pai, e a triste filha. 
Não recuseis a graça que eu imploro. 

Falai, correi, voai, é tempo ainda; 
Vede meu pranto, meu terror, meus olhos; 
Eu tremo, eu desfaleço... eis-me prostrada. 

 
LOREDANO 

Prostrada! Oh céu! Pensais que vosso pranto 
Tocou meu coração, só por ouvir-vos? 

Senhora, é certo, eu posso socorrer-vos! 
Oh Deus! já vida quero e não a morte. 
Não me imploreis; feliz na desventura 

Serei em vos servir; como se fosse 
Meu pai, procurarei salvar o vosso. 

Mas não vos agiteis; eu parto, eu corro, 
Vou procurá-lo; seguirei seus passos; 

Meu sangue verterei para salvá-lo; 
E meu prêmio será a vossa estima. 

 

 
 

CENA VI 
Hedelmonda, Loredano Otelo e Pezaro. 

 

(Neste momento Otelo e Pezaro no fundo do teatro observam a Loredano) 
 

LOREDANO (continuando) 
Em breve tempo voltarei a ver-vos. 

 
HEDELMONDA 

Senhor, eu vos espero. 
 

LOREDANO 
Adeus, senhora. 

 
HEDELMONDA 

Adeus. 
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(Loredano e Hedelmonda se retiram cada um para seu lado, Otelo e Pezaro 

os seguem com os olhos, até que desaparecem) 
 

 
 

CENA VII 
Otelo e Pezaro. 

 

OTELO (mostrando Loredano) 
Quem é? 

 
PEZARO 

De longe vi-lhe o rosto; 
E se posso julgar da sua idade, 

E um jovem. 
 

OTELO 
Oh céu! Quem deu-lhe entrada? 

Pezaro, tu que dizes? 
 

PEZARO 
Tudo ignoro. 

 
OTELO 

Mas, dize-me; não viste nos seus gestos 
Sinais de viva dor? Eu creio mesmo 
Que de seus olhos lágrimas corriam. 

 
PEZARO 

Consulta a Hedelmonda neste instante. 
 

OTELO 
Que temer dessas lágrimas?... Numa alma 

Tão bela, deve ser tudo inocente. 
De suas afeições não desconfio. 

Com meu amor respeito lhe tributo. 
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Quem? Eu interrogá-la! Eu vejo, Pezaro, 
Rara virtude neste sacro objeto. 
Tu me conheces; este braço viste 

Nos combates lutar pela República. 
Sempre livre, vivendo entre falanges, 

Filho feliz da sorte e do renome, 
Só procurando a glória, e não cuidoso 
Que amor devera cativar-me o peito, 

Minha vida entregava ao meu destino: 
Mas depois que o amor avassalou-me, 
Tomei um novo ser. Eu penso, e creio 
Que existo apenas pela vez primeira. 

Como meu coração feliz exulta! 
Sim, por um só olhar, por um só dito 

De Hedelmonda, eu cedera a pompa e os louros 
Que ao guerreiro em triunfo a fronte enfeitam. 

Sim, meu Pezaro, o amor (quem o diria?) 
Quase que faz-me desdenhar a glória. 
Concebes tu do meu ardor o excesso? 
Tanto amor, vejo bem, espantar deve 

Essa tua frieza; mas teu peito 
Ainda não sentiu o seu encanto. 

Ah! que talvez assim males evitas. 
Sob as nossas bandeiras, creio, amigo, 

Que a fortuna me chama a novos feitos; 
Se eu voltar vencedor, se o céu coroar-me, 

Pensas tu que Odalberto me perdoe? 
Que sensível à glória. 

 
PEZARO 

Não te iludas. 
Melhor conhece, amigo, esses ingratos, 

Esses nobres ligados pela sede 
Do prazer de reinar, que só os une. 
Vê como a igualdade destruíram, 
E roubaram ao povo a liberdade; 

E, fingindo deixar-lhe seus direitos, 
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Só para si o mando reservaram. 
Teu valor e virtude o povo exalta; 

Mas aos olhos de todos esses grandes 
Não passas de um soldado aventureiro. 

 
OTELO 

Soldado aventureiro! Essa insolência, 
Essa palavra à gratidão me obriga!. 

Sim, graças ao desdém com que me tratam, 
Eu mereci, por mim só sustentado, 
O nome de soldado aventureiro! 
Esses grandes assaz tiveram tino 

Entre si consagrando herdados foros; 
Como eles devem tudo ao nascimento, 
O nascimento é tudo ante seus olhos. 
E o que seriam se os avós não fossem? 
Mas eu, do bosque e da natura filho, 

Que tudo devo a mim, nada à impostura, 
Sem temor, sem remorsos, com simpleza 

Ostento minha força a liberdade. 
Odalberto porém, confesso, amigo, 

Muitas vezes mostrou-me um peito humano; 
O inflexível rigor não tem do orgulho, 

E pode a voz ouvir da natureza. 
 

PEZARO 
Não penses triunfar do seu orgulho, 

Não; jamais Odalberto... 
 

OTELO 
Amigo Pezaro, 

Os momentos são caros. Neste dia 
Quero pelo himeneu assegurar-me 

Do amor de sua filha. Mas confesso: 
Odalberto me aflige; seus direitos, 

De pai o nome a lastimar me obrigam. 
Que eterna dor causei a esse velho! 
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Se ele se perde!... Aqui entre os prazeres, 
Por toda parte, sem cessar atento, 

Parecendo dormir, vela o governo. 
Com marcha tenebrosa ele prossegue; 

Mudo, com um véu coberto, e a espada em punho, 
Oculta ao dia a vítima, e a sentença, 
E pune o pensamento como o crime. 

Aqui, cai o acusado na masmorra, 
E lá no abismo chora, e ninguém ouve. 

De um dito, de um olhar se ofende o Estado, 
E a justiça tem sempre ar de vingança. 
Pode um homem morrer, a lei matá-lo, 

Sem que o pai, ou que o filho disso saiba. 
Sem rumor descarrega a morte o ferro, 

Corre o sangue em silêncio, e vis algozes. 
Mal começa a suspeita, se apercebem!. 
De Odalberto o perigo já me assusta. 

 
PEZARO 

De outro perigo estremecer tu deves. 
Sabes tu o que o amor pode em Veneza? 

Como aqui as paixões se dissimulam? 
Como se trai a fé com ar tranquilo? 

Otelo, ainda Hedelmonda não é tua: 
Teu himeneu apressa. 

 
OTELO 

Caro amigo, 
Ajuda-me a ocultá-lo com teu zelo. 

Conduze-me ao altar, aonde eu possa 
A ti e o céu tomar por testemunhas. 

Foi no rumor dos campos, e entre as hostes 
Que os encantos gozamos da amizade; 

Foi lá, que a honra só, sem mais protestos, 
Este afeto gravou em nossos peitos; 
Vem; jamais possa a sorte vingativa 
A amizade romper de dois soldados. 
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ATO TERCEIRO 
 

CENA I 
Hedelmonda e Hermance. 

 
HERMANCE 

Sim, os olhos dos homens temer deves; 
E quando aqui voltar o moço estranho, 
Eu quero introduzi-lo, sem que Otelo 
O saiba: não convém isso dizer-lhe. 

 
HEDELMONDA 

E por que ocultar-lhe? 
 

HERMANCE 
Ele te adora, 

E se mostra ciumento e suspeitoso. 
Talvez uma faísca na sua alma 

De um transporte fatal ateie a chama. 
Meus conselhos escuta; tem cautela. 
Esta arte, estes cuidados preventivos 
Têm com úteis receios muitas vezes 
Mágoas poupado a peitos inocentes. 

 
HEDELMONDA 

Tu me serves de mãe; sobre mim vela; 
Dispõe de minha sorte; a ti me entrego. 

Oh Deus; se eu de meu pai causasse a morte! 
 

HERMANCE 
De uma vida, senhora, a ti tão cara, 
Vou de amigos fieis saber a sorte; 

E o que deles souber virei dizer-te. (Vai-se) 
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CENA II 
Hedelmonda (só). 

 

HEDELMONDA 
Não sei; mas busco em vão minha coragem. 

Este dia nublado se me antulha. 
O peito inquiro sobre meus presságios, 

E o peito me responde com temores. 
Não sei que tempestade me anuncia, 

Que nasce, e cresce, e cai-me sobre a fronte. 
Junto de ti, meu pai, ante teus olhos 

Minha infância passei em paz, sem sustos. 
Oh Deus! se ele morrer! de horror eu tremo! 

Nunca o Estado perdoa quando vela! 
Oh Céu! se sou a causa de seus males, 

Faze que ao menos ao perigo o arranque! 
Alguém vem. É o moço. Ah! ele ao menos 

Posto que na miséria, não se acusa 
Da desgraça do pai! E eu. 

 

 
 

CENA III 
Hedelmonda e Loredano. 

 
 (Hermance acompanha a Loredano, e se retira logo que o introduz) 

 

HEDELMONDA 
Nobre estranho, 

Quando tudo me assusta, o que colhestes 
Que me possa acalmar?. Meu pai. 

 
LOREDANO. 

Senhora, 
Dizem, e tal noticia assaz me inquieta, 
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Que ele longe da pátria um lugar busca; 
Que ultrajou o Senado em seus discursos; 
Que imprecou contra o Estado de Veneza, 

E que enfim já medita na vingança, 
Conspirando com os nossos inimigos. 

 
HEDELMONDA 

Não! Conheço meu pai; ele inflamado 
Exalar seu furor pode, falando; 

Mas, trair o Estado!... Nunca, nunca. 
O Estado teve em nossos ascendentes 
Muitos heróis, e nunca viu traidores. 

Deles meu pai descende, e os segue em tudo: 
E eu o insultara se temer devesse. 

 
LOREDANO 

Como vós penso; e sua mesma fúria 
Mostra com que excesso ele ama a pátria. 

Mas vós podeis apaziguar seu peito. 
Como há de ele ser surdo às vossas preces? 

Ah! vossos olhos brilharão serenos, 
O amor, e o himeneu hão de aditar-vos. 

Mas eu, só destinado ao sofrimento, 
Eu, que a vida detesto, e busco a morte!. 

Senhora, vós que tanto lastimais-me, 
Alcançastes de Otelo o bem que imploro? 

Posso segui-lo, e me entregar à guerra? 
Posso dever-vos o favor da morte? 

 
HEDELMONDA 

Eu já ia, senhor, sim, eu já ia 
Cumprir minha promessa. Otelo ouvia-me... 

Mas vosso rosto, vossa juventude, 
Vossa profunda dor, e este interesse 

Que temos pelo herói que busca a morte, 
Esse suave abalo da piedade 

Nos lábios as palavras me cortaram. 
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Por que teimais em tão tristes desígnios? 
 

LOREDANO 
Mais que nunca em meu peito agora os tenho. 

 
HEDELMONDA 

Um pai tendes ainda? 
 

LOREDANO 
Sim, senhora. 

 
HEDELMONDA 

Por que quereis causar sua desgraça? 
 

LOREDANO 
Força-me o desespero, e me alucina. 

 
HEDELMONDA 

Ah! não deixeis, senhor, de um pai a casa! 
 

LOREDANO 
Não vejo mais asilo no Universo. 

Houve um tempo, ai de mim, em que eu tranquilo. 
 

HEDELMONDA 
Acabai; em mim tende confiança. 

Vosso nome? Quem sois? senhor, dizei-me. 
 

LOREDANO 
Nunca. 

 
HEDELMONDA 

Dizei qual é vossa família? 
Onde educou-vos vosso pai a infância? 

 
LOREDANO 

Um estrangeiro disso encarregou-se. 
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HEDELMONDA 
Estrangeiro! Por quê? 

 
LOREDANO 
O céu o sabe, 

Nunca acusei a paternal ternura. 
Por mim mão assassina ele termina. 
No decurso das nossas civis guerras, 

Um virtuoso ancião com seus exemplos 
Governou minha idade impetuosa. 

Deu-me na infância o céu em seu retiro 
Quadros tocantes, que a inocência preza: 

Pais e filhos, esposos venturosos, 
Vivendo à custa das fadigas suas, 

E entre si socorrendo-se. Eu gozava 
Esta tão pura vida, e tão suave, 
Este bem que nos dá a natureza, 
Este do coração grato sossego, 

Encanto verdadeiro da existência, 
Bem de um momento, que se chora sempre!. 

Lá a vitória ressoou de Otelo; 
E eu vim; de sua glória testemunha, 
Vi Veneza, e seus arcos de triunfo, 

E bandeiras coroadas de ouro e louros. 
Ah, nunca, nunca eu vi pompa tão bela! 
O andar solene de um Senado augusto, 

Os templos, os soldados, o tumulto, 
A marinha, e este povo sobre as águas; 
A luz de imensos fogos, que abrasavam 
O céu e as ondas, repelindo as trevas, 

E Otelo que, modesto, parecia 
Ignorar o esplendor do seu triunfo. 

Tais objetos minha alma extasiavam! 
Eis que se me apresenta uma beleza! 
A pompa do triunfo deslumbrou-se, 

E o céu a mim abriu-se nos seus olhos. 
Nesse instante minha alma escravizada 
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Fez-lhe oblação da minha sorte e vida. 
Inquieto meu amor não mais deixou-a. 
Oh! quantas vezes para atormentar-me 

Lá no triste Apenino apareceu-me 
Sua imagem, que sempre me seguia, 
Nas cavernas selvagens, nos desertos 

Nas bordas da torrente, onde meus olhos 
Enganados, chorando, a procuravam. 
Enfim, meu infortúnio consumou-se; 
Casou-se; ela é feliz... ama... é amada: 

Eis o último golpe do meu fado. 
E assaz o meu transporte vos acusa. 

 
HEDELMONDA 

Que escuto? E vós ousais assim falar-me? 
Fez-me digna a desgraça desse ultraje? 

Cuidais vós que meu peito enfraquecido 
Da virtude perdeu o nobre orgulho? 

Seja qual for o amor que eu tenha a Otelo, 
Estou disposta a me honrar sempre a mim mesma. 

Não, não cuidei, senhor, que hoje devesse 
Ouvir a confissão do vosso afeto! 

Meu dever, ofendido neste instante, 
Não me permite mais que vos escute. 

 
LOREDANO 

Senhora, eu mereci tão justa cólera (caminhando). 
 

 
 

CENA IV 
Os mesmos, e Odalberto. 

 
LOREDANO (à parte vendo Odalberto). 

Odalberto!... Escutemos (para). 
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HEDELMONDA 
Céus! que vejo? 

Meu pai! Que palidez em vosso rosto, 
Da desgraça e dos anos mostra o ultraje! 

 
ODALBERTO 

Por que me falas da desgraça minha, 
Se tu mesma a causaste? Que te importa 

Minha velhice, se de mim fugiste? 
Quando em minha miséria vês teu crime, 
Quem direito te deu de pai chamar-me? 

Porem outro interesse aqui me guia. 
Venho arrancar-te aos laços criminosos. 

Recobrei meus direitos. Esse odioso 
Impostor não está pelo consórcio 

Armado de um poder, que é meu ainda; 
Teu esposo não é... Se a voz da honra 

Soa em teu coração; se ao meu tu queres. 
Restituir sua família e sangue; 

Se queres que eu te chame minha filha, 
Segue meus passos; tudo está disposto. 

 
HEDELMONDA 

Vós sabeis que rumores neste dia 
Meu amor causou. 

 
ODALBERTO 

Todos nos lastimam, 
E de um peito inocente se condoem, 

Que um pérfido atraiu. Ah! neste instante, 
Cruel, em que te vejo, comovido 
Sinto por ti meu coração ainda. 

Sim, teu rosto, meu ódio suspendendo, 
De tua irmã e mãe mostra-me a imagem. 

Quando a morte extinguiu-lhe a luz da vida, 
Por que com ela não levou-me à campa? 

Dize-me: o que me resta na velhice? 
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Lágrimas, desamparo, e desespero? 
 

HEDELMONDA 
Meu pai! 

 
ODALBERTO 

Sim, eu o sou, meu pranto o atesta. 
Ah! lembra-te do meu amor paterno; 

Lembra-te dos primeiros meus cuidados; 
Com que zelo eduquei a tua infância! 
Minha esperança em ti toda cifrava. 

No campo, ou no conselho, em paz ou guerra, 
Minha família e o Estado me ocupavam; 

Destes caros objetos me nutria, 
E amando os filhos, mais a pátria amava. 

Volta a ti, minha filha; a razão ouve; 
Vê o que aspiras, e de quem descendes. 
Para erguer-te, e salvar sua memória, 
Atende a vinte Doges teus maiores, 
Que te falam da glória sua, e dizem: 

"Por nós, Veneza erguida sobre as águas, 
Os mares submeteu aos seus vassalos! 
Por nós, quando caía Roma escrava, 

Lhe veio a moribunda liberdade." 
Atende a tua irmã, morta tão moça; 

Atende a tua mãe, que nos seus braços 
Te apertava expirando. Ah, sem família, 

Sem socorro, sozinho sobre a terra, 
Da dita de ser pai queres punir-me?! 

Por ti, se queres, de himeneu mais belo 
Posso ainda acender o archote. Eu tenho 

Um plano. 
 

HEDELMONDA 
Ai de mim! 
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ODALBERTO 
Vem. 

HEDELMONDA 
Como seguir-vos? 

Não viverá Otelo se perder-me. 
 

ODALBERTO 
Choras por ele? 

 
HEDELMONDA 
Eu hoje reconheço 

Que mais que ele cem vezes sou culpada! 
Que a agradar-me ensinei-lhe sem desígnio; 

Que a razão perturbei-lhe involuntária. 
Fui eu, com os olhos sobre os seus pregados, 
Que o seduzi com as minhas brandas vozes; 

Fui eu, que nos seus olhos lacrimosos, 
Procurei o poder dos meus encantos. 

Pouco a pouco o amor em nós firmou-se: 
Ele era virtuoso, triunfante, 

Vosso amigo. 
 

ODALBERTO 
Eis-aqui o que me irrita, 

E aumenta minha injúria. Quando ao falso 
Eu prestava um acolho lisonjeiro, 

Ele via um lugar para ferir-me, 
E contra mim se armava com meu sangue! 

Para vencer a minha repugnância, 
Cuidou que cedo ou tarde me oporia 
O himeneu necessário; mas não há de 

Da sua ingratidão gozar o prêmio. 
 

HEDELMONDA 
Meu pai... 
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ODALBERTO 
Já basta: tenho resolvido. 

 
HEDELMONDA 

Lembrai-vos. 
 

ODALBERTO 
Que! a defender te atreves 

A um pérfido, a um bárbaro?! A tal nome 
Sinto minha razão já perturbada. 

Assina este bilhete. 
 

HEDELMONDA 
E que desígnio 

E o vosso, Senhor? 
 

ODALBERTO 
Assina, eu mando, 

Ou este ferro vai ferir-me o peito. 
 

HEDELMONDA (à parte) 
Que farei? 

 
(Ela assina o bilhete precipitadamente, e o entrega ao pai) 

 
ODALBERTO 

Minha filha, estou contente: 
És de minha família agora o apoio, 

E o da minha velhice. O céu guardou-te 
Um jovem, um herói de crime estreme. 

Em quem paixões, o exemplo e a impostura 
Não mudaram ainda a natureza; 

Que ainda estranha de Veneza o fausto, 
Que deve encher do seu destino a altura; 
Cujo consórcio o pai deixou-me a escolha: 

Enfim, é Loredano, de alta origem, 
Filho do Doge. 
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HEDELMONDA 
Oh céu! Senhor, e como 

Sabeis vós que é por mim que ele suspira? 
 

LOREDANO (saindo do fundo do teatro onde estava oculto) 
Senhora, ele vos ama; sim, e ardente 

Chama de amor o abrasa; sim, eu juro 
Pelo céu, por minha alma, por vós mesma. 

Por sua fé e amor eu vos respondo. 
Esse filho do Doge, Loredano, 

Sou eu. 
 

ODALBERTO 
É ele. 

 
HEDELMONDA 

Que, senhor!... 
 

ODALBERTO 
Se agora 

Teu amor e bravura correspondem 
A tua alta nobreza, eis minha filha, 
Dela posso dispor, a ti a entrego. 

 
LOREDANO (com alegria) 

Oh Deus! 
 

HEDELMONDA (para Loredano) 
Que! ousaríeis... 

 
ODALBERTO 
Não atendas 

Ás lágrimas, aos gritos, nem à raiva. 
(Pondo a mão de Loredano sobre a da filha) 

Tua mão une à sua, e rende graças 
A seu pai; sé meu filho. 
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LOREDANO 
Vê seu rosto, 

Senhor, que empalidece; seus joelhos 
Vacilam, e seu corpo já desmaia. 

 
ODALBERTO 

Por que na sua mão tua mão treme? 
 

HEDELMONDA 
Ai de mim!... não sabe ele que eu já dei-a! 

 
ODALBERTO 

Podes dispor de ti, sem que eu consinta? 
Tua sorte, tua alma, tua destra, 

Teu sangue, tudo é meu. 
 

HEDELMONDA 
E à natureza 

O que resta, senhor? 
 

ODALBERTO (pondo a mão sobre o seu peito) 
Aqui pôs ela 

Tua guarda segura. A natureza 
Ensina aos filhos que jamais se esqueçam 
Que os seus maiores dons são os cuidados 

Vigilantes dos pais. 
 

HEDELMONDA 
E o que é preciso? 

 
ODALBERTO 
Obedecer-me. 

 
HEDELMONDA 
O coração hesita. 

Otelo... não; jamais. 
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ODALBERTO 
Então? escolhe. 

 
HEDELMONDA 

Meu pai... 
 

ODALBERTO 
Acaba. 

 
HEDELMONDA 

A vós devo meu sangue, 
Por vós o verteria: mas Otelo 

Me adora, e nele vejo meu esposo. 
 

ODALBERTO 
Estou livre... Bem; não tenho mais família. 

Cuidei em vão achar inda uma filha! 
Eu me envergonho; e desde já desisto 
Do indigno intento. Toma teu bilhete, 

(Entregando-lhe o bilhete que ela tinha assinado) 
Que eu recobro o furor. Adora, adora 

Longo tempo esse ingrato que aborreço. 
O abismo a teus pés não se abre ainda, 

Mas ele se abrirá. Parte; meu ódio 
Não temas; vai ao fim do mundo, segue 

Teu indigno esposo. Eu já to cedo; 
E ao seu furor te entrego; assim o queres. 
Tudo abjuro, a natura, a honra, a pátria, 
O dever; ah! não mais perder eu posso. 

Adeus; tu saberás o que é o tigre 
Africano, que deixo nos teus braços. (Vai-se) 
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CENA V 
Hedelmonda e Loredano. 

 
HEDELMONDA 

Ele me foge! 
(Ela lê tremendo o bilhete que seu pai lhe restituiu, sem dar atenção a 

Loredano) 
 

LOREDANO 
Ah! crede, o céu não há de 

Confirmar um adeus tão deplorável. 
 

HEDELMONDA 
Que li? pode isto ser?. meu pai. 

 

 
 

CENA VI 
Os mesmos e Hermance. 

 
HERMANCE (assustada) 

Agora 
Estão seus dias no maior perigo. 
Antes de ver-vos, já sua violência 

Tinha insultado as leis, e merecido 
Sua vingança. Ah, possa ele escapar-lhe! 
Mas que golpe mortal eu venho dar-te! 

A indigência e a fuga só lhe restam. 
Seu crime ignoro; mas uma sentença 

Funesta o priva dos civis direitos, 
Das honras o despoja, e dos bens todos. 

Neste instante receia-se que. peça 
O Conselho dos Dez sua cabeça, 

Se nada o suspender. Poderás vê-lo 
Da lei entregue ao ferro? 

 
 



47 

 

HEDELMONDA (agitada) 
O céu me inspira, 

Senhor, o céu me aclara neste instante: 
Vosso pai, esse pai que vos estima, 
Pode salvar o meu, em tal perigo. 
Como Doge terá poder, e amigos; 

Como pai quererá a felicidade 
De seu filho... Se nós, por algum tempo, 
Deste himeneu pudéssemos deixar-lhe 
A esperança;. Senhor, se este bilhete, 

Em que a mão vos prometo, o assegurasse 
Da minha escolha, e deste breve enlace;. 
Se vós, juntando a súplica a meu pranto, 

A proteger meu pai o resolvêsseis!. 
Sei que fere a verdade tal engano, 

Que repugna à minha alma, e ao meu orgulho. 
Vossa virtude, vosso amor lamento; 
Da vida de meu pai eu só me ocupo. 
Em vossas mãos entrego este bilhete. 

(Entrega-lhe o bilhete) 
De vos depende meu destino e vida. 

Eu vejo em vós, e em todo o vosso rosto 
De uma alma generosa o testemunho. 
Sim, vós me ireis servir, não o duvido; 

E já prévio gozais prazer tão doce. 
Meu pai, senhor (eu tremo só pensando), 

Está reduzido ao horror da vil miséria: 
Para ajudá-lo como desejara, 

Não há tesouros que oferecer-vos possa. 
(Nisto tira da cabeça o diadema de brilhantes) 

Tomai este diadema, eu vo-lo entrego. 
Eu quisera ajuntar da Europa e da Ásia 

Todo o ouro ao valor deste diadema. 
Ah! que antes de entregar-vos esta jóia 

Não possa eu, regando-a com meu pranto, 
Ver tesouros nascer de minhas lágrimas! 

Ide: os bons não esperam nenhum prêmio 
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Dos bens que fazem; disso só se pagam. 
 

LOREDANO 
Vou salvar vosso pai, e obedecer vos. 
Vós me varais o peito. Não importa, 

É preciso agradar-vos. Mas lembrai-vos 
Do juramento que ante vós profiro: 
Se este odioso himeneu se realiza, 

Se me dais espetáculo tão fero, 
Juro que logo (eu tremo, eu me alucino) 

Juro sim, que fiel à minha raiva, 
Por quaisquer meios, planos, ou disfarces, 
Aos pés do mesmo altar irei roubar-vos. 

Desculpai meus transportes; eu vos perco, 
E ainda assim vos amo; sim, eu corro, 
Vou já servir-vos; eu o devo, e quero; 
Mas a tremer me ostento generoso. 

Não, não ouso aceitar a vossa estima; 
Amo, estou ciumento, e pendo a um crime. 
Que digo? oh infeliz! Não; meus transportes 

De ciúme e furor sobre vós, nunca, 
Ah, nunca, cairão! Porém o outro... 

Oh vergonha! oh perturbação extrema! 
Na desesperação de mim duvido. 
Eu nada vos prometo. Temei tudo 

De um peito que de se já não responde. (Vai-se) 
 

 
 

CENA VII 
Hedelmonda e Hermance. 

 
HEDELMONDA 

Que ameaça, oh céu! Que dizes, cara Hermance? 
Rouba-me a sorte a cada passo a esperança. 

Seu ciumento furor de susto encheu-me. 
Ao deixar-me que olhar lançou-me irado! 
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Dize-me, acaso apraz-se Loredano 
Em perturbar a minha felicidade, 

E a zombar do meu pranto? Crês tu que ele 
Levar se deixe a esta ação malvada, 

E cruel, sem remorsos a execute? 
Não, não creio: sua alma é generosa; 

Mas é moço... ama. Perto está do crime, 
E pode enfim. Melhor fora que Otelo 

Neste ensejo terrível transferisse 
Nosso himeneu a dias mais felizes. 

 

 
 

CENA VIII 
As mesmas e Otelo. 

 
OTELO 

Vem, o altar está pronto. 
 

HEDELMONDA 
Mas, Otelo, 

Se meu pai... 
 

OTELO 
Ele deu-te a liberdade. 

Vamos. 
 

HEDELMONDA 
Otelo, um véu misterioso 

Deve encobrir este himeneu. 
 

OTELO 
Já Pezaro 

Tudo prévio. 
 

HEDELMONDA 
Porém, se ele se engana? 
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OTELO 
A prudência conheço do seu zelo. 

 
HEDELMONDA 
Diferi um só dia. 

 
OTELO 

Vem. 
 

HEDELMONDA 
Hermance... 

Ah, um só dia! (Para Otelo) 
 

OTELO 
Não; eu desfaleço, 

Si não alcanço a tua fé. 
 

HEDELMONDA 
Um dia! 

 
HERMANCE 

Cede, senhora. 
 

HEDELMONDA 
Oh céu! a ti me entrego. 

 
 

 
 
 

ATO QUARTO 
 

CENA I 
Otelo e Pezaro. 

 

OTELO (entrando furioso) 
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Que! perto de a esposar, ela me escapa! 
E no altar um rival estranho encontro! 

Oh crime! oh, que traição! sem meu esforço 
Um ousado dos braços ma roubara. 

 
PEZARO 

Entre a paz em tua alma desvairada; 
Hedelmonda aqui está, o céu a deu-te, 

E para teu amor só a reserva. 
 

OTELO 
Até ao pé do altar querer roubar-ma! 

Que monstro concebeu tão fero intento? 
 

PEZARO 
Já te hei dito: vivemos em Veneza! 

 
OTELO 

Se é Odalberto que o prazer procura 
De me arrancar a filha, e de vingar-se!. 

Nada observei na confusão terrível. 
Mas tu, que sossegado tudo vias, 

Notaste acaso aquele moço ignoto, 
Que aqui mesmo, em segredo, esteve há pouco? 

 
PEZARO 

Não. Aqui nesta sala tão sombria 
Não pude distinguir seu rosto oculto. 

Mas enquanto no altar tinhas os braços, 
O coração e os olhos enlevados, 

Na confusão horrível, num descuido. 
Pude ver, apesar de sua mascara, 

Feições de um moço intrépido, terrível, 
Desesperado, e que, nos seus transportes, 

Hedelmonda, ou a morte desejava. 
Desse traidor conservo os sinais todos, 
E se o encontro, de certo o reconheço. 
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OTELO 
Meu amigo, tranquilo ora te falo; 

Do orgulho os erros nunca me afagaram. 
Eu vejo de Hedelmonda a juventude, 
A beleza, a ternura, e o nobre sangue; 
Creio em seu coração; porém concebo 

Que ele possa inclinar-se a qualquer outrem. 
Um soldado, educado entre falanges, 

Não tem de um moço amante a graça e o encanto, 
Se outro himeneu seus olhos seduzisse. 

 
PEZARO 

De seus avós, é certo, que estão cheios 
Nossos palácios. Da beleza o orgulho, 
E o orgulho da família, a inconstância 

Natural de uma idade que se ilude, 
Um pai irado, a oferta de um esposo, 

Quem sabe... mas, oh céu! em que meditas? 
 

OTELO 
Penso que a bela e jovem Hedelmonda 

Jamais, haja o que houver, ser-me-á traidora. 
 

PEZARO 
Também eu penso assim. 

 
OTELO 
Tu crês? 

 
PEZARO 

Otelo, 
O passo de hoje seu amor provou-te. 

 
OTELO 

Isso digo a mim mesmo... Falar queres? 
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PEZARO 
Tu notaste em seus olhos os progressos 
De seu amor; seus olhos te evitavam? 

 
OTELO 

Sim; mas quando modestos me fugiam, 
Muitas vezes então mais me buscavam. 

 
PEZARO 

Assim de amante jovem, no principio, 
Se oculta e brilha a inocente chama. 

Nada mais tens que perturbar-te possa? 
 

OTELO 
Nada mais. 

 
PEZARO 

Dize, amigo. 
 

OTELO (à parte) 
Não me animo. 

 
PEZARO 

Então? 
 

OTELO 
Quando ao altar eu quis levá-la, 

Em seus olhos o amor que ela me inspira, 
Procurei; eis que súbito estremece; 
De que viria este tremor e susto? 

Por que, para ofender-me, sua fronte 
Do meu diadema despojada estava? 

Por que ela, enfim, tão cheia de virtudes, 
Sobre esse jovem nunca me há falado? 

Quem lhe motiva a dor de que se apossa? 
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PEZARO 
Teme o ciúme, meu prezado Otelo! 

 
OTELO 

Tão vil tormento cuidas que me agita! 
Eu procuro a verdade tão somente. 

Dize, crês tu que no furor que o anima, 
Esse jovem um rapto meditasse? 

Nada me ocultes, fala; então que pensas? 
Será ele? 

 
PEZARO 

O amor vence a virtude; 
Seu poder nos arrasta, e a queda é fácil. 

Tremes, Otelo?. 
 

OTELO 
Quem? estou tranquilo... 

Crês pois?... 
 

PEZARO 
Que é ele só quem neste dia 

Ultrajou teu amor com sua audácia. 
 

OTELO 
Se Hedelmonda infiel deu o diadema 

Ao meu rival. Nossos leões dos ermos, 
Em furor, nos seus antros abrasados, 

Os viajores trêmulos despedaçam; 
Melhor fora para ele que os famintos 

Leões em mil pedaços lhe espalhassem 
As palpitantes carnes, do que agora 
Vivo cair em minhas mãos terríveis. 

 
PEZARO 

Tu me fazes tremer. 
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OTELO 

Ele prossegue... 
Eu terei cedo ou tarde algum indicio 

Do seu amor; eu mesmo, à minha escolha, 
Quero dar-lhe um suplicio; quero vê-lo 

Sofrendo, inanimado, e apresentá-lo 
Ensanguentado aos olhos que o encantaram. 

 
PEZARO 

Desgraçada Hedelmonda! assim a vida 
Te arrancaria Otelo furioso. 

 
OTELO 

Jamais, jamais. 
 

PEZARO 
Para julgá-la, ingrato, 

O que ela fez por ti pesa primeiro. 
A quem tem ela amor? Prova-me que ela 

Enternecida escuta esse estrangeiro. 
Queres tu que a beleza responsável 
Seja do amor e dos alheios danos? 

Só por que ela tremeu, pérfida a julgas? 
Podes julgá-la só co a fraca prova 

De que um diadema lhe não cinge a fronte? 
Dirige-te à seu peito e à sua glória. 

De um peito honrado é este o privilegio. 
A beleza falaz, que o vicio escolta, 

Atrai zelosos olhos prevenidos, 
Mas se a virtude a anima, nela cremos. 
Que podes exprobrar a Hedelmonda? 
O ter deixado o pai por causa tua?... 
Otelo, um só conselho posso dar-te: 
Os rebeldes submissos se curvaram; 
Vai ao Estado servir no solo de Ásia, 

E olvida com Veneza o teu ciúme. 
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Mais eu temo o furor dos teus transportes, 
Que inflamados vulcões, e o mar irado. 
Leva Hedelmonda às raias da Moréia; 
Lá te ligue o himeneu à cara esposa; 

Lá, por teus feitos, granjeando aplausos, 
Faze com que Odalberto se arrependa; 
À vaidade de um nome opõe a glória; 

Assim se mostre Otelo ciumento. 
As naus prontas estão; eu vou contigo. 

Mas antes de partir, se porventura 
O indigno sedutor se me apresenta; 

Se em torno do palácio errante encontro 
Esse monstro, que ainda se me antulha, 

No mesmo instante rápido sobre ele, 
Lhe embebo este punhal no peito infame. 

Assim meu braço vingará o amigo, 
A virtude, e o céu, e a formosura... (Sai) 

 

 
 

CENA II 
Otelo (só). 

 

OTELO 
Enfim, respiro. Sim, o céu em Pezaro 

O mais fiel amigo concedeu-me. 
Sua ativa frieza como acalma 

De um coração de fogo o ardor veemente! 
Oh se ele amasse como saberia 

Sua chama ocultar! Com tal império 
Sobre sua alma, a não ser generoso, 

Seria dos mortais o mais temível, 
E o mais perigoso!... Não tem ele às vezes 

Para Hedelmonda dirigido os olhos 
Onde amor. És tu quem dele suspeitas? 

Teu amigo? Infeliz! Que! não podia 
Com olhos puros ver os seus encantos? 
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Não, ele não se engana; e se a defende 
É que bem conheceu sua inocência. 

Seguirei seus conselhos. Levar quero 
A mais própicos céus o bem que adoro, 

Burlar os olhos todos. Hedelmonda! 
A meus votos convém que correspondas; 
Há de o amor e a virtude acompanhar-me 

Sobre as ondas... Lá vejo-a; Hermance a segue. 
 
 

 
 

CENA III 
Otelo, Hedelmonda e Hermance. 

 
OTELO 

Senhora, agora vínheis procurar-me? 
 

HEDELMONDA 
Ah, de vossa presença necessito, 

Não para o amor nutrir que vos consagro. 
Sabe o céu que vos trago sempre n'alma: 

Mas quero estar ao pé de meu apoio. 
 

OTELO 
Posso esperar de vós, hoje, uma graça? 

 
HEDELMONDA 

Falai, Otelo. 
 

OTELO 
Em paz está Veneza; 

Os rebeldes as armas entregaram; 
Mas, em segredo, ordena-me o Senado 
De ir o Estado servir além dos mares. 

Zelo e valor mostrar me cumpre agora. 
Minha honra, e dever mandam que eu parta. 
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E minhas naus por vós somente esperam. 
 

HEDELMONDA 
Se tivesses de esposo o nome ao menos! 

 
OTELO 

Lembrai-vos que o serei. 
 

HEDELMONDA 
Senhor, mil mortes 

Arrostara ao través das tempestades; 
Não há perigos quando amor nos guia. 
Mas se meu pai morresse nos horrores 

Em que jaz, oh justiça sanguinária! 
De horror tremo, eu morrera parricida! 

Mas ainda me anima a esperança; 
Por mim o Doge há pouco enterneceu-se... 

Si eu fosse procurá-lo? Talvez que ele, 
Sensível a meus rogos, alcançasse 

O perdão de meu pai. 
 

OTELO 
Foi neste dia, 

Bem o sabeis, que um sedutor infame 
Assustou meu amor. 

 
HEDELMONDA 

Esta só graça; 
Não recuseis; lembrai-vos que eu a espero 

E que ela é a primeira. 
 

OTELO 
Perdoai-me, 

Se... 
 

HEDELMONDA 
Vede; sou eu que ouso isto pedir-vos; 
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E vosso amor já tarda a comprazer-me. 
 

OTELO 
Muito a vencer me custa os meus temores. 
Não conheceis do vosso encanto a força. 

Quem sabe. Pode ser. 
 

HERMANCE 
Sua candura 

O orgulho desconhece, e as próprias graças. 
Mas vós olvidareis esse amor firme, 

Que sua alma vos deu, e vos encanta? 
Eis-aqui o que deve assegurar-vos! 

Possa, Otelo, isto sempre esclarecer-vos, 
Se a mais ligeira sombra de suspeita 
Ultrajar-lhe a virtude sem motivo. 

Cedei, Otelo, ao seu desejo ardente; 
Seu amor o merece. 

 
OTELO 

Basta, Hermance. 
Resisto a meu pesar, eu me violento; 

Mas conheço Veneza, e sou prudente. 
 

HEDELMONDA (chorando e virando o rosto) 
Ai de mim! 

 
HERMANCE (à parte) 

Em que estado ele a mergulha! 
Tão depressa a afligis com tal repulsa? 
Eis pois de tanto amor a recompensa! 

 
HEDELMONDA 

Hermance. 
 

HERMANCE 
Ela desmaia. 
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HEDELMONDA 
Eu desfaleço. 

 
OTELO 

Hedelmonda! 
 

HERMANCE 
Sois vós o seu refúgio, 

Seu apoio, seu pai, e seu esposo; 
Vede em seu rosto a sua complacência; 

Já ela se esqueceu da vossa ofensa; 
Seu olhar vos procura, e em vós me firma. 

 
HEDELMONDA 

Não, eu vos não odeio; ódio não guardo. 
Antes de vos causar qualquer suspeita 

Mil vezes eu quisera. 
 

OTELO 
Eu me detesto. 

(Lançando-se a seus pés) 
Fere: teu mal causando, eu sou indigno 

De ver-te ainda, e de enxugar teu pranto. 
Lamenta meu tormento, e meus furores, 

E este sangue africano que em mim ferve. 
Dá-me a paz da virtude que te anima 

Ao coração fogoso que te roga; 
Recobra sobre mim mando invencível; 

Sê o dia que vejo, o ar que respiro. 
Que Otelo de suspeitas combatido 

A força de te amar, se erga à virtude. 
(Levantando-se) 

Amanhã, quando o sol a luz trouxer-nos, 
Procura o Doge, e que ele a teu pai fale. 

Eis tua filha, Hermance; eu obedeço. 
A meu lado verás sua ventura. 

Se Hedelmonda ofender com meus ciúmes, 
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O céu me entregue aos meus próprios furores, 
E possa eu mesmo, esposo desgraçado, 

Roubar-me o bem que o céu me há concedido. 
 

HEDELMONDA 
Caro Otelo, acredita-me que eu te amo; 

Vê meu peito qual é, e em ti confia. 
Meu peito é puro, oh céu! mas eu o ofereço 

Desde já a teus golpes, se algum dia 
Minha mente ofender a meu esposo. (Sai) 

 

 
 

CENA IV 
Otelo (só). 

 

OTELO 
Nada no mundo, e em toda a natureza 

De tão pura virtude se aproxima! 
É a virtude que aos mortais encanta, 

E se ignora a se mesma, e altar não pede!. 
Ai do imprudente que atrever-se ousado 

Um instante a manchar sua inocência. 
Pelo furor que acende-se em minha alma 

Sinto que sem piedade lhe varara 
Com este ferro o peito. Mas que causa 

Haverá, que aí vem Pezaro triste, 
Pensativo, em silêncio, e a passos lentos? 

 

 
 

CENA V 
Mesmo e Pezaro. 

 
PEZARO 

Sabes sofrer? 
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OTELO 
Sim, fala. 

 
PEZARO 

E sem abalo 
A nova receber de uma desgraça? 

 
OTELO 

Sou homem. 
 

PEZARO 
Hedelmonda... A injúria é grande! 

E, oh céu! estremeço. 
 

OTELO 
Uma palavra. 

 
PEZARO 

Infiel! 
 

OTELO (com furor levando a mão ao punhal) 
Infiel?!... e a prova?... Dai-ma. 

 
PEZARO 

A prova?... Assaz me espanta esse discurso! 
Quem pode a tal excesso transportar-te?! 
Acabo de vingar-te, e assim me ofendes!. 

Sim, eu vi teu rival, reconheci-o, 
E no mesmo momento que encontrei-o 
Seu furor terminou por um combate: 

Nesse combate lhe tirei a vida, 
E achei sobre seu corpo ensanguentado 

O diadema, e esta carta, cuja firma 
Estranha te não é. Ei-la. Esta carta 

(Sejamos mais senhores de nós mesmos) 
Talvez a prova seja da perfídia. 
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OTELO (estupefato) 
Enfim, eu reconheço que ultrajei-te. 

(Lendo) "Meu pai, a mão de Otelo renuncio. 
Acalme o meu pesar as vossas iras. 

A vós pertence só dar-me um esposo. 
Hedelmonda..." É possível! 

 
PEZARO 

Com desprezo 
Deves tratar a criminosa, e o crime. 

Vejo que nem furor nem ódio sentes. 
 

OTELO (na maior calma) 
O furor está no fundo do meu peito. 

Não percamos o tempo. Amei Veneza, 
E desejo pagar seus benefícios. 

De um guerreiro que a sirva ela precisa; 
Posso indicá-lo; és tu esse guerreiro. 

Quero propor-te ao teu Senado augusto. 
 

PEZARO 
Que dizes tu? a mim! 

 
OTELO 

Eu morro, e o instante 
E este de ser justo. Ouve; de um velho 

A desgraça causei! Este remorso 
Me oprime o coração. Sua alma aflita 

Na desesperação jaz mergulhada. 
Se ele fugiu, oculta sua fuga; 
E se vive, previne sua perda. 

E o único mortal, por minha causa 
Infeliz, a quem eu hei ultrajado. 
Mas à sua família minha morte 

Vai dar a paz em breve. A sua filha 
Entrega este diadema, e esta carta. 

(Mostrando esses objetos sem com tudo entregar-lhe) 
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Mas não fales de mim, do meu destino, 
Nem sobre minha vida, ou minha morte. 

Pertença a outro esposo mais ilustre; 
Contente e gloriosa, amando-o, goze 
De uma vida feliz... enquanto Otelo 
A paz terá no horror da sepultura. 

(No maior furor mostrando o diadema e a carta) 
Eis-aqui seu bilhete, eis seu diadema..... 

Eu quero nesse sangue que aborreço, 
No seu vil sangue, mergulhar mil vezes 

Isto tudo. Onde está o seu amante? 
Guia meus passos, que com a sua morte 

Meus olhos inda não se extasiaram. 
Concebe qual será meu regozijo, 

Vendo com olhos ávidos a pérfida 
Sobre a cadáver palpitar do amante, 

E contar seus suspiros dolorosos 
Debaixo do punhal que vai uni-los. 
(Suspendendo o furor repentinamente) 

Que é isto, Otelo? Bárbaro, suspende. 
Que fúria, e que transportes te alucinam? 
Quando nas guerras mais te encarniçavas 
Jamais numa mulher as mãos manchaste. 
Tão grande é meu furor, tal minha ofensa 
Que até mesmo a vingança me encadeiam. 

Tu te lembras ainda das palavras 
Que seu pai proferiu, daqui bem perto, 

No seu último adeus, quando deixou-me: 
"Vela sobre ela; tão querida esposa 

Que o pai traiu, o esposo trair pode." 
 

PEZARO 
É certo. 

 
OTELO 

Com que ardil a fementida 
Com a dor, e o pranto, e os olhos me enganava!. 
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Crês tu que ela infiel seja em sua alma? 
 

PEZARO 
O bilhete e o diadema o testemunham. 

 
OTELO 

Por que nos seus desertos africanos 
Otelo não morreu desconhecido? 

 
PEZARO 

Oh desgraçado Otelo! 
 

OTELO 
Meu amigo, 

O furacão prediz a tempestade; 
No relâmpago o raio se anuncia: 

Dos leões dos bosques ouve-se o bramido; 
Mas a mulher, oh céu! pérfida e calma 

Nos embebe o punhal, e nos afaga! 
Hedelmonda!. 

 
PEZARO 

Tal nome inda te move!? 
 

OTELO 
Ah! não posso arrancá-lo de meu peito! 

 

 
 

CENA VI 
Os mesmos e Hedelmonda. 

 
HEDELMONDA 

Vossos gritos perturbam o silêncio 
Deste palácio! Eu venho, caro Otelo, 
Procurar-vos. O que é que vos agita? 
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OTELO (com grande perturbação e disfarce) 

Nada. 
 

HEDELMONDA 
Não me oculteis. O vosso peito 
Receará talvez ao meu abrir-se? 

 
OTELO (com ironia) 

Não. Eu creio que o meu amor vos toca; 
E o vosso coração falou há pouco 

Em vossos lábios. 
 

HEDELMONDA 
Que tão fraco acento! 

 
OTELO 

Nossa alma, e nosso corpo necessitam, 
Após grandes trabalhos, de repouso. 
Sei que ele será longo... mas preciso. 

 
HEDELMONDA 

Pezaro, donde nasce esta tristeza 
Que de Otelo se apossa? Ah! por que causa. 

 
OTELO 

Eu agradeço vossa piedade. 
 

HEDELMONDA 
Ah! que fazer... Oh céu! sono benigno 

Cure seu coração! 
 

OTELO (com feroz ironia) 
Creio que o vosso 

Está tranquilo. Sua paz é dada 
A inocência... Pezaro, saiamos. 
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(Vão-se precipitadamente. Hedelmonda observa sobre os lábios de Otelo um 

sorriso horroroso, e estremece, abaixando a cabeça) 
 

 
 

CENA VII 
Hedelmonda (só). 

 

HEDELMONDA 
Céus! que odioso sorriso! que mudança 
De voz! Onde estou eu? Que despedida! 

Que tempestade ocultará seu peito? 
O meu é puro. Ele ama-me, e é sensível. 

Convém que aos olhos meus enfim se explique. 
Pezaro falará; aqui fiquemos. 

Si um de nós morrer deve, oh céu, somente 
Sobre mim teus decretos se executem! 
Eis-me aqui pronta, fere. Por tal preço 

Hei de, morrendo, abençoar teus golpes. 
 
 

 
 
 

ATO QUINTO 
Câmara de Hedelmonda. Um leito com cortinas; uma lâmpada acesa; 

moveis pertencentes à câmara de dormir; e uma harpa. 

 
 

CENA I 
Hedelmonda (perto da janela). 

 
HEDELMONDA 

Já meus olhos, pesados pelo sono, 
De meu pai o palácio em vão procuram. 
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Eis-me aqui só; oh Deus! por que me assusto? 
Já o encanto do amor ter-me-á deixado? 
Negros pressentimentos me apavoram. 

Mal entrei nesta câmara sombria 
Um tremor pareceu anunciar-me. 

Se eu fosse condenada a não deixá-la!. 
Por que se obstina a sorte em perseguir-me? 
Devo acaso, ai de mim! morrer tão jovem? 

(Com um estremecimento súbito e involuntário) 
Quem vem? 

 

 
 

CENA II 
Hedelmonda e Hermance. 

 
HERMANCE 

Sou eu. Que causa te amedronta? 
Temes de Otelo algum furor injusto? 

 
HEDELMONDA 

Ah, não, eu não o temo; eu o adoro. 
 

HERMANCE 
Sua linguagem, seu aspeto acaso 

Alguma tempestade te anunciam? 
 

HEDELMONDA 
Ai! de calma falou-me, e de repouso; 

De um longo sono que põe termo aos males. 
O que ele quis dizer-me mal concebo. 

 
HERMANCE 

Mas teus olhos nos seus ler bem podiam! 
 

HEDELMONDA 
Fixou-me os olhos um momento; e odioso 
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Sorriso seu me fez tremer de susto. 
 

HERMANCE 
Por que assim pois se altera o seu caráter? 

 
HEDELMONDA (em profunda melancolia) 

Eis já perto de nós o dia infausto 
Em que eu a mãe perdi. 

 
HERMANCE 

Por que procuras 
Aumentar teu pesar? 

 
HEDELMONDA 

Bem parecida 
A câmara em que estou é com a sua. 

 
HERMANCE 

Que dizes? 
 

HEDELMONDA 
Fatal lâmpada aclarava 

Seu leito com uma luz tremula e frouxa. 
(Olhando para a lâmpada) 

Eu creio vê-la. 
 

HERMANCE 
Basta de afligir-te. 

 
HEDELMONDA 

Minha mãe ignorou o seu perigo 
Até a morte, 

 
HERMANCE 

Assim o céu piedoso 
Quer que doce esperança nos embale 
Desde o berço, até o último suspiro. 
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HEDELMONDA 
Mas junto a mim puseste os vestuários 
Que à minha mãe serviram na agonia? 

 
HERMANCE 

Não penses nessa morte dolorosa. 
 

HEDELMONDA (com voz fraca e melancólica) 
"Morrerás desgraçada, oh minha filha!" 

 
HERMANCE 

Senhora. 
 

HEDELMONDA 
Tudo acaba. 

 
HERMANCE 

O céu ao menos 
Em nossas mágoas, sobre nossos dias 
Tão rápidos, esparge algumas flores. 
Este celeste bem nem sempre engana. 

 
HEDELMONDA (com um grito de terror) 
"Morrerás desgraçada, oh minha filha!" 

 
HERMANCE 

Grande Deus, que escutei? Tremo a tal grito! 
Que súbito pavor de ti se apossa? 

 
HEDELMONDA (com voz dolorosa) 

Pensas tu que, na horrível fúria, Otelo 
Atentar possa contra minha vida? 

 
HERMANCE 

Não sei, senhora, mas por ti eu tremo. 
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HEDELMONDA 
Ele não é cruel. 

 
HERMANCE 

Não; mas ciumento. 
Talvez ao precipício te encaminhes. 

 
HEDELMONDA 

Não; eu não temo que me odeie Otelo. 
 

HERMANCE 
Nossos erros às vezes não tem cura. 

 
HEDELMONDA 

Jamais no amor então confiar podemos? 
 

HERMANCE 
Ele às vezes produz males e crimes. 

 
HEDELMONDA 

Vítima sua foi a bela Isaura, 
A desgraçada Isaura. ah, em seu dano, 

O ciúme cegou ao seu amante. 
Sentada ao pé de um fúnebre salgueiro 

Ela aos ventos contava a sua injúria, 
E em triste canto, análogo à dor sua, 

As lágrimas à voz unia às vezes. 
Como de Isaura os versos lamentosos 

Quando os canto me aprazem! Ah, morrendo 
Inda ela os repetia. 

(Caminhando para junto da harpa) 
Tudo dorme. 

Vês tu este instrumento? se eu unisse 
A minha voz seus sons misteriosos! 

 
HERMANCE 

Ele comove muito. 



72 

 

HEDELMONDA (arpejando) 
Assim me agrada; 

É o fiel amigo da tristeza... 
(Ouve-se a trovoada, e o sibilo dos ventos) 

Mas que rumor, oh céu! 
(Com um tremor súbito) 

 
HERMANCE 
É tempestade. 

 
HEDELMONDA 

Hermance! a noite deve ser terrível; 
Começa o temporal. 

 
HERMANCE 

Convém, senhora, 
Sem demora deixar estes lugares. 

Este pressentimento o céu me inspira. 
 

HEDELMONDA 
Não; o dever me ordena que aqui fique. 

 
HERMANCE 

Vamos, segue-me, vem, bela Hedelmonda. 
 

HEDELMONDA 
Que lugar buscarás para esconder-me; 

Se a virtude ofendi o pai deixando? 
 

HERMANCE 
Esse erro olvida; a tua dor o apaga. 

HEDELMONDA 
Sei eu de Otelo o que se passa n'alma? 
Si ele está ciumento há de espiar-me, 

E minha fuga as iras lhe acendera. 
Enfim, vai tu gozar do sono o encanto. 
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HERMANCE 
Ao deixar-te, conter não posso as lágrimas. 

 
HEDELMONDA 

Vai. 
 

HERMANCE 
Pois bem. Eu te deixo... Em que lugares! 

Oh minha filha! 
(Chorando) 

 
HEDELMONDA 

Adeus, querida Hermance. 
 

 
 

CENA III 
Hedelmonda (só). 

 
HEDELMONDA 

Seu terno amor por mim a mãe me lembra. 
(Ajoelha-se perto do seu leito) 

Oh tu, que como um pai do céu nos olhas, 
O meu acalma, e faze com que eu possa 

Em seus trêmulos braços, respeitosa 
Beijar as suas cãs! Oh Deus, aclara 
Do meu Otelo a mente desvairada. 
Inspira a voz do virtuoso Pezaro; 
Pezaro é seu amigo; tu piedoso 

Aos míseros mortais deste a amizade. 
Ah! reconheço enfim que sou culpada, 

Porém tua bondade nos perdoa. 
Deus meu, releva a frágil Hedelmonda. 

(Deita-se sobre o leito) 
Mas já do sono o poderoso encanto 

Pesa sobre minha alma, e meus sentidos. 
Sua calma circula em minhas veias, 
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E suspende meus sustos e lembranças. 
Oh sono ao coração dá-me o repouso, 

Cuja doçura os olhos meus inunda. 
(Abaixa a cabeça e dorme) 

 

 
 

CENA IV 
Hedelmonda (dormindo) e Otelo. 

 
OTELO 

Sim, eu prometo; sim, talvez bem longe 
Me arrastara o furor: quero vencer-me. 

Não, tu não morrerás. Como realça 
Esta pálida luz sua beleza! 

(Olhando para a lâmpada) 
Para avivar -lhe a chama transitória 

Posso a faísca achar de um fogo novo. 
(Olhando para Hedelmonda) 

Mas esse fogo criador que a anima, 
Como, se eu o extinguisse, reavivá-lo? 
Com que sopro tão puro ela respira! 

Um forte encanto inda me atrai para ela. 
Este sangue no peito que magoaste, 

Este sangue correr por ti quisera. 
Sim, em negra masmorra, em mudo abisma, 

Onde Veneza oculta os criminosos, 
Privado de socorro, sem carpir-me, 
Como impuro réptil passara a vida. 

Mas ver com tanto horror trair-me a ingrata!. 
Empreguemos também valor e astúcia; 

Vejamos com que pérfida lhaneza 
Contra a verdade se armará seu rosto. 

Mas por que com seu crime acabrunhá-la? 
Minha desgraça é certa; sim, eu vejo 

Minha injúria. Esqueçamo-nos de tudo. 
Morramos. 
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HEDELMONDA (saindo do leito precipitadamente) 

Deus! que vejo? vós, Otelo? 
 

OTELO 
Sou eu; tranquilizai-vos. 

 
HEDELMONDA 

Que motivo 
(Desculpai-me este susto da surpresa) 

Tão tarde vos conduz ao meu asilo? 
 

OTELO 
Em segredo agitado, buscar venho 
Paz e tranquilidade a vosso lado. 

 
HEDELMONDA 

Que grande agitação vos força a isso? 
 

OTELO 
O amor às vezes o temor arrasta. 

 
HEDELMONDA 

Que! do meu coração duvidaríeis? 
 

OTELO 
Eu? Não. 

 
HEDELMONDA 

Hesitas? 
 

OTELO 
Hedelmonda! 

 
HEDELMONDA 

Otelo! 
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OTELO 
Que dizer-lhe? 

 
HEDELMONDA 

Escutai: talvez agora 
Procureis o diadema em minha fronte 

Com que amor adornou vossa conquista? 
Eu destinei-o, não para enfeitar-me, 
Ma a nutrir meu pai na adversidade. 

A um jovem de Veneza o dei. 
 

OTELO 
Um jovem! 
Seu nome? 

 
HEDELMONDA 

Loredano. 
 

OTELO (à parte) 
Que mistério! 

Do Doge o filho! oh céu! Não sou ciumento. 
Amastes algum dia a esse jovem? 

 
HEDELMONDA 

Eu? oh Deus! 
 

OTELO 
Mas talvez que ele vos ame? 

 
HEDELMONDA 

Sim, é certo; e por isso eu o lamento. 
 

OTELO 
Si como meu rival se ele mostrasse? 

 
HEDELMONDA 

Somente a vós, Otelo, eu escolhera. 
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OTELO 
Ah! Vós me amais?! 

 
HEDELMONDA 

Escuta. Um Deus existe 
Vingador, que castiga a impostura; 

Se te eu engano, Otelo, ele que mostre 
A meus olhos o livro onde gravados 
Estão no céu os juramentos nossos; 
Que ele com sua cólera me oprima, 
E de meu pai no coração suspenda 

Meu indulto. Responde, estás contente? 
 

OTELO 
Bem! o céu vingador suscitar deve 
O furor contra ti de um pai irado; 
Deve mostrar à toda a natureza 

Do coração mais pérfido a impostura; 
Um coração que zomba de seus votos, 

De sua fé, capaz dos crimes todos: 
E esse monstro és tu. 

 
HEDELMONDA 

Oh céu! que escuto! 
Que terrível linguagem! 

 
OTELO 

Olha, toma 
Este bilhete, lê, vê se te ultrajo. 

Reconheces a firma? 
 

HEDELMONDA (olhando para o bilhete) 
O valor perco. 

 
OTELO 

E falareis ainda de virtude? 
Procurareis ainda outro artifício? 
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Lede. 
 

HEDELMONDA 
Oh céu! 

 
OTELO 

Lede: este é vosso suplicio. 
Lede. 

 
HEDELMONDA 

Eu sei, e conheço que ultrajei-vos. (Lendo) 
"Meu pai, a mão de Otelo eu renuncio! 

Acalme o meu pesar as vossas iras. 
A vós pertence só dar-me um esposo. 

Hedelmonda." 
 

OTELO 
E o que tendes a dizer-me? 

 
HEDELMONDA 

Ah! tudo me acabrunha. 
 

OTELO 
E vos confunde. 

(Mudando de rosto e de voz repentinamente) 
Bem, olhai para mim; reconheceis-me? 

 
HEDELMONDA 

Já o amante não vejo, nem o esposo; 
Vejo a morte! Meu pai, vaticinaste. 

 
OTELO 

Antes que o sono vos fechasse os olhos 
Vossas preces a Deus hoje fizestes? 

 
HEDELMONDA 

Sim, eu pedi por vós. 
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OTELO 
Inda algum tempo 

Espero, vamos. 
 

HEDELMONDA 
Que quereis dizer-me? 

 
OTELO (passeando) 

Preparai-vos. 
 

HEDELMONDA 
Ao quê? 

 
OTELO 

Vede este ferro. 
(Mostrando o punhal) 

 
HEDELMONDA 
Para mim? Deus! 

 
OTELO 

Silêncio. Preparai-vos. 
Trata-se de vossa alma. 

 
HEDELMONDA 
Eis-me prostrada. 

Otelo! 
 

OTELO 
Não. A morte. 

 
HEDELMONDA 

Ah, nunca; eu juro 
Com expirante voz. 

 
OTELO (com ternura) 

Justificai-vos, 
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E o meu peito e o meu sangue serão vossos. 
Pois bem! e Loredano? 

 
HEDELMONDA 
Inda me adora. 

 
OTELO 

Oh tormento! E por que vós nesta carta 
Rejeitais minha mão! Não é dar provas 

Que ao menos consentis no seu consórcio? 
 

HEDELMONDA 
Meu pai entrou aqui precipitado: 

...Assina este bilhete, disse, assina, 
Ou com este punhal me tiro a vida." 

Eu assinei. 
 

OTELO 
Sem ler? 

 
HEDELMONDA 
Sem ler, é certo. 

No mesmo instante minha mão tomando 
A deu a Loredano; eu recusava, 
Inflamei sua raiva... Mas, Otelo, 

Não me ouvis? duvidais? 
 

OTELO 
Não; ao contrário; 

Enfim? 
 

HEDELMONDA 
Ele, indignado com meu pranto, 

Entregou-me o bilhete, que eu medrosa 
Assinara. 
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OTELO 
E depois? 

A Loredano. 
 

HEDELMONDA 
Eu confiei-o 

 
OTELO 

Oh raiva! Com que intento? 
Para que fim? falai: que plano tínheis? 

 
HEDELMONDA 

Para. 
 

OTELO 
Continuai. 

 
HEDELMONDA 
Para que, iluso 

Seu pai com a esperança lisonjeira 
Deste himeneu, salvar o meu quisesse. 

 
OTELO 

E com tal artifício o enganastes? 
 

HEDELMONDA 
Eu juro pelo céu, este artifício 

É o único a que tenho recorrido. 
 

OTELO 
Enfim, e Loredano? 

 
HEDELMONDA 

Ele já deve 
Ter entregado essa promessa ao Doge; 

E assim creio que esse homem generoso 
A meu pai há de ter salvado. 
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OTELO 
Entendo: 

Ele sem esperanças te servia! 
 

HEDELMONDA 
Sem esperanças. 

 
OTELO 

Sim; mas se entretanto 
Esse homem generoso, herói amável, 
De mascara coberto, empreendesse 

Um rapto, entre vós ambos ajustado?! 
Já para esse himeneu vos parecia 

Muito tardar que o Doge e Loredano 
Do vosso amor enfim fossem cientes! 
Eis porque, ocultando-me esta injúria, 

Recusaste inda há pouco acompanhar-me. 
O céu achou um meio de punir-te. 
Eis-aqui teu bilhete, eis o diadema, 
Eu recebi-os pelas mãos de Pezaro. 

 
HEDELMONDA 

Por ele? E vosso amigo; minha dita 
Já se declara enfim. Se Loredano 

Foi quem lhos entregou, então consente 
Meu pai em nosso amor, e nos perdoa. 

 
OTELO 

De Loredano, sim, ele mos trouxe; 
Mas sobre Loredano ele apanhou-os; 

Sobre ele, a quem deixou com vinte golpes 
Arquejando, e banhado no seu sangue. 

 
HEDELMONDA 

Morreu? ele morreu? 
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OTELO 
Choras por ele?! 

 
HEDELMONDA 
Céu! que ouvi?! 

 
OTELO 

Tu lamentas seus encantos, 
E sua juventude! 

 
HEDELMONDA 

Loredano! 
Loredano! 

 
OTELO 

Perjura! tu que dizes? 
 

HEDELMONDA 
Eu choro porque ele era virtuoso, 

Inocente. 
 

OTELO 
Um traidor que eu aborreço?! 

 
HEDELMONDA 

Sim, ele era inocente, eu o repito. 
 

OTELO 
Vês tu este punhal? 

 
HEDELMONDA 
Vejo; mas perto 

Da morte, em meu suspiro derradeiro 
Defendo a inocência. 

 
OTELO 

A inocência?! 
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HEDELMONDA 
Sim, eu juro por Deus, e por ti juro, 
Por meu amor, e já sob o teu ferro. 

 
OTELO (ferindo-a com o punhal) 

Pois morre. 
 

HEDELMONDA 
Oh Deus! 

(Dá alguns passos para trás, e cai morta, debruçada sobre o leito: Otelo, 

suspendendo o resto do corpo, a deita) 
 

OTELO 
Eu fiz o que devia; 

Puni-lhe o amor, e confundi o crime. 
Nunca pensei que sendo inda tão jovem, 

A tal ponto levasse o atrevimento. 
Isto é devido ao clima. Tanto arrojo 
Só com todo o artifício de Veneza! 
Mas, a piedade... Não: era culpada; 
O bilhete. o diadema. sua audácia 

Execrável devia a tal excesso 
Impelir meu amor já irritado. 

Tranquilo vejo enfim minha vingança. 
Mas onde irei? Ah, volta, caro Pezaro, 
Vem consolar meu coração saudoso. 
Este feito é de um bárbaro. Eu devia 
A uma jovem mulher ter perdoado... 

Mas por que estremeço dentro d'alma? 
(Não ousando volver os olhos sobre o corpo de Hedelmonda) 

Ei-la... Olhemos. Imóvel. insensível. 
(Puxa pelas cortinas do leito, e a encobre aos olhos dos espectadores) 

Q u em Vem l á? (Com terror) 
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CENA V 
Otelo e Hermance. 

 

HERMANCE 
Senhor, Pezaro foi preso: 

De um atentado horrível o acusam. 
Os espias do Estado descobriram 

Sua maquinação. 
 

 
 

CENA VI 
Otelo, Hermance, Moncenigo, Loredano Odalberto, e homens com tochas 

acesas. 

 

MONCENIGO 
Eis Loredano. 

 
OTELO 

Que tenho ouvido? 
 

MONCENIGO 
Otelo, vosso amigo, 

O abominável Pezaro, era um falso. 
Ele amava a Hedelmonda, e na sua alma 

Horrorosos projetos ocultava. 
Foi ele quem, fingindo hoje servir-vos, 

Ao pé mesmo do altar vos quis roubá-la. 
Amedrontou-vos com um rival terrível, 

Sua morte supôs, e com tal arte 
Fingiu, para provar o seu intento, 
Ter achado sobre ele um diadema, 

E um bilhete, que há pouco ele entregou-vos. 
Meu filho o tinha como amigo vosso; 
E por isso, em segredo, encarregou-o 
De dar a Hedelmonda esse diadema 
E o bilhete, de modo que não vísseis. 
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Este monstro, oh perfídia! não podendo 
Roubá-la, quis, por meio da suspeita, 

Acender vossa fúria, e transportar-vos 
Contra Hedelmonda em ciumento acesso, 

Que podia cegar-vos e perder-vos. 
Ele já confessou seu negro embuste, 

E na tortura sua vida acaba. 
(Mostrando seu filho) 

Eis o vosso rival. 
 

LOREDANO (para Otelo) 
Sim, fui eu mesmo 

Que por vós do sensível Odalberto 
Aplaquei os furores. O Senado, 

Com mais prudência, viu na sua raiva 
A dor de um pai desatinado e cego, 

E não crimes de Estado, e perdoou-lhe. 
A mim deveis a posse de Hedelmonda. 

Amai, vivei feliz, oh caro Otelo! 
Seu pai vo-la concede, e ao céu dai graças 

Que vos livrou de tão cruel perfídia. 
 

OTELO (sem tino, como se nada ouvisse) 
Que disseste? 

 
LOREDANO 

Falai, 
 

HERMANCE 
Por que está mudo? 

Por quê? 
 

ODALBERTO 
E minha filha? ah não se mostra 

Aos olhos de seu pai? 
 

OTELO (assustado) 
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Dorme, ela dorme; 
Ah! não a desperteis. 

 
HERMANCE (corre para o leito, e abre as cortinas. Vê-se o corpo de 

Hedelmonda ensanguentado) 
Céus! vejo tudo! 

 
OTELO 

Onde irei? onde estou? ah! Hedelmonda! 
Hedelmonda!. 

 
MONCENIGO 

Que horrível espetáculo! 
Tantas virtudes, tantos atrativos. 

O céu me vai restituí-la. 
(Caminhando para o leito e rendo-a) 

Morta! 
 

ODALBERTO 
Ai de mim! e sou eu o seu verdugo! 

 
OTELO 

Morta! morta! e sou eu que lhe abro a campa! 
Oh vítima inocente! oh dor! oh fúria! 

Para sempre arrancai-me a triste vida! 
Minha mulher... amigos, lamentai-me. 

(Abraçando o cadáver) 
Inda este abraço... já te sigo: eu morro. 

(Ferindo-se com o punhal) 
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