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Primae mortales species miseros fere fallunt. * .



49ersonagens,

EUSTAQUIo..... • • • • • • • Cégo.

BENEDI . . . . . ..... .... (Joven mudo, e moço do

• Cégo.

HUM CAMPONEz.......

FIDÉLY............... • Supôsto filho da Mar

• queza de Arloy.

BARÃO DE SALAvAs....

LE. Roc ........ ...... ) Confidente do Barão de

* * Salavas.

MARQUEZA D'ARLoy....

INESIA................ ) Orfã, e Pupila do Ba

rão de Salavas.

MichELINA........... Aia de Fidély.

JoRGE VERNEx........ Amigo de Eustaquio,

AYAR................ . Arcebispo de Bolonha.

MIGUEL.............. Criado do Arcebispo.

Duovº DE MILÃo...... Vice-Rei.

Ministros, Estado-Maior, Côrte, etc.
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ACTO Te.
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Hum Campo selvagem, ou inculto; divisando-se ao

longe escalvados rochedos, cascatas etc. no meio.

deste Campo existe huma fonte; ruinas de hum

gothico edificio, encostado a hum rochedo, entre

cujos despojos se divisa hum campanario, sem si

no; algumas figuras mal feitas, e esculpidas nas

faces lateraes; huma estrada proxima á fonte,

e junto a esta se acha hum Gégo com huma ven

da preta nos olhos, com hum capote cheio de re

mendos, hum cajado na mão, tendo junclo a s?

hum rapaz que lhe serve de guia.

—=>><>$$$><<=º.

{

SCENA I».

EUSTAQUIo, E BENEDI (Passão viandantes.

pela estrada).

*EUSTAQUIO.

Meus amados, devotos, e devotas,

deixai a vossa bemdita esmola ao po

bre Cégo da Fonte de Santa Catharina.

(Benedi corre a receber a esmola que hum

dos viandantes lhe entrega.) Parece-me,
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Benedi, que esta manhaã passa por aqui

mais gente do que he costume? (Benedi

poem-lhe sua mão direita sobre a do Cego,

e lhe faz, ou imprime varios movimentos

com os dedos; neste momento apparece

hum Camponez, e se dirige a Eustáquio.)

S C E NA II,

Hum Camponez, e os mesmos,

CAMPoNEz.

Eu ouvi o que acabais de perguntar

ao vosso Joven mudo, meu bom velho,

e posso informar-vos do motivo desta ex

traordinaria occorrencia.... conheceis bem

a minha voz, não he verdade ?

EUSTAQUIO.

Sim, muito bem : como está vosso irmão ? •

CAMPoNEz.

Vai muito melhor. Fallei-lhe a vosso

respeito, e disse-me que vos conhece

muito bem: tem-vos visto muitas vezes

neste sitio; e vos lamenta tanto, quanto

vos respeita! Elle diz..... "

EUSTAQUIo (interrompendo-o.)

Que me conhece bem?!

CAV[PONEZ.

E contou-me, a vosso respeito, coi

SăS ! • • • • - - -
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EUSTAQUIO.

Coisas!... o que? Fazeis-me o favor

de dize-lo ?

CAMPONEZ.

Não o repetirei, pois ofenderia a vossa modestia... • o

• EUSTAQUIO. {

Talvez que elle esteja enganado:...

meu amigo; eu não sou o que vos pare

ço: sou um pobre Cégo, esquecido, e

abandonado de todo o mundo; nada me

résta, alem do meu fiel, e pobre Benes

di (abre os braços a Benedi, e este corre a

elle abraçando-o, e fazendo-lhe muitas ca- ,

ricias.) Julgais talvez que sou bom, pa

cifico, e respeitavel, sendo eu em verda

de hum-grande peccador.

CAMPONEZ.

He esta a segunda vez que vos vejo,

honrado homem, e muito me agradais;

pois, segundo me parece, tivesteis boa
educação. •

EUSTAQUIO. }

Sim, na minha mocidade fui bem edu-.

cado.

CAMPONEZ. •

Pois não sois cégo de nascimento?

{. EUSTAQUIO.

Não; na ultima guerra, hum Biscai

nho me tirou ambos os olhos.
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CAMPONEZ.

Ambos! E ha muito tempo, que vos

aconteceo essa desgraça?

EUSTAQUIo.

… Haverá dois annos; e o lugar que oc

cupavão meus pobres olhos, ficou tão hor

rendo, que os encubro com esta venda,

para que ninguem tenha o dissabor de verhum tão horrido aspecto. • •

… . . - CAMPONEz. |-

"... Como pois, sendo vós cégo, tomas

teis hum mudo para guiar-vos?

EUSTAQUIo,

. . Eu não o escolhi, foi Deus, que mo

enV10 u. . , , , , , , , , …

CAMPoNEz.

Deus ? ! |-

, _ , Eustºquio. .

: : : Este pequeno he huma infeliz crian

ça, abandonado de seus pais; viajando pela

Suissa, achei-o morrendo de fome, e frio

á entrada de huma floresta..... porem

quereis ter a bondade de dizer-me o moti

vo porque passa hoje por aqui tanta gente º

CAMPoNEz.

# Com muito gosto, venerando cégo:

he porque se prepara neste districto hu

ma grande funcção, e hum casamento dos

mais distinctos, , , , … , , , , , , …
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EUSTA QUIO.

Quem he pois que se casa ?

CAMPONEZ,

O filho unico da virtuosa Marqueza

d'Arloy vai desposar no proximo domin

go a formosa Inesia, Pupilla do Barão de

Salavas, •

EUSTAQUIo (suspirando.)

Já o sabia!

CAMPONEZ.

Elle he hum galante moço de vinte

e hum annos, e Inesia he huma joven per

feita de dezenove annos: ambos elles são

muito interessantes. Assignárão-se hontem

as escripturas no Castello de Salavas, aon

de se reunirão mais de duzentas pessoas.

EUSTA QUIO.

Está inteiramente decidido esse ca

samento ?

CAMPONEZ.

De certo: os dois jovens adorão-se;

e a Senhora Marqueza, essa virtuosa, e

excelente mãi, nada mais ambiciona do

que a felicidade de seu filho.

#EUSTAQUIo (suspirando.)

Então o filho da Marqueza quer ca

sar-se com Inesia ? -

CAMPONEZ.

Está no maior contentamento.
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EUSTAQUIo (dando hum grande suspiro.).

Ó meu Deus!!

CAMPONEZ

Que vos aflige, honrado Cégo?...

julgo que não sereis capaz de invejar a felicidade alheia. - •

EUSTA QUIO.

Queirão os Ceos, e eu o dezejo sin

ceramente que sejão felizes.... mas ....

CAMPONEZ.

Serão felizes, nada pois obsta á sua

ventura; tem belleza, graças, saude, são.

ambos virtuosos, e bons filhos; pois que,

apesar do Barão de Salavas ser hum ho=

mem grosseiro, e insuportavel, Inesia já

mais lhe ha faltado ao respeito, devido a

hum tutor. São muito ricos: huma tia da

Marqueza deixou-lhe, por sua morte, perto.

de hum milhão, cujo capital, como boa mãi,

tem sabido augmentar, empregando-o em

bons predios.
EUSTAQUIO,

Eu já sabia isso.

CAMPONEZ,

Então conheceis a Marqueza ?

|- EUSTAQUIO.

Pela sua reputação.

CAMPONEZ.

He huma mulher perfeita.

* *

}
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EUSTA QUIO.

Em todo o sentido.

CAMPONFZ.

Ama tanto a seu filho: morreria de

saudade, vendo-se separada delle huma se

IIlâIla.

EusTAQUIo (suspirando.)

He verdade, morreria!...

CAMPONEZ.

Porem não tem que recear esse des

gosto; porque seu filho, e sua nóra vão

viver na sua companhia.

EUSTAQUIO.

Isso he verdade?

CAMPONEZ.

#

He certo, pois o sei pela senhora Mi

chelina, que criou Fidély, e que he tudo

no Castello.... porem vejo ao longe .....

hum joven montado em hum fugoso ca

vallo.... e huma senhora tambem em ou

tro soberbo.....Sim he elle, he o Senhor

Marquez d'Arloy, e a lindissima Inesia,

que vem galopando a seu lado.... certa

mente hão de descançar nesta fonte, e dar

de beber a seus cavallos. Pedi, bom Cégo!!

Sim, pedi; pois estes dois amantes, sendo

tão felizes. de certo se hão de compade

cer da vossa desventura. Eu volto pois ou
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tra vez para o meu Campo, não quero ser

incommodo a ninguem. (Retira-se.)

S C E NA III.

FIDE'LY, EINESIA (Estaquio, e Benedi, achão-se

afastados, escutando.) -

FIDE'LY.

Finalmente estão assignadas as escri

pturas, e já nada póde destruir nossa ven

tura; pois daqui a tres dias concluir-se-ha

o nosso casamento; seremos hum, e ou

tro muito felizes! Não he assim, minha

querida Inesia? (Pega-lhe na mão, beijan
do-a.) •

INESIA (com vehemencia.)

Sim, meu amado Fidély, vão cum

prir-se os meus mais ardentes dezejos; eu

só quero existir para ser vossa esposa: an

tes morrer nos mais horridos tormentos,

do que ser esposa de outro..... Mas pa

recerá bem estarmos sós, e parados nes-.tes sitios? •

FIDE"LY.

. Diz-me, minha querida Inesia, não te:

será pois agradavel passares juncto a mim,

alguns instantes separada do teu tutor?

* INESIA.

Posso eu por ventura em caso algum

ter saudades do Barão de Salavas, que foi

o tyranno da minha mocidade, e que que



'ria sacrificar-me a hum homem, a quem

Runca vi, e a quem aborreço !

FIDE'LY.

Quem he esse rival, Inesia ?

INESIA.

Eu o ignoro; disserão-me porem so

mente que não era Francez, e que me

poderia fazer disfructar a sorte mais bri

lhante! Quanto tenho sido perseguida, por

causa desse homem, ó meu Fidély! Te

nho sido ameaçada com o Convento, com

huma prisão prepétua... ainda não ha dez

dias que o meu tutor estava furioso con

tra mim, e protestava castigar de huma

maneira horrorosa a minha desobediencia!

de improviso porem a sua severidade se

mudou em excessivo agrado; e desde que

seu confidente Le Roc, lhe entregou huma

grande carta, mudou repentinamente a

minha situação; foi approvado o meu in

nocente amor para comtigo, e decidirão-se

unir-me áquelle, a quem mais no mundo

estimo, e sem o qual a vida me seria abor

recida; porque logo desde a minha infan

cia mo havião distinado para meu espôso;

e por isso tinha feito os mais sagrados

juramentos de não pertencer a outro.

FIDE'LY, (apertando-lhe a mão, e beijando-a.)

• Quanto te agradeço tua constancia,

querida Inesia,



— 14 —

• INESIA. - -

Não tens que agradecer-me; eu era

infeliz, porem o meu tutor não o era me

nos: imagina tu pois hum homem de hum

caracter duro, despotico, inimigo das Ar

tes, e divertimentos, hum homem quasi

sempre fechado com seu confidente Le Roc,

ou passeando, cochichando sempre ao ou

vido, parecendo sempre occupados de gran

des negocios, de que he impossivel per

ceber a menor coisa, parecendo dois cons

piradores: eis aqui pois os dois individuos,

que hei tido diante de mim desde a mor

te da minha querida mãi.

FIDE LY,

Já não os temerás, Inesia, pois

vais sacudir o jugo terrivel, para conhe

ceres os agradaveis laços de amor, e do

hymeneu. RNeste momento se aproxima

Eustaquio levantando a voz)

SCENA IV.

Os mesmos, Eustaquio, e Benedi.

EUSTAQUIO.

. Meus amados devotos, e devotas lem

brai-vos do pobre Cégo da Fonte de Santa

Catharina!

FIDEL" (assustado volta-se para o Cego,

Jicando agitado, e pensativo.)

Meu Deus!
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INESIA.

Porque motivo a voz deste indigente

te commove tanto?

FIDE LY, palido, e tremendo.

He porque... não tinha reparado ain

da neste velho... eu... julgava estar só

comtigo... êsse infeliz tem razão de im

plorar soccorro. (Da esmola a Benedi este

corre a leval-a ao Cego e faz varios signaes

com os dedos nas mãos do mesmo.)

EUSTAQUIo, entregando a esmola a Benedi.

O Snr. decerto se enganou, pois me.
deo uma moeda de ouro! •

FIDE"LY.

Eu bem sabia o que vos dei, bom ve

lho; guardai, guardai êsse dinheiro; pois

he muito justo que participeis dos felizes

acontecimentos que me succedem...

EUSTAQUIO.

Felizes, Senhor Marquez!! (suspira)

assim o desejo, e vou rogar a Deus que

vos receba debaixo da sua divina protec

cão. Padre Nosso que estais no Ceo sanctifi

cado, etc.

FIDE'I, V.

Acaso me conheceis, bom velho? (Não

responde.)

Sabeis quem eu sou ? ! -

Conhecestei-me pelo som de minha
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voz? (Neste momento aparece Salavas, e

De Roc.). - , : -

SC ENA V.

Os mesmos, Salavas, e Le Roc.

SALAVAs, (aproximando-se aos dois amantes,

lhes diz com todo o agrado.

Tende a bondade de continuar a vos

sa jornada, meus meninos, que eu breve

mente me ajuntarei comvosco, pois te

nho que dizer a este velho. (Fidély, e Ine

sia, a seu pesar, partem acompanhados de

seus criados.) * -

sCENA VI.

Salavas, Le Roc, Eustaquio, e Benedi.

LE Roc (á parte.)

Que tendes a tratar com este mendigo?
• SALAVAS. •

Huma coisa de bem pouca importam

cia, mas não desgostava de castigar este

velhaco, que se mette com as vidas alheias..

A Marqueza disse-me hontem que ele ha

via de tal modo transtornado a cabeça de

Michelina, que esta boa mulher antevia

mil desgraças no casamento de seu joven

amo com a minha Pupilla, e a este res

peito he que eu quero falar-lhe (dirige-se

ao Cego.) Conheces a Marqueza d'Arloy,

bom velho ? •
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EUSTAQUIO.

, Mil vezes me tem fallado a seu res

peito, como de huma respeitavel Se

nhora.

SALAVAS.

He verdade. E seu filho ?

EUSTAQUIO.

Tambem o tenho ouvido elogiar.

SALAVAS.

E sua desposada, Inesia d'Oxfeld?

EUSTAQUIo.

Não tenho a honra de conhece-la.

SALAVAS.

Se a não conheceis, para que vatici

naes, fará a desgraça do joven Marquez.

EUSTAQUIO,

Eu nada disso disse.

SALAVAs.

Não! mas tu dizes que não o devem

casar antes de completar os vinte e cinco

3IlI1OS.

EUSTAQUIO.

Sim, disse, e persisto nesta opinião,

|- SALAVAS. |- -*

E quaes são teus motivos?

EUSTAQUIO.

. Não será a vós, a quem os#i.
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SALAVAs.

* Não he a mim! pois que ! conheces

mie ? . *

EUSTAQUIO. • •

Sim, pela voz, sei que sois o Barão

de Salavas.

SALAVAS.

He verdade que sou êsse mesmo.

EUSTAQUIO.

. E amigo de hum joven Senhor, cha

mado Leonardo.

SALAVAs, (com espanto.)

Silencio ! não he preciso que suspei

tem..... porem como sabes isso?

• EUSTAQUIo.

Tenho viajado, Snr. Barão, e recebi

do soccorros desse bom, e amavel Leo

nardo: muitas vezes vos ouvi fallar - com

elle; e eis porque a vossa voz....

"… sALAVAs, (interrompendo-o.)
* • |- + + * *

Tú não fallás verdade! quem és tu?
EUSTA QUIO. •

. . . Bem, o vêdes; " infeliz Cégo quemendiga o seu sustento. •

, , SALAVAs.

Como te chamas?

• • • Eustáquio. •

O meu nome vos he desconhecido, Snr.
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sALAVAs, (com imperio.)

Quero sabello?

Eustáquio, (com despréso) .

Tio Eustaquio he o nome que o meurapaz, e todos me dão. •

SALAVAS. • •

Eustaquio! E que relações has tu po

dido ter com os grandes?

EUSTAQUIo.

Implorar a sua piedade, e misericor

+

dia.
•

• SALAVAS,

E de que procedia êsse ar de insul

tante desprêso, com que ainda agora me

respondeste, que não seria a mim, a quem

dirias os motivos da tua louca adverten

cia ? * * -

|- EustAGuio, (com altivez) •

Snr. Barão ! se tenho o dom de predi

zer o futuro, deveis presumir que tambem

possuo o de não esquecer o passado!SALAVAs. |- •

O passado! que quer dizer isso! quem

he este homem, Le Roc ?

- LE ROC.

Ja o vi em alguma parte....

* * * . * * , ,EUSTAQUIO. •

- . Ja o viste em casa do Snr. Leonardo,
#



LÉ ROC.

Isso póde ser; porem finalmente porque

motivo não convem casar Fidély antes de
vinte e cinco annos? •

EUSTAQUIO.

O hymineu tem de fazer para sem

pre a sua desgraça.

- SALAVAS.

Como! Tio Eustaquio!

EUSTAqUio.

O tempo o explicará.
SALAVAS. •

Como! torno ainda a repetir.

EUSTAQUIO, .

Deus não me permitte dizer o resto.

SALAVAS.

Velho hypocrita! pensas tu aterrar

nos, como fizeste a essa boa, e muito cre

dula Michelina? -

EUSTAQUIO.

Eu não a atterrei.

SALAVAs.

Com tudo ela quebra a cabeça a sua

ama, supplicando-lhe continuamente que

retarde êsse casamento.

EUSTAQUIO.

A Senhora Michelina terá razões pa

ra isso.... porem, Senhores, perdoai, es

*
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tá dando meio dia: passem muito bem.

Benedi, vamo-nos. p" creator spiritos.

(Pai continuando em voz baixa, retiran

do-se. Salavas quer retello.),

LE. Roc.

Então, Senhor, que quereis fazer dês

se velho doido, que só sabe repetir por

entre os dentes todas as orações da Igre

ja? Não observais que julgando-se prófeta,

diz mil tolices, de que se não deve fazer

caso?

SALAVAS.

Porem elle cita-me Leonardo, Leº.
Roc ! •

LE Roc.

E que vos importa! pertendieis casar

Inesia com o Snr. Leonardo, que a leva

ria sem dote, isto não se verificou; porem

casa com ella o Joven Fidély; contenta

se com cem mil francos, que lhe proponr

des, e desta fórma ainda vos ficão trezen

tos mil, que, da herança de seus pais per

tencião a Inesia. A confiança que em vós.

tem a familia d'Arloy, fez com que, as

signando ella hontem as escripturas do ca

samento, assignasse ao mesmo tempo a

promessa de nunca vos pedir contas da

administração dos bens da vossa Pupilla.

Que mais quereis? Não vos julgais ainda

feliz, enriquecendo-vos tão , facilmente ?

Vamos, Senhor Barão. já he tempo que
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descansemos, bastantes das nossas temos

feito ! *
-

|- - SALAVAS.

Com tudo eu ainda não abandono e

meu grande projecto! Se podessemos fazer

hum tão grande serviço ao Snr. Leonar

do! considera a immensa riqueza, e omi

nentes empregos que serião a minha re

compensa, e por conseguinte a tua!

Le Roe... . .

Silencio, Senhor! Não fallemos neste

importante negocio, senão quando estiver

mos sós, e fechados.... pois póde passar

alguem por este campo.... ahi está hum

aldeão bem perto de nós, talvez nos te

nha ouvido ! ! … . . . . "

: … SALAVAS.

Não, nós fallavamos muito baixo. Bom

será comtudo fazer-lhe algumas perguntas a

respeito do Cégo. Olá, Camponez, venha cá!

, - SCENA VII.

Os mesmos, e o Camponez.

cºMPoNEz, (aproximando-se.)

Que me quer. Snr. Barão de Salavas?

sALAVAs.

Tambem tu me conheces?

* . . cAMPowez, |-

* . Pois não hei de conhecer o Snr. Ba

+

• •• •
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rão, sendo meu sobrinho seu jardinei
TO . . . • -

SALAVAS.

Muito bem. Conheces esse Cégo, que

todas as manhaãs nesta fonte.... "

CAMPONEZ.

Sim, Senhor, o tio Eustaquio, ho

mem muito digno, hum sancto homem!

SALAVAS. •

Ha muito que costuma vir a este si

*

tio ? |

CAMPONEZ. • • • •

Ha quasi dois annos que todas as ma

mhãas até o meio dia, faça o tempo que

fizer, vem aqui implorar a compaixão dos

caminhantes a favor de seu infeliz estado.

SALAVAS. * . *

Dizem que ele advinha o futuro?

CAMPoNEz

Eu assim o acredito; repito que he.

hum sancto. Com efeito que se deve pen

sar delle, quando he certo que a sua che

gada a estes sitios atrahio todo o genero

de venturas aos nossos campos, e seus har.

bitantes ? -

sALAVAs.

Como?! , : - .*, * * * * *

" … . . cAuroNEz. {

…, Sim, Senhor, ha maior producção de
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trigos, as vinhas estão soberbas, e todos
os indigentes são soccorridos. • • •

• • • SAI,AVAS,

Todos os indigentes são..... . .

CAMPONEZ.

Soccorridos.... não se sabe por quem,

mas elles recebem muitas esmolas, sem

que se possa saber quem lhas envia. Adoe

ce hum pai de familia, seus filhos são ain

da pequenos, não pódem soccorre-lo, nem

trabalhar para elle, logo pela manhãa se

encontra sôbre o liminar da porta hum em

brulho com vinte moedas, com este letrei

ro := Para o pobre doente pai de seis fi

lhos. = A viuva Desehamps (o Senhor não

a conhece, mas isso he o mesmo) a viuva

JDeschamps estava na ultima pobreza, e

já tratavão de vender-lhe a sua mesqui

nha mobilia para o pagamento da ren

da das casas, de repente o seu Senho

rio acha-se pago, e o tendeiro vem duas

vezes por semana trazer a esta pobre mu

lher huma boa porção de viveres, dizendo

lhe que está pago hum mez adiantado pa

ra-lhe continuar este soccorro. Hum po

bre pedreiro cáe de hum telhado abaixo,

e morre, ficando a sua pobre viuva, e fi

Ihos desamparados: entra huma boa mu

lher em casa delles, entrega á viuva cem

moedas, dizendo-lhe; dérão-mas para vo
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las trazer, e não procureis advinhar quem

vo-las manda. (O Barão e Le Roc mostrão

grande assombro, durante esta narração).

Finalmente, eu nunca acabaria se vós

referisse todos os actos de generosidade

que se fazem por estes arredores. E o que

he mais notavel he que quando se au

senta por alguns dias o Cégo, cessão es
tes beneficios.

SALAVAS.

Aonde móra o Cégo?!

CAMPONEZ.

Todo o mundo o ignora.

SALAVAS, •

O Cégo não he o que parece, Le

Roc ! quem sabe se por ventura Gerald se

achará emigrado em França ! Quem sabe,

Le Roc | corramos! se for elle, sacrifique

mo-lo. (Retirão-se apressadamente.)

SCENA VIII.

o CAMPoNEz (só).

Santo Deus! Quem sabe se Eustaquio

será o tal Gerald?.... Pois bem, se o for

não hade cahir nas mãos do malvado Ba

rãº (corre a toda apressa em direcção opos

ta á do Barão.)

FIM DO ACTo 1.



Dum mortales guadia laeti, subvenit angor. #

-&#
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ACTO II.

*

–*+++>-

Huma Sala espaçosa, ornada com sumptuosidade,

huma Capella do lado direito do espectador, por

tas lateraes, huma no fundo, por entre a qual

se divisa hum bosque, e huma porta no muro do

77268772O, •
º

——=>><>$$$><<=

•

}

sCENA I.

MICHELINA. (só em desalinho, desqrenhada,

e chorando, como delirante.)

Imprudente, e ingrato Fidély! esque

cer-se do juramento, que ásportas da mor

te prestou nas moribundas e geladas mãos

do Snr. Marquez d'Arloy, do seu bemfei

tor! amanheceo o dia fatal de seu hymineu,

dia de infortunios, de ingratidão, e por

ventura de deshonra!! Tudo se remedia

ria, se antes de seu casamento, Fidély

fallasse com o Tio Eustaquio ! E por que

hei de guardar silencio sôbre um objecto

«que vai precipitar meu querido Fidé

}y....... mas o meu juramento! Que dºr
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não seria a minha se hum dia o visse mem

digar pelas portas hum bocado de pão.

cheio de lagrimas... (neste momento appa

rece Fidely ricamente vestido com calções,

e meias de seda branca, etc).

SC ENA II.

MICHELINA, E FIDELY.

Michelina, dirige-se a Fidély, lançando

lagrimas, e com anciedade; e pertur

bação lhe agarra n'um braço.

FIDE LY, (perturbado.)

Michelina! minha boa Michelina, que,

tendes que dizer-me?!

MICHELINA (largando o braço, e fugindo.)

Não! nunca terei valor para isso! hei

de respeitar o meu juramento (com o mais

doloroso accento). Fidély! e o Cégo da Fon

te de Santa Catharina ! (Desaparece).

SCENA III.

FIDE'LY, E A MARQUEZA.

FIDE LY (repremindo sua perturbação, e

fingindo estar satisfeito, corre aos

braços da Marqueza.

Minha querida Mãi (com expressão

da mais viva ternura). - -



MARQUEZA (apertando-o entre os braços.)

Sim, meu filho, aperta-me em teus

braços, e ao teu coração; pois já que sou

a mais feliz de todas as mãis, tambem de- ""

zejo que sejas, o mais afortunado filho, e

venturoso marido ! acceita este meu retra

to guarnecido de brilhantes, e este laço

para a tua espada, bordado de ouro, e pe

rolas, que sem o saberes, eu mesma bor

dei, na intenção de oferecer-to no dia do

"teu casamento.

FIDE Ly (beija-lhe a mão, e acceita a oferta.)

Minha querida, e boa mãi!

MARQUEZA.

Sim! sou boa mãi, mas não és tu

igualmente o melhor dos filhos! Se pro

metti pois átua infancia huma eterna viu

vez, não me tens tu consagrado todos os

instantes da tua vida! Despresando as

companhias, os divertimentos, e prazeres

proprios da tua idade, constantemente te

virão ao lado de tua mãi, acompanhan

'do-a de dia nos seus passeios, e á noite

lendo juncto a ella, ou sendo o seu par

º ceiro nos seus jogos, sem te afastares hum

só instante da sua companhia! Aperfei

“çoas-te as tuas prendas por amor de mim !

O meu Gabinete está cheio de quadros,

que tu fizeste; o meu Parque adornado

em toda a parte de tuas esculpturas; e a



todos os instantes ambos nos entertinha

mos com o suave recreio da muzica ! Tor.

no a repetir; felizmãi ! pois achava em meu

filho a companhia de hum esposo querido,

e a ternura de hum filho virtuoso, e o

afecto do melhor dos amigos ! Ah! se me

visse precizada a perder tudo isto, ven

do-te contrahir hum enlace, que te sepa

rasse de mim, eu teria havido o egoismo

de oppôr-me a hum casamento, que me

privava de meu filho; porem tu ficas co

migo, dando-me huma filha; ventura por

que ha tanto tempo suspiro; e por assim

dizer, duplicas a tua existencia, e o teu

coração para me agradares. O meu filho

considera na felicidade, que me promette

este afortunado dia! (suspira) Quanto sin

to que teu virtuoso pai já não possa par

ticipar da nossa felicidade! Se ele ago
ra estivesse comnosco!..... amava-te mui

to, e teria, como eu, consentido em unir

te á mais amavel das mulheres!.... porem

já ha dois annos que o perdemos..... (Fi

dely dá signacs de profunda tristeza.) Não

te aflijas, meu filho: em hum dia, como

êste, bem merecia que ambos dessemos

algumas lagrimas á memoria do melhor

dos esposos, e do mais terno dos pais;

porem, ainda que a sua sombra aprova

nossa dolorosa lembrança, não exige com

tudo que nos aflijamos por muito tempo.
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Meu filho, não tornemos a falar senão de

amor, de hymineu, e de ventura. A proxi

ma-te, meu filho. Pois antes que entres na

nova carreira, que hoje se te apresenta,

digne-se o Ente Supremo ractificar aben

ção, que vou lançar-te. Eu te abençôo,

meu filho, em nome de Deus Todo Po

deroso! permitta elle que o teu hymi

neu seja feliz, como o de tua mãi, e que

nunca te esqueças de que o filho que se

dedica, e consagra inteiramente ao autor

de seus dias, será abençoado no Céo, co

mo o he sôbre a terra!

FIDE Ly (abraçando ternamente sua mãi)

Sim, minha respeitavel mãi, eu pro

metto, e juro dedicar todos os dias de mi

nha existencia a minha querida mãi, e a

minha espôsa. •

MARQUEZA.

O dia vai-se adiantando, he necessa

rio pois que vá preparar-me para a au

gusta cerimonia, que ha de ser celebrada

nesta Capella ao meio dia (abre o relogio)

já são onze horas, vou vestir-me. (Retira-se

por huma das portas lateraes.)
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SCENA IV.

FIDE"LY, E MICHELINA.

MICHELINA (aparecendo subitamente em sce

na, pálida, em desalinho, e chorando,

agarra com anciedade na mão de Fidely,

como delirante.

Senhor Marquez!

FIDELY.

Michelina! que tendes? que me que

reis? •

MICHELINA (redobrando o pranto.) *

Não advinhais, meu querido Senhor!

A vossa consciencia não vos recorda que

desteis a vosso pai já moribundo a vossa

palavra de honra de.....

FIDE"LY.

Bem vos intendo! cruel Michelina

e he esta a occasião ! º

McHELINA.

Muito me custou, meu querido amo!

Bem sabe Deus que eu daria mil vezes a

vida antes do que romper o silencio, que

hum sagrado juramento...... porem, Se

nhor, este assumpto he de tão grande im

portancia! basta que delle dependa o vos

so eterno descanço!....
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FIDE"LY.

* . , " " + "? - - + •

Acaso, Michelina, sabereis do que se

trata ? . ... * . *-MICHELINA. •

Eu .:: pela minha parte ignoro... Ide,

Senhor, ide aonde vosso pai vos mandou;

se não, ficais perdido; e perdeis tambem

algumas pessoas innocentes! Ide á Fonte

de Santa Catharina; voltai logo, e termi

nai o vosso casamento, se a isso vos atre

verdes! (Michelina retira-se, Fidely a re
tem.) |- • * |- * * * * * - " " … }

• FIDE Ly, (chorando) . .

Ó Michelina: a caso o que me parti

ciparem impedir-me-ha de ser o esposo de

Inesia! _____.

- MichELINA. " …

Vosso Pai, Fidély lembrai-vos do vos

so pai; ide!!

ridely, (como desesperado) | :

Pois bem, Michelina!, adeus 1 parto

para a Fonte fatal de Santa Catharina. (Sae

ela porta do fundo, entra no bosque, tir

# chave do bolso, abre a portado*
e desaparece. Michelina vai a deixar asce
na, e encontra a Marqueza.) •

* }
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. * 1 ** 1

** * * #', SCENA V, - *

A Marqueza, e Michelina. " …"

- "." … … MARQUEZA? -

. Diz-me; minha querida Michelina :

# tristeza he esta que em ti, observo,

desde que se# as escripturas do

casamento de Fidély? Em quanto todos

vivem contentes, e satisfeitos, em minha

casa, só Michelina suspira, chora, fugin

do de mim, e de meu filho, privando-se

até do sustento. ………riº ávida, e do

repouso da noute?
-•

" ". "MichELINA. " .
* … "." …} , }

* * * * * . . " - "," , " "

Senhora! acho-me muito doente.....

a ternura de mãi, que consagro a vosso fi

lho; porque o criei desde o berço; a gra

tidão, e amor que tenho a sua mãi, fa

zem com que sinta como proprias as des
graças.…... º •

+ · · · • ……… z… d. " . • :

… - MARQUEZA (interrompendo-a.) |-

** * * | | | ' ' . |- . . , º r

* # Pois que, Michelina! acaso julgas ta

huma desgraça o casamento de meu filho

com a innocente Inesia? . . . . ,

\ e MichELINA..…… …………

Hum sagrado juramento, Senhora...

não, não o revelarei ...

MARQUEZA.

Que desgraças são essas, e que jura

{'.
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mento foi êsse, Michelina?! Ter-te-ha.

enlouquecido êsse fanatico, e louco pro

feta da Fonte de Santa Catharina º

… . . MucileLINA.

Apesar de haver nascido de Pais obs

curos, com tudo recebi uma boa, e sã.

educação, que me torna superior ás mi

serias, e extravagancias de Pseudo profe

tas com que a maior parte dos habitantes

da terra são grosseiramente fanatizados, e

illudidos. São realidades, Senhora, que me,

assustão, e não chimeras ....…. (aparece

Salavas, conduzindo pelo braço Inesia. Mi

chelina retira-se.)

SCE NA VI. "

Salavas, Inesia, e a Marqueza."

sALAvAs (cumprimentando a Marqueza).

Aqui vos apresento a minha encanta

dora pupilla, a noiva de vosso filho; julgo

pois que em tempo algum vos dará moti

vo a fazer-vos arrepender da escôlha que

della haveis feito para vossa nora; eu as

sim o espero. -

INESIA, (beijando a mão á Marqueza)?

Sim , minha querida, e respeitavel

mãi adoptiva! pôsto que logo nos primeit

ros dias de minha infancia hei perdido

aquelles que me hão dado a vida, e ficas
#
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se neste mundo abandonada, sem que me

restasse hum ser benefico que m'instruis

se ácerca dos devêres de filha, e espo

sa; no entretanto do exemplo de Fidély

tenho aprendido a ser boa filha, e daquel

Ia respeitavel Senhora que o ensinou a ser

bom filho aprenderei a ser boa espôsa.

MARQUEZA, (abraçando-a.)

• Sim, minha gentil Inesia, tenho bem

fundadas esperanças n’acertada escôlha

que de vós fiz; e muito me ufano de a ha

ver feito; confio no vosso juizo, e grande

prudencia. Fidély será mui afortunado ,

sendo vosso espôso , e eu não menos ,

sendo vossa mãi. (Neste momento apare

cem em scena varios convidados ás bódas

de hymineo, comprimentando a noiva e

offerecendo-lhe alguns ramos de Jlores.)

S C ENA VII,

Os mesmos , e os Convidados.

HUM dos convidados (offerecendo a Inesia

hum ramo de perpetuas.) *

Eu vos ofereço este ramo, symbolo

de constancia, e fidelidade; sêde firme,

e constante, Senhora, nas borrascas, é

tempestades da vida, assim como estas

flores nas calmosas, e geladas estações do

anno. A variedade, e inconstancia delei



tão por momentos; mas de quantos pesa

res, vergonha , e tormentos sem conto.

não he acompanhada? o delirio de hum

momento custa seculos de lagrimas, e pe

nas durante a vida, d'abjeção, e desprê

so mesmo alem, da morte. A constancia,

e fedelidade conjugal parecem oferecer

huma vida insipida, e monotona, porem

são apparentes, essa insipidez, e monotonia.

Os conjuges fieis são respeitados, vivem

felizes, tranquillos, e livres da terrivel pai

xão do ciume, fonte de tantos, e tão es

pantosos crimes, que tem por vezes co

berto de lucto, e qp venenado a felicida

de domestica de à# familias. Imitai.

pois Senhora (entrega-lhe o ramo), estas

flores, que até privadas da vida vegetal,

são bellas, ainda mesmo. alem da morte.
• • º INESIA.

Eu vos agradeço, Snr., o vosso ramo,

e ainda mais vossas sabias reflexões, de

que me hei de aproveitar. (Neste instante

entrão os padres paramentados.)

sAI,AvAs, (observando o relogio.),

He quasi meio dia, Senhora Marque

za! a cerimonia nupcial estava annuncia

da para esta hora! que estará fazendo Fi
dély ? * •

- MARQUEZA.… \,

Admira-me não o ver ainda aqui. Ha



huma hora que estava ja preparado, e não

tinha que fazer fóra do Castello! (sae um

dos criados da Marqueza dentre os convi

dados.) •

|- CRIADO. : ' …

Senhora! parece-me que haverá huma

hora que eu vi da janella do meu quarto

o Snr. Marquez, correndo pela campina,

.muito bem vestido, e até com meias de

sêda branca, depois de haver fallado aqui

nesta sala com a Senhora Michelina.

- ; , . - MARQUEZA.

. Meu filho, correndo pela campina!

ha huma hora! provavelmente a cavallo?

* * * * CRIADO. • •

. . Não, minha nenhora, hia a pé!

• • , , , , , MARQUEZA.

Isso he impossivel. Que negocio mais

urgente terá ele? Comtudo não aparece,

estou com uma inquietação mortal! ...

Aonde, está Michelina ?.

CRIADO. • •

. Está occupada com os preparativos

do jantar, |- : l

MARQUEZA. |-

… Diz-lhe que se dirija aqui immediata

mente (O Criado sde, ficando a Marqueza,

Inesia, e os convidados fallando sobre o ca

80)...……. . . . . . . - * * * .
#* #,

. -- #* * * * * * * * * * * { "" .. . "
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- - - ….…

sCENA, VIII, ..

Os mesmos, e Michelina (palida, eperturba

da, podendo apenas sustentar-se em pé)

" - MARQUEZA, " "

Diz-me, Michelina, aonde está meu.filho ? • { , , , ……… :* * * * * * *

• • MICHELINA,

… Eu o ignoro, Senhora."

* * º MARQUEZA. "

. . Vós enganais-me:# aonde

foi ele? que he pois feito de meu filho?

McHELINA. -

Pois ele não está aqui? . . .
MARQUEZA., •

Bem vêdes que não, e que todos es

tamos em tal desassocêgo...... .. … . .

. * * * * MICHELINA. " : " " "

Nesse caso, Senhora, juro-vos por tu

do o que ha de mais sagrado, que ignoro

o que he feito dele; pois o negocio que

o obrigou a sahir, não o podia demorar
Inuito tempo. • • • • , , , , , " : , ' ' : " ";

- … MARQUEZA, |- •

Então sabeis o negocio, que o obri
gou ? • • • • • ! #

}

#

• MIGHEHINA , , , .… . ! *# …

Porque presumis que o seiº. . O mais.
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importante de todos era o seu casamen

to .... Não posso advinhar! ...

" …" , , MÁRQUEZA.

Vós não gostaveis deste casamento;

talvez o tenhais dissuadido?.... ignoro o

modo, mas he certo que elle vos vio, fal

lou com vôsco, e desapareceo !

MICHELINA,

Senhora! porque vos mereço similhan

tes suspeitas? O Snr. Marquez não tar

dará a vir destruillas; e, então me fareis

justiça. Acaso tendes havido já algum mo

tivo para me arguirdes de mentirosa? .

MARQUEZA. •

Isso he certo, tu nunca faltaste á ver

dade.... Porem minha pobre Michelina,

aconteceria alguma coisa a meu filho ? On

de, como, de que maneira, he que eu

não sei, e isso me despedaça o coração.

(Principia a chorar, e Inesia. Os convida

dos mostrão pezar.) -

o 2) MICHELINA. -

"… Forçoso será, Senhora, que tenha

acontecido alguma coisa ao Snr. Marquez;

eu não duvido disto; e o meu desassocê

go he tão grande, como o vosso. "

Muaqueza. º . . . ' '

He preciso mandar procurallo, Snr.

Barão! partão ja immediatamente todos
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os meus criados em busca delle, ainda que

rebentem todos os cavallos. (Saem todos os

convidados rapidamente pela porta do fun

do. Inesia cáe desmaiada, e sem sentidos

nos braços da Marqueza.)

>

" … …" *. - *

rry Do Acro 11.



a®*® trr.

Sonti aliquando etiam fortuna videtur adesse,

Sed tandem exosus delabitur omnibus æquis. *

IDo Auctor.
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AGTQ) III e

–<399=-

Escalvados rochedos, precipicios, etc. Ponte no fun

do de huma eminencia, huma gruta formada

n'um rochedo, huma mesa, duas cadeiras muito

velhas, alguns feixes de palha dentro d'abobeda,

ou gruta, cuja porta se acha cerrada, efronteira

, aos espectadores. Aº entrada da ponte ingremes ala

lhos que se cruzão em diversas direcções. Levan

tado o pano vem descendo da montanha dirigin

do-se á ponte Fidély vestido de mendigº com huns

... alforges ás costas, guiando Eustaquiº pela mão,

com o mesmo fato com que aparecia "4 Jººle

de Santa Catharina, e Benedi com hum saccº

á cabeça. Eustaquão apresenta hum andar agil,

e desembaraçado, evitando todos os precipicios,

não parecendo proprio de hum cégo.

—=><s><=

sCENA I.

Eustaquio, Benedi, e Fidely

Eustáquio, (parando.)

Fidély, que decidis?



FIDE'LY.

Acompanhar-vos. Senhor, ainda que,

morra de pesares! - .

EUSTAQUIo, (apertando a mão a Fidely.)

Muito bem ! E vós Deus de mizeri

cordia, vós, que regulais os destinos dos

fracos mortaes, dignai-vos recompensar al

gum dia os grandes sacrificios que este Jo

ven faz, e ainda tem a fazer! Vós bem

conheceis os meus dezejos, Deus eterno!

bem sabeis que não he para mim, que

eu vos imploro. O bem, que vos peço,

he para elle; sim, para entregar-lho no.

mesmo instante. Então, oh meu Deus! el

le abençoará seu pai, e sua mãi, e a vos

sa Divina Bondade (dirigem-se para a gru

ta, Benedi abre a porta da mesma.)

- FIDE'LY.

He ésta a vossa morada?! •

EUSTAQUIO.

Ela se assemelha á minha triste si

tuação. Benedi irá buscar alguma eoisa pa

ra comer-mos, pois jantaremos juntos.
; FIDE Lv. •

Como ! pois não hei de voltar para casa

da Marqueza, minha mãi?!...

EUSTAQUIo, (interrompendo-o.)

Podereis retirar-vos, se quizerdes, de

pois de ouvirdes o segredo que vos diz res
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'peito (falla em voz baixa a Benedi, e este abre

o bahá, e delle tira hum Crucifixo colocando

o sobre a mesa.) A qui está a Santa Ima

gem do Salvador do Mundo. Adoremo-lo,

Fidély! Pois se elle tanto padeceo para res

gatar-nos do peccado, quanto não devemos

nós padecer, que o comettemos! Vós ten

des a ventura, ô mancebo, de vos assi

milhardes a elle, em hum ponto. Se sois

huma victima da desgraça, e se a sorte vos

castiga, não he pelas vossas proprias cul

pas; pois sois a mesma innocencia ! porem

ides padecer pelos crimes de vosso pai, e

de hum homem, contra quem o Ceo, na

sua justa colera, deveria ter despedido o

raio.

FIDE Ly, (com altivez.) +

Senhor! respeitai sua memoria ? he de

meu pai que se trata, e tanto basta; eu

não consentirei pois que se insultem seus

manes respeitaveis; e com quanto tenha

eu abandonado o que para mim no mundo

havia de mais caro, só para vos acompa

nhar, partilhando vossa infeliz sorte, a fim

de hum dia me descobrirdes êsses fataes |

segrêdos, nem por isso consentirei que na

minha presença se falte ao respeito, e ve

neração, que por direito divino, e huma

no he devido á memoria de hum pai...

; "



EUSTAQUIO.. . …

Poupou acaso a seu filho êsse pai des
humano ! : •

- * *

• FIDE"LY. * *

Grande Deus! Mr. d'Arloy!

. . EUSTAQUIO. *

Digo-vos que vosso pai foi o homem

mais criminoso! O meu Deus! posso eu.. :

devo eu falar!... sim, sim esta vergo

nhosa, e humilhante confissão, talvez ex

pie huma parte do delicto dêsse barbaro

ai!... O meu Deus! tu restitues o va

}, e a resignação a esta alma arrepen

dida; ainda que depois venha a ser o obje

cto de desprêso, e odio dêste Joven.

FIDE'LY. •

. Fallai, bom velho, pois não posso

existir, em quanto guardardes silencio!

* * * EUSTAQUIo, º

Vós assim o quereis; tremei! .
• " FIDE'LY. •

Não importa; fallai, eu vo-lo rógo.

EUSTAQUIo

Pois bem, Fidély .... sabei que não

sois filho do Marquez d'Arloy!

•

* #

* * * FIDE Ly (assustado.)

,c… ó Ceos!.... quem pois foi meu
palr •
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EUSTAQUIO, . "

Hum infelizmendigo, sem nome, sem

occupação, sem estado... Em huma pa

lavra, Fidély..., tu o estás vendo dian
te de ti. • " …

Vós !!

"FIDE"LY.

ÉUSTAQUIo.

Sim, eu sou teu infeliz pai! (os solu

gos lhe cortão a palavra; e cae sem sen
tidos.) • * *

FIDE Ly (abismado, e absorto, só depois de

alguns momentos repara no velho, levan

ta-o, sentando o n’uma cadeira)

Senhor! ó meu pai, não vos afirjais!

EUSTAQUIo (com voz debil)

Será possivel que me não aborreçais?

FIDE LY. * * * *

Eu ja não sei que sentimento me oc

ºcupa! .... não sou filho de Mr. d'Ar

loy?...: Sel-o-hei da Marqueza ? .

EUSTAQUIO. " " …)

Não, essa Senhora não he vossa mãi.

A que vos deo o ser repousa ha muito

tempo, sim, ha muito tempo, no seio de

seu Creador! Finalmente, Fidély, nenhu

ma relação tendes com essa familia, que

somente vos criou e nada mais. Agora pois

ja vedes que era dever de Michelina, é



meu, esclarecer-vos antes que terminas

seis hum acto, que vos tornaria crimino

so, usurpando hum titulo que vos não era

devido, sendo vós filho de hum miseravel,

a quem agora talvez abandonareis,
• FiDE LV. • • •

Abandonar-vos, meu pai! ... eu vos

devo a existencia, he quanto basta, meus

dias são vossos, e todos vo-los consagro

desde este momento.

EUSTAQUIO.

E cumprireis vossa promessa, Fidély?

FIDE LY.

Eu o juro diante deste Crucifixo, pois

he meu dever consagrar-vos toda a ternu

ra que eu tinha para com a Senhora Mar

queza. O Filho que se dedica e consagra

inteiramente ao autor de seus dias, será

abençoado no Ceo, e na terra.

-1-... . EUSTAQUIo. . •

Ó meu filho, terás tu com efeito ocoração de tua mãi? |- •

+ FIDE'LY; . " "

Ignoro o coração, que possuo; mas

ouso lizonjear-me de que o tenho de bom

filho, e homem honrado, Renuncio o mun

do, e abondono Inesia!... lnesia! -.. de

baixo da tutella desse malvado, Barão de

Salavas... * * * * - - - - -
+

- •



EUSTAQUIO.

póde ser, Fidély, demos a esse mise

ravel tal occupação, que lhe nãº réste

tempo para atormentar a sua pupilla. .
N - FIDE'LY. … * #

Que quereis dizer com isso?

restaquio. . .

Eu cá me intendo.

FIDE'LY. , ]

Quem sois vós meu pai, e como vos
chamais ? •

EUSTAQUIo.
- - - * • • - } .

Quem sou? ja to disse, e tu bem º

vez. Quanto a meu nome, tomei em Franº

ça o de Eustaquiº; pºrem º meu verda

deiro nome he Gerald .

* . FIDE'LY. " " …". .

E eu ? " " -

* * EUSTAQUIO. • * * * # -

Tu tambem,tens este nome: porem,

meu filho, o mais profundo misterio o de

ve occultar. Eu só a ti o revéllo, pois he

de importancia summa que nãº seja conhe

cido, Promettes-me de nunca º pronunciar? … : •

* * * *

*

* ",

as que

• riorir. -

Obedecer-vos-hei, meu pai; m

tem êsse nome para º . . . . . . -

** *-* - • • 4
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, º º … … : EUSTAQUIO. |- "... ;

º Está proscripto..... pelas leis ! tra

go-te a miseria, a desgraça, a vergonha,

e talvez a infamia!... pódes amar-me ago
ra? • ……. #… * * * - , . º >

FIDEly (espantado, e taciturno por alguns

momentos.) -

• Explicai-vos, Senhor, tirai-me destas

ancias mortaes. , , , , , , , . * *

* EUSTAQUIo. … … * *

Pois bem, vou narrar-te a minha his

"toria em duas palavras. Fui militar, tomei

conhecimento com a sobrinha de hum Of .

ficial, chamada Paóla, ela amou-me, eu

adore1-a; e o amor nos fez esquecer de

nossos de vêres, casei com ella occulta

mente; e logo que vi tinha em seu seio

hum penhor, que ia descobrir nossa inti

midade, corri a casa de seu tio, declarei

lhe tudo, pedi-lhe perdão, porem este tio

severo, e brutal tratou-me indignamente,

ameaçou-me com prisão, protestando tam

# sua sobrinha em hum con

Xento... eu era esposo, e hia a ser pai, in

flamou-se minha colera, puxei pela espa

da, depois de haver recebido hum golpe,

cravei-a no corpo dêsse tio barbaro. Fugi

º com minha querida Paóla, ignorando o meu

crime. Chegando a esta parte da Fran

foi presa minha mulher a instancias de
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eu primo, filho da minha victima: escon

# para evitar igual sorte. Vendi al

guns brilhantes que trouxe comigo, para

seduzir o Carcereiro da prisão de minha

espôsa. Esta infeliz acabava de dar á luz

hum filho, que o Carcereiro me entregou,

durante a noite: pedio-me cincoenta mil

francos por me entregarjuntamente a mãi.

Eu era poderoso... rico, meu filho, porem

tudo abandonei, fugindo com Paóla. Que

havia de fazer ? aonde encontraria eu pois

tanto dinheiro, para resgatar minha que

rida, e infeliz esposa ! Agora vais saber,

meu filho, o crime que já citei, como

ofensivo ás leis, e ao mesmo tempo á

natureza! presta-me pois toda attenção!

. Tudo prometto ao Carcereiro, sem

saber o que faço; corro a travez dos ro

chedos, e precipicios, no meio da mais

profunda noite até á Fonte de Santa Ca

tharina, aonde, não podendo já comigo

de cansado, e aflicto,... eu te levava

deitado em meus braços, e chegado a

meu paternal seio; neste momento vejo

chegar duas pessoas á fonte, e ouvi que

dizia huma dellas á outra: ha duas horas

que morreu a pobre criança, era meia

noite, quando a Senhora a deo á luz, des»

de esse instante ficou sem sentidos; po

rem em tornando a si que grande não

será a sua aflição, logo que souber que
R
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*,

seu filho morreo: a morte dessa criança

vai-lhe fazer perder a herança de que se

trata, quasi um milhão, ja he alguma

coisa. Por isso (disse a outra pessoa) o

Senhor Marquez dizia, ainda ha pouco,

cheio da maior aflição, daria cem, ou du

zentos mil francos a qualquer mulher po

bre que tivesse acabado de ter um filho,

e mo cedêsse. Vai Michelina, me disse

elle, corre ás aldeias vizinhas, e vê se

pódes encontrar hum menino recem nas

cido. Tenho corrido, Senhor, tenho pro-s

curado, mas debalde. Tu choras-te nes,

te momento, Michelina, e seu compa

nheiro, exclamarão que he isto? está

aqui# criança? Acaba de nascer,

respondi eu, hum rapaz; e se elle póde

satisfazer aos dezejos de vosso amo º sou

tão desgraçado, Senhores, que vos ce

derei, ainda que heim a meu pesar; o meu

pobre filho! Que felicidade! diz Michelina.

Acompanhai-nos boiu homem. A coimpa

nhei-os , recebi sessenta mil francos do

Marquez, fazendo-lhe huma formal abdi

cação de todos os meus direitos de pai!.. -

agitado pelos remorsos, e perturbado pela

idéa do crime, que comettia, assignei,

tremendo, o fatal escripto. Resgatei Paó

la á custa de hum grande crime; commu

niquei-lho, e não podendo resistir a hum

tão violento golpe, morreo de pena nos
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mens braços (chora.) A aflição, que estas:

scenas me causárão, privado de minha,mu

lher, e de meu filho, alienou-me a razão;

estive alguns mezes, depois de longas pe

regrinações, attacado de huma demencia

estupida, fechado em hum hospital. Eus-me

pois aqui criminoso, pobre, e cego. Al

guns tempos, antes da morte do Marquez,

apresentei-me a elle, fez-me ver meu fi

lho atravez da vidraça da porta do seu ga

º binete. Recordou-me a minha promessa;

deu-me huma esmola, e despedio-me. O

Marquez, me disseste tu, despensou-me

á hora da morte, doeneu juramento: logo,

era de meu dever manifestar-te a funesta

verdade, para impedir que enganasses ao

mesmo tempo duas familias... , Meu que- -

rilo Fidély! Eis pois, meu filho! se du

vidas, têrêsse papel (recebe, e lê) ésta in

digna venda, que ha vinte annos fiz....

(Neste moinento aparece o Barão de Salavas, .

attravessando a Ponte).

sCENA II.,

Os mesmos, e Salavas.

Eustáquio. - -

Sinto, passos, Fidély! quem será?
• FIDE'LY.

• He º Barãº de Salavas, tio Eusta

quio!
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• EUSTAQUIo.

O Barão de Salavas?! ,

sALAVAs. " •

Eu mesmo, que finalmente tenho aven

tura de descobrir o vosso asylo.... mas

que vejo! Fidély! está comvosco, tio Eus

taquio! e, em que boa figura! cheio de

trapos!... feito moço de hum cego!! O

Snr. Marquez d'Arloy endoideceo, ou en

tão não posso conceber que misterio he

este, e o que tanto o liga ao vosso lamentavel destino! •

FIDE"LY (com ar ameaçador.)

Algum dia vo-lo direi.

• • • SALAVAS. .

- Eu , Senhor, não o preciso saber;

vossa mãi he que deve ser informada de

tudo, se continuardes a guardar silencio,

e a representar essa figura tão miseravel;

ella empregará os meios...., •

EUSTAQUIo, (com indignação, e despréso.)

, Com que direito vindes aqui insul

tar-nos ! " - ; }

- SALAVAs.

. Ó lá, tio Eustaquio! fazeis mal em

vos indispor comigo; eu só quero paz, e

venho oferecer-vos minha mediação em

tudo isto. Huma simples inadvertencia te

rá sem duvida separado hum filho do au
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tor de seus dias? Dizei-me tudo; pois a.

Marqueza he muito boa, e pacifica, adó

ra a Fidély, eu arranjarei este negocio,

sim, eu arranjarei isso de todos os modos.

Se elle quer tornar para o Castello, eu

evitarei, ralhos, e arguições. |-

EUSTAQUIO.

º Tudo, quanto estais dizendo, he in

sidioso, Snr. Barão. Se devesse dar-se cre

dito a êsse discurso, nada se arriscaria,

revelando-vos os mais importantes segrê

dos, se os houvesse! porem, Senhor, sois

bem conhecido, e todos sabem os crimes,

de que sois capaz! Ninguem se confiará

de hum homem astuto, falso, perfido, e

que já por tantas vezes tem, abusado da.

confiança da beneficencia, e d'amizade,

(Eustaquio, assim falando, trabalhava por

esconder a mão direita nas mangas do rou

pão, e esta precaução desafia a atenção de
Salavas.) - • "", º

SALAVAs, (com tom carinhoso) . .

Como me tratais, tio Eustaquio ! quem,

me calumnia assim na vossa presença? Eu,

que lamento todos os infelizes, e que tão

grande interesse tomava, na vossa cruel,

sorte!, Confessai, que não me conheceis ?

se não enfadar-me-hei devéras.... porem

quero fazer as pazes com vôsco, e depois

conversaremos amigavel..... Então que

-

! # !- • |- * * * * *-* - - - -
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reis fazer as pazes? Vamos (lança de re

pente as mãos á direita do Cego, levanta-lhe

a manga, examina a mão, antes que este a

podesse retirar: larga-a espantado.) Santo

Deus! esta costura!!... he Gerald !!!

EUSTAQUIO. A -

Sim, malvado traidor? sou esse Ge

rald, que perseguisha vinte annos, porem

não vos esqueça que o proprio interesse

do vosso amigo exige que vos caleis dian

te dêste Joven estranho, que tudo ignora!

sALAVAs.

Finalmente permittio a Providencia

que o descobrisse! Gerald, vós bem sabeis

toda a extensão dos podêres, que me estão delegados! • • • •

• > EUSTAQUIO.

Miseravel! Se eu não tivesse que re

cear se não a vossa obediencia em seguir

os vossos devêres! mas tenho sobejas provas de que sois capaz de tudo. . . •

• SALAVAS. "" ; ; :: "_> •

Porque? tenho eu pessoalmente ra

zões de me queixar de vós? Se não tives

sem depositado nas minhas mãos a espa

da das leis.... assim o quizeram, eu pro

metti, he forçoso cumprir minha palavra.

rusraavio, (com indignação)

. Basta, sahí da minha presença?

* *-
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. . . . . SALAVAs.

Sahir! Bem sabcis, Gerald, qual dos

dois tem o direito de ameaçar o outro?...

Permitti que ésta tarde tenhamos ambos

huma conferencia particular nesta mesma

gruta, se quizerdes; porem nada de trai

ções, nada de emboscadas ! dai-me a vos

sa palavra, que para mim he bastante,

Estáquio, (suspirando.) }

He recompensa dos bons verem que

os máos lhes fazem justiça ! Vós me fa

zeis justiça, confiando na minha palavra,

não se faria outro tanto a vosso respeito;

eu não quero falar-vos em particular, nem

em publico; pois demasiado vos despreso

para querer ter com vôsco nem a menor

relação. Entre tanto aconselho-vos que não

ponhaes em execução a ordem que tendes,

pois espero noticias..., acontecimentos que

poderião fazer-vos arrepender, e mais bre

vemente do que pensais.
• • SALAVAS. . . "

. Recusais pois todo o meio de conci

liação? • }

, , EUSTAQUIo. ••

Acaso he este negocio susceptivel de

conciliação? e principalmente com vôsco!

SALAVAS. •

Pois bem, homem vão, e teimoso eu
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saio..... sim, eu saio, mas tremei, haveis.

de ser prêso (vai a retirar-se.)

FIDE"LY (lançando-se sobre o Barão.) ".

Malvado ! não sahirás daqui com vida.

EUSTAQUIo (segurando Fidély.)

-> . Deixai-o partir, Senhor Marquez, pois

tenho na minha carteira com que trans

tornar seus projectos (o Barão retira-se

olhando-os com furor; e ameaços.)

•

- sCENA III.

Kernex, Fidely, Benedi, e Eustaquio. -

VERNEX, (aparecendo de repente.)

Estamos perdidos, Gerald! ouvi tudo.

detraz daquelle rochedo, aonde me acha

va escondido, com Benedi! he absoluta

mente indespensavel que fujamos immedia

tamente destes lugares. A nossa situação.

actual he terrivel.... *

EUSTAquio (impondo silencio por meio de

hum gesto a Kernex, se dirige
• a Fidely.) . . .

. . Meu filho he chegado, o momento de

correr novas aventuras, se te assustão, º

não tens valor para acompanhar-me, pó

des ainda voltar, se quizeres, para o Cas

tello d'Arloy. Escolhe? - -
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• FIDE"LY.

* A minha situação, meu pai, he mui

to dolorosa; nunca filho algum experiment

tou outra similhante! Perco finalmente tu

do para acompanhar-vos, sem saber para

onde vou, nem o que me acontecerá com

vôsco! O futuro he sem dúvida muito hor

roroso para mim! que nada sei dos segredos

de meu pai!...; porem este pai he amea

çado, perseguido, e desgraçado! muito

cobarde e máo filho seria eu se o abando

nasse.... meu pai, disponde de vosso fi

lho; ele já vo-lo jurou, e novamente jura

ser vosso, e obediente até á morte (ajoe

lha, beijando-lhe as mãos, e banhando-lhas

de lagrimas.)

EUSTAQUIo, (commovido.)
+ * * * *

Tu és digno ó meu querido filho; de

conheceres ao menos as feições de hum

pai, a quem tão generosamente te consa

gras! levanta a cabeça, e olha para mim.

(Eustaquio arranca as barbas postiças, a ven

da preta que cobria seus olhos, despe a tu

nica de mendigo, e aparece bem vestido com

algumas insignias honorificas ao peito. Re

presenta ter quarenta annos de idade, e bem

disposto.)
|

FIDE I.Y. (levantando a vista para seu pai.)

Que!... Senhor! sois....
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ESTAQUIO. •

Teu Pai.... Meu filho, não ha tem

po a perder: os 'esbirros não tardarão, a

cercar-nos. Temos nuais a recear do que os

soldados, e do que a prisão com que nos

ameação (levanta a tunica.) Esta tunica

que encobrio por espaço de vinte annos

hum proscripto aos olhos de seus inimi

gos, despio-se em fim: tremão os tyranos.

que o tem perseguido. Partamos, meu fir
lho. (Retirão-se.) •

, »tu no Aerº ui...
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S C E NA I.

•
Michelina, e a Marqueza.

McHELINA (aparecendo de repente em scena.)

** - Que desgraça, Senhora Marqueza!

que desgraça! a nossa querida menina, a

nossa Inesia, já não está no convento ! "

MARQUEzA.

Pois he possivel que Inesia deixasse

o Convento ?!

MICHELINA,

Não o deixou por sua vontade... po

rem ja lá não está!

-
MARGUEZA.

Desde quando? ".

MICHELHNA.

Desde hontem á noite. A Senhora

Superiora está em uma inquietação mortal,
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#por ver que não tornou a recolher-se ao

“Convento.
. * * MARQUEZA.

Desde hontem á noite? He possível!Inesia ! então sahio ? ! •

|- MICHELINA.

* *

Sim, Senhora. •

* • . . . . MARQUEZA. , ' : ;

+ Só ? -

- º • MICHELINA. |-

- • * - *

__ Não, Senhora. Eis aqui como eu sou

be esta triste noticia: dirigindo-me ainda

agora ao Convento para ver vossa querida

Inesia, falar-lhe, e consola-la, chegou-se

a mim a Senhora Superiora, e com a maior

perturbação, me disse: Senhora Michelina,

quando quizerem que alguma de nossas

"irmãs durma fóra do Convento, ao menos

“devem prevenir-me. Como, Senhora ! lhe

º disse eu. O caso he, que das perguntas

que a Senhora Superiora me fez, vim no co

nhecimento que o Barão de Salavas tirou

Inesia do Convento desaparecendo com

"ella, enganando a Superiora, dizendo-lhe

que a Senhora Marqueza, se achava em pe

rigo de vida, e que era necessario vir tra

tar de sua mãi adoptiva.

MARQUEZA. |-

• Eis ahi o que eu previa, e receava.

*Leonardo achava-se em França; tremi, e

1 - … … C.
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até, como sabes declarei meus sustos, e

receios, ao Ermitão Fulgencio, que a

suppunha muito segura no Convento das

Irmãs da Caridade. Como póde dar-se que

tudo isso tenha relações com êsse falso

Ermitão ? por causa delle perco meu filho,

e tambem hum dos seus amigos, ou ini

migos, me rouba agora Inesia! Que fize

mos nós a este homem.... máo, cuja

maligna influencia se estende sôbre nós,

para oprimir nos com desgraças! (Miche

lina chora) choras, Michelina?
••• McHELINA. f

Não tornaremos mais a ver a nossa

querida Menina?
-

… MARQUEZA. &#,

Vamos lançar-nos aos pés do Snr. Ar

cebispo, elle tem muito poder, e saberá

reprimir hum tal attentado, comettido

contra huma Joven noviça na sua Dioce

se. Sem duvida êsse Barão, e o seu Leo

nardo ja sahirião desta hospedaria ? .

- MICHELINA.

Quando agora entrei, perguntei por

elles ao dono da casa, e respondeo-me

que ambos tinhão sahido hontem, e não

se havião recolhido esta noite. - -
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SCENA II.

As mesmas, e o Arcebispo.

HUM CRIADo, (chegando á porta do fundo.)

O Snr. Arcebispo quer falar á Senho

ra Marqueza. •

MARQUEZA.

O Snr. Arcebispo! (corre d porta do

fundo, e neste momento aparece o Arce

bispo, a Marqueza, e Michelina beijão-lhe

a mão.)
- - ARCEBISPO,

Muito vos lamento, Marqueza! e prin

cipalmente por haverdes tomado conheci

mento com um monstro tal como o Barão

de Salavas; he tão perverso que elle mes

mo entrega sua méta a hum raptor!

{ . - MARQUEZA.

Pois que, Snr. ! já sabeis!...

ARCEBISPO.

Sim, ja sei tudo, A Superiora do Con

vento ja me communicou o rapto da irmã

Santa Roza, e todas as circumstancias que

o precederão. * *

MARQUEZA, E MICHELINA (lançando-se-lhe
aos pés.) • • •

Justiça, Justiça, Senhor! ou vin

8 ?
gança 5
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ARCEBISPO (levantando-as.)

Levantai-vos Senhoras! A vingança

não he propria do meu caracter; porem

justiça, Senhoras, bem mereceis obte-la!

Ha com tudo certos homens, que a sorte

colocou em huma esféra, aonde pódem

commetter impunemente todos os crimes,

e até os mesmos crimes mudão de nome

quando são eles que os comettem. Triste

privilegio dos grandes sôbre a terra! não

será pois assim na outra vida, aonde se

rão julgados com mais rigor do que ospe

quenos. Leonardo he désse numero. Não

posso designa-lo na vossa presença, senão

por este nome tão insignificante de Leo

nardo. Ja terá a estas horas conduzido sua

victima para Italia!
• MARQUEZA.

Para Italia! Em Italia, Senhor, não

haverá leis, como em França!

• - ARCEBISPO,

- Sem duvida que as ha.... invoca

las-hei.... não digo que não. Eu verei....

escreverei.... deixai isso por minha con

ta; eu vou tratar deste negocio com a

maior actividade (Despede-se da Marque

za, e quando vai a sahir da scena, preci

pita-se-lhe aos pés hum rapaz.)
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SCENA III.

Os mesmos, e Miguel.

- MIGUEL.

Senhor! perdão, perdoai-me Senhor!

se fui criminoso foi para prevenir que ou

tro o fosse ainda mais.

ARCEBISPO,

Que fizeste pois, meu filho ?

MIGUEL •

Senhor, antes de ser criado de V.

Exº, servi nesta hospedaria, aonde se

achavão o Barão de Salavas, e seu amigo

Leonardo, e como eu aqui vinha algumas

vezes ver meu antigo amo, a quem es

timo muito, porque me ensinou, chamá

rão-me hontem ao seu quarto, e fechando

a porta, me oferecêrão hum grande sacco

de dinheiro para me determinarem a levar

ao Ermitão Fulgencio huma garrafa de vi

nho com veneno (extremecem todos.) Re

flecti, e disse comigo: se não acceito es

ta horrorosa commissão, encontrarão ou

tro, que se encarregue della, e a executa

rá á risca. Dei por tanto mostras de. ale

gria, e muito contente á vista do dinhei

ro, peguei na garrafa. Depois do feliz suc

cesso da minha commissão, he que elles

me devião dar a quantia promettida, amea

çando-me que me perderião (recresce o
* 3\
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espanto) se a não desempenhasse bem; po

rem eu zombei dos seus oferecimentos

(signaes de satisfação) e dos séus ameaços;

e indo ter esta manhãa com o bom Ermi

tão , declarei-lhe tudo , a garrafa que

brou-se, e este sancto homem está salvo.

MARQUEZA.

Tambem pertendião attentar contra a

vida de meu Fidély?!

MIGUEL.

Que Fidély, Senhora?

|- MARQUEZA.

O outro Ermitão que está com Ful

genclo . . . . |-

•

* MIGUEL.

. O Snr. Leonardo recomendou-me que

envenenasse tambem o outro Ermitão;

porém o Barão de Salavas disse-me em

segredo: «Toma cuidado em não deixares

beber senão Fulgencio! Salva o Ermitão

_mais rapaz, olha que disso respondes com

a tua vida!» Não precizava dar-me esta or

dem, pois minha tenção era salva-los am

bos. A estas horas já daqui estão distantes

bastantes légoas. - -

-- ARCEBispo (pondo as mãos nos hombros de

* - - Miguel.) • -

º Deos te abençôe, Miguel! eu te per

dôo, porque mereces ser premiado! Mal
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vados ! que maneira infame de se desfaze

rem de seus inimigos! (aparece hum cria

do, entrega huma carta ao Arcebispo, e

retira-se.) • •

ARCEBISPO (abre a Carta, e a lê em voz alta.)

Senhor! ...

Não se contentão de attentarem con

tra a minha liberdade, tambem procurão -

tirar-me a vida. Já me não considero se

guro na Ermida, pois não obstante ser

mui poderosa a vossa protecção, com tudo

não poderá salvar-me de huma traição de

meus inimigos... bem sabeis se elles são,

ou não poderosos. Nada mais posso por

agora dizer-vos; escrevo á pressa a duas

legoas distante dessa Cidade. Outra vez

serei mais extenso, e vos informarei dos

meus designios. Tenho todas as esperan

ças de huma feliz, e proxima mudança;

porem antes della chegar he preciso pas

sar ainda por muitas privações. Podereis

ter a bondade de occupar-vos da sorte de

Inesia, e fazer perseguir seus roubadores.

Este acontecimento tem feito desesperar

o pobre irmão Angelo: elle me acompa

nha. Rogo-vos Snr. que não me abando

neis, e que acrediteis o mais profundorespeito do infeliz •

+

Irmão Fulgencio.
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|- MARQUEZA (chorando.) ! |-

Meu filho! meu querido filho! assim

abandona sua mãi! Que homem he esse

Ermitão Fulgencio? que imperio tem elle

sobre meu filho para o arrebatar dos bra

ços de sua mãi, fazello Ermitão, e agora

acompanha-lo na sua fuga, sem ao menos
se despedir de mim ! •

ARCEBISPO. ,

Senhora Marqueza! o homem que vos

arrebatou vosso filho, tem direitos sagra

dos sôbre elle: grandes, e altos misterios

o rodeião; socegai pois Senhora. hum dia...

hum dia sabereis quem he Fulgencio, o

Cégo da Fonte de Santa Catharina. Aº

deus, Senhora, vou dar as mais termi

nantes ordens para se agarrarem os rou

badores de Inesia.(A Marqueza, e Miche

'lina beijão-lhe a-mão: retira-se o Arcebis

po, e Miguel... Chega neste momento hum

criado, e entrega tres cartas a Michelina,

dizendo-lhe: esta he do correio, e estas duas

entregou-mas hum desconhecido.)

scENA IV.

• Marqueza, e Michelina.

MichELINA (examinandoatentamente as Car

tas, dando signaes de grande alegria.)

Senhora! Senhora! aqui tendestres car

\
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tas, que vos chegão ao mesmo tempo, hu

na veio pelo Correio, e duas trouxe-as hum

desconhecido; porem o que ha mais notar

velhe que ou eu muito me engano, ou a

Carta do Correio.he de Inesia, nas outras

duas ha huma escripta por vosso filho (enr

trega-as á Marqueza, e esta as observa).
MARQUEZA. . •

Eis aqui a de meu filho (abre-a, e lé)

» Aproveito algumas horas de descanso, que

tivemos nesta Cidade de Marselha, para

vos participar, minha querida mãi, que bre

vemente tornaremos a ver Inesia. O resr

peitavel homem, a quem acompanho, cu

jos infortunios ainda ignoro, he todavia di

gno da mais alta#, e considera

ção. Ele me assevera que antes de pouco

tempo Inesia se achará novamente, em vos

sos braços maternaes. Tambem me certi

fica que eu mesmo poderei ver-vos, e me

encarrega vos dê estas boas noticias, e par

ticipe igualmente (assegurando-me que per

cebeis isto melhor do que eu, que nada

sei do que ele quer dizer.) Que Inesia, e eu

somos protegidos - por huma grande perso

nagem, que viaja por este paiz com o no

me de Il Sosio....» (interrompe a leitura.)

Justos Ceos ! que nome li eu! Será possi-,

vel!... Sím, (observa a Carta) aqui está

bem claro = Il Sosio!= Gela-se-me-o san

gue!! • •
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|- MICHELINA.

Que tendes, Senhora ?! vós mudasteis

de côr!
MARQUEZA. • +

Quem poderá ler similhante nome,

sem perturbar-se! Sim, sem perturbar

se..... de respeito, de amor, e de ale

gria. Il Sosio protegeria meu filho ! Il Sosio

restituir-nos-ha a nossa Inesia! Elle bem

o póde fazer! e todos os Leonardos do mún

do, por mais poderosos que fossem, não

poderião detê-la contra a vontade dêle. Oh!

que ventura! que inesperada ventura! !

-, MICHELINA.

Acompanho-vos na vossa alegria, mi

nha excellente ama; porem nada intendo

as vossas exclamações. Fazei o favor de

dizer-me quem he Il Sosio ?

MARQUEZA.

Il Sosio, Michelina!..... he...; po

rem pode acreditar-se que elle se digne

proteger meu filho ?
MICHELINA. ,

Dignai-vos dizer-me... .. .
• MARQUEZA. • +

Il Sosio, Michelina ! , .

MICHELINA. , e

Bem percebo, Senhora. He pois hum

anjo tutelar para nós. * * * . .

•
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MARQUEZA. •

Infelizmente, Michelina, he prohibi

do, debaixo de rigorosas penas, descobrir

quem elle he. O meu Deus!! Il Sosio !...

mas... continuemos a ler a sua Carta (lé.)

« Il Sosio, minha mãi, não he outro senão

o meu companheiro de viagem, êsse mes

mo Cégo da Fonte de Santa Catharina, fi

nalmente o irmão Fulgencio, que visteis

na Ermida» (suspensão da leitura.) He isto

crivel! ja me não admiro das attenções que

o Snr. Arcebispo tinha para com elle (con

tinua a leitura) «Tudo fóge, tudo treme,

assim que elle se aproxima; e julgai do

meu assombro, visto não saber que espe

cie de talisman anda anexo a este grande no

me. Elle leo a minha carta, achou que hia

boa, e me ordenou que vos diga que elle

tambem vos escreve » (abre a outra carta)

então ha de ser esta (lé)

Senhora.

Tudo quanto Fidély vos escreve, he

a exacta verdade. Por agora sou Il Sosio;

e vós bem sabeis o severo silencio que se

deve observar ácerca daquelle que tem es

te nome tão temivel. Restituir-vos-hei a

vossa Inesia; e se passarem alguns mezes,

sem que vos apresente Fidély, queixai-vos

da guerra que n'este momento se atêa en



— 74 —

tre o Imperio de Alemanha, e Espanha.

Tinha-vos promettido, quando nos enconr

tramos na Ermida, hum futuro brilhante:

o Ceo permittio que fosse tal, como eu o

dezejava. O horizonte vai aclarando; meus

inimigos vão a ser confundidos; espero tri

unfar delles; porem he preciso tempo; e

por mais dilatado que possa ser, exhorto

vos sempre á paciencia, e resignação.

Il Sesio.

MARQUEZA (beijando a Carta)

O Michelina! que não possa eu dizer

te quem he este grande homem, que assim.

me escreve! bem vês que me recommen

da silencio. He coisa bem extraordinaria!"

como pôde meu filho alcançar a ventura

de ter hum tal protector, porque razão pois

aquelle poderoso Il Sosio tanto temeo o.

Barão de Salavas ? porque mendigava co

mo Cégo ? Emfim perco-me em conjectu

ras: Vamos a ler a outra Carta (lé)

Minha boa mãi.

Estou detida contra toda ajustiça, cin

colegoas ao norte de Bolonha, n'um pala

cio do Senhor Leonardo, que dizem ser

huma alta personagem, e maior do que el
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le quer dar a intender na minha presença.

Tem feito todos os exforços para seduzir

me, e me persegue para dar-lhe minha mão.

Minha cabeça, e minha razão delira. Vin

de minha querida mãi reclamar vossa filha

adoptiva, implorai o auxilio das leis. Hu

ma alta personagem, que acompanha Fi

dély, ja me escreveo; o seu nome só pro

ferido faz tremer todo o mundo; agora mes

mo quando esta carta acabo de escrever,

e remetto por hum seu agente, incogni

to, vejo ao longe huma multidão de gente

que se dirige para o Castello em que me

acho; tudo está em armas, o murrão está

aceso, e perto de duzentos homens arma

dos sobre as muralhas, respirando sangue

e vingança. Ei-los se aproximão; vão a des

• carregar sôbre os sitiantes; porem o que

he admiravel, e estupendo he que logo que

os sitiantes gritárão: = suspendei! Il So

sio está aqui presente! abrão-se immediata

mente as portas=todos ao ouvir este no

me terrivel, deitão por terra as armas,

abrem as ferreas portas, e se prostão de

joelhos, supplicando perdão. Vinde pois,

minha querida mãi, salvai a vossa obedien

te filha.

Inesia d'Oxfeld.
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MARQUEZA.

Querida menina! sim, irei livrar-te!

graças ao grande homem que me tem pro

mettido a sua protecção. Partamos, Mi

chelina, immediatamente. Y

MICHELINA, •

Partamos, Senhora,

FIM DO ACTO IV.
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Actus vir probus impiis, tandem subjicit illos +

*

Do Auctor.
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AGTRO Vs

Euma grande sala, ricamente mobilada, portas la

teracs, e huma no fundo, por entre a qual se di

visa ao longe hum Campo plano etc.

——=>><>$$$><<=-

".

sCENA I.

Marqueza, e Michelina.

MARQUEZA (triste, e meditabunda.)

Quanto extravagante, e indefenivel não

he o meu fado, fiel Michelina! Roubão-me

hum filho, digno por tantos titulos, de ser

amado;# a minha patria, ando er

rante apoz elle por toda a França, e por

toda a Italia. Aqui o encontro feito moço

de hum pobre Cégo, acolá Ermitão n"um

deserto em companhia dêsse homem nou

tr'hora Cégo, porem já respeitado por hum

grande, e sabio sustentaculo da Religião,

o virtuoso Arcebispo de Bolonha! noutra

parte aparece com esse homem misterioso

de quem todo o mundo foge, e a quem res
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peita pelo nome terrivel que o acompanha!

ali he preso este homem misterioso, accu

sado de impostor, por se servir de hum no

me que lhe não pertence; porem com gran

de espanto de seus inimigos o vêem respei

tado pelos Ministros dêsse mesmo Monar

ca, de cujo nome se servio e que o que

rião punir. Tudo são misterios para mim,

Michelina! a minha cabeça delira: talvez

eu tenha perdido a minha razão! Como po

derei pois acreditar que sôbre meu querido,

e bom Fidély não tenho direitos alguns,

sendo eu sua mãi! Não importa.... ha de

ser sempre meu filho ! e a minha querida

Inesia! talvez a tenha perdido para sempre!

que triste fado he o meu! pobre menina! he

arrebatada das mãos d'êsse poderoso Leo

nardo; aperto-a em meus braços, e a torno a

perder quasi no mesmo momento! (soluça)

MICHELINA (abraçando a Marqueza.)

Minha virtuosa, e excellente Senho

ra, não se aflija, socegue, nossos males

estão já quasi tocando o seu termo final:

brevemente nos será restituido o nosso

querido Fidély, vão acabar todos os mis

terios do Cégo da Fonte de Santa Catha

rina, em cuja morada nos achamos ha dois

annos, respeitados por todas as altas perso

magens desta grande Cidade de Milão, de

pois de tantos trabalhos, perseguições, e



desgostos. A Italia triunfou já dos Impe

riaes; por toda a parte fôrão derrotados,

expulsos, e abatidos. Fidély, e Gerald são

aclamados como os salvadores da Italia. A

Italia invoca seus nomes com jubilo, e res

peito. Fillippe V. lhes deve o Throno, o Du te

que de Vendome os ama, e respeita (apa- }
rece Kernex em scena.)

•

SCENA II.

As mesmas, e Vermex.

MARQUEZA,

Tendes recebido algumas noticias de |
meu filho ?

- VERNEX.

Não as recebi directamente delle, Se

nhora, porem pelos papeis publicos cons

ta que no dia oito deste mez houve um

grande combate na Cidade de Modena; os

exercitos de França, e Italia ficárão ven

cedores; os Imperiaes forão derrotados,

já Modena se acha em poder do Duque de

Vendome. Todo o exercito confessa pu

blicamente que esta grande victoria he de

vida ao marcial, e magico valor de Ge

rald, e de Fidély. O Duque de Vendome

acaba de elevar vosso filho ao gráo deTe

nente General, Gerald he Ajudante de Cam

po do Duque (aparece o Arcebispo) º

4

t|

ç

}Q{

!
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# Os mesmos, e o Arcebispo. :
1 ARCEBISPo: : • 5.

res, Então, Senhora Marqueza (surri-se)

p. temos esperado, porém finalmente chega

* mosá méta desejada. Fidély não tardará em
dar hum saudoso abraço á sua boa, e vir

tuosa mãi; hides aperta-lo em vossos bra

ços, e conhecer todos os nóssos segredos.

"Inesiá!.., , ,

MARQUEZA. "

Será isso possivel, Senhor!

ARCEBISPO. . , : Y

O exercito francez, e italiano, já fez

levantar o cerco de Modena. Gerald, e Fi

dély estão a chegar por momentos, a Mi

lão. Que alegria não será a vossa quando

virdes voltar Fidély coberto de gloria,
honras, e dignidades?! •

. . MARQUEZA,

. . Ah, Senhor! vou finalmente a ser, a

mais feliz das máis; porem éssa ventura

bem caro me tem custado ! (Michelina

sáe.) * * * * º " : "… . .

º " º ARcEBispo. , ,

… Convênho nisso.

MARQUEzá. ' '

Ainda será misturada de algum pesar;
- 4. … … • |- • • |-

— f
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, ARCEBispo. ,

Quanto à Inesia, não deve contar

mais com ella, Senhora, Marqueza!....

Esse malvado Leonardo conduziu-a, não se

sabe para onde. Fidély está desesperado,

e só respira vingança (neste momento ou

vem-se gritos = Ei-los que chegão! ei-los

4ue chegão. =)

sCENA IV.

Os mesmos, e Michelina.

MICHELINA (correndo.)

Chegárão, Senhora Marqueza! che

gárão! Ó meu Deus, que ventura!

-

MARQUEZA.

Quem , Michelina ! (neste momento

aparecem Fidély, e Gerald com grande

uniforme de Oficiaes Generaes etc.

scENA v.

os mesmos, Gerala, Fiddy, e Michelina.

#De Lx (lançando-se nos braços da Marque

za, Gerald nos do Arcebispo e Vernex. A

Marqueza parece louca de alegria: admi

ra seu filho andando ároda delle dizendo:

está tão lindo com este uniforme.)

- - - - - MARQUEZA. . .

* Finalmente torno a ver-te, meu que

*

•
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rido filhº. Nãº has de tornar a deixar-me.

FIDE Ly (beijando-lhe a mão e conservando-a

" . $ apertada *C72#"é as suas.) #ºcº

Nunca mais, Senhora...:"minha mãi,
{ \". r. !" # ** * *, *… ; *-Lacinº

nunca mais, o meu digno protector assim

mo assevera. . . ' ' """"""

*

: , , …!,

Sim, respeitavelSenhora, ficareis sem

#partecipareis da sua felicidade, e isso se

rá a vossa consolação, e a minha.

... .. … MARGUEZA, …, ,, , ,

Ah! já se apagárão da minha memo

ria todos os males que ele me tem causado. • • • • • - •• •

* * *

- , ARçEBISPQ. * * * *… * 1 * *

Nunca mais, Senhora, já se acabárão

todos os misterios do Cégo de Santa C3

tharina, do Ermitão Fulgêncio, de Il S9

sio, finalmente de Gerald, sobrinho de Sia

Alteza Real o Duque de Milão.....", º ,

|- º MARQUEZA. … ………?

Sobrinho do Duqué de Milão!!",""

" " " ARcráispo. " " "."

Sim, sobrinho do Duque de M

ja historia eu vos conto em poucas.

= Paola era sobrinha do Conde d'U

e do Duque de Milão; Gerald casou oc

cultamente cºm ella, ignorando-o tantº,º
*
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Cönde, como o Duque; este propoz huth

vantajozo casamento a seu sobrinho Gerald,

Gerald declara-lhe seu estado, o Duque

enche-se de colera, e indignação; neste

momento aparece o Conde, inteira-se do
occorrido, provoca Gerald, recebe este

do Conde uma cutilada no braço direito;

Gerald atravessa o Conde com a espada á

vista do Duque, ficando este salpicado de

sangue; o Duque protesta a mais terrivel

vingança; Gerald, # para França levan

do a sua Paola. =Leonardo he filho do

Conde d'Urbano, e este antes de expirar

fez prestar juramento a seu filho na presen

ça de Salavas, de vingar sua morte. Leo

nardo, e Salavas, não se tem esquecido de

sua cruenta missão. O Duque empregou

por espaço de vinte annos todo o seu gran

de valimento para sacrificar. Gerald. Eis

pois, Senhora Marqueza, os fortes motivos

"qúe obrigárão Gerald a representar o pa

pel de Cégo, e de Ermitão. Carlos V., que

muito o tem protegido, concedeo-lhe a gra

|ca de usar dêsse nome terrivel de llSosio,

debaixo do qual êsse mesmo Monarcha se

disfarçava, quando incognito corria seus

Estádos para surprehender, e punir seve

ramente o crime; aqui era enforcado o Juiz

corrupto e venal, acolá arcabuzado o ge

nerál perjuro e traidor etc, e por isso o no

me de Il Sosio era acompanhado de ter
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rem felizmente acabárão todos os miste

rios, triunfou o peccador arrependido; vin

te e tantos annos de penitencia, e humi

lhações, mendigando por terras estranhas,

e applicando-o fructo de suas esmolas, e os

de sua fortuna ao alivio da viuva, e do or

fão desvalido, aplacárão finalmente a có

lera celeste, irritada contra Gerald, pe

la sua desobediencia a seu Tio, e por

haver manchado suas mãos no sangue do

outro a quem devia respeitar. Esse Leo

nardo, em tudo digno imitador de seu ami

go Salavas, conspirou-se com os imperiaes

contra seu tio, que tanto o amava, para lhe

usurpar a corôa, e tirar-lhe talvez a vida.

Seu sobrinho despresado, perseguido, e.

aborrecido sustenta a coroa ao tio, e sal-.
va-lhe a vida..... A •

MARQUEZA.

Pôsto. que quanto acabo de ouvir pro

ferido pelo mais respeitavel. A postolo da

verdade, seja espantoso, e admiravel para

mim, para quem tudo erão misterios, com

tudo não sei ainda quaes forão os motivos

porque meu filho me abandonou, partilhan

do em tudo a sorte do Snr. Gerald, que

apesar de ser uma alta personagem, e mui

to nobre, no entretanto parentesco algum,

o liga a meu filho?

•
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- * ARcEBispo. . . …

- *# senhora, o único mistério de

5licação mé não posso incumbir.cuja explic |- - - - •

O SHF. Duque tem grandés desejos de fa

lar-vos, ele vós descobrirá este importan

te ségrêdo (volta-se para Vernex e Micheli

ná.)# e tu meu querido Vernex,

dirigi a Shrº Marqueza ao Palácio do Shr.Duque. , " ", •

MARQUEZA (abraçando Fidély e este

beijando-lhe a#

A Deus, meu querido filho, até logo

(retirão-se por uma das portas lateraes.)

Aackaspo (dirigindo-se a Gerald)

… Quanto sensivel não será á Marqueza

o golpe fatal que vai receber, quando sou

ber que Fidély não he seu filho! O Snr.

Duque queria que eu me encarregasse des

ta triste missão, porém não me achei com

forças sufficientes para desempenhar tão

doloroso dever (neste momento ouve-se hu

ma muzica marcial, e aparece tropa arma

da no campo com alguns prisioneiros, en

tra d'improviso em scena hum oficial, di

rigindo-se a Gerald.)

1
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scENA v1.

|- . Os mesmos, e hum official."

OFFICIAL. |-

Sua Alteza o Snr. Duque me encarre

ou de vos entregar os dois chefes da re

#
- -

GERALD, " " . * * * * * .

Conduzi-os á minha presença, e tu meu.

filho, pronunciarás a sorte de teus prisionei

ros (sáe o official, e passados momentos «nº

tra com alguns soldados conduzindo Leonar

do e Salavas carregados de ferros, o Arce

bispo, retira-se logo que uio os prisioneiros.)

scENA vir

Gerald, Fidely, Salavas, Leonardo, . .
•

Official, e soldados.

qeRALD (encarando os prezoa) ,

Ceos! que vejo! Leonardo, e o Barão

de Salavas! . , -

FIDE'LY (tremendo de raiva.) * *

Leonardo!

· · · GERAR.B…

Vil. Leonardo : eis-te por fim em meu

poder! julgas por ventura que a tua classe,

o teu titulo de sobrinho do Duque de Mi

lão, poderá subtrahir-te á morte que tens

merecido. A tua classe, aviltas-te-a com o
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teu imfame procedimento; os vinculos do

sangue, rompêste-los, conspirando occul

tamente contra os dias de hum tio, por

muito tempo prevenido a teu favor. Vil

transfuga ! tomaste as armas contra a tua

patria ! vais expiar teus crimes: soldados!

sejão no mesmo instante arcabuzados estes dois traidores! * \ •

FIDE Ly (lançando-se de joelhos.)

"Meu Pai! peço-vos a demora de hum
momento! fazei-me esta graça. - •

GERALD (pegando no braço de Fidély.)

º Levanta te, meu filho. . *

Iconando (surrindo-se com azedume)

Teu pai!... bem o suspeitava eu, jo

ven insensato! isso foi o que me obrigou

a jurar-te hum eterno odio! Triunfas! Ge

rald vê completos todos os seus dezejos!

Arrancai-me a vida, visto que o podeis fa

zer, porem renunciai a esperança de tor

113 T 3 ver Inesia! •

• FIDE"LY.

Meu Pai, permitti que o interrógue

(dirige-se a Leonardo) Monstro! que fizeste déssa innocente victima ? • •

"LeoNARDo (com arrogancia.)
• • – " * * * * * *? •

|- •

a Esse he o meu segredo. .. .. … ::
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, , , FIDE"LY, " " . , ..

Existe ao menos essa infeliz menina?

- LEoNARDo. • * #

Tambem he o meu segredo, e nunca

o saberás. {

• FIDE'LY (com indignação.)

Nunca o saberei!

º LeoNARDo.

Basta que saibas que nunca a torna

rás a ver.

*

•

FIDE"LY. . . }

Meu pai! concedei-lhe algum tempo

de vida, para que eu o possa interrogar;

e quando ele não queira voluntariamente,

obriguem-no os mais horriveis tormentos

a declarar o que he feito de Inesia!
* • GERALD. :

. Meu filho, eu não o posso fazer sem

licença de Sua Alteza Real. Este homem

he seu sobrinho, e não he algum presio

neiro obscuro. Suspenda-se com tudo hum

momento (Gerald escreve huma carta, en

trega-a a hum soldado, e dahi a momentos

volta trazendo a resposta, Gerald abre e léem voz alta.) • -

. Huma insignificante intriga amorosa

não deve suspender minha vingança, Ge

rald. Ordeno-vos que o criminoso Leonar
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do, e seu digno amigo, o Barão de Sala

vas sejão immediatamente arcabuzados;

espero pois ser obedecido. (Fidely chora e

da signaes da maior afflição.)
• GERALD. • : :

Bem vez, meu querido filho que he

preciso obedecer. Resigna-te pois meu fi

lho. Inesia que era digna de ti não obstan

te o teu alto nascimento, está talvez per

dida para sempre. E vós, capitão, man

dai immediatamente fuzilar estes dois trai

dores. .*. * . *

(* Salávas esmorece, Leonardo con

» serva presença de espirito. São conduzi

» dos pelos soldados, e arcabuzados no

º campo , de sorte que os espectadores

» vêem descarregar, e cahir por terra os

» condemnados. Poucos instantes depois,

º entrão pela porta do fundo o Duque de

# Milão, trazêndo pelo braço huma joven

» com hum espesso véo no rosto, o Arce

» bispo, Marqueza, Michelina, Vernex,

»Ministros, Camaristas, Estado Maior etc. "

» O Duque senta-se em hum sofá, ficando

* à jovem a seu lado, e a Marqueza triste

à e pensativa. Gerald, e Fidély beijão a

» mão ao Duque. Fidély beija tambem a

º mão á Marqueza. Só o Duque he que se

º achá sentado.»)

- º "… … … " " … - - - -
". . … * * * * *
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scENA VIII.
…" … . . Os ditos. - •

Gerald!, muito te hei feito padecer;

porem foste igualmente calpado ! esqueça

mo-nos disso, perdoei-te, nunca mais tor=

narei a falar-te néssa falta pela qual tens

sofrido hum tão prolongado castigo. Eu

tambem fui culpado. Que odiosa prevenção

mé tinha feito dar a preferencia a teu pri

mo Leonardo? E quanto bem me recom

pensou o louco afecto que lhe tinha! Tam

em vós (dirige-se} meu filho,

meu sobrinho, e meu herdeiro, tanto sof

fresteis pelas culpas do pai, e de hum tio!

* * FIDE'LY.

Ó Senhor (beija-lhe a mão, e o abraça)

- DUQUE. • :

Chapmá-me teu tio, teu querido tio.

Já me fizerão o quadro dos teus padeci

mentos, de tuas virtudes, do teu coração,

e de teu grande amor filial. Se hum lance

da fortuna te eleva em hum instante ás

dignidades, ás honras, e por assim dizer

ao throno, sabe tambem que pela minha

parte estou orgulhoso, e ufano por adqui»

rir hum sobrinho como tu. A tua virtude

filial honra mais o throno que te espera

do que o throno a ti. Quem ha sido bom
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filho não póde ser máo rei. Sépois sempre.

a meu respeito o que has sido em refe

rencia a teu pai, tanto tempo proscripto,

e infeliz, Virtuoso Fidély, excellente fi

lho, abraça-me outra vez: as tuas cari

cias fazem-me grande beneficio (abra

ça-o.)

- FIDE'LY,

|- Ó meu tio!

DUQUE.

Sou teu tio, e serei teu segundo pai,

(dirige-se depois aos Ministros, e Estado.

Maior.) E vós, Senhores, bem sabeis to

dos que a minha avançada idade, e as mi

nhas enfermidades exigem hum descanço,

que o lugar que occupo me não permitte

ria gozar, se por mais tempo me conser

vasse nelle: em consequencia, e com o

beneplacito d'Elrei Felipe V, protector de

meu sobrinho, abdico a favor de Fidély,

Duque de Sam-Micheli, a quem ides pres

tar juramento de fidelidade, sendo elle.

agora o Vosso Vice-Rei (Nós, o juramos,

exclamão todos, desembainhando as espa-,

das) Porem, Senhores, para que este pos

sa dar-vos principes virtuosos, e dignos de

mim, desde já o uno a esta joven (aponta.

para a joven de véo.) •

***
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ribe Ly (pegando na mão do Duque, e
chorando.) - - - •

} - •

Meu tio! ... perdoai-me, Snr., eu

nada quero, sou mais do que nunca des

graçado! perdi Inesia, já não posso exis

tir ! cumpri os deveres de bom filho, e de

bom soldado, já nada me resta no mundo,

acabei minha missão.

DUQUE

Enganas-te, meu filho, agora he que

“começas (levanta o veo á joven.)

FIDE Ly (correndo e abraçando a joven.)

Inesia ! Sim quero viver!

MARQUEZA (abraçando-a e a Fidely.)

Inesia ! minha querida filha! meu ama

do Fidély!

+iw Do v. , E viriwo Acro,

#
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Christierno, Rei de Dinamarca, viajando incogni
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— 96 — e o
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Costa e Silva: 1837. 3.º br. – 120 rs. *

Optima receita com que o marido curou os male
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