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PERSONAGENS. 

FOSCARI, patrício . . .. . . . Achille Rossi. 
·CAPELLO, patrício .... .. . Emilio Beretta. 
PISANI, patrício, proscri-

pto .... . ... . . . .. . .. . . Josi-Mazzi. 
OBRA VO (1) ... . ... . .. . Deveclti. 
MARCOS , gondoleiro de 

Theodora .. .. .. . ..... . Ernandes. 
LUIZ, eriado de Foscari ... Morelli. 
THEODORA . . ......... . Feltri Spalla. 
VIOLETTA .. . .......... Noemi /Jeroissi. 
MIGUELINA, criada grave 

de Th eodora .. . ........ Osea Pianori. 
MAFFEO (que não falia) .. N. N. 

O Doge- Senadores- Cavalheiros da Estrella 
de Ouro- Chefes do conselho-Patrícios-Nobres 
-Damas-- Cidadãos- Artífices- Gondoleiros
Mulheres do povo-Guardas nocturnas- S,qherri (2) 
-Mascaras diversas- Banda- Guardas dalmacias 
-Militares - Pagens e escudeiros do doge- Mes-
ser grande (3)- C ri:~.do s de Theodora. 

·A scena passa-se enr Veneza no seculo XVI. 
----- ---· __ ...__..._ -~-

(1 ) Bravo - Eram em Italia chamados Bravi, homens fa
cinorosos, que de moto Jli'Oprio ou assala1·iad os, aggrediam qual
quet· pessoa, ou pratica-vam qualquet· vio lcocia. 

(2) Sgherri- Eram salteado res que exerciam o emprego 
dos Bravi. 

(3) ntesser grande - Assim se chamava em Veneza o chefe 
dos esbirros. 

* 



A.TTO I. 

SCENA.I. 

Piazzetta interna a cui mettono. vm·ie piccole stmde .. 
In fondo il canale ; un ponte lo attraversa, da ctn 
si scende nella piazzelta. Pal~gi e case d'ogni in
torno, a .sinistra l'abitazione di MAFFEO, bene 
avanti. E notte. 

'avanzano cautamente dalle stradelle alctme per
sane avvolte nei mantelli, si uniscono, e parlano 
sottovoce, osservando la piazzeta; poi LmGI, in-
fine Fo CARr. · 

Coao. Steso ha già propizia notte 
li uo vel·piu fosco e nero ; 
Nel si lenzio, nel mistero 

i qui Fosca ri appellô: ' 
Di vendetta , oppur d'amore 

Nuovo colpo ei meditó. 
( Arrivano altt·e per sone mascherate e come sopra) . 

I. Ma chi vien? 
IL Foscari .. . 

(Alla parola di convenzione tutti si uniscQno) . 
I. Foscari . 
Turr1. Tutti insiéme ci adunó . 

L~UTO I. 

SCENA. I. 

Pequena praça interior , que corres_ponde a varias 
ruas.- No fundo o canal , e por c~ma uma ponte, 
pela qual se desce á praça. Palacios e casas em 
roda . Do lado esquerdo, ~em á frente da scena , 
a habitação de MAFFEO. E noite . 

Vem vindo cautamente das m as varias pessoas en
tJoltas em mantos, que fallam entre si, e observam 
a praça; depois Lmz, e ultimamente FoscA HL 

Couo. Já a noite propicia estendeu o seu ma!s 
negro e torvo véo! Foscari , meditando alguma em
preza de vingança ou de amor, nos congregou em 
silencio mysteri oso (chegam algumas pessoas com 
mascaras , com a mesma precaução das primeiras). 

l. Mas . . . quem vai lá? 
li. Foscari . .. . 
(Á palavra de convenção, todos se ~eunem). . 
Tooos. Elle nos reuniu toqos aqUJ. Al~a no1te 
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Egli il cuore della notte 
Ci prescrissc per convegno. 
Qui aspettar dobbiamo il segno 
Ed il braccio obbedirá . 

Di vendetta, oppur d'amore 
Nuovo co lpo -e i tenterà. 

(Dal canale alia piazzctfa app1·oda una gondola 
dalla quale esce I.urGI con due sgherri ). 
Lur. Siete voi? (a lie persone che sono in scena). 

LCU r. Luigi? 
Turn. Foscari l 
Lur. A momen egli verrà. 

( Tutti lo circondano con curiosità). 
Cono . Dinnc tu, che crvi a lui 

Quali ono i pen icr sui ; 
Ci ra una per vendctta , 

· Lur. 
1 Cono. 

l Lur. 

O una tre ca qui si affreta? 
E mi tero. 

Eh l paria omai : 
iam fedeli tu lo sai , 

É mistero. Or basti a voi 
Che molt'oro ci vi dará. 

( Cono. Ah! Dell'oro ! I cenni suoi 
Fido ognu no adempirà. 

(L IGI osserva la casa di MAFFEO, essi parlano 
ll allegri fm loro). 
( Cono. Oro e vino: ecco la vita : 

Primo ed ultimo pensier. 
Ogui noja seppellita 

E'fra l'oro , fra i bicchi r.r. 

, 

loi di sangue ancor rumanti 
Licti andiamo a tripudia r ; 
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elle escolheu para dar o signal, e o nosso braço está 
prompto para obedecer. Elle tentará ~lguma em
preza de vingança ou ,de amor. (chega uma gondola 
da qual salte Lmz com dous sghen·i). 

Lurz. (ás pessoas que estão em scena) Sois vós? 
Awu s. Lu iz ! 
Tonos. Fosca ri ! 
Lurz. Não tardará muitos momentos (todos oro

deiam com curiosidade). 
Cono. Tu que o serves nos pódes dizer qual é a 

ua tenção: ajuntou-nos elle para uma vingança , ou 
por mera ~rincadeira? 

Lmz. E um mysterio. 
Cono. Ah I faila: tu bem sabes que sabemos 

guardar segredo . . 
Lmz. t mysterio. Contentai-vos por ora de sa

ber que elle vos dará muito ouro. 
Co no. Ouro! Todos executarão as suas ordens 

com fidelidade . 
(LUiz observa a casa de MAFFEO , elles fatlam 

alegremente entre s!)· . . . 
Cono. Ouro e vmho : e1s no que consrste a vrda: 

este é o nosso primeiro e ultimo pensamento. Todas 
as magoas fica~ sepultadas no ~uro e no~ copos. 
Nós, fumando arnda de sangue, rremos tflpudrar ; 
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I liquori piil spumanti 
Ogni macchia san lavar. 

(Luun tenta di farli tacere). 
Lm. Zitti. 
CoRo. Alcun vien ! (osservando per una delle vie) . 
Lur. Parlate piil sommesso, 

( Tutti si ritirano in ttn lato). 
Cono. Fosca ri. 
T .. 1. Zitti . (Foscari avvolto in un'ampio mantello > 

con cappello a larga ala calato ). 
lo stes o (LuiGI lo incontra rispettoso ) .. Fo . 

LUI . 
Fo . 
Lur. 
Fo . 

Convenner tutli? 
Tutti. 

E pronti? . 
Ad ogni cenno ad ogni eolpo. 

Vegliardo im belle, a un veneto patrizio 
egar accesso ali e tue soglie e ardire 

Miei don i ricusar? Quan to e po sente 
n nobile in Venezia tu vedrai. 

E tu , vergine, libera sarai . 
(Si volge alta casa di IAF FEO e vede comparire 

ttn lume). 

Lur. 

Ella ancor veglia. Oh cara luce, e sola 
Che sotto il ciel mi splenda! 

Per Teodora? 

E i! vostro af
feto 

Fos. Amaria un di mi parve : 
Ma costei vidi e !'amor mio disparve, 

Della vita nel sentiero . 
Vidi un' angelo de! cielo ; 

-9-

pois os licôres mais espumantes, lavam melhor to-
das as nodoas. . 

(Lurz quer que se calem). 
Lurz. Chitão ! 
Cono. Vem alguem! (observando n'uma das 

ruas). 
Lmz. Fali ai mais devagar (todos se t·etiram para 

um lado ). 
Cono. Foscari ! 
Lurz. Chitão. (FoscARI en1!olto em um grande 

manto, com chapéo derrubado). , 
(Lurz lhe sahe ao encontro t•espeitosamente). 
Fos. Eu mesmo (a Lurz). Concordaram todos? 
LUiz. Todo . 
F os. E estão promptos? 
Lurz. A executar qualquer orpem ou cmpreza . 
Fos. (á parte) Velho imbecil, podeste recusar a 

tua casa a um patrício veneziano , e rejeitar seus pre
sentes? Tu verás qua,nto um nobre é poderoso em 
Veneza; e tu virgem, serás libertada (olhando para 
a casa de MAFFEO v~ apparecer uma luz ). Ella está 
ainda acordada. Oh luz .querida e unica que sob as · 
abobadas do céo me resplandece! 

Lmz. E o. vosso afJ'ecto por Thcodora? 
Fos. Já me persuadi que a amava : mas logo que 
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lo non ebhi che un pensiero : 
Sul passato posi un velo. 
Tu tto il mondo avrei sfidato 
Per poterla posseder. 

tur . Ed il Bravo? 
Fos. Ha ricusato. 

Di serv ire à miei pensier. 
(MA FFEO esce di castf, slega la sua gondola nel l 

canate e parte). 
Cono. Alcun e ce (vedendo 1AFFEO), 
F o . Chi fia mãi? 
Lur . Ma!Teo ! (dopo averla squadrato ben bene). 
Fo . Lu i i !. . . (con mistero ). 
Lu r. on temer (monta nella _qondola). 
Coao. Vendicato tu sara i (coglio sgherri e segtte 

)fAFFEO) . 
Fia compito il tu a voler. 

Fo . (E tu alfi ne mia sarai 
lon resi to a tal piacer ! 

(Si scosta da lo1·o ebbro di gioja ). 
Abbell ita de un tuo ri so 

Fia la terra un pnradiso ; 
Fra mortali il piu felice. 
Per te , o ca ra, dí v erro, 

c il tuo cor spc rar mi !ice 
Non invidio à regi il trono ; 
l o beato di ta l dono 
Quanti beni ha il c i ~lo avro. 

( Gli sgherri fr attanto si sono retirati dal lato 
contrario). 
Cono. Oro c vino , e ognun feli ce 

Non in vidia à regi il tron o : 
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vi esta o meu amor desappareceu.- No caminho 
da vid~ encontrei um anjo do céo. Elle occupou logo 
todo o me ri pensámento , e esqueci-me. do passado. 
Eu desafiára todo o mundo para possUil-a. 

Lmz. E o Bra vo? 
Fos . Hecusou favorecer a minha em preza. (MAFr 

FEO sahe de casa, solta a gondola,, e parte). 
Co no. ahe alguem (vendo M ,HFEO ). 
Fos. Quem será? 
Lmz. Maffeo ! (depois de haver bem observado ). 
F os. ( mysterioso) Luiz ! . . . · 
Lmz. Não temas (entra na gondola com os 

gherri, e segtte 1\IAFFEO ) . . 
'Cono. Tu serás vingado, a tua vontade sera 

feita. 
Fos. E tu ai fim serás minha: eu não resisto ao 

meu contentamento! (afasta-se d'e_lles ebrio de a.le~ 
gria ). Ao brilhar ~e 11~1 teu _somso o mundo ~era 
parà mim um paratzo; o quertda, tu me tornaras o 
mais feliz dos mortaes. Se en po~so obter o teu co
ração, não invejo aos reis. o _thron o ; eu feliz com 
tão preciosa dadiva, possutret quantos bens tem o 
céo. 

(Os sghen·i se. tem entretanto retirado 11a-ra o 
lado opposto). 

CoRo. Oúro e vinho, e então felizes não inveja-



-12-

Oro e vino , e piu bel dono 
Dar il cielo a noi non puó. 

(.Dalla casa di MAFFEO s'ode un preludio d'arpa 
e una voce che cctnta). 
F os. Qual suou ? 
CoRo. Oh qual incauto ! 
F os. Donde? 

Da quell a stanza. 
Es a preludia un canto. 

Fos . Oh tenera . peranza ! 
embra la man d'un ano-elo 

Che to chi un 'arpa in ele! ! 

CORO . 
F os. 
CoRo. 
F os. 
T UTTI. 

Voce di dentro. 
A te, mio suolo ligu re, 

empre coll'al ma anelo, 
Alie tue ponde ma iche 
AI tuo sereno ciclo. . . ' 
Ah ! piri ancor quell 'aura ... 
E a vita io torneró. 

Sospira alia sua patria. 
Patria av rà qui novella. 
(Oh come tocca !'anima! 
Qual me ta VO('C e queiJa !) 
For e ha Venezia un'aura · 
Che vita a te da rá 

CoRo. Es a ritorna ai cantico 
No!'! movasi un respiro. 
Ud1 am. Quant'e inca ntevofe ! 

Fos . Cara .• con te sospiro. 
Turrr. Per !I tu o canto, angelica ! 

Venezia un cief sarà. 
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mos aos reis o tbrono; ouro e vinho, que o céo, não, 
não póde favorecer com dadiva mais preciosa. 

(Ouve-se da casa.de MAFFEO um p1·eludio de har-
pa, e uma voz que canta). 

F os. Que som é este ? 
CoRo . Oh que encanto! 
Fos. D'onde vem? 
CoRo . N'aq uelle quarto ella preludia um canto. 
Fo . Oh terna esperança ! Parece a 01ão de um 

anjo que toca harpa, no céo! 
Voz de dentro . O terra figure, a minha alma só 

an hela vêr as tuas praias, e o teu céo sereno .. . Ah! 
e eu r.espirar ainda o teu ar tornarei a viver. 

CORO. Suspira pela sua patria. . 
Fos. Outra patria ella terá. 
Co Ro. (Oh como toca a alma !) 
Fos. Que triste voz é aquella ! 
Tonos. Talvez tenha Veneza um ar, que te dará 

a vida. , 
CoRo. Ella torna a cantar, ouçamos sem respi

ra r. Quanto é encantadora ! 
Fos. ú querida, eu tambem suspiro. 
Tonos. () anjo, se tu cantares, Venéza será um 

céo. 1 
/10 



Voce di dentro. 

Bello e il tuo ciel, Venezia, 
Ma non e il cielo mio; 
11 flo r si ch ina e langue 
Lunge dal suol natio ... 
Ah l Del mi o sole un raggio 
E a vita io torneró. 

(La voce a poco a poco si altontana). 
Cono. Odi, lontana perdesi 

La cara melodia. • 
Ella riposa . 

Fos. Oh gi'lluilo ! 
Fra poco arà mia 
(A tanto ben resistere 
l'ani ma non sa 1• 

CENA li. 

(Partono). 

Interno delta casa del BRAvo, in una contrada re
mota di Venezia . Una bassa finestm aperta da 
cui si vede il cielo , in {ando il golfo. - A lenti 
passi si vede ent rar~ u uorno vestito di nero, con 
una rna~chera nel, v.tso e con un pugna/e allct cin
tura. S arresta : e tl BnAYo . Po1 :PJSANI. 

llB A. Trascorso e un giorno , eterno ... tenebroso 
Come tutti e miei giorni . Eppur io riedo 
Oggi non lordo di versa to sangue 

(Si toglie da lato ttn pugnale) . 
Par che nemico lddio m'abbia su petto 
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Voz de dentro. ó Veneza, o teu ceo é helio, mas 
não como o meu ; a flôr tirada da terra onde nas
ceu murcha e cahe .. . Ah ! Se eu poder gosar um 
ra id do meu sol, eu tornarei a viver (a voz se vai 
pouco a pouco perdendo). 

Cono. A suave melodia se vai perdendo. Ella 
d~~D~. f 

Fo : Oh jubilo ! Em breve será minha. Minha 
alma não sabe resistir a tanta felicidade. (Partem). 

SCENA li. 

i nterior da casa do BIÍAvo, n'uma rua remota deVe
neza. Uma janella baixa, aberta, d'onde se vê o 
céo, e no fundo o golfo.- Entra lentamente . um 
homem vestido de preto, com uma mascara no 
rosto , e um punhal á cintura. Elle pára, é oBRA
vo. Depois PrsANI. 

BnA. Passou um dia eterno .. . tenebroso, como 
todos os meus dias. Todavia hoje cu me retiro não 
manchado de sangue vertido (tira o punhal). Pa- / 
rece que um Deus inimigo em seu furor me crava 
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Ne.ll 'ira ua questo pugnai cacciato, 
E m questa larva il volto mio cangiato · 

i toglie ~a rnaschera). ' 
Lasc1ate ch'io respiri, (ti deponne sur un 

tavolo ). 
E che batta piü libero il cor mio: 
Or. come tutti, sono un'uomo anch 'io! 

(Resta imrnobile, poi s' ct(faccia alla fonestra . e 
ri'fl iene píü calmato). · 

All 'età dell'innocenza 
Vota il co r nella sventura : 
Era il ciclo allor clemenza 
Ri o, amore la natur . .. ' 
Ah ! Quei .,.iorni · ridenti 
tai piü plendere vedrõ. 

Tu trad isti ... un sacro aiTetto .. . 
O Violetta ... io ti svenai .. . 
fa d'allor ... fui maledetto . 

Del ciel l'odío diventai . . •. 
Ah ! Quei iorni i ridenti 
Mai piü splendere vedrõ. 

(Commosso si mette a sedere. P ISANI comparisce 
fuot·i detla finestra e d'un salto balza nella ' stanza 
del BRAvo). 
BRA. Chi v'ha? Rispondi. ( orge e rnette mano al 

I PIS. 

BRA . 
Prs. 
BRA . 
Prs. 

n'uomo che delitto 
E svenar di pugnai. 

pugnale). · 

E chi? 
. . Un proscritto ! 

E qu1 vemre ardisci? 
(sempre franco) l o tutto ardisco . 
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este punhal no peito, e ba mudado o meu rosto 
n'esta hedionda mascara (tira a mascara). Que eu 
possa respirar ! (põe o punhal e a mascara sobre a 
mesa). E que o meu coração bata mais livremente: 
agora tambem eu sou um homem como os ·mais! 
(fica immovel, depois vai á janella, e volta mais sã-
cegado). . 

O coração na desventura lembra-se da idade da 
innocencia , então o céo mostra-se clemente e a na
tureza meiga e risonha .. . A h! Nunca mai's eu ve
rei brilhar dias tão ditosos . . . (Senta-se, Chega Pr
IIA r á janelta e de um pulo salta pam dentro do 
qt~m·to do BRA VO). 

BnA. Quem és? Responde (ergue-se e pega no 
punhal). 

Prs. Um homem que é crime matar com punhal. 
BRA. Mas quem? • 
Prs. Um proscripto ! 
BRA. E atreves-te a entrar aqui? 
Prs. Eu a tudo me atrevo. 
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BBA. E vuoí? 
P1s. Per questa notte 

Asilo. . · 
BRA. ' E s'io tel niego? 
P1s. Ambi foFti noi siam; tali. ci estimo. 

Abbiamo un ferro e un cor. Se tu m'uccidí 
D'uopo .d'asilo i o piu non ho. T'uccido, 
Ecco mra casa e questa 
Risolvi c tos to. 

BRA . In me t'aflida e re ·ta . 
(Gli dà la mano ). 

Or dimmi che ti tra se a farri torno. 
In questa rea ci tade 
Di angue e di terrore? 

PI . mor mitra cinava . .. il solo amore. 
Ancor giovwe e proscritto 
D'avvenir, di peme incerto 
lo languiva dereli tto 
Come pianta nel deserto ; 
Non compianto, non amato, 
rell 'esi lio abbandonato; 

Solo in vita me tenea 
La speranza d'un'amor. 

BnA. Segue (il BnAvo_s'interessa sempre piu) . 
PI . Ge.nua m'accoghea. 

Là una l'ergine incontrai, 
M'amõ dessa , io pur !'amai. 

BnA. E or che viene? , 
P1s. Essa e in Venezia . 

V õ vedcrla. · 
BnA. E qual pensiero? ~ 
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BnA. E queres? 
P1s ~ Asylo por esta noite. 
BnA. E se eu t'o negar?. 
Pis. Eu julgo que ambos somos val~ntes;. ~em_?s 

um coracão e um ferro . Se tu me matares, J3 nao 
preciso de asylo; se eu te mata.F, esta é minha casa. 
Reso lve, e já. 

BnA . Confia em mim , e fica (dá-lhe a mão). 
arro agora o motivo que te fez tornar a esta ci-

dade cheia de sangue e terror? ' 
P1 . Amor aqui me trouxe . . . unicamente amor. 
A inda joven e proscripto, pouco esperançado Jil•O 

incerto porvir, eu desfallccia como flôr no deserto ; 
nem carpido nem amado, e abandonado ao exílio, 
só amor nutria as minhas esperanças. 

BnA. Continúa (o BRAVO cada vez se interessa · 
mais) . ' • ' 

Pis . Genova me acolheu. Lá encontrei uma vir-
"'em que me amou e a quem correspondi. 

BnA. E que se segue agora? 
Prs. Ella está em Veneza, e quero vêl-a . 
BnA. E "quàl é o teu projecto ? 

* 



P1s. 

BRA. 
Prs . 

BRA. 

Prs . 
BRA. 
Prs. 
BRA . 
Prs . 
BRA. 
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Per svela r ogni mistero 
Cerco un'uom 

.E chi? 
· Lo·schiavo 

Del consiglio : il Bravo. 
. (tras~lendo) 11 Bravo! · 

(so:ndendo ) E ti tu o core come spera 
Lut comprar ? 

on l'ascolta. 
Colla preghiera. 

L' oro. 
É vano . 

La minaccia. 
Il Bravo ? ... insa no t 

Chi l'ardisci minaccior ? ·· · · 
Prs. Non ha spo a? 
BRA. L'uccideva. 
Pr . E una madre? ... 
BRA. Ed La perdeva . 
Prs. un padre? . .. 
BRA. (chintfndo la testa sul petto ). Un padre? 
Prs Oh creio! · 

BRA. 
Sei co mmosso. 

. · (lnvan lo ceio). 
V a : rrtorna ai primo esiglio : 

1on ~ende rlo ti consiglio. 
Fuggr Vo prende pe1· un braccio). 

Prs. . No : me tragge il fato. 
BRA. E VUOI? 
Prs. (risoluto) li Bravo. 
BaA . . . Innanli ei t'e. 

(PrsA~r nmone colpito ). 

-21-
I 

Prs. Quero revelar-te todo o segtedo, ·eu busco 
um homem . 

BRA . Quem? 
Prs. O escravo do 'conselho , o Bravo. 
BaA. O Bravo ! E como esperas tu comprai-o? 
Pr . Com os rogos. . 
BRA. Não os ouve. 
Prs. Com o ouro . 
BaA. Me nos. 
Pr . Com as ameacas. · 
BRA. o Bravo? ... ·o insensato! Quem se atreve 

a ameaçai-o ?.. . · ' 
Prs. Não tem esposa? . .. 
BaA . Já a matou. 
Prs E uma mãi ?. . . . 
BnA. Já a perdeu. 
Prs . E um pai?. .. . 
BaA. (inclinaR.do a cabeca sobre o peito) Um 

pai ?.. . · 
Prs. Oh céo I Estás commovido. 
BnA. (Em vão quero occultal-o). Vai ; torna ao 

teu degredo, aconselho-te de não o vêres . Foge (pe-
ga-lhe n'um braço). . 

Pts. Nã:o: o meu fado assim o quer. 
BnA. E queres pois? · 
Prs. (resoluto ) O Bravo. 
BaA. Está diante de ti (PrsANJ fica espantado). 



BnA. 

PI S. 

BRA. 
Pr . 

BRA . 
Prs. 

BnA. 

Prs. 

BRA. 
Prs. 
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• (a due) 

h ! Tu tremi , o givvinetto I 
Ov'ê dunque il tuo coragio? 
li mio nome . . . il solo aspetto 
AI tu o ardi r fe tanto altraggio ? 
Mi compiangi ; i o son perdu to 
Reo dai mondo son creduto, 
Ia tu vedi un' iofelicc, 
olpa alcuna in me noo v'ha. 

h. fu il Bravo? Ohime, chc sentQ! 
Di que! nome ... avrei terrore? 

o, e dilirio ... i! mio spavento : 
1on vacilla questo core). ! 
fi compiangi, puoi tu so o 

Donar pace a tanto duolo: 
Ti commova un' infelice, 
Ch'altra speme om ai non ha. 

Che vuo i dunque? ( con interesse). 
. lo sol ti chiedo 

Quella larva , que! pugnale . .. 
Per due gio rni , e a te li riedo . 

E non sai? . .. 
Ragi on non vale. 

lo !'imploro. 
Forsennato! 

1eglio e morte. 
. . . ~o qui svenato , 

e rtcust, mor tro. 
Fuggi! 
No la speme estrema!. .. 
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(a duo) 

BnA .- Ó joven, tu tremes! Onde 'está a tua cora
em? O meu nome .. ~ a minha presença perturbam 

tant~ o teu espírito'? A'h !' deves carpir-me estou 
perd_1do, _o mundo me julga criminoso, mas' tu vês 
um mfehz que é innocente. 

~rs . Ah! Tu. o Brav•o ? ... (Ah I que ouço! É 
pos 1vel que este nome·me aterre? Não1 é delirio o 
meu es pa nto ; e~ te ~oração não vacil.la ). A h ! com
padec~-m e, tu so po~es a~almar a mmha affiJCção : 
tem p1edade de um !IDfehz a quem não resta outra 
esperança. · 

BnA . Que queres pois? 
Pis. Eu só te peço essa mascara e esse punhal 

por dous dias, e logo tornq a ti. 
BnA . E não sabes? ... 
Pis. Nada quero saber, eu o imploro. 
BnA. Louco! · Mais vale morrer. 
P1s. Se recusas,· eu aqui morrerei. 
BnA. Foge 1 
Prs. Não : a minha ultima esperança!. . . 

I 
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BaA. Non sai .. . trema ! 
Pxs. Tutto io so. 

(ll BRAVO lo conduce innanzi CO'f!- cautela) . . 

(a due) 

BnA. Non sai tu che non avrai 
Piu de i cielo l'a ura e i rai? 
N?n conosci tu il consigl io? ... 
EI neppur perdona a UD liglio r 
N?n ai fo rse cbe tuo pad re 
D1 svenar ei t'imporrà ? . . • 
F~g~i, fug~i : hai tempo ancora, 
TI rtspa rmta un'empietà. 

PIS. Que! pugnai puó vendica rm i, 
Quella larva puó celarmi · 

me ced i, e tanto zelo ' 
Benedir apró col cielo, 
I~ lo prego per tuo padre . .. 
E1 te pur benedirà. 
N?n vol ~r che qui vi io mora, · 
T1 favelh almen pietà. 

( ~~ BnA v o pensa un' istante, poi si volge con' es
panstone). 
BRA. Bai vint? •. ha i vinto, o giovane, , 

A tutti 10 sono ignoto · 
De Dieci il capo e a ss~nte . . . 
E solo a lui son noto . . . 

. Ma fra due gio rni , giura ... 
Prs. E la-mia fe sicura 

(S'ode suonar da lontano una campaná). 
La mezzanotte suona). 
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BnA. Não sabes . . . treme! 
Pxs. Eu sei tud'o '(o BRAVO mysteriosamente o 

conduz mais adiante da scena). 

(a duo ) 

BnA . Não sabes tu que fi carás privado do ar, e 
do raios do céo? Não conheces tu o conselho? Elle 
nem sequer perdôa a um filho. Não s~bes .que elle 
póde talvez manda r-te matar teu propr10 pai? Foge, 
foge: ainda tens tempo, não te exponhas a commet-
ter uma impiedade. . 

Prs. Esse_ punhal pód~ vingar-me, essa mascara · 
occultar-me, ah ! cede, e o céo abençoará a tua bon
dade, eu t'o rogo por teu pai ... ell~ tambem te 
abençoará. Não consintas que eu aqm ~or~a, te~1 
piedade de mim (o BnA V'O pensa um pouco, depoas 
volta-se commovido ). 

BnA. Mancebo ,, venc'este, eu aqui . sou a todos 
_ desconhecido ; o conselho dos dez esta ausente . . . 

só elle me conhece . . . Mas jura que no fim de dous 
dias . . . 

Pxs. A minha fi delidade é sagrada ( out>e-se ao 
longe tocar um sino). Dá meia noite. 
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BRA. Rammenla. 
Pis . Tra due di. 

(a due) 

Q t' · t il giura. ues ora 1s essa, il giuro . 

BnA . (Padre I) 
P1 . (Vi ole tta !) 

(a due) 

(Ah i! 
Ciel ! econda la speranza ; 

E anrlo • ) travaria ancor sapro. 
(ll BRA YO gli dà maschera e pugnale, 1Joi ta ma

no di nuovo; si dividono rapidamente). 

SI CALA IL SIPARIO . 
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BnA. Lembra-te. 
Pis. No prazo de dous dias . 

(a" duo) 

A h jura-o . esta mesma ora, juro-o. 

BRA. (Meu pai !) 
P1 . (Violetta !) 

(a duo ) 

(Ah im ! céo l Favorece a minha esperança e 

Poderei ainda salval-o.) 
acha i-a. 

(O BnAvo dá-lhe a mascára e o punhal, e depois 
a mão, e rapidamente se apartam). 

CABE O PANO . 

\ . 
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SCENA Ill. 

La piazza di S. Marco . 

In prospettq l' esterno del tem pio con dinanzi i t.re 
piedestalli di bronzo dorato, con sopra le bandte
re dei tre regni , Cipro, Candia, Morea. Da un 
lato la porta del palazzo .duca!e . La_t~ral:n e'!l'te 
le Procuratie- Botteghe d~ ca(fe - G•oJelhen -:
Orefici - lll ercanti d'ogni sorte- ll campam le 
alla destra. 

La scena e piena di popolo accorso alta festa del
giorno .solenne. e ali~ çompa~sa. del do~~ e dal~a 
signona. - C1ttadtm , Arhen , Nobt~t , . Grect , 
Dalmati Maschet·e. - Dame e cavalten affac
ciati ali~ finestre de/le Procuratie. Al suono di 
festiva marcia escono dal palazzo le guardie dal
matine, gli uscieri •. i sena~or~, i capi da{. c~nsi
glio dei quçranta! • cavalten d~lla stola ~oro. 
- In fine il doge ~n pomposo ~est~mento ?egu~to da_ 
pa ggi . - Plausi , acclamaztom, suom da ogm 
lato . 

CO RO GE.'ERALE . 

Viva il Doge ! - la memoria 
i festeggi di tal di, 

Che d'eccelsa, eterna gloria 
L'arm i venelc copri. 

Già l'odrisia luna audace 
Altra volta impall idi 
Dal Leone vi nto il Trace 
Là sul mar tremo, fuggi. 
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SCENA Ill. 

A praça de S. Marcos. 

Em perspectiva o exterior do templo e diante delle 
os tres pedestaes de bt·onze dourado, tendo por 
cima as bandeiras dos tres t•einos, Chypre, Can
dia e Jllorea. De um lado a porta ducal lateral
mente delle Procuratie ( *) ·- Lojas -de bebidas -
Ourives - Toda a qualidade de negociantes- O 
sino do lado direito. 
scena está cheia de povo que concorreu á festa des
~~ dia sol_emne e á appa~içã'o do doge e da senho
n a. - Cdadãos- Arhfices -Nobres- Gregos 
- Dalmatas- Mascaras -Damas e cavalhei
ros ás janellas das Procuratie. -Ao som da mar
cha festiva sahem ·ao palacio as guardas dal1na
tas, os bedeis, os senadores, os chefes do conse
lho dos quarenta, o doge pomposamente vestido · 
seguido dos pagens -- Applausos, acclamaç'ões e 
sons de todos os lados. · 

"" CORO GERAL . 

. Viva · o doge ! seja festejada a me~oria deste 
dia, que cobriu de excelsa e eterna glor1a as armas 
venezianas. 

odri ia lua audaz outr'ora se fez pallida, já os 
uerrei ros da Thracia vencid·os peló Leão, treme-

ram e fugiram. ' 

I' ) Le Procura li e - São as babiLacões dos procuradores de 
!arcos. · 
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Or si compia i'annuo voto 
All 'augusta protettrice, 
Nel grau tempio, cbe devoto 
Il Senato \e innalzó. 

L'Adria renda ognor felice 
. Come sempre la serbó. 
E squiHi no pure le trombe guerriere , 

Saranno secure di gloria foriere, 
Pa\"enti chí altero sfidarci oserà. 

Terribile in guerra, sul mar sulla terra 
L'alato Leonc trionfo n'a;rà . 

( Tutto ~l corteggio cfle accompagna il doge s' av
v& a ulla p1azzetta. - Il popolo si di perde qna e là 
otto le Procuratie ). 

CE A IV. 

ll BRAVO in abito da nobile dalmata, poi FosCAJU . 

BnA. Libero al fin ti premo, ti saluto 
Ti riconosco, o bella ' 
Venezia, de miei primi anui felici ! 
Parmi d'essere l'esule, che riede 
AI patrio suol diletto. 
Ah ! si, tutto si tenti, onde involato 
Dalle prigion di stato venga i\ pegno 
Della fede dei Bravo. Ah! quell'indegno r 

. ( Vedendo F o CARI ch' esce dalla parte dell' orolo: 
9'0). 

F os. 
BnA. 

Foscari l 

lo. 
E chi m'appella 

I 
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amos ofi"ertar á augusta protectora o voto aú
nual , no grande templo que o d~voto senado lhe 
erigi u. E lia fará prosperar o Adna c mo sempre o 
tem feito. 

oem as trompas guerreiras sempre precurso
ras da gloria , e trema quem ousar prov?ca.r-nos. O 
Leão, aligero terrlvel na guerra, nos fara tnumphar 
por mar e por terra. ' . 

(Todo o cortejo que acompanha o doge encamt
nha- e â praça. O povo se disperrsa cowfttsamente de
baixo das Procuratie). 

SCENA IV. 

() BnA v o ern trajo de nobre dalmata e depois 
FosCA RI. 

BnA. o· beiJa Veneza' que vistes meu~ prin1ei
ro~ annos felizes, alfim piso o teu solo, e livremen
te po so contemplar-te'. Eu n~e comparo a? degra
dado que torna á patria quenda.- Ah ! s1m, tudo ' 
eu devo tentar para roubar das prisões de ~st~do o 
penhor da fid elidade do Bravo.- Ah ! o md1gno! 
vendo Fo CARI que sahe do lado do relogio) Fos

rarl ! 
Fo . Quem me chama ! ' 
BnA , Eu . 

• 



Fo. 
BnA. 

F os. 
BRA. 
F os. 

BnA . 

Fo. 

BRA. 
Fo . 
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Chi vo i si ete? 

Impone. 
Un'uomo, che q'arrestarvi 

E con qual dritto? . 

Ora il voglio , parlate · 
No to vi son? ' 

Un di il saprete . 

(con mistero ) Pití assai che non pensate 
Io studio gli astri in cielo 
Vi leggo enza velo : ' 
Per loro de mortali 

o le sventure e i mali · 
el corso loro agli no~in i 

Predico l'avvenir. 
E di quest'a lma i voti 

I tuo pen ier son noti 'l 
i, tutti . 

. A me predici ; 
e s1en per me fe lici : 
e il raggio di quell 'astro 

Propizio e ai mio dcsir . 
Ba . E' presso il tuo disastro 

(Con {ot·za ~ prendendo/o pel" ia mano). 

Fo . 

BRA. 

L'a tro vegg'io languir. 

(a due) 
(Da si f~ ta l presagio 

Qua 1 atterrito io sono 
Quella minaccia orribile 

cl c?rc ~ i piombõ.) 
(Non m1 ravvi a il perfido 

Ignoto a !ui pur sono : ' 
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F os. Quem sois vós! 
BnA. Um homem que vos impõe de o ouvirdes. 
Fos. E corri que direito? , 
BnA. Um dia o sabereis. 
F os. Quero sabel-o agora, fallai, sabeis vós quem 

eu sou? 
BnA. (mysteriosamente) Muito mais . do que jul-

ais. - Eu estudo os astros, c leio nelles tudo cla
ramente. Sei por 'elles as desventuras e os males 
dos mortaes ; por elles sei predizer o futuro desti-
no dos homens. . 

Fos. E tu conheces os votos da minha alma? 
BaA . Sim ,' todos. 
Fos. Predize pois se são felizes ; se o raio da

quclle astro é propicio ao meu desejo. 
BnA. Está proximo ao teu desastre, (com força 

e_ tomando-o pela mão) o teu astro vejo-o eu empai
IJdecer. 

(a duo) 

Fo . (C.om tão fatal presagio eu fico quasi ater
rado, esta ameaça horrível me faz estremecer.) 

BaA. (O perfido não me conheceu, mas a amea
ça horri vel o fez estremecer.) 

3 



F os. 

BnA. 

F os. 
BnA. 

Fo. 
BRA. 
Fo. 
BRA .. 
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.Ma la minaccia orribile 
Nel core gli piomhó.) 

.Ma pa ria aperto. omai, 
Se il mio destin tu sai. 

ll ponte della guerra ! . . • 
Vergin d' estranea terra ! . . . 

T'e noto ? .. . 
Ogni mistero. 

Veglio su te severo . . . 
F a rio parir volevi ... · 
E ai Bravo ricorrevi : 
Ei ricusava. 

Oh rabbia I 
Lo fe ti poi svenar. 
lo fremo : e ardi ci? ... 

Oh pedido, 
Tu devi paventar. . 

( ode un fragor ed un gridar di popolo) . 
F os. E qua l rumor? ... 
VoCI. Giustizia! 
Fos. 11 popolo qui s'all'retta. 
BRA. Che ma i sarà? 
Vocr. Giustizia ! 

Al Doge andiam : vendelta! 
SCENA V. 

Dalla porta deU' orologio esc e disordinatamente cor
rendo il popolo, pai 1\fARCO, MrcHELLINA, CAP
PELLO con altri aobili; a suo tempo VroLETTA, in 
fine PrsANI. 

Cono . Si, giustizia, vendetta tremenda ; 
'oda il doge, il senato ne intenda : 
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Fos. Mas falia claro, já que sabes o meu destino • 
BRA . A ponte da guerra! . . . Virgem estrangei

ra! . . . 
F os. Tu sabes? .. . 
BaA. Sei todó o mvsterio. Tu querias fazer des

apparecer um velho que severamente !e vi~i.ava ..• 
Para isso recÔl'rest~ ao Bravo, e elle nao aceitou. 

Fos. Oh raiva I 
Bn.~ . Depois o, mandaste matar. 
Fos. Eu estremeco! e atreves-te·? ... 
BnA. O' perfido (tu é que deves tremer. (Ou-

.,e-se um fragor de armas e gritaria de pOilo.) 
F os. Que rumor é este? 
VozEs. Justiça! 
Fos. Aqui vem povo. 
BRA Que novidade é esta? 
VozEs. Justiça? Vamos ao Doge : vingança ! 

SCENA V. 

Da porta do relogio sahe o -povo correndo . confusa- · 
mente, depois MARcos, MrGUELINA, CAPPELLO com 
outros nobres; a seu tempo VIOLETTA, e no fim 
Prs.t 1. 

Coao. Si '!l, justiça, vingança tremenda; o dÓ
e nos acudrrá , o senado nos ha-de attender. O 
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Che quell'empio non fuga alio scempío, 
Tro ppo sangue in Venezia verso. 
Morte ai Bravo -si, sangue per sangue. 
Morte ai Bravo; ei piú viver non puó 
Si, veÍldetta. 

(S'incamminano ve1·so il palazzo ducale). 
(A questo tumulto escono da destrá e da sinistra 

malte persone , tra le qualii primi MARCO e MICHEL
LI A e CAPPELLO con altri nobili) . 
lAR. ?lhe. e CAP. Parlate frattanto : 

Qual evento tant'i ra destõ 't 
(Tutti col massimo interesse circondano questi 

personaggi e s'af{a ccendano a raccontare) . 
PoPOLO. In ·ull 'a lba fu veduta, 

ollo il ponte della guerra , 
na gondola perduta 

A gi rarsi ver o terra : 
E dall 'onda sanguinosa 
Um cadavere spuntar. 

lAR. e Mrc. Ah! (con orrore). 
Fo . e BRA. (Matfeo !) (guardandosi l'un l'altro. ) 
lAR. e Mrc. Che tenebrosa. 

Scena udiamo raccontar! 
Fos. ! conobbe il sciagurato? 
Coao. S1, da tutti : egli viyea 

Con un'orfana ·beato. 
Altra speme ci non avea 
Cbe d'amarla come figlia , 
Ed apprenderlc oncstà. 
Solo iddio , la sua famiglia 
Egli amava e la pie tà. 
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impio não escapará ao castigo, já verteu muito san
gue em Veneza.- Morte ao Bravo ! sangue pede 
sangue; morte ao Bravo! elle não póde viver. 

im ., vingança I ( encaminh"am-se ao palacio du
cal). 

(Ouvindo o tumulto sahem de todos os lados 
muitas pessoas, entre as quaes, MIGUELINA, e CAP
PELLO com outros nobres). 

MAR., Mw. e CAP. Fallai, que acontecimento 
provocou o vosso furo·r? 

(Todos com o maior interesse rodeiam estas 'per
sonagens e narram o que aconteceu). 

Achou-se na madrugada debaixo da ponte da 
~uerra uma gondola abandonada que se avisinhava 
a terra, e logo depois st> viu boiar um cadaver na 
agua ensanguentada. 

MAR. e Mw. Oh ! que horror I 
Fos. e BnA. (Matfeo I) (olhando um para o ou

tro). 
MA R. e Mw. Que horrorosa scena vamos nar

rar ! 
Fos . Conheceu-se o infeliz? 
Coao. Sim, por todos: elle vivia ditoso ·com 

uma orphã. A sua unica esperança era amai-a co
mo filha e ensinar-lhe a honestidade. Elle amava 
ó Deus, a sua família e a·piedade. 
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Fos. e BnA. l E la figlia? 
Mw. eMAn. 
PoPOLO. . Desolata, 

Qual co Iom ba senza nido, 
Or s'aggira disperata, 
Di pietade innalza un grido : 
Cosi rnesta e si piangente 
Par un angiol sull'avel. 
Ah ! il dol or d'un innocente 
Trova un'eco in te rra e in ciel ? 

(Dall'istessa porta esce V IOLETTA accompagnata 
da alcune donne). · 
Turrr. Ella vien. 
Cu. E' _forse quella? (piano a FoscARr) . 
Fo . ( ell'affanno c a e piu beiJa). 
Turrr. Ti rincora ornai: ti calma. 
BRA. (Chi ti salva a lui, bell'alma ?) 
P oPOLO. Anzi ai doge tu verrai , 

E vendelta inlera avrai. 
V10. Non la chiedo, a ognun perdono: 

Sola ornai nel moudo jo sono. 
(Tutti la compiangono, ella segue con t.ultt.J la 

possione). · · · 
lo non chiedo che un ritiro . 
Per morirvi nel martiro. 
Mister iosa protetrrice, 
Or te invoca un'infelice, 
Vieni ; e madre a me sarai. 
Sarai l'angiol dj pietà (usce'ndodallafolla). 

BnA . AI ri liro che tu chiedi , 
lo t'adduco: ed in me vedi 
Un tuo padre , un protettore. 
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F os. e B~A.l E a filh~ '1 
MIG. e MAn. • 

. · Povo. Desesperada, corre qual pomba sem. ni,;. 
nho implorando compaixão. Oppressa de tristeza 
parece um anjo sobre o sepulchro. Ah ! a dôr de 
uma innocente echôa na terra e no-céo! 

(/)o mesmo lado sahe V IOLBTTA acompanhada de 
algumas damas). · 

Tonos. Ella aqui vem. . • . 
CAP. (a FoscAni) Será por ventura aquella? 
Fos. (Na afllicção ainda é mais formosa). 
Tonos. Anima-te e soceg(\. 
BnA. (Alma virtuosa, quem te livrará delle ?) 
Povo. Irás fallar ao doge, e terás plena vm-

gança . 
V10. Não a quero, eu perdôo a todos pois que 

já ningucm me resta no mundo. 
(Todos a deploram, e ella vivamente prosegue :) 
Eu não peço senão um retiro para ~orrer mar

ty r. Mysteriosa protectora, agora te mvoca uma 
infeliz, tu me servirás de mãi, tu serás o meu anjo 
de piedade. (Sahindo da multidão.) · 

BnA. Eu· te conduzo ao retiro que pedes, reco'~ 
nhece em mim um ·pai, um protector. ' . 



VIO. 
Turn. 
F os. 

Vro. 

F os . 
BRA. 
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Voi, mio padre? ' 
• Nobil core ! 

(frapponendosi) 
Non lia ma i che uno straniero 
Di proteggerla abbia vanto : 
De miei dritti io sono altero! 
E' degli orfani soltanto · 
I! senato padre; ed io, 
l o patrizio . .. 

Oh padre mio I 
Deh mi salva! (corre vicino al BRAvo). ). 

(la vuol strappare a forza) l nvan. 
(a FosCARI sottovoce) Tremate 

Ch 'io so tutto rammentate. 
CoRo. Ella scclga ! 
V10. (si slaneia nelle braccia del BRAvo) 

F o . Ed io? .. . 
Ecco mio pad re. 

BnA. (come sopra) Foscari I 
Fos. (Oh furor l) 
Turrr. Viva il nobil protettore, 

E sua tenera pietà ! 
{ al BnAvo) A te grazie, ed a te onore. 

• Morte ai Bravo : morte ... 
(Vogliono incamminarsi al palazzo. In guesto 

punto dalla parte del palazzo a tenti 'Passi st vede 
cendere PrsANI vestito da BRAVO; tutti retrocedo

no spaventati. Grido generale. Ei si ferm(!, in mez-
zo aUa scena) A h ! · 

T UTTI . 
l o mi mostro. . . t t 
Ei si mostra . . . e ognun reman e .. . 
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Vro. Vós meu pai? 
Tonos. Oh nobre coração ! 
Fos. (interpondo;se) Um estrangeiro não terá a 

gloria de a proteger, eu sou zeloso dos meus direi
tos. O senado sórnellte é pai dos orphãos, e eu, eu · 
patrício ..• 

Vro. Oh meu pai! ah salva-me I (corre ao lado 
do BRAvo). . · , 

Fos. (a quer levar á força) Em vão. 
BnA. (a FosCA.RI devagar) Trcmei! Lembrai-vos 

que eu se1 tudo. -
Cono. A ella pertence escolher ! 
V 10. (lançando-se nos braços do BRAVO) Este é 

meu pai. 
Fos. E cu? .. . 
BRA. Foscari ! 
Fos. Oh furor ! 
Tonos. Viva o nobre protector e a sua terna pie

dade! (ao BRAV~) Graças e louv?r a ti. Morte ao 
Bravo, morte . .- . . . 

(Querem ir ao palacio. Neste momento do lado 
do palacio vê-se qesce1· lentamente PisANI vestido de 
BRAVO; todos retrocedem espantados e dão um gri
to. Elle pára no meio da scenq,) Ah! 

Tonos. Apenas :lie a~~~~~~~e que todos emrnude-



-42-

O a me .1 · gnun tace ... a !ui l'mante : 

Quest,o aspetto. · .· come un'ombra 
QueH aspetto ... 
Tutti ingombra di tetror? 

(VIOLETTA e vicina al BRAVO, FosCARI a CAPPEL
LO, MARCO a Mrc!iELINA; tutto il popolo guard'a con 
ispavento PISANI vesti to da BRAVO). 
V10. e BRA. Tu non sai qual senso io provo 

Or che presso a te roi trovo: 
Ah I mi sembra a te dovuto 
Ogni affctto de! mio cor. 

Fo . (Ah ! perava que to core 
Oggi alfi n bea to amare: 
Un'istante m'ha perduto 
Ogni p~me del mio cor). 

Pr . (Rinvenirla ancor io spero , 
Ecco il solo mio pensiero : 
Ah! non ho, non ho perduto 
Ogni speme del mio cor). 

CAP. (Ecco l'uomo delmistero, 
Come il vel che il copre, nero : 
Pari a delnone perduto 
In ogni alma· ei de!' ta orror). 

PoPOLO, MAnco e MrcnELJNA. 
(D'aceusa rlo ognun fremea, 

Morto ognuno lo volea : 
Ei si mostra , ed ha perduto 
Ogni ardire il nostro cor). 

Fos. (deliberato) Tentate invan resisrere-. 
AI mio vo ler possente : 
In mio potere adducasi, 
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d · de mim : este aspecto 
cem e tremem rante deUe : esse aspecto 
infunde terror em todos ! 

(VIOLETTA está chegada ao BRAVO, FoscARI a CAP
PELLO, MARcos a MIGUELINJ\; todo o povo olha es
pantado para PISANI vestido de BRAvo). 

Vxo. e BRA. Tu não sábes as sensações que ex
perimento estando ao pé de ti : A h ! parece-me que 
eu té sou devedora de todo. o affecto do. meu cora
ção. 

Fos. (A.h l o meu cora~ão se lisongeava hoje de 
obter ditoso amor; mas um instante bastou para 
destr1.1ir as minhas esperanças). . 

Prs. (Eu espero ainda encontrai-a, este é o meu · 
unico cuidado : Ah ! não, não tenho de todo perdi-
do a esperança). · · 

CAP. (J\qui está o homem mysterioso como o 
véo que o cobre : qual demonio condemnado causa 
horror a todos). 
- Povo, MAR. e Mw. (Todos eram anciosos de 
o accusar, todos o queriam morto; mas apenas 
appareceu todos perderam o valor). 

F os. (resoluto ) Em vão pertendeis oppor-vos 
á min~a .poderosa vontade : a mísera me deve 



VIO. 
Prs. 
BRA. 

PI S. 
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E s'offra alia dolente 
Quanto posseggo. 

O mísera! 
(Qual voce! e lia ! gran Di o!) 
E ardisci tu contendere 

AI suo pensiero e al mio? 
Guai, chi s'attenta torcere 
Ad essa un crin soltanto! 
Sangue per ogni lagrima ... 
Sacro di Clon na à il pianto . 

(Ei la protegge: oh giubilo ! 
lo la vedro). 

Fos. (a CAPPELLO) (Che far ?) 
CAP. (Ti frena). 
Turn . Ei freme. 
Fos. (Oh rablia !) 
BnA . (a Fo GARI ) • Tu devi paventar. 

Perfido, in cor discendi , 
Troppo ti sei trascorso : 
Te stesso ornai difendi 
Dal ciclo, dal rimorso : 
Per sua difesa il sangue, 
La vita spenderô. 

Fo . (al BRAvo) Audace, a me contendi 
Brama furente, estrema? 
Omai chi son comprendi, 
E d'un patrizio trema : 
A me rapir costei 
L'i tesso ciel non puô. 

V10. (al BnAvo) O padre, a me t'arrendi, 
li tuo furore acqueta : 
AI chiostro tu mi rendi , 
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ser entregue, e eu lhe offerecerei quanto possuo. 
Vw. Oh mísera I 
Prs. (Que voz! ella! grande Deus I) 
BRA. E tu atreves-te a contrastar o meu pensa

mento c o seu? Desgraçado daquelle que o~sar tor
cer-lhe tão sómente um cabello ! Cada Jagr•ma que 
ella verter custará sangue ... o pranto de uma mu-
lher é sa~rado. • . 

P1s. (Elle a protege : oh jubilo I Eu a verei). 
Fos. (a CAPPELLO) (Que farei?) 
CAP. (Modera-te.) • 
Tonos. Ellc estremece. 
Fos. (Oh raiva I) · 
BRA. (a FosCA RI) Tu deves tremer. Perfi do, ca

he em ti, considera quanto és criminoso í defende
te, se pódes, do céo e dos remorsos : eu arriscarei 
a vida em sua defezl!. · • 

F os. (ao BRAVO) Audaz, pertendes contrariar a 
minha furibunda e extrema vontade? saberás quem 
·eu sou, treme de um patrício: o proprio céo não 
m'a póde tirar. 
· Vro. (ao BRAvo) O' pai, escuta-me, modera o 
teu furor; leva~me ao claustro, eu lá estarei tran-

, 



PIS. 

CAP. 
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Saro secura e lieta ; 
Cagion di nuovo sangue 
Almeno io non saro. 

(Ciclo, tu a me la rendi 
In ora si temuta ! • 
Salvaria mi contendi, 
E la vegg'io perduta ... 
Sapro seguiria ovunque, 
O senza lei morro). 

AI mio prega r t'a rrendi , 
Calma il fu ror primiero , 
A contra tar di cendi 
Con un si vi l ,traniero? 
Non fia l'oltraggio inulto, 
Fuggir a noi non puo. 

PoPOLo . O nobile, t'arrendi 
AI pianto dell'affiitta : 
La sua pregbiera intendi , 
o la sua morte e scritta : 

. ' ' 

Temi del cielo il fulmine, 
Su te piomhare ei puõ. 

(Il BI\AVO trae seco VIOLETTA, dando uno sguar
cla feroce a FoscAni, che vien condotto via da CAP
J>ELLO , P ISAN I risale sul palazzo. -ll popolo si 
disperde). 

FINE DELL'A'ITO PRIMIERO. 
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quilla e segura ; ao menos eu não serei causa de 
se verter mais sangue. 

P1s. (0' céo, tu m'a restitues em hora tão terrí
vel! eu deverei perdel-a sem tentar de a salvar? 
Não, eu a seguirei por toda a parte, aliás morre-
rei). . . 

CAP. Cede á minha supplica, aplaca o teu furor. 
Queres aviltar-te a ponto de brigar com um vil es
trangeiro? A offensa não ficará inulta. EHe não 
nos póde escapar. · ' 

Povo. O' nobre, cede ao pranto da mi~era : at
tende ás suas supplicas, ou ella morrerá ; deves, te
mer a ira do céo que te póde fulminar. 

(O BRAVO leva comsigo VIOLETTA olhando feroz
mente para FoscARI, que sahe conduzido por CAY
PELLO; PisANI vai _ao palacio; o ,povo se dispersa) . . 

FIM DO PRIMEIRO ACTO. 
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A.TT-0 II. 

SCENA I. 

Gabinetto nel palazzo di TEODORA. TEODORA vestida 
semplicemente, poi {ICHELINA e .MARCO. 

TEO. 

Mrc. 
TEO. 
MIC. 

TEO. 
MIC. 

TEO. 
MAR. 

' 

O incertczza crudel ! volser due giorni 
E nessuna novella : egra languentc 
Dal dolor l'infelice, 
Forse ora chiede ai ciel la genitrice. 
E l'abbandono? e fo rza: ove giungesse 
A guell'anima pura il nome solo 
Di Teodora ne morria di duolo. 
A me Marcos. (Esce MrcnELINA e parte.) 

O signor, tu mi risparmia 
Ilmartirio che odiarmi ella mi debba! 

· (MARCO introdotto da MICHELINA.) 
Di Maffeo tosto adducimi all'ostello. 

Di 1\faffeo? V oi potete irne all'avello. 
Che dite? 

Sciagurato ! 
Jeri sul mattin fu trucidato! 

E I' orfanella sua? ' 
Venne adottata 

Da un estrano e rapita. 
Gran Di o ! ( Chi mi consiglia ?) 
Tanto d'e sa vi cale I 

Ll.UTO Il .. . 

SCENA I. 

Gabinete no palacio de TaEODORA. TnEODORA vesti
da simplesmente, depois MwuELINA e MAncos. 

TnEo. Oh incertesa cruel ! decorreram dous an
nos sem ter noticias d'ella: talvez que a infeliz tris
te e languida , pedirá ao céo que lhe dê uma mãi , 
e ella a abandonou ? foi forçoso ... onde quer que 
chegasse áquclla alma pura sómente o nome de 
Theodora, ella morreria de affiicção. Chama 1\lar
cos: (entra Aligu.elina e salte.) O' Senhor, poupa
me o martyrio que e.lla me odeie. (~ARCO~ é i!!tro
duzido por MwuELINA.) Conduze-me a habttaçao de 
Malfeo. 

Mw . De Maffeo? Vós podeis ir ao sepulchro 
d'elle. . · 

TnEo. Que dizeis? 
Mw. O infeliz foi morto bontem de manhã! 
TnEo. E a sua orpbã? 
Mw. Foi adoptada por um estr~,tnho e roubada . 
TnEo. Grande Deus ! (Quem me aconselha?) 
1\'l.~nc. Tanto ella vos importa? 

I 
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TEo. Era mia ti glia ! 
Mortal ai mondo non vi fia che imprenda 
A rintracci'a rla? ... ad esso tutto io dono. 

Mtc. V'ha il Bravo. 
TEo. Ah sí ! Questa valente gemma 

Gli rcca, ei venga, e tosto. (MARCo e M1- · 
cnELI A par tono. ) 

Di o, ch'obbliai, .mi prostro a te plangente, 
E' per lei che t'im ploro , essa c innocente. 

( S'inginocchia.) 
Tu che d'un guardo penctri 
Questo mio cor già morto, 
Tu olo puoi com prendere 
Qual ch1eggo a te conforto: 
La figlia mia concedimi 
E dammi penna eterna : 
Ah ! che per e sa ancora 
Torno al mio Dio fede!. 

(Per una porta secreta viene introdotto PJSANI , 
vestido da BRAVO, da MrcnELJ NA. TEononA ali cor-
?'e incontro.) v 

Prs. Mi chiedesti ? 
TEo. Si . · 
Prs. Che vuoi ? 
TEo . La mia tiglia . 
Prs. Il posso ? 
TEo. 11 puoi . 
Pt . Ov'e dessa ? 
TEo. Uno straniero 

La rapiva. 
Pr . · Ed il suo nome? 
TEO . E' Violetta . 

- tit-

'fnEo. Era minha filha! Não haver m-Qrtal que 
se incumba de a procurar? . .. eu lhe daria tudo . 

Mw. Ha o Bravo. 
TnEo. Ah ! sim I leva-lhe esta valiosa joia , e 

que logo venha falla.r-me. !MARCOS e 1\tJGUELINA 
partem.) Deus, a quem esqueci , a ti me prostro 
chorando , é por ella qUe eu te imploro, ella é in-
nocentc. (AjoelAa). · 

Tu, que de um olhar pene'tras no meu já morto 
coração, tu só pódes comprehender a consolação ·que 
te peço: concede7me a filha e dá-me a punição eter
na. Ah ~ por ella tornarei a se r fiel ao meu Deus . 

(Por uma porta secreta 1\tiGUELINA introduz Pr
SANI vestido de BRAVO. THEODORA sahe-l/te ao encon
tro.) 

l>ts. Chamaste-me? 
TnEo. Sim. 
Prs. Que queres? 
TnEo. Minha filha. 
Pts . Posso dar-ta. 
TnEO. Pódes ?. 
Prs . Onde está ella? 
TnEo. Um estrangeiro roullou-a. 
Prs. Como se chama? 
THEo. Violetta. 
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Pr . 11 mondo intero 
Spieroó per lei. 

TEo. · Ma come ? 
La 'conosci ? · 

Prs. Lo sapai. 
TEo. La mia figlia ? ... 
Prs. Tu l'ana i. 

Ma un' otferta immensa aspetto . 
TEo. Tutto, tu tto io ti prometto. 
Prs. Pensa ben . 
TEo. Ne si l sicuro. 
Pr . Giura a me. 
TEo. Per lei lo gi uro r 
Pr . L'hai giura to: or basti: addio , 

Con tua figlia io to rnerõ. 

(Parte per la porta segreta che si cliiude dietra 
a lui.) 
TEo. Grazie, grazie, eterno Iddio ! 

Or di gaudio moriró. 

~ (Dopo a ver accompagnato atla porta íl BRAvo-
torna giuliiva.) . . 

Balza, balza di corltento, 
O mio core lacerato, 
Non t'ha il cielo condannato 
Se tal gioja ti serbó. 
Ah ! si affretti que! momento, 
Che la fi glia a me ritorni : 
E il sentiero de miei giorni 
Lieta ancora passeró. 

(Par.te.) 
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P1s. Para achai-a correrei o mundo inteiro; 
THEO. Mas como? ' conheces~la? 
Prs. Tu o saberás. 
THEO. Minha filha? . . . 
Prs. Tu a terás, mas espero uma recompensa 

immensa. 
TllEO. Tudo, tudo eu te prometto . . 
Prs. Reflecte bem. 

· TIJEO . Pódes estar certo disto. 
Prs. Jura-mo. '. 
THEO. Por ella o juro ! 
Prs. Tens jurado, por ora basta: adeus, eu tor

narei com tua filha. 
(Parte pela porta secreta que logo se fecha.). 
TIJEO. Graças, Deus eterno l agora ruorrerea de 

prazer. . , 
( Det)OÍS de haver acompanhado o BRAVO a porta 

torna satisfeita.) . . 
O' meu dilacerado coração, pula agor~ de coní, 

tentamento, não estás cóndemnado do c~o, ~e te 
concedeu tanta alegria. Ah! se eu possu1r mmha 
filha ainda gozarei dias risonhos. 

(Parte. ) 
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SCENA li. 

Camera in casa del B RAVO come nell' atto I. Vw
J,ETTA che.dorme. nella stanza attigua : il BRAVO 
la osserva con emozione. 

BnA. 

Vro. 
BRA. 
VIO. 
B RA . 

VIO. 
BnA. 
VJO. 
BRA . 

Ella riposa. É pur divino il sonno 
Dell ' innocenza ! 

(si desta)· A h ! do v e sono ? 
:M eco . 

Quest' orfana abbracciate. 
(l' abbraccia. ) lo ti riograzio . . . 

Abbracciami , n'ho d' uopo: uo fior tu 
spargi 

ov ra il deserto di mia vi ta oscura . · 
O genero o, voi iete infelicc? 
opra tutt i. 

Perche? 
A !r I v'ha un d.esti no 

Che su lib ro di ferro 
Serive dell 'nom la storia, c se v'ha seritto , 
Consum ar debbe l'uomo anche il delitto ! 

l Vw. 
B RA . 

Tu bes temm i in ta i modi? 
li vero io di ssi, or te lo pr.ovo, m'odi. 

Tranqui llo, bea to , d'un 'alma, d'un core 
Un fig lio viveva col suo genitore 
Entrambi accusati quel padre ed il flglio 
Son tratti dinanzi de di eci ai consiglio . 
Le prove fn r vane di loro inno,cenza ; 
Quei giudici infam i segnar la sentenza. 
Per sempre IJnel fi gli o prosr.ritto all 'esiglio, 
Il padre ai pa tibolo da lor si dannó. 
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SCENA II. 

Quarto em casa do BRAV O, como no pt·imeiro acto.
. VIOLETTA, que dorme no quarto contiguo: o BRA

vo a observa. com en_wção. 

ERA. Ella descança. Quanto é divino o somno 
da innocencia ~ 

Vw. (acorda) A_h! onde estou eu? . 
BRA. Eu te agradeço . . . abraça-J1Je, careço dts_to, 

tu deitas uma flôr sobre o deserto da minha vtda 
obscura . 

V10. O' generoso, vós sois infeliz? 
BllA . Sohre todos. 
Vw. Porque? 
BnA. Ah ! existe um destino que escreve n'um 

livro de ferro a historia do homem, c deve, se lh'o 
escreveu, até perpetrar o crime I 

Vro. Tu blasphemas deste modo_? 
BRA. Eu disse a verdade , e t'o provo, ouve : 

Um pai e um filho viviam felizes e tranquillos: am
. bos foram accusad os e levados perante o conselho 
dos dez , as provas da sua innocencia não foram ou
vidas, e os juizes infames assignaram a sentença. 
Elles condemnaram o filho .a degredo perpetuo, e o 
pai no patíbulo. 



VIO. 
BnA. 
VIO. 
BnA. 
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Ne speme restava di vita ? 
Una sola. 

E quale? 
Tremenda. Egli un patlo ascoltõ !· 

Que\ tetro consiglio chiedava un morta\e 
Di voltd mentito, di servo pugnale ; 
A lui si propose di sangue il mercato, 
Foss'ei i'assassino, lo schiav o giurato ... 
Un bi vio ferale gli poser dinanzi , 
Qui un pad reche vive, là infamia ed orror. 

Vw. Ed egli? 
BnA . Del padre udi l'ultim'ora . .. 

11 palco egli vide ... Salvo il genitor .. . 
Divenne colpevole di nanzi all 'Eterno 
La vi ta ch'ei vi e s'e re a un' inferno . . . 
Ia il ver.chio suo padre ei puô riveder ! 

A. lui non ava nza che que to pi acer 
Ma !'o ra , !'ora e questa 
Figlia, per poco resta. 
Non dei temer. 

(ll BnAvo pq,rte, chiude dietro a se la porta ). 
V10 . S'invola; 

Oh cie lo , io res to sola. 
( VroLETTA si volge intorno, siede e medita). 

Fligio infeli ce , almeno 
11 genitor tu vedi ; 
Lo stringi ancorai seno 
Quando a \ui pressa riedi , 
Ed io ? . . . Son sola e priva 
o ·amor c de spcranza, 
Non ho che rimenbranza 
Del tempo chc fuggi. 
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V10. Nem tinha esperança alguma de salvar a 
vida? 

BnA . Uma só. 
Vio. E qual? 

. BnA. Tremenda. Elle ouviu uma proposição. O 
conselho atroz pedia um mortal de rosto adulterado 
e de punhal servil. Propuzeram a elle o mercado de 
sangue, elegendo-o assassino e escravo jurado, dei
xando-o .na alternativa de escolher ou a morte do 
pai , ou infamia e o horrór. 

· V10. E elle? 
BnA. Ouviu dar a hora ultima ·do pai •.. viu o 

cadafalso . .. salvou o pai . .. tornou-se culpado pe
rante o Eterno, a sua vida é um martyrio infernal. . . 
mas elle pódc vêr o pai caduco ! e este é o unico 
prazer que lhe resta! - Porém a hora é chegada , 
filha, demora-te um pouco. Nada deves r~cear. (O 
BRAVO parte e fecha a porta.) 

V ro. Oh céo ! elle sabe e eu aqui fico sósinha. 
( VIOLETTA observa em roda, senta-se, e medita.) 

Filho infeliz, ao menos tu pódes vêr o pat e o 
abraças quando estás ao seu lado. E eu? ... estou 
só e privada de amor e esperança, não conservo se-
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Ella fia sempre viva 
In questo sen cosi. 

La sera melanconica, 
11 límpido mattin, 
Tranquilla mi vedevanó 
Tra i tiori dei giardin, 
Allor ad esso accanto 
Tutto era lucc, incauto ; 
Ah ! Di quei giorni un sol 
Tornasse in ta nto duo! ! .. . ' 

(Frattanto entra PrsA r con cautela , si {erma). 
Prs. Ella? i\i'inganno ? Ahl mísera I 

on reggo a tanto duol (Sorge e siede ). 
Vro. Piu nol ve ldro. 
Prs. (cavandosi la maschera). Vio leta I 
Vw. Chi vien! 11 nome mio! 

(Lo ravvisa, si getta nelle sue braccia). 
Pisa ni! · 

P1s. (si abbracciano) Oh mia diletta ! 
Vro. Come tu quj? Gran Dio ! 
P1s. Dal di che sei partita 

La luce m'hai rapita . 
Vro . 

. Prs. 

1 
Vro . 

1 
Prs. 
VJO. 

Che pa ri i ? 
lo son proscritto . 

Che fa r? Avversa sorte! 
Forse qui venni a morte ! 
Ah senza pi u conforto 

Lungi da te vivea, 
Solo di calma un porto 
Per me q uaggiu vedea. 

Celata ai mondo intero 
Vi ver del tu o pensiero : 
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não a memoria do tempo que passou. Ella se con
servará sempre viva no meu coração. Outr'ora a 
noite melancolica, e a límpida manhã viam-me re
crear tranquillamente entre as flores do jardim : en
tão ao lado d'elle tudo era luz e encanto ; ah ! se 
podesse gosar um só d'aquelles dias no meio de tan
tas affiicções ! . .. 

(Entra PISANI com cautella e pára.) 
l>rs. Ella? engano-me? oh mísera ! eu não re-

sisto á minha dôr. (Vai sentar-&e.) 
Vro. Nãô o tornarei a vêr. 
Pis. (tirando a mascara) Violctta ! 
Vro. Quem vem ? quem me chama'? {reconhe-

ce-o e lanca-se nos bracos d'elle.) Pisani . 
Prs . (abraçam-se)· Oh minha querida ! 
Vro . Como vieste aqui? grande Deus! 

ça. 

Prs. DeSde o dia que partiste roubaste-me a luz. 
Vro . Infeliz de n~im I aqui me arrastaram á for-

Prs. Por ti desa fi ei os trabalhos, o carcere, e a 
morte. E' crime eu apparecer? 

Vro. Que dizes? 
PÚ;. Eu sou proscripto. 
Vro . Qu e fa remos? oh so rte inimiga! 
Pis. Talvez encontrarei aq ui a morte ! 
Vro. Ah ! sem achar conforto eu vivia longe de 

ti , só via neste mundo um porto que me abrigasse. 
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Ma sola non potea 
Ne viver ne morir. 

P1s. lo pur da te diviso 
· Piu viver non sapea. 
:Piu sotto il ciel un riso , 
Un fior io non vedea. •. 
In cosi atroce guerra . 
Tutta cercai la terra : 
Deciso di trova rti , 
Oppure di morir. 

A ppieno ot sei fel ice: 
Conosci que to anel! o? 

(Le mostra l'anello di TEODORA ). 
Vw. (bacia l'anello) 

O mia benefallrice ! 
Ah ! Dimmi , e d'es. a quello? 

PIS, Ella e tua madre, Yieni . 
Vro . Mia mad re? I di scre ni 

puntar alfin i io vedo . 
Ap pena a te lo credo _, 

Pis. S'io ti co nduco a lei 
Avro compenso in te. 

V 10. lo per do i sensi miei 
Troppa e la giuja in me. 

(a due ) 
Da cosi care imagi ni 

Ho !'a nima rap ita, 
Che pa rmi un sogno roseo 
11 co rso della vita ; 
Nel pianto o nella gioja 
Avro un compagno almcn . 

f 

.. 
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Occulta a, todos ~u vivia pensando em ti : porém só
sinha ; . não podia nem viver oem morrer. 

Prs. Eu tambem , separado de ti , já não sabia 
viver ; ôebaixo do céo cu já não v·ia nem um sor
.riso nem uma flôr. Em guer,ra tão atroz andei por 
todas as terras, decidido a achar-té, , o-u morrer. 

Agora és plenamente feliz: conheces este an
. nel? (mostra-l/te o annel de THEODORA. ) ' 

V 10. (beija o annel) O' minha bemfeitora ! A h ! 
dize , é d'ella? · 

P1s. E lia é tua mãi , vem. 
Vw. Minha mãi? Alfim vejo despontar dia!:' se-

renos, apenas o creio. · 
. P1s . ·Se eu te conduzir a ella, terei em ti a mi

nha recompensa. 
V10 . Eu perco os .. sentidos por tanta alegria. 

(a duo ) 
Minh 'alma está tão extasiada por tantas idéas de 

prazer que o curso da vida me parece um sonho ro
seo. Eu terei um companheiro no pranto e na ale
gria . 
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Vro.)' Non son deserta ed orfaná , 
Trovo il materno sen. 

Prs. Non son deserto ed eseul 
Accanto a te, mio ben . 

( S' ode un calpestio vi c i no). 
Vro. Ei to.rna. 

Ebbco ritratti. 
Prs. Parlargli io deggio . 
V10. (si ritira guardandolo) Addi o. 

(Entra il BnAvo). 
BnA. Tu , qui ? Che brami? 
Pr . Quella donna I 
BnA. Folle ! 

PLS. 
BnA. 
Pre. 

BnA . 
Prs. 

BnA. 

Pli. 
BnA. 

Ella e in mia mau, ncssun l'avrà che il 
cielo. 

leppur sua madre?. 
E dessa orfana 

Ascolta. 
Sua madre a me la chiese. - Teodora I 

L'infame I No giammai. · 
Senti, una madre 

Che piange e sacra cosa ! 
Piangcva? A.ddurla ad essa voglio io stesso, 

lo la salva!: · 
lo !e promisi. 

Basta : 
lo la conduco; affidati, a te stesso 
lo mi affida i: rispondo · 
lo di Violetta. 

11 puoi? 
Un motto e son perduto se tu il vuoi 
• Dimani a Teodora ' 
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. Vro. Não estou desamparada e orphã , acho o 
· pCito materno. 

Prs. Ao teu lado não estou atJa ndonado como 
um profugo.· 

(Ouvem-se passos de perto.) 
Vro . Elle torna. 
Prs. Pois bem retira-te cu necessito fallar-lhe . 
Vro. (1·etira-se olhando para elle) A.deus. (En-

tra o BnAvo.) 
BnA. Tu, aqui? que per tendes? 
Prs. Aquella mulher. 
BnA. Louco! Ella está em meu poder, ninguem 

• a terá senão o céo. 
Prs. Sua mãi tambem não? 
BnA. Ella é orphã. 
Prs. Escuta. Sua mãi m'a pediu . Theodora! 
BnA. A infame ! não, nunca. 
Prs Ouve, uma mãi que chora é cousa mui 

sagrada. • 
BnA. Chorava? eu mesmo lh 'a quero levar, eu a 

salvei. 
Prs. Eu lhe prometti. 
BRA. Basta : eu a conduzo ; fia-te de mim como 

eu me fiei de ti : eu respondo por Violetta. 
Prs. Pódes. 
BnA. Com uma palavra estou perdido se o q~e-
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Domanderai la figlia: or vannc addio I 
P1s. Da.te pende la vita, il destin mio. 

(Si rimette la maschera e parte, il BRAvo con
duce via VIOLETA). 

SCENA III. 

Sala nel palazzo di TEonouA splendidamente addo
bata per festa da ballo e convito . L'architettum e 
fantasti ca, presenta un misto di greco e gotico 
usato a quei tempi massime a Yenezia . Cli arma
di delta sala son dell'istesso genere . La prima 
sala sul davanti del teatro ha ingresso da una 
gradiosa arcata , da cui pendono cortine amplis-
ime di drappri d'oro, le colonne sono incoronate 

di. ~ori. Ai lati dell'arcata due gallerie per la 
musica. Oetre l' arcata si lascia vedere un' altra 
ala addobbata di altro gusto. Lampade bizzarre 

e faci d'ogni intorno. Candelabri d'oro si vedono 
nell'attigua sala. Vasi d'argento e il'oro. Jl lus
~o risplendi d,(J, ogni lato.- All'alzarri la scena, 
a poco a poco datl'ultime sale s'avanzano dame, 
gentiluomini con maschera e senza, che guardano 
intorno con entusiasmo. La musica incomincia. 
Tutti sono vestiti in costumi diversi, tutti sfarzo-
si e ricchissimi. • 

Co no . Viva , viva la fata ; l'armida, 
Che un 'eliso di gaudil ci appresta : 
Si tripudii , si canti, si rida, 
Profittiamo dcll'orc di festa: 
E' la gioja qual nappo che sfuma, , 
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res. A'manhã pedirás a filha a Theodora ; agora 
vai-te, adeus I • . 

P1.s. De ti depende a minha vida e o meu desti
no. (Torna a pdr a mascara e parte, o BRAVO leva 
comsigo VIOLETTA,) 

SCENA III. 

Sala no palacio de TnEODORA, esplendidamente. or
nada para baile. A architectura é phantashca , 
offerecendo um m~xto de grego e gotliico, usado 
naquelles tempos, pat·ticular.mente em Veneza. ()_s 
armarias da sala são do mesmo genero. A pn
meira sala á frente do tfteatro tem ingresso ~or 
uma grandiosa arcada, da qual pendem _magmfi
cas cortinas de brocado ; as columnas ,sao orna
das com cordas de flores. Dos lados . da arcada 
duas galerias para a musica. Al.ém da arcada 
deixa-se vêr outra sala de gosto d'verso. Lampa_
das extravagantes e fachos em roda. O luxo bn
lha por todos os lados. - Ao levantar do panno 
vem successivamente chegando das outras salas, 
damas e cavalheiros, uns com . mascaras e ~utros 
sem ellá, admirados de ·verem tanta mag.mficen,
cia. A musica principia. Todos tem vestzdos n
quissimos e variados. 

CoRo. Viva a fada, a armida que nos apre~!a 
um elysio de prazeres: dancemos,. cantemos, n~
mos, aproveitemo-nos das horas de fes!a : a a\egna 
é como o licor que evapora, como flor

5 
que dura 
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Come fior che solleeito muor. 
Que! fior ride , que! calice spuma ; 
Si delibi, si colga, e l'amor. 

DAME. Per sentiero smaltato di flori 
Noi danziamo la vita festose , 
E' la vita ridente d'amori 
Qual corona intrecciata di rose ; 
Non si fugga de giorni I' aurora, 
E' qual lampo la giovanc età ... 
Vieni , vieni, genti l Teodora, 
L'ora alfretta di tal roluttà. 

TutTI. Qucstc sale create da inca uto 
Del tuo riso con ola, ravvi\·a: 
Tu ei ge nio celeste nel canto, 
Della fe ta sei stella, sei diva : 
Tu sei degna <l'i nc.e n i, d'altari , 
Da te vicne l'ebhrezza, il fulgor . . . 
Qual Vcnezia ê regina de mari, 
La regina tu sei dell'amor. 

( Tutti passano alle attigue sale cercando di TEo
DOR A. che comparisce masclterata seguita da FosCARI 
e CAPPEL LO ). · 
TEO. (Oh! perchc muta e l'anima 

A questo nuovo incanto? 
Perche non so nascondere 
A me medesma il pianto? 
Ah ! che una sola imagine 
E' sempre innanzi a me. 
Mia figlia !) 

Fos. Melanconica 
Ti veggio, Teodora. 
Qual hai pensier recondito 
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pouco. A flor ri, ~ licor espuma, colhe-se uma e 
bebe-se o outro : ets o amor. . 

DAMAs. Por caminho esmaltado de flores. n~s 
dançando vivemos felizes, a vida do~ amores e . rt
sonha qual corôa de rosas : não detxemos fugtr a 
auror~ da vida, a mocidade foge qual rel:lmpago! 
Vem. vem, gentil Theodora, apressa a hora do 
prazer. . Tonos. Consola e anima com o teu rtso estas s~.-
las encantadoras : tu és genio celes~ial ~o canto,. es 
a estrella, a deusa desta festa ; . tu es dtgna de t.n
censos e altares, dimanam de t1 o fulgor e a e~ne
dade. Se Veneza é rainha dos mar.es, tu és ramha 
do amor. 

(Todos passam ás salas contíguas proc'!rando 
THEODORA que comparece com mascara seguzda de 
FoscARI e CAPPELLO ). -

TaEO . (Oh 1 Porque emmud~~e a al.m~ a este n~
vo encanto? Porque. não po~so_Ja reprtmlr as lagni 
mas? A. h ! só um obJecto esta dwnte de meus olhos · 
minha filha !) . ·' Fos. O' Theodora, eu te YCJO melancohca. Que 
occulto pensamento te causa tanta pena? 



TEO. 
F os . 
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Che si ti cruccia e accora ? 
lo sono lieta . 

F ingere 
Invan tu tenti il riso ; 
Sotto di quell'imagine 
Aver dei mesto il viso. 

TEo. (Ah ! quella sola imagine 
, E' sempre innanzi a me). 

CAP. e Fos. Ma il ri so e la mestiziá 

F os. 
CoRo. 

Sempre e divi no in te. 
Vieni, a danzar ti reca. 
(verso la sala vicina) Viva la bella greca ! 

Ell a ne vien'a cosa 
Qual pudibonda rosa : 
O come !una in ciclo 
Oi nubi solto il velo. 

SCENA IV. 

Escono ttttti i cavalieri prima e dopo 'di VIOLETTA 
accompagnata dal BRAVO mascherato da greco ; 
essa e velata fino ai piedi. 

CAP. , Fos. e CAv. Veggiam, veggiam. 
Vw. Me mísera ! 

Quivi mia madre! oh Dio,! . . . 
Non puõ .. . 

TEo . (Incertezza !) 
BRA. (piano a VIOLETTA) . (CaJmati , 

Ti resta il seno mio, 
Se fuggi il ~e n materno , 
E quello de li ' Eterno). 
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TnEo. Eu estou contente. 
Fos . Em vão finges rir ; ,debaixo daquella mas

cara existe um triste semblante. 
THEO. (Ah! Só aquelle objecto está diante dos 

meus olhos). 
CAP. e Fos. Quer seja triste ou alegre é sempre 

divino o teu semblante. , 
Fos. Vem dançar. 
Cono. (para a sala visinha) Viva a bella gre

ga ! Ella vem modestamente, qual rosa pudibunda, 
ou como a lua coberta com o véo das nuvens. 

SCENA IV. 

Sahem todos os cavalheiros antes e depois de V IO
LETTA acompanhada do Bravo em trajo de grego ; 
um véo a cobre até os pés. 

CAP., Fos. e CAv. Vejamos, vejamos. 
Vw. Ah I Mísera! Aqui está minha mãi! Oh 

Deus ! não pôde ... 
TnEo. (Oh incerteza !) 
BnA. (devagar a VIOLETTA) (Socega, se tu foges 

do seio materno resta-te ainda o do Eterno e o 
meu). 
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Fos., CAP. e CAv. (circondando VIOLErrA) 
Vieni alia danza, o incognita . 

Vw. (Mia madre? ... 
BRA. La vedrai ). 
CoRo e F os. Con no i (la vogliono condurre a forza) . 
BRA. Fermate ornai . 
TEo. Deh vieni, o giovioetta , 

Vro . 
TEO. 
BRA. 

TE o. 
BnA. 

Ardente ogoun t'aspetta (la prende per 
la mano). 

(Ciclo ! · 
fi siegui. 

E' un demone 
Colei che ti coosiglia. 
Ferma (a TEODORA). 

Perche ? ... 
(strappa la rnaschera a TEODORA) 

Ravvisala, 
Tua mad re. 

Vro. Ella! 
BRA. ( alza il velo a V IOLETTA) Tua figlia ! 
Turn. Sua figlia ! 
TEo. Oh mio rossor ! 

(TEODORA rimane senza respiro , vuol gettarsi 
nelle braccia delta figlia: VroLETTA si ritira inor
ridita, tutti l'osservano. FoscARI e CAPPELLO paria
no sottovoce). 
TE o. (A h f trema, s'arretra : mia figlia ! paventa 

Per sempre lasciarmi , fuggirmi ella ten-
ta . . . 

Ah ! tu mi sei tiglia, lasciarti non posso, 
Non vcdi il mio core di gioja commosso ! 
l i duol confondiamo, le lagrime insieme, 
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Fos., CAP. e CAv. (rodeando VIOLETTA) Vem dan-
çar, ó incognita. . 

Vw. (Minha mãi? ... 
BRA. Tu a verás). 
Coao e Fos. Comnosco (querem-na levar á for

ça). 
BRA. Moderai-vos. 
TnEo. Ah! Vem, ó joven, todos anciosamente 

te esperam (torna-a pela mão) . 
Vro. (Ceo !) 
TnEo. Segue-me. 
BRA. Aquella que te aconselha · é um demonio 

(a THEonoaA) Suspende. 
TnEo. Porque? . .. 
BRA. (tira a mascara a TnEODOR~) Reconhe-

ce-a, é tua mãi. · 
Vro. Ella! 
BRA. (levanta o véo a VroLETTA) Tua filha I 
Tonos. Sua tilha I 
THEo. Oh vergonha I 
(TnEODORA fica sem poder respirar, quer lançar

se nos braços da filha: VroLETTA re.tira-se horrori
sada, todos a observam. FoscARI e CAPPELJ.O fallarlf 
ern segredo). 

TnEo , (Ah ! ella treme, minha filha assusta-se, 
quer dei x'ar-me para sempre, quer fugir de wim . . . 
Ah'! tu és minha filha, eu não te posso deixar, não 
vês o meu coração commovido ! Ah I juntemos nos-
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Piu in terra divisa da te non saro). 
BnA. (lo tremo, m'arretro, qual voce ! che sento! 

Ciel giungi tu strazio a tanto tormento? 
O donna fatale, Jasciarti non posso, 
lo sento il mio core piagato commosso ; 
AI m~sto sembiante quest'anima freme 
A h ! in terra vederla piú ma i non potro). 

CAP. (Che vedo, m'inganno , la bella , l'estrano! 
Amico n'esulta , ei sono in tua mano, 
Se' fi glia di lei, spcrarl o ti !ice ; 
Fra poco Feli ce appien ti ved rà. 

V10. (lo tremo, m'arretro, mia mad re I chesentol 
Per sempre lasciarla, f~ ggi rla m'attento? 
Ah! tu mi sei mad re, lasciarti non posso·, 

on vedi il mio core di gioja commosso I 
11 duol conrond iamo le lag rime insieme 
Piu in terra di,· isa da lei non sarô). 

Fo . (Che vedo I m' inganno ! Violetta l'estrano , 
Fuggir a mie brame tentaste o r invano ). 
Ah ! tu non conosci l'amor che m'accende, 
Cosi disperato , Furente ei mi rende. 
Compiva un delitto per sol possederti .. . 
Compirne mille altri ancora saprô. 

Cono. (Che vedo I m'inganno? ma figl1a I che in
tendo! 

• Qui certo s'asconde arc;mo tremendo ! 
E piange, l'abbaccia. Oh I come funesta 
Nel pianto la festí.l per noi camincio !) 

Fo . Fine al pianto, ai duo! dà tregua . 
. (Rompendo il silenzio) 

Vedi mesta ogni sembianza. 
Cono. Si : l'ebbrezza ornai si segua 

I 
( 

73-

sas lagrill}aS'e dôr, ninguem me separará de ti nes
te mundo). . 

BnA. (A tal voz vacillo e tremo! Céo I a este 
fatal tormento acrescentas outro? O' infausta mu
lher, eu não te posso ~eixar, o meu cor~çã? está 
enternecido; a tua tristeza trespassa a mmh alma. 
Ah ! receio que nào a encontrarei mais na terra). 

CAP, (Que vejo! engano-me! a bella e o es
trangeiro! Amigo, exulta, ellcs estão em teu po
der . Se é' filha della, é licito esperai-o, em breve 
serás feliz). . . _. 

V10. (Eu tremo e vacillo, ella mm~a ma1 ! que 
ouço! Deixai-a para sempre! Fugir della! Ah ! tu 
és minha, não posso deixar-te ; não 'vês o m~u co
racão ebrio de alegria ! Ah ! juntemos as lagrmtas, 
qÜe ninguem na terra 1110s veja separadas !) 

F os. (Que vejo ! eng6nO'i.me! Violetta e o es
trangeiro! Em vão pcrtendem obstar aos .meus de
sejos). Ah! tu não conheces o amor ftmbundo .e 
desesperado que ~e infl_amma. Co~.metti um de!l
cto só para possmr-te, amda saberei commetter m1l. 

C~w. (Que vejo ! engano-me? Sua filha! que 
ouço 'f Aqui certamente se occulta um arcano tre
mendo I Chora e abraca-a ! Oh como a festa come-
cou funesta para nós 1) · 
• Fos. (rompendo o silencio) Não chores, modera 
a tua dôr, todos estão tristes. 

Coao . Sim : vamos dançar. 

• 
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TEo. Non piil. festa, non piil. danza .· 
lo !'imploro. 

CAv. Ebben? 
TEo. Partite. 
CA v. Gioco e questo ? 
BRA. (conducendo seco VIOLETTA) Non piu seco, 

• Con me vieni. ' 
TEo . (al BRAvo) Tu sei meco . 
Fos. Ma ammutiscono i concenti , 

E le faci son pallentin. 
A·tal scena , o Teodora ? ... 

Suoni e faci l 
TEo. (cominciando ad irritarsi). 

l i prego ancora I 
Turrr. Suon i e faci ! 
TEo. Ehben li avrete . 

Ma tremar di me dovrete, 
Si, tremar, o infami, voi. .. . 

GE r. Un' insulto ? e il soffriam noi !. . . 
TEo. lo piangendo vi pregai, 

Per mia fi glia scongiurai; 
Anche lcidw, cosi pregato, 
Dio mi avrehbe perdonato. 

'Jrrideste il mio dolore ... 
Irridete il mio furare : 
Vili , o nobili, vi grido, 
Vi disprezzo, vi disfido. 
Vendicate il vostro insulto ! 

(Si 'P?'~senta inkepida innanzi a loro ). 
CAV. SI . vendetta . 
DAME. Sangue? 
BRA. (si frappone) • Olà !. . . 
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TaEo. Nã~ ha festa, não ha dança. Eu vos im-
ploro. 

Co no. E então? 
TnEo. Ide-vos. 
C.w. Que gracejo é este? 
BRA. (levando comsigo VIOLETTA) Deixa-a , vem 

comigo. 
TnEo . (ao BRAvo) Tu estás comigo. 
Fos. Porém a musica parou, e as luzes se apa

gam . Que sct-na é esta, Theodora !. .. Musica e luzes! 
TaEo. (principia a irritar-se) Novamente vos 

supplico! 
Tonos. Musica e luzes! 
TaEo. Pois bem, vós as tereis. Porém infames, 

• tremereis de mim . .. . 
· GENT. Um i nsu I to ? E nós o soffremos ? 

TnEo. Eu chorando, vos implorei, vos pedi por 
minha filha ; até Deus assim implorado me teria 
perdoado. Vós escarneceis a minha dôr e a minha 
ira, vís ou nobres eu vos despreso , vos desafio: 
vingai o vosso insulto! (A presenta-se intrepida a 
elles.) 

CAv. Sim , vingan.ça. 
DA.MAS. Sangue? 
BRA. (interpondo-se) Olá ! . . . é uma senhora . 
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É una donna. , 
GENT. (lo fremo. Inulto !) 
Fos. e Coa. (La sua morte scritta ell' ha) . 

Turi r. 
TEo. Insultaste il dolor d'una madre 

D'una figlia innocente ali' aspetto : 
Or tremate, a vendetta mi alfretto, 
E fun esta, tremenda sarà. 

V IO . Rispettate il r! olor d'una madre, 
Se pietade nutri te nel pelto ; 
Questa fia scudo ai tuo petto, 
O alva rti o morire aprà. 

CAP. Tu cono ci il dolor d'una madre ! 
Coao. Donna in fame, esccrab il oggetto! 
UoM. Vend ichiamo I' onore rejetto , 

Piu sa lva ria nessuno saprà. 
BnA . Rispettate il dolor d'una madre, 

Se l'onor vi ragiona ncl pctto: 
O tremate, a vendetta vi aspetto, 
E funesta , tremenda sarà. 

Fos. Ah ! ch 'e vano il dolor d'una madre 
Per sedar il mio truce dispetto : 
E lia tremi, I' onore rejetto, 
Appagato col sangue sarà. 

M1c. Insultar ai dolor d'una madre I 
~1Anc . D'una fi glia 'innocente all 'aspetto? 

Ah! dai cielo e colui maledetto , 
Per lui tomba la terra non ha. 

DAME e DONNE. 

Quanto é immenso il dolor d'una madre 
• lo ravviso in que! pallido aspetto : 
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GENT. (Oh furor! ficarei inulto !) · 
Fos . e Cono. (A sua morte está já decretada. ) 
TuEo . Insultastes a dôr de uma mãi na presen-

ca de uma filha innocente. . 
• Vw. Se tendes uma alma sensível, respeitai ~ 
dôr de uma mãi. Eu serei o teu escudo : saberei 
morrer ou salvarte. 

CAP . Tu conhec~s a dôr de uma mãi I 
Cono. Mulher infame, objecto execravel ! 
HoMENs. Vinguemos a honra olfendida, já nin-

guem a poderá .sal.var. , _. 
BnA. Respeitai a dor de uma ma1 , se tendes 

sentimentos de honra, ou tremei da minha vingan
ça ella será funesta e tremenda. 

' Fos. A ãôr de uma mãi é inutil para aplacar a 
minha ira : elle pagará com o sangue a honra of
fendida . 

Mw. Assim se insulta a dôr de uma mãi ! 
MAnc . Na presença de uma filha innocente? Ah ! 

clle é amaldicoádo do céo , a terra não tem sepul
chro para elle. 

DUIAS e MULHERES. 

Eu vejo n'aquelle rosto pallido quanto e immen-
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Meglio il core strapparle dai petto 
Che la figlia rapirle sarà. 

TaÉo. O patrizi, altre faci chiedete? 
Altri suoni ? ... lo giuro. li avrete! 
Or concedo ; rcstate. 

Turn. Teodora ! 
TEu. Attendetc. (Parte disperata , tutti fremono e 

· l:osservano .) 
Cono. Ella fugge , s' invo la. 
ALTRJ. Che mai pensa ? 
BnA. e V10. Ella pa rte ... si sola"? 
Voei DI DENTRO . All'incendio I (gran tumulto netle 

safe vicine, si vede il fuoco .) 
All 'incendio ! 

Turrr. Vedeste? 
Cono. Ella torn a. (TEODO RA ritorna con in mano 

una face accesa, che gitta nella stanza anti
gua. ) 

TEo. Or restate. 
Turrr. Che f este ? 

(L'incendio comincia n'ell interno. Confusione, 
nelle sale vicine : tutti i personaggi sono spaventati ; 

· TEononA prende per mano VIOLETTA , tutte s'invo
lano. ) 

FINE DELL'ATTO SECONDO. 
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sa a dôr de uma mãi : será mais facil tirar-lhe o co-
ração do que a filha. · 

TaEO. o· patrícios, vós pedis outras luzes, e ou
tra musica ? ... eu vos juro qué tereis tudo , espe
rai. 

' Tonos. Theodora ! 
TuEo. Esperai (parte desesperada , todos a ob-

servam, e estremecem). · · 
Cono. Ella foge. 
OuTRO. Que vai ella fazer? 
BRA. e V 10. Ella parte . . . sosinha ? 
VozEs DE DENTRO. Ao incendio! (grande tumul-

to nas salas, vê-se o fogo). 
Ao incendio ! 
Tonos. Vistes? 
Cono. Ella tornà (THEODORA volta com um facho -

acceso na mão, que lança no quarto c'ontiguo )'. 
THEO. :Agora podeis ficar. 
Tonos. Que fizeste? (O incendio comeca no in· 

terior. Confusão nas salas contíguas: ÍHEODORA 
toma pela mão VIOLETA, lodos os mais fogem espan-
tados). · 

FIM DO SEGUNDO ACTO. 
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A. T'.ro ·•••· 
SCENA I. 

Gabinetto di TEoDORA. - TEO IJOI\A in arito modes
to, seduta, appoggiata ad un lltvola, M ICHE LI
NA , cite sta attenJendo i cenni, poi VroLETTA . 

TE o. 

Mtc. 
T EO. 

Vro . 
TEo . 

10 . 

TEO. 
Vw. 

Ah !_ i, per lei, per la mia figlia solo 
~m.un z 1 ~ a! mond o, all'av ven ir . . . ai cielo. 

Vo1 m1 la c1ate adunque ? 
lo tutto lasc io. 

o~ ho che des a. - Prendi (cava da uno 
sengnetto una collana d' oro y 
Di no i ri co rda, c prega 
Lassil di tutti e padre 
A me Violetta. ' 

(co1·re nelle sue braccia) O madre ! 
, . . Oh figli a ! Mad re 

M hat tu chtàmata , non e ver ? 
, Si, madre 

E un santo. nome che s~olpi scc lddi o 
N~l cor dé figli, e l'uomo nol concella . 

Graz1e, tenero cor I 
• Ed accusare 

11 mond ~ te,pot~a? Te si pietosa ! 
Te ehe st m am1, o madre ? .. . ah! un tal 

olo t'ofl'ende. 
pensíero 

.. 

&.VTOIII. 

SCENAI. 
.../ 

Gabinete de TuEODORA. ~ THEODORA simplesmente 
vestida, está sentada e encostada a uma mesa, 
MIGUELINA esperando as ordens della , depois 
VIOLETTA. 

THEo. Ah ! Sim, só pela filha eu renuncio ao 
mundo, ao futuro, c ao céo. 

Mw. Assim pois me deixais-? 
TuEo. Eu deixo tudo. Não tenho senão a ella. 

Toma (tira de uma caixinha um collar de ouro.) 
Lembra-te de nós, e implora o céo. Deus é pai de 
todos (chama VIOLETTA.) 

V10. (cor:re aos braços d'ella) O' mãi! 
TuEo. O' filha ! Tu me chamas-te mãi, não é 

verdade? · 
Vw. Sim, mãi. E' um santo nome que Deus gra

va no coração dos filhos e o homem não o póde 
riscar. 

TuEo. Graça, terno coração I 
V10. E o mun4o te podia accusar? tu que és 

tão piedosa! tu que me amas tanto, ó mãi ? .. . Ah ! 
sómente a lembrança disto te deve offender. 

6 
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' TEo. Oh figlia é vero, é vero ! 
Nell'orrore trascinata 
Da un destino onnipotente, 
Fui dai mondo affascinata, 
Ho perduto e core e mente. 
O divl na creatura, 
lo ti vidi a me fedel ; 
lo per te divengo pura, 
Tu mi shiudi ancor il ciel. 

V10. Quanto fosse svenlurala 
' li mio core appien lo sente, 

Eri so la, abbandonala 
Ero sola anch'io, dolente, 
Or vivremo sempre insieme 
Qual due flori in uno stel. 

TEo. Vana speme ! 
Vro. _ Prega e pera 
TEo. Le mie colpe fan baniera 

Tra me e il ciel. 
Vw. Sei tanto rea? 

' TEo. Cui non giungé umana idea. 
V10. Tu rui strazi. 

1 
TEo. Ah '! tu m.i vedi 

Nella polve a te prostrata. 
Te sol prego. · · 

Vro. E che mi c!Jiedi? 
TEo. Mi perdona, e perdonata , 

Avró speme. • 
V 10. 11 perdon mio? 
TEo. E da te quello di Dio ! 

( Tutt'e e due si prostrano piangen~o.) 
-l'Eo. Ciclo di grazia, 

I 
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TaEo. Oh filha ! é verdade ! - Arrastada por 
um destino omnipotente fui fascinad'a pelo mundo, 
perverti alma e coração. O' divina creatura, eu te 
vi fiel a mim , tambem eu torno-me pura, ainda o 
céo é commigo piedoso . 

Vw. Quanto foste desventurada plenamt nte o 
conhece o meu coracão, eras sósinha, abandona
da, e como eu, triste é gemente. Agora- viveremos 
sempre juntas como duas flores n'uma só haste. Não 
teremos s~não a esperança de hirmos juntas para o 
céo. 

THEO: Vã esperança! 
V10. Implora e espera. 
THEO. As minhas culpas levantaram uma bar-

reira entre mim e o céo. 
V10. Tão culpada és? · 
TaEo. Tanto que ninguem o póde imaginar. 
VIO. Tu me rasgas o coração. . 
THEo. Ah ! tu me vês prostrada a teus pes, eu 

só te peço ... 
Vro. E que me pedes ? 
TuEo. O teu perdão e com elle terei esperança . 
Vw. O meu perdão? 
TnEo. E por tua intercessão aquelle de Deus ! 

(ambas se prostram chorando). 
' THEO. Céo prodigo de graças, céo clemente , t,u 



Vxo. 
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Cielo clemente , 
Tu vedi in lagrime 
Figlia innocente. 
Ah dé moi gemiti 
Abbi p.ietà. 

Figlia, non piangere, 
Vieni ai saio seno ; 
Vedremo arridere 
11 ciel sereno. 
Per te quest'anima 
Perdono avrà . 

C i elo di grazia , 
Cielo clemente, 
Tu vedi in lagrime 
Madre dolente. 
Ah! désuoi gemiti 
Abbi pietá 

Madre non piangere, 
Vieni ai mio seno : 
Vedremo arridere 
11 ciel sereno. 

, La tua rnest'anima 
Pernono avrà. 

SCENA 11. 

MICDELINA entra ed annuniia il BRAVO che la se-
gue, poi PrsANJ. ' 

M1c. Lo straniero. 
Vro. Ei parta . 
TEo. · Ei viene. 
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que v~s desfeita em pranto uma filha innocente, ah! 
tem p1edade de seus gemidos. 

A h! filha não chores. abraca-me. O céo nos se
r~ propicio, por ti a minha álma alcançará o per
dao. 

V10. Céo prodigo de graças, céo.clem~nte, tu 
que vês desfelfa em pranto .uma mã1 affi~eta, ah ! 
tem piedade de seus gemidos. 

.Ah! ~~i. não chores, abraça-m~. O céo nos 
sera pro~tcJO, a tua alma alcançará o perdão . 

SCENA 11. 

MJGUELINA entra annuncia'{ldo o BRAVO que a segue, 
· depois PisANI. 

Mw . O estrangeiro. 
Vw. Que se vá embora . 
TliEO . Elle vem buscar-te ... filha! ... (VIOLET

TA lança-se ao collo de ToEO DORA). 



BnA. 
TEO. 
BnA. 

VIO. 
TEo. 
VIO. 
BnA. 
TEO. 

BRA. 
TEO. 

BnA. · 
VIO. 
TEO. 
BnA. 
TEo. 
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Te a ris prender . . . figlia ! . .. ( Viosi slan
cia al collo di TEODORA) . 

Mira. 
Or ecco, o giovinetta, 

Il ritiro già t'aspetta. 

Ebbene? 

Scegli. 
( Presentantlole una carta). 

Madre. 
L'odi? Oh gioja ! 

Sempre teco o vi va o muoja. 
Dimmi tu , tua fig lia e dessa? 
E lo chiedi? .. . ce a, cessa . . . 

Tal inchie ta ad una madre? 
A h ! non f os ti ma i ... tu ... padre !. . . 
Hai ved uto il mio supplizio, 
La mia gioJa forsennata; 
Qual comp1va sacrilizio . 
Qual vendetta disperata : 
Ed or vedi quanto le offro, 
Quanto esulto, quanto soffro . . . 
Dubitar se ancor tu p.uoi, 
Dammi un ferro, c il proveró 

Ma la prova .. . 
Mafl'eo solo 

Lo sapea . Trafit ta ai suolo 
Ei m'accolse. 

(Oh dubbio !) 
E come? 

Fu tuo padre.' . . 
Ed il suo nome? 

Carlo. 
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BnA : Então? 
TnEo. Olha. 
BnA. ·Agora, donzella, o claustro te espera . És-

colhe (dando-lhe um papel). 
VIO. Mãi. 
TnEo. Ouves 'l oh prazer I 
Vro. Sempre viver ou morrer comtigo. 
BnA . Ella é tua filha? 
TnEo. E duvidas d'isto ? ... a h I não tornes a 

fazer semelhante pergunta a uma mãi. .. Ah ! tu 
. ·nunca foste pai. I ... Ten~ visto o ll!eu. supplicio, - ~ 

minha desordenada alegna, o sacnfic10 que acabei 
de fazer em minha vingança desesperada : e agora 
vês tudo o que lhe offereço e quanto soffro. . . Se 
depois d'isto tudo te restam ainda duvidas, dá-me 
.um ferro e t'o provarei. 

BaA. Mas a prova ... 
TnEo. Só Maffeo a sabia. Elle me soccorreu ten-

do eu cahido ferida sem sentidos. 
BnA. (Oh-duvida!) 
V10. E como? 
TnEo. (a VIOLETA) Foi teu pai . . . 
BnA. E o seu nome ? 
TnEo. Carlos. 



BRA: 
TEO. 

BaA. 

. TEo. 

BRA. 
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Carlo ? ... e tu? .. . 
Cambiai 

Nome ... e cor. 
(Non m'inga.nnai). 

E tu dunque? 
li ciel mi sente, 

lnnocente era. 
lnnocente ! .. . 

O Violetta! 
TEo. 11 nome mio ! 
BRA. lo son Carlo. 

(a tre) 
( Tutti abbracciandosi). 

Eterno iddio ! 
Ah I m'a bbraccia. Oh gioja immensa ! 
Ora, o ciel, si puô morir. 
Ouest'istante a me compensa 
Una -vita di martir. 

TEo . E' I ui ~ntra P,IsANI). 
V ( . . ' ) 10. 1sam .... 
BRA. Atretrati. 
PIS. 
TEO . 
VIO. 
PIS. 
TEO. 
PIS. 
TE o. 
P1s. 
TEO. 
PIS. 

Eccomi. 
E vuoi? 

(in disparte) (Pavento). 
Or dimmi, hai la tua figlia? 
Si. 

Serba il giuramento. 
I miei tesori prenditi. 
Tesoro hai tu maggior. 
Quale? 

Violetta~ 
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BRA. Carlos? . . • e tu? ... 
TnEo, Mudei de nome e de coracão. 
BRA. · (Não me enganei). E tu I?Ôis? 
TnEo. O céo me ouve, eu era mnocente. 
BaA. lnnocente ! O' Violeta I 
TnEo. O meu nome ! 
BRA. Eu sou Carlos. 

. ~à tres) 
(Todos sé abraçam) Deus eterno! Ah! abraca

me. Oh imme_nsa alegria ! O' céo , agora pódi.se 
morrer: Este mstante é o premio de uma vida de 
martyrws. 

TnEo. E' elle. (Entra PISANI). 
V10. (Pisani! ... ) 
BRA. Retira-te. 
P1s. Aqui estou. 
TnEo. E queres? 
Vw. (á parte) (Tremo). 
Pis. Dize : tens a tua filha? 
TnEo. Sim. 
Pis. Guarda o juramento. 
TnEo. Toma os meus the ·ouros. 
PIS. Tu tens thesouro n1aior . 
TnEo. Qual é? 
Pis. Violetta. 



TEO. 
Pts. 
TEo. 
PIS. 
TE o. 
PIS. 
BRA. 

Vw. 
BRA. 

TEO. 
Pts. 
Vw. 
P1s. 

BnA. 

Vw. 
Prs. 
BnA. 

BRA. 

PIS. 
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Ma i. 
Giurasti. 

Si, giurai. 
Dunque? .. . 

Tu il Bravo ! ... ed essa .. . 
E s'io nol fossi ? . . . • 
(a PisANI),Cessa. 

Q'uesta e la tua promessa? 
(11 Bravo? .. . Oh mio terror !) 
Se vuoi compito un giuro, 

Non esser tu spergi uro. 
(Ei lo conosce). 

(Oh trazio !) 
Se'il Bravo I 

A h si . (Sei sazio, 
Empio destin I) Ma ... 

Pensa vi , 
La mezzanotte ! . . . 

- (lo palpito). 
Tu ancor mi giura. 

, No: 

(a quatro) 
Se fede vuoi richicderc 

E tu la scrba primo: 
Oltre non dei persistere .. . 
Oppur un vil ti estimo. 
Pensa che speme sola 
Dai tu riposta in me. 
Sacra e la tua parola, 
Ed io m'affido a te. 

(a VIOLETTA) Ah ! se vedessi l 'anim~ 
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TIIEO. Nunca. 
Pts. Juraste. 
TIIEO. Sim, jurei. 
Pis. Por tanto? ... 
TIIEO. Tu o Bravo ! ... e ella . . . 
P1s. E se eu não o fosse? .. . 
BRA. (a PISANI) Suspende. Esta é a tua pro

messa! 
Vw. (O Bravo? .. ·. oh meu terror I) 
BnA. Se queres que ella não falte ao juramento 

não sejas tu perjuro. 
TIIEO. (Ellc o conhece). 
Prs. (9h tormento I) . 

' VIO. Es o Bravo! 
· Pis. Ah' sim. (Estás satisfeito impio destino !) 

Mas ... 
· BnA. Reflecte: a meia noite !. .. 
Vro. (Eu palpito). 
Prs. Tu lambem jura. 
BnA. Não. 

(a quatro) 
BaA. Se exiges fidelidade, é mister que tu pri

meiro a guardes : não deves pretender mais nada, 
aliás, te julgarei um vil. Pensa que tu collocaste em 
mim todas as tuas esperanças. A tua palavra é sa
grada e eu confio em ti. 

Pts. (a VroLETTA) Ah I se tu visses a alma d'este 



TEO. 

Vw . 
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Di questo disperato, 
Sapresti quanto harbaro 
Con I ui finor e il fato: 
L'ora di questo giorno 
Sembrerà eterna a me. 
Ma qui faro ritorno 
In breve, il gruro a te. 

(a PISANI) Pensa che a madre mísera 
Essa il conforto e solo. 

E sangue e vila chiedimi 
Quanta ricchezza ha il suolo : 
Tutto da me tu dei , 

Ma lasciam i costei . .. 
E un dio sa r1li per me. 

(a PisA 1) Qual mi volesti ascondere 
Truce, fatal mislero I 
Fra te e la madre ondeggia 
Diviso il mio pensiero. 
Ti scopri : a te che vieta 
Che ornai ti svelí a me? 

Tanti timori acqueta, 
O morirô per te. (Partano per lati opposti) : 

SCENA III. 
Luogo remato nella contrada di castello. Veduta 

delta laguna, Ul fondá illido. Isolette qua e là, 
qualclle lume in lontananza. La luna e tt·a le 
nubi. Un cenobio con tempietto gotico attiguo. A 
destra una casa sotto un portícato. A sinistra· si 
scende per due o tragardini nel cano ele. --Si avan
zano a gruppi lentamente, guardie escolte nott.urne 

Cono. Segreti, quai spretti tacenti, 

'f 
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desesperado , tu saberias .quanto o fado é harbaro 
com elle: a hora aprazada d'este dia me parecerá 
eterna . .Mas aqui voltarei em breve, eu t'o juro. 

THEO. (a PISANl) Pensa qne ella é o unico con
forto de uma mãi infeliz. Pede-me o sangue e a 
vida e todas as riquezas, tudo pódes pedir-m~ tudo 
farei por ti , mas deixa-me a filha e serás para mim 
um Deus. 

V10 . (a PISANI) Que mysterio fatal me escon
deste? O meu pensamento reparte-se entre ti e a 
mãi. Declara-te : quem te probibe de confiares em 
mim? Acalma os teus temores ou 'morrerei por ti 
(partem por lado~ oppostos). 

SCENA III. 

Lugar remotb na rua do Castello. Vista da lagda, 
no fundo a praia. Pequenas ilhas espalhadas cá 
e lá, e algumas pequenas luzes ao longe. A lua 
está coberta de nuvens. Um co~vento com templo 
got/lico, contíguo. Do lado direito uma casa de
baixo dos porticos. JJo lado esquerdo se desce 
por dous ou tres jardins ao canal.- Cliegam len
) amente varios grupos, guardas, e escoUas no-
cturnas. 

Cono. Silenciosos como espectros nós visitamos 
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Ogni andito cnpQ cerchiamo; 
Fin l'ombre piu scure e silenti 
Incogniti a tutti, esploriamo. ' 
A notte piu folta e profonda 
D'ognuno spiamo i peosier. 

Veglianti noi siam come l'onda : 
N'e legge silenzio, mister. 

ALCUNI. E il Bravo! 
ALTRI. Che morto voleasi ... · 
ALTRI. Ardito un patrizio accusó. 

I. Che? · 
li. Foscari. 
III. Ed e li ? 
H. All 'e ígli o. 

L'altcro il senato dannó. 
ALcm•u . Non sal. . . 
ALTRI. Che ? 

I. Un comando terrible 
AI Bravo da noi si recó 
Ma, zitti, vegliam, la republica . 
A notte di noi si fidó (si disperdono). 

SCENA IV. 
Esce affannoso ed ausante il BnAvo poi TEononA e 

VIOLETTA. ' 

BnA. Stanca di perseguirmi · 
lo credena s'ultrice ira di 'Dio : , 
Or la safiido a farmi piu infelice 1 . 
Teodora ! ( chia'l'f!ando ella casa vicina ). 

, (Esce , TEODORA che ha per mano VJOLETTA). 
fEo . Tornasti '? 
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os lugares mais reconditos, por entre as sombras 
mais densas nós exploramos, desconhecidos a todos. 
Em a noite mais escura e tenebrosa nós penetramos 
os pensamentos de todos. Nós somos vigilantes co
mo a onda. O silencio é a nossa lei, nosso mister. 

ALGUNS. E o Bravo! 
OurMs. Que o queriam morto ... 
Ouruos. Atreveu-se a accusar um patrício . 

I. Quem? · 
11. Foscari. 

111. E elle? 
11. O senado condemnou o altivo ao exílio. 

ALGUNS. Não sabes. . . , ' 
OUTROS. Que? 
I. Nós fomos intimar ao Bravo uma ordem ter-

rível . · 
Mas silencio, vigiemos, de noite a republica des

cança em nós (dispersam-se). _ 

SCENA IV. 

Chega o BnAvo afflicto e esbaforido , depois 
TnEODORA e VIOLETA . 

BRA. Eu julguei que estava já ca nçada de per
seguir-me a ira vingadora de Deus : agora eu a des
afio a fazer-me mais infeliz I Theodora! (chamando 
á casa proxima). 

(Sahe TnEononA com VIOLETA pela mão ). 
TnEo. Tornaste? 



VIO . 
BRA. 
VIO. 
BnA. 
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Parti te. 
Oh •padre mio ! 

Ohciel! 
Fuggite. 

Un solo istante e un· secolo per voi . 
Marco (chiama verso il canale). 

SCENA V. 

PIIIA NI, clte era nascosto , esce improvviso. 

PI S. 
TEO . 
BBA. 
P1s . 
VIO. 
TEo. 
Prs. 

Eccomi . 
(Ancora !) 

Che fa i ? 
T'aspetto. 

(Oh gioja I) 
Il Bravo! 

Mezzanotte e scorsa, 
A ciasccuno il suo nome: a te la faccia, 
Lo stilo, o Bravo, e un ordiu del consiglio 
Da compirsi fra un'ora (gli dá la masche-

, ra, it pugnate, ed una carta). 
1'Eo. Carlo . . . il saresti? 
BnA. Per salvar mio padre ! 
TEo. e Vro. Tu, il liglio generoso! 
BRA . Oggi sperai 

Liberarlo, corruppi e scolte e sgherri. 
Ab I d'esser tratto a morte 
Crede lo sventurato! un grido mise; 
Accorsero le guardie, io lo lasciai ; 
:Ma or voi, fuggite, Marco (chiama nuova

mence). 

• 

V10. Oh meu pai! 
BaA. Parti. 
V10 . Oh céo ! 
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BaA. Fugi. Um só instante é um seculo para 
vós. J\farcos I (chama do lado do canal). 

SCENA V. 
PJ SANI que estava es'condido, sahe de repente. 

P1s. Aqui estou. 
TnEo . (Ainda! ) 
BaA. Que fazes? 
Prs. Espero-te. 
V10 . (Oh .alegria!) · 
TnEo. O Bravo !. . . 
Pis. Meia noite já deu . Cada uó1 tome o seu 

nome : entrego-te, ó Bravo, a mascara, o punha-l, e 
nma ordem do conselho para compareceres del)tro 
de uma hora (dá-lhe a .mascara, u punhal e o papel) . 

ToEO. Carlos .. . E possível que sejas? .. . 
BaA . Para salvar meu pai . 
TnEo. e Vw. Tu o filho generoso! . 
BnA . Hoje esperei de o livrar, corrompi guardas ; 

e escoltas. Ah ! o mísero julgou de ser levado á. 
morte! deu um grito, acudiram as guardas, eu o dei-. 
xei! porém agora vós fugi , Marcos! (chama nova-
mente) . ' 

7 
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PIS. lo I e conduco . 
Tu, con noi? V10. e TEo. 

PIS. Con Violetta: i o le giurai 
Eterna fede. Ell'e mia sposa. 

BRA. · Amico, 
Figlio, sarai sostegno agl'infelici? 

Pis. ' Fino alia morte. 
TEo . Carlo !. .. 
Vw. Che mai dici ? .. . 
BnA. lo qui rimango maledetto e solo. 
TEo. M'avrai compagna anco in eterno duolo. 
V10. Madre . . . 
BnA. Affrettate. 

. V~o . E che? 
BnA. Questi à proscritto . .. 

Quest'ordine . . . 
TEo. e Vro. · Gran Dio? 
Pis. e Vw. Noi benedici. Poi per sempre addio I 
BnA. e TEo. Siete sposi I (infausti auspici !) . 

In qual ora ! il ciel s'oscura ! 
All'-addio degl'infelice 
Veste il lutto la natura. 

1 
(PISANI e VwLETT;\ si prostrano . Il BnAvó, TEo

, DORA, posano le mam sul capo e-pregano) . 

(a qua~ro) 

Os. li b d' Ig__nor , mi ene 1ce 

Co! miolabbro co! miocore 
suo ' suo ' 

Sulla tirra del dolt!) rc 
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P1s. Eu vot-o trago. 
V10. e Tn Eo . Tu, comnosco? 
Prs. Com Violetta . Eu lhe jurei fidelidade eter-

na. Ella é minha esposa. 
Bu. Amigo, filho , serás 9 amparo dos infelizes? 
P1s. Alé á morte. 
TnEo. Carlos I. . . 
V10. Que dizeis ? . . . 
BnA. Eu aqui lico só e amaldiçoado. 
TnEo. Serei tua companheira até nas penas 

eternas. 
Vro. Mãi . .. 
BnA .. Apressai-vos. 1 • 

V10, Porque? 
BnA. Este é proscripto .. . Esta ordem . . . 

. TnEo. e V10. Grande Deus! 
P1s. e V10. A.bençoa-nos. Depois_ adeus para 

sempre! 
BnA e TnEo. Sois esposos! (infaustos auspícios!) 

Em que hora ! O'céo escurece! Ao adeus dos infe
lizes a natureza se veste de lucto . 

(Pisani e Violeta prostram-se. O Bravo e Tlteo
dora, lhes põe a miio sobre a cabeça e erguem preces 
ao ceo ). 

(a quatro) 

O' Senhor, abençoa- omse com os meus seus 

' . 

la bios, ~m o ~~~1° coração , não nos tornaremos a 
vêr na terra das lagrimas, porém lemos a esperao

* 
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Noi mai piu ci rivedre,m : 
Ma spcriamo, in cicl felici 
Rivederci un di potrem. 

(Tacitamente PISANI e VIOLJlTTA montano nella 
gondola. Il BnAvll e TEononA rimangono soli, lun
go silenzio. Jl Bt,AVO si rammenta l'ordine c legge.) 
BnA. I Tre, Bravo, t'impoogono dar 

La morte all'incendiaria Tcodora. 
(rimane tremante. Si volge a TEODORA.) 
Ah ! per sempre ogni speranza 
E' distrulla sulla terra. 

TEo. Di soffrir ho la costanza, 
Pur sia teco eterna guerra . 

BRA . Meco? 
TEO . Sempre. 
BnA. E tu lo vuoi ? 
TEo. A ogni costo. 

Tu nol puoi. BRA. 
TEO. 
BRA. 

TEo. ·· 
BRA. 

E chi il viela? 
Un rio senato ... 

L'empio Foscari oltraggiato; 
Questo cenno ... il padre mio ... 
11 destin persecutor. r 
Leggi e trema. · 

(dopo aver letto ) A morte ! oh Di o ! 
Calma, calma il tuo terror : 

Non temer che il mio pugnale 
Piu s'immerga nel tuo petto, 
Per quegli empi fia mortale, 
Pel lor sangue maledetto ... 
Ah ! feriti io non potrei ; 
Pria m' uçcidano i crudei . 
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ça que um dia nos encontraremos felizes no céo. 
(Pisani e Violeta entram silenciosos na gondo- · 

la. O BraDo e Tlteodora ficam sós: longa pausa. 
O Bravo lembra-se da ordem e lê). 

BnA. ,, Os tres, Bra vo, te ordenam dentro de 
uma hora , de d-ar a morte á incendiaria Theodora. >> 

(Volta-se a TuEo nonA tremendo) A h I toda a espe
rança desappareceu para sempre da terra . 

TuEo . Com tanto que esteja sempre comtigo te-
rei a co nstancia de soffrer guerra eterna. 

BnA. Comigo? 
TuEo. Sempre. 
BnA. E tu queres? 
Tul,!o . A todo o custo. 
BnA. Não pódes. · 
TnE.o. E quem o impede? 
BnA. Um perfido senado . . . O impio Foscari ui- ' 

trajado; esta ordem ... meu pai . .. o destino perse-• 
guidor. Lê e treme. 

TnEo. (clepois de ter lido ) A morte I oh Deus! 
BnA. Modera o teu terror. Não temas que eu 

torne a cravar o meu punhal no ta.. peito, será mor- -
tifero para esses ímpios, para o seu sangue amaldi- e 
çoado. Ah! eu não sei ferir-te, antes os crueis me 
matem . 
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TEo. Vibra il colpo, mi ferisci . 
BnA. Ah !1 nol p.osso. 
TEo. lnorridisci? 

Vedrai morto il ~enitor. 
BnA. Potro anch 'io morire allor. 
TEo. Ah! lo salva, io morir vó. 
BilA . No, gl'infami feriro. 
TEo. E tno padre ch'e languente . . . 

In un carcere ... mo rente? . . . 
Se tu l'ami, s'ei t'e santo, 
Se viv 'e i per te so ltanto, 
Non yoler che trasci nato 
Sia sul pa lco cd immolato ; 
Espiati i mali miei 
Per tua mano volle il ciel ! 

BnA. Pad re, pad re, co I reo a ngue 
Vendi ca rti almen sa pró. 

TEo. lddio chiede qucsto sangue , 
Per te sol lo versero. 

(Strappa ilpugnal~ al Bn_AAO e ~·i ferisce ). 
(ll BnA vo nmane zmmobzle, poz cacle sul corpo 

di TEO~ORA) . 

FlNE DEL 'lELLODfiA M 1A. 
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THEO. Despede o golpe, fere-me. 
BnA. Ah ! não. posso. . . . 
TREO . llorrorisas-te? Verás morto teu pa1. 
BnA. Tambem eu poderei então morrer . 
THEO. Ah I salva-o, cu quero morrer. 
BnA. Não, Ferirei os infames., . 
TuEo . E teu pai que geme n um carcere~ mor1~ 

bundo ? .. . Se o amas, se te é sagrado, se v1ves so 
por clle , não consintas que seja arrastado ao ~ada
falso e immolado; o céo quiz que por tua mao eu 
acabasse os meus males. 

BnA . Pai, pai, ao menos te saberei vingar com 
o sangue dos ímpios. · . . 

THEO. Deus pede este sangue, eu por tt so o ver
terei (tira o punhal ao BnAvo e mata-se). 

(O Bravo fica irnmovel, depois calle sobre o corpo 
de Theodora). 

FiM DO MELODRAMA . 


	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-19
	20-21
	22-23
	24-25
	26-27
	28-29
	30-31
	32-33
	34-35
	36-37
	38-39
	40-41
	42-43
	44-45
	46-47
	48-49
	50-51
	52-53
	54-55
	56-57
	58-59
	60-61
	62-63
	64-65
	66-67
	68-69
	70-71
	72-73
	74-75
	76-77
	78-79
	80-81
	82-83
	84-85
	86-87
	88-89
	90-91
	92-93
	94-95
	96-97
	98-99
	100-101
	102-103

