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1.° ATO

A cena representa uma praça arborizada. Ao fundo, a oficina de JEREMIAS;
vê-se a bigorna. Sob as árvores alguns
bancos.

CENA I
t

BRASÍLIO, RUBENS, FELÍCIO e vários
operários, cantam e conversam alegremente antes e um pouco depois de levantar
o pano. FELÍCIO estuda um tanto afastado.
BRASI. - - Felício!... Todos alegres só
tu com esse bendito livro, não tomas
parte na nossa alegria ? Vamos, agora
que já descançamos suficientemente,
após o almoço, cantemos a canção do
ferreiro e tu é quem va:s entoá-la.
Vamos, entoa.
FEL. - - Deixa-me em paz, bem sabes
que ;á não sou capaz disso. Não tenho
voz.
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RUB. — Não tens voz ? De quem era
aquela voz tão harmoniosa que saía
dali do carramanchão ?
FEL. -- Era minha... porém cantava
uma canção que não exigia esforço.
Além disso não me lembro mais desse
canto.
R U B . - - N ã o te lembras mais?
BRASI. -- Não faz mal; deixemos aí
o doutorsinho. O nosso Felício, agora,
já não sabe é adaptar-se aos nossos
costumes. Vamos. Lê com lê, crê com
crê. O Felício com os livros e nós com
o malho e a forja. Todos de pé. Entoa
tu Rubens (cantam a canção do jerreiro).

CENA II
Oj- mesmos mais M. JERE, ALCAIDE,
CONSTÂNCIO e sargento
M. JERE. -- Bravo! Muito bem. Viva a alegria.
ALC. -- Está sempre contente o nosso mestre Jeremias.
M. JERE. - - E porque ficar triste
quando se tem saúde, trabalho e bons
filhos ?

ALC. — A união faz a força, assim
como a força faz-se da união.
RUB. — Quanto à força, senhor Alcaide, temo-la de sobra: sinão, olhai
para estes rapagões, quanto força aí
armazenada, e quanto à união V. S.
está vendo, somos uma só vontade em
vinte pessoas.
ALC.--Bravo! Muito bem!
M. JERE. -- Ao trabalho minha gente. Brasílio, o senhor Alcaide veiu
saber se já está consertado o carro
dele. A roda já está com o aro ?
BRASI. -- Ainda não, mas ficará
pronto num instante. Amigos, vamos e
muita coragem que é serviço para o
senhor Alcaide. (Saem alegres)
M. JERE - Boa gente. Vede como
se amam.
ALC. —E o nosso Felício continua sempre amável e dócil às vossas vontades ?
M. JERE.
- (embaraçado} Ah!... Senhor Alcaide... não compete a mini, seu
pai, fazer-lhe elogios. Interrogareis aí
o seu primeiro professor.
ALC. -- Oh!... O senhor é professor?

Q

Então com o devido respeito (tira
o chapéu)
CoNST. - - (Tira o chapéu) Professor ?
Ora, professor propriamente não. Humilde mestre escola da roça.
ALC. -- O homem que se dedica à
educação da juventude tem a AUREOLA
de uma glória perene.
CONST. - - V. S. me honra de mais,
senhor Alcaide.
ALC. - - Mestre Jeremias, vós dizeis
que Felício é a honra de vossa família,
não o nego, e o jovem irá... quem sabe
até onde... mas eu digo que sois vós
a honra desta vila de Morro Seco.
M. JERE. --Explique-se, senhor Alcaide.
ALC. - Repito que sois a honra e
glória desta vila, que já merece ser
cidade não o nego, e não vos admireis
se um dia destes eu vos fizer a vós e a
vosso filho um discurso daqueles de improviso, um discurso digno de vós.
M. JERE. -- Um discurso a mim?...
Pobre ferreiro!

.

SARG. - - Sim, um discurso de arromba como só o senhor Alcaide sabe
fazer. Eu bem sei o motivo. O outro
doutor já chegou, só faltava ele para...
ALC. -- Sargento! Não descubra segredos da profissão, vá atender melhor
seus deveres. Ho;e foram vistos alguns
caçadores suspeitos no bosque, onde
é proibido caçar, hoje foram ouvidos
vários tiros e minha senhoria já proibiu tiros. Vá ver o que ha e volte logo
a minha casa.
SARG. - - Vou já, senhor Alcaide.
Quando eu disse que sabia o motivo
era só para explicar que o outro doutor...
ALC. -- O Alcaide não gosta de explicações, vá logo. (Sargento <fai).

CENA III
Os mesmos, menos SARGENTO.
ALC. -- Então a roda do meu carro
ficará logo pronta?!.-. Muito bem!
Volto à sede municipal mas lembrai-vos
de que vos farei um discurso já escrito,
isto é... já ideado, um discurso de que
até" os jornais se ocuparão.
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M. JERE. - - Ora, senhor Alcaide...
V. Senhoria está caçoando...
ALC. -- (sério) Minha senhoria não
caçoa, não n, aautondade é sempre séria.
CONST. - - Tem razão a respeitável
autoridade.
M. JERE. — Qual! Não posso acreditar.
ALC. -- Acreditareis quanto antes!
E, a propósito, não saiais de casa em
quanto eu não voltar.
M. JERE. - - Mas não entendo...
ALC/ : --Não digo mais, não saiais
de casa sem o meu consentimento...
Até logo (fai).
M. JERE. -Meus respeitos, senhor Ale.
CONST. -- (rindo) As ordens são terminantes, estás detido formalmente.
Não" deixa de ser interessante este
Alcaide; parece ser muito bom, não é ?
M. JERE.— É. Tem lá seus pequenos
defeitos, os seus caprichos de velho,
um pouco de exagero nas funções que
exerce de chefe político do lugar, mas
tem ótimo coração. Não sei que idéia lhe
aparafusou na cabeça essa de fazer
o tal discurso.

CONST. - - Terá seus motivos, não
te incomodes. Nenhum mal pode advir
disso.
M. JERE. - - Tens razão. Mas escutame Constâncio; senta-te. Fiquei embaraçado com a pergunta do Alcaide
a respeito de Felício.
CONST. -- Por que ?
M. JERE. - Porque não sou capaz
de pensar uma cousa e dizer outra.
Ha já algum tempo que Felício não é
mais de antes. Percebi-o quando
estávamos juntos na cidade, ele não
se sentia bem perto de mim. Depois
que voltou, trata de modo exquisito
aos irmãos e parece que está aborrecido
conosco. Não é mais expansivo como
dantes. Pensei que precisasse de alguma
cousa e não ousasse pedi-la, em vista
das grandes despesas feitas na academia,
mas, quando toquei neste assunto desculpou-se logo, dizendo que jamais
tivera tal idéia. Tu, Constâncio,
que gozas de sua confiança vê,
se,
com boas maneiras, consegues
saber...
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CONST. - - Não preciso indagar nada,
estás interpretando mal o retraimento
do rapaz eu sei...

CONST. - - Ainda não estás persuadido...
M. JERE. — Ainda não.
CONST. - - Por que ?
M. JERE. - Primo Constando, vamos fazer todo o possível para que
nada lhe falte. Os irmãos o amam, não
lhe têm a menor inveja, pelo contrário,
orgulham-se dele. Faze-lhe algumas perguntas, procura saber se deseja alguma
cousa... pois eu estou disposto a fazer
qualquer sacrifício.
CONST. — Mas que queres que ele
tenha ?
M. JERE. - - Fala-lhe, por favor.
Olha, vem ele aí, aproveita a ocasião.
Grã/).
CONST. - - Infelizmente ele tem razão, a mudança g sensível...

M. JERE.

- Oh! Sabes?... O que é?

CONST. - - Felício obteve nos exames
1.° lugar e com distinçcão. Este resultado dar-lhe-á o direito ao prêmio
instituído pelo governo, e como até
agora não teve comunicação oficial,
está receioso de alguma decepção. Eis
aí tudo.
M. JERE. - E por que não me fala
disso? Talvez eu mesmo...
CONST. -- Nada poderás. São cousas
do governo, e bem sabes que são morosas e às vezes surpreendentes.
M. JERE. — É assim mesmo. Em que
consiste esse prêmio ?
CONST. - - É a garantia de um brilhante futuro para Felício.
M. JERE.— Obrigado, caro Constâncio; foi aconselhado por ti que enviei
Felício à cidade para estudar.
CONST. -- E creio que temos acertado, não ?

M. JERE. - - Talvez.

CENA IV
CONSTÂNCIO e FELÍCIO
FEL. — Esperava mesmo o senhor,
tio Constâncio.
CONST. -- E porque meu caro?
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FEL. - - Não chegou ainda a notícia
que estamos esperando. Receio que,
alguma... injustiça...
CONST.— (sorrindo) Que injustiça?!...
Eu não perco a esperança tão facilmente...
FEL. — Então sabe alguma cousa ?
CONST. — Pode ser.
FEL.--Por favor diga... diga...
CONST. -- Não posso categoricamente garantir. Porém, creio não errar,
afirmando que o senhor Alcaide já
sabe alguma cousa.
FEL. — Oh! Se fosse mesmo verdade...
que felicidade! Não sabe tio Constâncio
quanto é difícil minha situação... quanto sofro. De todos aqui de casa sou eu
quem mais despesas causa a papai.
Os outros trabalham e ganham e eu
só faço gastos. Este pensamento me
abate e me humilha.
CONST. - - Felício, é um sentimento
de reconhecimento ou de soberba que
te faz falar assim ?
FEL. — Talvez... Ambos.

lo

CONST. - - E como ?
FEL. -- Quantas vezes deplorei não
ter ficado nas oficinas com meus irmãos.
Aqui, bem sei, todos acham que eu sou
um felizardo, não me vêem trabalhando
e por isso me julgam um senhor, uma
espécie de parasita, um ocioso, porque
entre o estudo e ócio não percebem
cliíerènça. .Têm inveja quando deviam
ter compaixão.
CONST.—- Mas que idéias são estas ?
FEL. - - Sim, ao lado da forja minha
vida teria sido mais bela e mais calma,
teria tido só obrigações fáceis. Os estudos, pelo contrário, furtam-me esta
felicidade lançando-me em um mundo
bem diverso. Lá, vivo em sonhos que
não posso ver realizados, nascem desejos
insaciáveis, sou perseguido pela ambição mentirosa, e nada tendo sou também um nada. Que figura posso eu
fazer entre aqueles jovens meus colegas,
jovens de condições bem diferentes da
minha ?
Só
falam
em
divertimentos, caçadas, festas, são todos
ricos...
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CONST. -- Meu caro, sou primo de
teu pai, mas vocês mesmos me consideram como tio; tenho pois o direito de
ser acreditado por ti. Ouve: não te
deves deixar levar pelas aparências. Sou
velho, tenho bastante experiência. Sei
de muitos filhos que se dizem ricos e
são filhos de pobre. Podes crer que
entre os estudantes de que me falas,
os mais esban; adores são às vezes os
mais pobres... Ricos somente de sacrifícios das próprias famílias. Haverá
outros realmente ricos, porém menos
inteligentes que tu e por isso eles também não são felizes. Procede com
coragem e também tu serás rico
e feliz, porque graças a Deus és
inteligente.
FEL. - - Ah!... Ainda que eu me
torne rico como eles, não passarei
de filho de um ferreiro de aldeia.
Se
quiser subir,
devo
ocultar
minha
humilde
origem
à sociedade.
CONST.
- Ocultar
tua
origem ?
E por que ?

Não pertences
a uma família
honesta e honrada, que até hoje só tem
dado bons exemplos ? Que te poderia
dar de melhor a Providência ? Sim, és
filho de um ferreiro, mas esse ferreiro
é a honestidade em pessoa, trabalhador,
honrado e estimado.
FEL. -- Sim, é verdade, e eu o amo
de todo o coração.
CONST. -- Ah! tu o amas e porque te
envergonhas dele? Humilha-te acaso
a condição humilde de teu pai ?
FEL. — Tio Constâncio não diga isso!
CONST. — Mas, dize-me o que seria de
teu pai, do bom mestre Jer. si viesse a saber disto ? Se soubesse que o seu Felício...
FEL. — Por favor, tio Constâncio, não
me queira causar este desgosto...
CONST. - - Teu pai já adivinhou tudo.
FEL. ~~ Oh! meu Deus!
CONST. -- Ele já percebeu a mudança
operada em ti e ficou inquieto; ainda
bem que não sabe o motivo. Pensa que
a toa tristeza provém de alguma necessidade que não queres expor, e está disposto a fazer novos sacrifícios por ti.
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FEL. -- Sempre a mesma bondade!
CONST. — Quando chegaste, ele estava pedindo que indagasse de ti o que
deseja vás.

FEL. - - Pobre pai!
CONST. - - Ele espera uma resposta;
que devo dizer ?
FEL. — Vá logo, tio Constâncio. Tranquilize-o. Não julgue severamente um
momento de desabafo. Posso ser irreíletido, indiscreto, tudo; jamais serei
um. ingrato.
CONST. - - Vou ter com teu pai, mas
voltarei a exigir de ti uma promessa.
Muito cuidado e muito boa vontade se
queres evitar grandes dissabores, (sai).

CENA V
FELÍCIO só
FEL. Sim, fui um insensato! Ele
tem razão, (pausa) Então me envergonho de meu pai ? Será possível que
tenha descido tanto ? Meu pai, meus
irmãos, quantos sacrifícios não tem eles
feito por mim, quantas privações não
têm suportado! E havia eu de retri-
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buir com a mais negra ingratidão ?
Eles me dedicam o mais vivo afeto
e recebem em troca meu desprezo ?
Sou então o mais vil dos homens! Não,
jamais! Calcarei aos pés estes monstros
que querem me perder: essa soberba e
esse amor próprio desregrado. Tio Constâncio falou em tempo. Custe o que
custar, voltarei a ser o que era dantes,
amigo dos... (ouve o canto de BrafílíO
e Rubens) Os meus irmãos...
CENA VI
FELÍCIO, RUBENS e BRASÍLIO - Brasília e Rubens entram cantando conduzindo uma roda.
FEL. -- Onde vão?
BRÁS. - - Vamos colocar a roda no
carro do senhor Alcaide.
FEL. - - Eu também vou, assim posso
ajudar-vos.
BRÁS. -!- (/•/') Ah! Ah! Ah! O senhor
<ir. já está de bom humor. Aposto que
seria capaz de cantar também.
FEL. - - (rindo) E porque não ? Vamos
deixem-me ajudá-los.
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BRÁS. - - Não, absolutamente.
FEI.. -- Rubens?!
RUB. - - Não, meu amigo, este livro
(mostrando a roda) pesa muito.
FEL. -- Para mim seria um prazer,
queria lembrar-me dos tempos passados.
B R Á S . - - N ã o te faltará ocasião...
mas em cousas mais fáceis. Vamos,
Rubens (saem).
FEL. - - Parece que já perceberam a
minha aversão... (vendo Constando) Oh!
Tio Constâncio com um senhor... não
quero expôr-me... (sai).

CONST. -- O senhor está esperando
um filho ?
SIMP. - - To sim senho. To esperanço
Teodóro que vem feito doto ingenhero
lá do Rio.
CONST . — Oh!... Engenheiro ? l
SIMP. - - Sim sinhô. Ingenherinho
da Sirva. Gastei com ele um dinherão,
mais to sastifeito. O meu pessoa vai
fazê pra ele uma festa daquele geito.
Vancê tá convidado.
CONST. -- Onde será a festa?
SIMP. -- Lá na fazenda.
CONST. -- É muito longe sua fazenda ?
SIMP. -- Ouá! ? É ali atraiz daquela
serra. Num cavalo bão em meno de
treis dia tá lá.
CONST. - - Três dias?... A cavalo?
SIMP. -- Pois é. Vancê sai com nóis
aminhã e daqui a oito dia já tá de
vorta. É um instantico.
CONST. - - E. Não é muito longe...
SIMP. - - To loco pra vê o rapaiz.
Já faiz cinco ano quenois não sevêmo;
ele deve tá daquele geito...

CENA VII
CONSTÂNCIO e SIMPLÍCIO
CONST. — Olhe, esta é a oficina do
mestre Jeremias e lá a sua casa. Aqui é
o lugar que o senhor Alcaide indicou
para o senhor esperá-lo.
SIMP. - Tá muito bão. Vamo senta
aqui em baixo destas arve, e esperemo.
Num sei pruquê o sinhô Arcaide quê que
eu espere meu fio aqui, pois eu num
podia espera ele lá na caimbra mêmo ?
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CONST. — Com certeza ele também deve estar com saudades do senhor.
SIMP.,— Isso é tão certo como nois
tamo aqui. O rapaiz é dos bão, amigo
dos home e de Deus.
CONST. - - E de Deus ?
SIMP.--Uai!... De Deus também,
pois nois somo catolco das direita,
ele inté é amigo dos Bispu tudo de lá!
Vancê vai vê, e vai gosta dele, li garanto.
CONST. -- É seu filho...
SIMP. -- Num é pró ele se meu fio
não, ê pruque ele é bão mêmo. O fio que
ama a Deus, ama seu pai também, isso
é que é verdade (levanta-se, e vai ver a
oficina).
CONST. - - (à parte) É mesmo verdade, o Jeremias, a-pesar-de tão bom,
descuidou-se disso.
SIMP. -- (voltando) Que brasêro danado siô, esses hóme agüenta aquele
calorão tudo ?
CONST. -- Estão acostumados..
SlMP. -- Mas o mestre não aparece.
CONST. - - Ele deve estar lá em cima,
olha, senhor... a sua graça ?

SIMP. -- Simplício Sisismundo de
Carvaio, seu creado e o sinhô ?
CoNST. — Constâncio de Oliveira
SIMP. - - Estimo lê conhece.
CONST. - - Eu a mesma cousa. Olha
Snr. Simplício, hoje, nesta vila, teremos
ocasião de apreciar cenas comovedoras.
Além do encontro do Snr. com seu
filho, apreciaremos a solene entrega de
um prêmio especial ao filho do mestre
Jeremias que também é doutor advogado. Com certeza foi por isso que o
senhor Alcaide quis que o senhor esperasse seu filho aqui para, num só
lugar e na mesma hora, festejar estes
dois acontecimentos: a chegada do seu
filho e a entrega do diploma ao filho
do mestre Jeremias.
SIMP. --Oh! Antão-se é isso mêmo.
Antão-se o Mestre Jeremia tá nadando
na alegria, vamo inté lá, eu quero dá os
paraben prele.
CONST. - - Vamos, porém, não lhe diga
nada sobre - o prêmio. Ele ainda não
sabe. O Sr. Alcaide quer fazer-lhe
uma surpresa.
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SiMP. - - Tá certo, dó os parabéns
do fio sé doto.
CONST. — Olha, ele aí vem...
SIMP. -- Antão-se não percisa i lá.
Ê mio.
CENA VIII
Os MESMOS mais M. JEREMIAS
M. JERE. - - Constâncio?...
CONST. — Apresento aqui o Sr. Simplíciode... (olha para Simplício).
SIMP. — Sisismundo de Carvaio.
M. JERE. -- Muito prazer (apertam
as mãos}.
SIMP. --0 prazê é todo meu.
CONST. -- íamos a tua casa.
SIMP. -- É. Eu ia lá prá dá os parabém pra o Sr. pró causa de seu fio
A

J A/ A

se doto.
M. JERE. -- Ohl Muito obrigado, o
Sr. soube ? O Sr. conhece-o ?
SIMP.—Não Sr., não conheço mais o
seu Constanço mi conto, i eu sei o que
é a sastifação que um pai tem vendo
seu fio estimado e grorificado e porisso
eu ia congratula com o Sr.
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M. JERE. — A glória dos filhos nem
sempre reflete nos pais.
SIMP. — Pur que não ? Eu sempri
pensei que é!
CONST. — E é mesmo. A glória do
filho é a honra e a alegria dos
pais.

M. JERE. -- Nem sempre.
SIMP. -- Oia, seu Jeremia, quando
eu venho com a famía toda, assisti as
prucissão que se faiz aqui na vila, eu
sempri reparo bem, os ando ás véis tá
mais bonito, mais bem infeitado do que
o santo. Mais num é pró ando que a
gente fais reverência é pra o santo.
Ansim semo nois com nossos fio eles
são o ando e nois semo o santo, (ri)
CONST.—Muito bem, é assim mesmo...
M. JERE. — Nem todos os filhos
pensam assim.
SIMP. -- Só si é peste ruim... Antão
se a gente faiz com eli comu fizero
com um burrinho lá na vila do
Rosaro...
CONST. — Com um] burrinho ? Como
foi isso ?
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SIMP.—Eu só muitu prosa, vanceis não
puxe minha língua... senão nois num
saímo mais daqui, e o seu Arcaide
deve está esperando...
CONST. --Si ele precisar de algum
de nós mandará chamar.
M. JERE. -- Como foi que fizeram?
SIMP. -- Antão-se vamo assenta, já
to cô as perna bamba. Veio quando fica
de pé muito tempo parece que terii
maleita nas perna.
M. JERE. - - Nós também já sentimos essa fraqueza, (sentam-se)
SIMP. - - Pois intão-se o causo foi ansim: Seu vigaro lá da vila do Rosaro
mandou busca lá no Rio de Janero uma
imagem de Santo Antonho. Como varicês sabe a estação tá bem longe da vila
antão-se os home de lá arranjaro um
burrinho muito manso pra carrega ela.
Antão-se mfeitaram o burro com fulores, fita, penacho de pape e o burro
fico facero memo; mas o diacho era
burro memo, era burro daquele de
orêia caída. Sabe vanceis o que ele fez ?
CONST. ~ - Não: o que foi ?
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SIMP. - - Pois óia, quando o alimá
ouviu a banda toca, os foguete a subi
e as bomba a rembetá, a peste pensou
que a festa era prele e desandou a
pula e a corre de um lado pra outro e o
povo sem pode sigurâ mté que a image
caiu e espatifou-se tudo ah! meu amigo,
o povo agarraro o burro e enfeitado
memo como tava desandaram o cacete
em riba dele. Eu só tive dó foi do dono
do burro (ri),
M. JERE. -- E bem aplicada a sua
história.
CONST. -- Não sei como...
SIMP. -- Apois vancê não intendeu?
Pois eu já lhe explico: O santo semo nóis
os pai, e o burro é nossos fio, quando
eles ficam muito soberbo e quê se mais
do que nóis a gente desce o cacete nele
inté indereitá ô intortá de uma
veiz.
CONST. - - Agora compreendo...
M.
JERE.
É...
mas... ás
vezes... as circunstâncias obrigam...
SIMP. -- A gente ingulí amargo e
guspi doce, não é ? E isso memo mais
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nóis graças a Deus não temo desses
disgosto... os nosso fios são bão e sabe
dá consolação pra nóis.
M. JERE. -- (muito abatido) E assim
mesmo... Sr. Simplício vamos até a
nossa casa lá, estaremos mais a gosto...
SIMP. — Mais eu to loco prá vê meu
Teadóro... e to vendo que a festa vai sé
grande e eu perciso muda esta rôpa.
CONST. — O seu filho ainda não
chegou, quando chegar virá até aqui,
a vila é tão pequena...
SIMP.— E, mais seu Arcaide é capaiz
de tá prendendo ele lá, ele disse que
quê fazê uma recepção bonita e aqui...
CONST. — Onde o Sr. tem sua roupa ?
SIMP. -- Na casa do compade Bidú.
CONST. — Então é perto da câmara,
de lá apreciaremos todo o movimento,
vamos até lá mestre Jeremias ?
M. JERE. - - Vamos.
SIMP. — Pois antã-se vamo, eu mudo
esta rôpa e me aperparo pra festa. (saem)

FIM DO 1.° ATO.

2.° ATO
CENA I
FELÍCIO só
Com certeza tio Constàncio se enganou, o Alcaide não-sabe de nada... e
eu devo sofrer este martírio... a incerteza... a dúvida... A diretoria terá
reconhecido a decisão de j ú r i ? Ou
terá proposto outro... (ouve toque de
buslnà). Que é isto ?...

CENA II
FELÍCIO, ARMANDO, ANTÔNIO e. depois
MESTRE JEREMIAS
ARM. -- (chamando os cães ora com a
cometa ora com a voz) Tupi! Tupi! Passa
para aqui Tupi! etc... etc...
ANT. — (de j órã) Sim, podes chamar o
teu cachorrinho; ele pouco se importa.
ARM. -- (C. A. chama etc..'.)
FEL -*» (Reconhecendo) Quem vejo?!... Que encontro aziágo!...
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ARM. -- (C. A.)
FEL. -- (Tentando sair) Se pudesse
escapar... é tarde de mais.
ANT. -- E ARM. -- (Entram vestidos
e armados como caçadores).
ARM. -- (Trazendo uma perneira na
mão) Cães teimosos.
ANT. - - (Vendo Felício) Ah! Quem
está por axmí ?! Felício Reis ?!
F E L . - - E l e mesmo... Que surpresa
é esta ? (vendo Armando) Oh! o Armando
também!
ARM. --Oh! Felício, você por aqui?
FEL. -- (mostrando-se alegre) Eu estou na minha terra, vocês por aqui é
que é novidade. O que estão fazendo ?
A N T . - - N ã o pergunte... Este nosso
amigo é um portento... É um caçador,
um atirador, que só você vendo (ri).
ARM. - - E tu és melhor do que eu ?
Onde estão as caças que mataste ?
ANT.—E porque não tenho cachorros...
FEL. -- Ouem businava chamando
os cães ?
ARM. - - E r a eu... Os meus cães espalharam-se pela mata...

ANT. -- (Olhando ao redor) Como se
chama esta vila ?
FEL. -- Morro Seco.
ANT. -- (rindo) Morro Seco?... Que
nome estapafúrdio.

FEL. -- Acha?
ANT. -- Sim. Morro Seco... Porque
não, Morro Alegre, Morro Bonito, Rico ?
. A R M . - - D á no mesmo. Não altera
cousa alguma...
ANT. --Altera muito, eu é que não
quero morrer seco.
ARM. - - E quem te disso isso ?

ANT. —'Ó Felício.
FEL. - - Eu ?
ARM. - - Não disseste que queres
morrer seco ?
FEL. - - Eu não. Você me perguntou
o nome da vila e eu disse que era Morro
Seco.
ARM. e ANT. -- (riem) Morro Seco?!... Vá morrer seco lá na praia.
M. JERE.— Meu filho com dois senhorsinhos.
FEL. -- (à parte) Meu pai... Mais
um embaraço.
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M. JERE. -- Estes senhores são teus
amigos, Felício ?
FEL. -- Sim, amigos... Companheiros
de estudos.
ANT. -- De estudo não, de colégio,
porque de nós três aqui só quem estudava era o Felício.
M. JERE.— Meus nobres jovens, deem-nos o prazer de passar em casa; os
amigos de Felício são amigos de seu pai e
de certo que devem ser bem recebidos.
FEL. - - Veja que são caçadores apaixonados... E abandonar assim a caçada ?
M. JERE. -- Por isso mesmo; devem
estar fatigados; descançarão e tomarão
algum alimento.
ARM.--Escuta Antônio... Ouço latidos (correm para ver).
M. JERE. -- Não fica bem esses rapazes virem até aqui e não chegar até
nossa casa. Convida-os que eu vou
mandar preparar alguma cousa para
os obsequiar (saí).
FEL. -- Estou em apuros. Que infelicidade!... Que fatalidade estar eu
aqui mesmo quando estes indesejáveis...

1

serviçy social

ANT. - - (voltando) Deixa estar que
para uma caçada tens ouvidos tão bons
como os olhos! Tenho muito que contar
no Castelo!
FEL.
Vocês vêem do
Castelo ?
ANT. -- Sim! O dono nos convidou
para uma caçada e devido aos cães do
ilustre caçador (dirigindo-se a Armando)
aqui viemos bater.
ARM. - - Estamos muito longe do
Castelo ?
FEL. -- (exagerando) mais de três
léguas.
ANT. - - Tanto assim ?
ARM. •*- Morreremos de fome! três
léguas...
FEL. -- Disse três léguas, isto é seguindo pela mata, porém se ganharem
a estrada grande é muito mais perto...
(com receio da volta do pai vai observar
a casa).
ANT. - - Três léguas é muito longe...
Que achas Armando ?
ARM. — Acho melhor aceitarmos o*
convite do velho.
Honrarás teu pai, 2
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ANT. — Eu também, (para Fétido
•que volta) Felício, estamos prontos a
aceitar o convite daquele velho que nos
«convidou em nome de teu pai. Para onde
foi ele ?
FEL. -- (atrapalhado} Ah... retirou-se.
ANT. --Ele fala contigo com tanta
familiaridade...

FEL.--É ele...
ARM. - - Com certeza é empregado
velho da casa, não ?
FEL. -- Mora aqui já ha muitos anos.
ANT. -- E empregado das oficinas
ou teu creado particular ?
FEL. --Mas... ele... é...
ARM. -- Quantas reticências! Afinal
ele é ou não teu empregado ?
FEL. -- (muito contrariado) Sim, ele
é meu empregado.
ARM. -- É muito delicado, pois assim
que soube que éramos teus amigos
desfez-se em gentilezas.
ANT. — Olha, Armando, vamos jantar com o Felício e depois visitaremos
.as grandes fundições de seu pai.

FEL. - - Fundição ?

ANT. -- Sim, desejava ver como se
derrete o ferro, como se modela, enfim
todas aquelas grandezas que nos.
descrevias tão bem lá no colégio.
FEL. --f (embaraçado)Ohlmas... estão
situadas longe daqui; aqui apenas temos,
a casa de moradia.
ARM. - - Deixa-te de fundições e vamos ver se arranjamos alguma cousa
que se coma, eu estou com uma fome
danada.
FEL.
E
os
cães
extraviados?
ARM. -- Não importa, manda aquele
teu criado procurá-los, devem estar
cansados de correr pelo bosque.
FEL. -- (consigo) Finalmente achei!
(alto) Vocês vieram pela margem do
rio?
ANT.--Sim, de que te admiras?
FEL. - - Foram vocês que deram
aqueles tiros ?
ANT. - - Eu e Armando.
FEL. -- Pois serão presos e multados.

ANT. — e ARM. — Nós ?!
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FEL. -- As autoridades daqui proibiram caçadas perto da vila; o sargento
}á está à procura dos que infringiram as
ordens municipais; eu mesmo o vi
partir logo aos primeiros tiros.
ANT. -- Com uma gratificação tudo
.acaba bem.
FEL. -- Qual nada! vocês não conhecem o sargento. É de um rigor excessivo.
Se ele vos descobre, podem contar com
prisão, processo, e talvez cadeia.
ARM. — Vou arrumar minhas perneiras (senta-se e procura arrumar as
perneiras).
ANT. - - Então que devemos fazer ?
FEL. - - Partir quanto antes e não
pelo lado do rio, mas pelo centro do
bosque, por um pequeno atalho que
lá existe poderão adeante chamar os
cães; seguindo depois pela esquerda
sairão na ponte velha de onde...
ANT. -- Chiiii... É muito difícil, vamo nos perder de novo.
FEL. - Pois bem, eu vou ensinar
o caminho até a estrada grande.
ANT. - - Então vamos, Armando!

ARM. -- Estou arrumando as perneiras (tira a botina para arrumar as
perneiras).
ANT. -- Sempre com esta maldita
perneira, gastas três eternidades para
arrumá-la. Por tua causa estamos sem
cães, sem caça, e sem jantar, e com
perigo de multa, prisão e cadeia... não
nos falta mais nada.
ARM. -- Sim, sou eu só, o culpado.
Por que não me ajudas aqui ?
FEL. - - (observa a casa com receio que
o pai volte) Não percamos tempo.
Silêncio e muito cuidado, (saem}
ARM.— Espera que já vou; bonito, e
se aparece o sargento... Agora até sem
botina... maldita perneira.

CENA IV
ARMANDO e MESTRE JEREMIAS
ARM. - - (Vendo M. Jere.~) Olá, meu
velho, ajuda-me aqui um momento.
M. JERE. - - E os outros onde estão ?
. ARM. - - Foram-se embora. Endireita
aqui esta fivela.
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M. JERE. -- Que malcriado, (alio) E
por que se foram embora ?
ARM. -- Porque... isso é lá de tua
conta ? És um criado bastante confiado.

M. JERE.--Criado?!...
ARM. — Mas que lesma!...
Vem
depressa endireitar essa fivela senão
perco a paciência.
M. JERE. - - Quem vos disse que
sou um criado ?
ARM. — Ora essa, o filho de teu
patrãol
M. JERE - - Talvez Felício ?...
ARM. -- Sim, foi Felício foi, mas
vamos depressa senão perco de vista
meus colegas...
M. JERE.
Mas,
por favor,
é certo o que dizeis ? Felício vos
disse ?...
ARM. -- Que velho imbecil! (im.pu.rrando-o) Estou com pressa e esta lesma a
perguntar...vai-te daqui, molenga, vou
assim mesmo, (sai)
M. JERE. — N ã o me deixe assim,
por favor... Meu Deus, que revelação...

—

TQ
O~
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Felício sente vergonha de seu pai!
Faz-me passar por seu criado... Não,
não é possível! Meu filho, meu filho um
renegado! Ah! que desilusão!... (senta-se,
apertando a cabeça entre a,r mãos.)

CENA V
CONSTÂNCIO e M.

JEREMIAS

CONST. -- (entrando radiante de alegria) Meu caro Mestre Jeremias!...
És o mais feliz dos pais!...
M. JERE. -- Constâncio! O que aconteceu ? Fala!
CONST. — O Alcaide recebeu a notícia que Felício foi premiado! Sim, ele
venceu o concurso e seu nome corre de
boca em boca.
M. JERE. ~- (surpresa) Meu filho ?!...
CONST. -- Sim, é ele mesmo. Ah!
para mim é o dia mais belo da minha
vida. O meu aluno...
M. JERE. - - (dominando-se)
Podia
ser também para mim.
CONST. -- Ah! Felício o primeiro de
todos!...
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M. JERE. — Constando, Felício é um
ingrato.
CONST. - - Um ingrato ? O meu aluno?] A minha glória?... Deixa-te disso;
que idéia! ele não tem defeitos, é um
rapaz exemplar.
M. JERE. — É o que parece, meu
bom Constâncio. Escuta o que aconteceu...

CENA VI
RUBENS, CONSTÂNCIO
JEREMIAS
RUB. - (entrando) Papai, Felício saiu
vencedor, ganhou um grande prêmio do
governo.
CONST.
Estás ouvindo, Mestre Jeremas
RUB. á- O Alcaide e a Câmara Municipal vêm a nossa casa para nos felicitar, a nós, a todos da família.
M. JERE. — As autoridades todas?
CONST. - - Era isso que. o Alcaide
queria dizer hoje cedo.
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RUB. - - Eu vim correndo avisar em
casa.
CONST. — Muito bem, Rubens, és
um bom filho, como também é bom o
Alcaide, o conselho municipal, isto é...
nem sei mais o que estou dizendo... é
tanta alegria... Sim é preciso fazer
uma festa, não achas Rubens ?
M. JERE. - - Não, não quero saber
de festas, antes de tudo desejo paz no
coração, assim sofro de mais.
CONST. -- Ora vamos, Mestre Jeremias, alegria, agora é o momento de
gritar: viva a felicidade.
M. JERE. - - A felicidade? (pauja)
Sempre a tive; hoje, porém, não a
possuo mais.

CENA VII
BRASÍLIO e o<r mesmos
BRÁS. -- (entra correndo) Sim, todos
contentes! Não é para menos! Já estão
vindo: a câmara, a banda de música,
a força pública, e uma porção de gente.
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A nossa vila de Morro Seco está toda
em movimento!
M. JERE. — Onde está Felício ?
BRÁS. -- Foi encontrado no caminho
e agora é trazido no meio do cor te; o à
direita do senhor Alcaide.
M. JERE. -- (consigo) Hei de interrogá-lo e descobrir a verdade.
RUB. -- (a Brasília) A banda de
música vem ?
BRÁS. -- Não, espera lá na praça.
RUB.— E tudo isso por causa de Felício!
BRÁS. — Ah! meu caro, o nosso irmão
bem merece, sabe mais do que o filho do
Alcaide.
CONST. — Como ele ha poucos.
M. JERE. -- (Consigo) Não me deixarei vencer pela comoção; interrogálo-ei diante de todos e ai dele se realmente for culpado...
CONST. •*- (observando ao jundo) Estou ouvindo a música... (Rubens e
Brasília correm ao jundo).
RUB. -- Estão se aproximando...
M. JERE. -- Não me sinto com forças de envergonhá-lo em público. Seria

o castigo merecido. Não, embora renegado, é meu filho.
BRÁS. -- Meu pai, já chegaram, ah!
que honra para nossa família!
CENA VIII
FELÍCIO,' ALCAIDE, SARGENTO, SIMPLÍcio, TEODORO, Músicos, povo e os
mesmos
RUB. - - Bravo! Muito bem! Que eu
nunca sonhei com tal acontecimento.
BRÁS. -- (A Mestre Jeremias) Ah!
Papai, que pena não ter eu também
• estudado.
M.

JERE.

Não te

arrependas

filho.
SARG. -- Cidadãos, dai caminho às
autoridades constituídas!
(Entrando, dão vivas a mestre Jeremias, viva seu ilustre jilho, viva o Dr.
Teodoro, viva o senhor Simplício etc...
A música toca e os atores em semi-círculo.
O estandarte no qual está escrito« Vila
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do Morro Seco», na entrada Felício se
atira para seu. pai, que dominando-j~e
o repele, Felício é logo rodeado por seus
irmãos e Constância.

ALC. --Este jovem é seu filho Dr_
Teodoro de Carvalho.
M. JERE. -- (Cumprimentando} Muito prazer, filho do senhor Simplício ?í
TEOD. -- Sim senhor. Minhas felicitações, senhor Mestre Jeremias, peloótimo resultado do vosso filho.
SIMP. - - Este é o rapaiz que li falei
(mostrando Teodoro}
CONST. - - Já nos cumprimentamos
ALC. - - Meus senhores e caríssimos
concidadões, este é um dia de grande
alegria para nós. Morro Seco está em
festa... Morro Seco está em alegria.
Por que estas festas ? Por que esta alegria ? E porque dois de seus filhos a
elevam às culminâncias da glória, e
porque dois de seus filhos a colocam em
lugar de destaque entre os seus visinhos. Seja-me permitido dirigir minha
primeira saudação a vós, caríssimo concidadão, (dirigindo-se a M. Jeremias}*
porque vós sois o princípio e uma das
causas desta alegria. Já em muitas
circunstâncias foi-me permitido dirigir
a vós as mais efusivas e cordeais felici-

ALC. -- (Em voz baixa} Sargento, fique atento, quando eu fizer o sinal com
a mão.
SARG. - - Estou no meu posto (coloque-se atrás do Alcaide}.
ALC. -- (Sobe num caixote, limpa a
garganta, tossindo etc...} Meus senhores
esperei oito dias para dar cumprimento a unia ordem recebida só para
ter o prazer de, num só momento, glorificar dois filhos desta vila. Caro Mestre
Jeremias, grande prazer tenho em
apresentar-vos aqui o senhor Simplício...
SIMP. -- Segismundo de Carvaio seu
criado.
ALC. -- Nosso grande amigo, hoje
cheio de glória e prazer como vós, por
ter também ele um filho Dr.
M. JERE. - - Já nos conhecemos.
SIMP. -- Semo amigo veio, seu Arcaide.
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tações. Quem não se recorda do que
vós fizestes nas últimas inundações,
arriscastes a própria vida para salvar
das águas os próximos pericituros.
Vós fostes naquelas águas como a arca
de Noé que salvou tantos bichos (faz sinal para o sargento).

SARG.

Muito

bem!

Muito

bem! (bate palmas e todos o imitam).
ALC. — Sim, caro concidadão, sempre
e em toda parte mostraste que debaixo
da divisa de ferreiro pulsa um coração
nobre. Hoje, porém, foi-me concedida
incumbência mais honrosa. Não mais
verbalmente, porém, em público, venho
em nome de um governo sábio, ilustrado e protetor das letras prestar-vos
uma afetuosa homenagem. Esta homenagem é a coroa tecida pelos méritos
de um filho amado. Ele recolhe
as flores e nós vo-las apresentamos.
(faz sinal para o sargento).

SARG.

Muito

bem!

bem! (aplausos de todos)
VÁRIOS - Viva Mestre
Viva a Dr. Felício!

Muito
Jeremias!
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ALC. -- (Para Teodóro) E tu ó /ovem
que acabais de colher os louros da
vitória no campo da ciência alegra-te
porque os teus conterrâneos se ufanam
de ti. Olha para este venerando ancião
(indicando Simplício) Humilde na aparência mas é a viva imagem da probidade, da honradez. Segue-lhe os conselhos e exemplos e serás feliz. Agora
recebe de minhas mãos este presente
significativo dos teus amigos de Morro
Seco. (recebe um ramalhete de flores de
um menino e entrega a Teodóro) Cada
flor representa um coração.
UM POPULAR — Viva a Dr. Teodóro!
Viva o sr. Simplício! (a banda executa
uma peça.) .
ALC. - - Jovens caríssimos, escutais
estes , aplausos sinceros e espontâneos ?
que significam estas palmas, este conglomerado de nossa população ? E estes
pais felizes, estes irmãos um júbilo ?
Significam que deveis continuar e eu
acrescento continuareis e sereis exemplos de piedade filial e de amável
modéstia e nós, seja permitida esta
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esperança, mais tarde bradaremos com
orgulho, Morro Seco conseguiu mais
duas glórias (faz sinal para o sargento).
SARG. —Muito bem! (todos aplaudem)
ALC. -- (para Felício) Aproxima-te,
•caro jovem, e vem recebera recompensa
'de teus esforços (entrega o diploma,
Felício vai entregá-lo ao pai; este não
o aceita e, repelindo-o, ajasta-sé).
ALC. - - (conjidenciat) Sargento, no
fundo da praça está um cavalo selado.
SARG. — E então?
ALC. — Vá depressa e leve estas folhas
à « Gazeta do Povo ». É-o meu discurso
e a relação da festa para serem publicados no jornal.
SARG. -- Mas a festa ainda não
terminou.
ALC.— Não faz mal, eu já escrevi
ontem. Vá e volte logo para garantir
a ordem pública (sarg. sai).
ALC. -- Senhores, silêncio! O mestre
Jeremias quer falar.
M. JERE.— Meus bons amigos, meus
bons vizinhos, não sabeis o que se me
passa na alma... mas... muito obrigado,

podeis ir-vos certos de que jamais me
esquecerei deste belo dia. (aplausos).
UM POPULAR. -- Silêncio! Silêncio!
TEOD. - - Também eu devo falar. Exmo.Sr. Alcaicle, meu idolatrado pai, queridos conterrâneos. Longe, bem longe
estava eu de esperar esta tocante
manifestação de apreço e carinho. O
momento não permite alongar-me muito
em agradecimentos e por isso sintetizo
em um muito obrigado os sentimentos
de gratidão que devo ao Ex. Sr. Alcaide
e aos bons amigos. Ao Dr. Felício meus
sinceros parabéns pela honrosa e merecida distinção que acaba de receber.
Não posso deixar também passar esta
oportunidade que se me oferece, de,
em público, dirigir algumas palavras ao
meu venerando pai: Pai!... Cheguei
onde querias que eu chegasse... sou
engenheiro... alegrai-vos pois. Quando
ha cinco anos daqui parti, levava vossa
imagem gravada no coração e os vossos
conselhos impressos na minha alma.
Foram eles a norma constante de
minha vicia, lá, na grande metrópole.
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Deus, a quem me dirigia com freqüentes
orações me susteve e a Ele dou graças
porque posso dizer hoje com uíania
que as grandezas de uma cidade opulenta, os atrativos de glória e fortuna
não desviaram meu coração do cumprimento do dever; a vós, pois, com
licença do Exmo. Sr. Alcaide e destes
bons amigos transmito a parte que me
toca nesta festa. Recebei estas flores e
com elas meu eterno reconhecimento
(aplausos e vivas, vários jazem sinal
para obter silêncio).
ALC. -- (lê) « A administração de
Morro Seco » Nós, sempre no louvável
intento de agradar aos habitantes deste município, Decretamos: Considerando que hoje se celebra uma festa de
íamília, que por conseguinte interessa
a maior parte dos concidadões ordenamos e decretamos o seguinte: artigo
único e sem parágrafos: Todos os estabelecimentos públicos onde se bebe e
outros logares semelhantes ficarão abertos até ás 10% da noite do dia de hoje
18 de Dezembro de 1878. (novos aplausos)

SlMP. -- (sacudindo um lenço) Silêncio! Silêncio! tão tudo convidado à
arreta a festa na casa do compadre
Biclú onde tá apreparado uma mesa
de doce pra todo (aplausos e vivas,
saem todos exceto Felício e Mestre Jeremias, a banda tocando etc...)
CONST. - - Vamos, mestre Jeremias.
Vamos Felício.
M. JERE. - - Iremos mais tarde.
CONST. -- Não demores muito (sai,
Felício quer acompanhá-lo).

M. JERE. -- Felício, fica!
CENA IX
MESTRE JEREMIAS e FELÍCIO
M .JERE. - - Finalmente
foram-se
embora!
FEL. -- (consigo) Que ar severo! parece que treme! (com esjârço) Que bela
festa! Certamente ficaste contente.
M. JERE. -- (depois de uma longa
pausa) Felício! Tu sentes vergonha de
teu pai ?
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FEL. -- (embaraçado) Quem vos sugeriu semelhante idéia ?
M. JERE. - - Felício, hoje mesmo renegas te a teu pai.
FEL. - - (recua assustado) Eu ?
M. JERE -- Felício, ho;e mesmo
passei por teu criado em presença dos
teus amigos, (pausa) Não exijo de ti
sinão uma palavra: sim ou não ?
FEL. --Mas... Eu...
M. JERE. - - Vamos! É teu pai quem
to pergunta (Agarra-o com jorça) Sim
ou não ?
FEL. — (Mudo abatido) Fui constrangido... sim.
M. JERE. -- (Ajaslando-o com mágua} Ah! eu já o sentia.
FEL. - - Perdoai-me, meu pai, sou um
culpado.
M. JERE. -- (contendo-se) Também
eu sou um culpado, e disso ha pouco me
lembrei quando o despeito me impelia
a arrancar-te a máscara diante de todos;
sou um culpado porque te amei de mais;
fui culpado, fui injusto, porque te
preferi aos teus irmãos e permiti que
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eles se sacrificassem por ti; sou culpado
porque me abaixei diante de meu filho,
que ele me considerou como seu criado...
E ... afinal... não errou.
FEL. -- Meu pai, as vossas palavras
me aniquilam! Não desprezeis assim
um filho arrependido.
M. JERE. - - Não mais ambiciono
ter-te por filho. Tenho outros iilhos
com os quais cumprirei o meu clever
de pai; e um desses deveres é afastá-los
de quem os pôde contaminar.
FEL. -- Que pretendeis dizeíf?
M. JERE. -- Que esta não é mais a
tua casa (indicando a oficina),
FEL. - - Então me expulsais ?
M. JERE.--Não! Dou-te a liberdade. O teu futuro está garantido.
Com os estudos que tens não mais précisarás destes braços para viver; agora
ficas livre de uma família que te causa
vergonha. Alegra-te pois...
FEL. -- (De joelhos diante do pai,
segura-o pelo braço) Meu pai, podeis
punir-me, castigar-me, tratai-me porém
como filho.
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M. JERE. -- (Com energia) Miserável!... Ainda ousas tocar-me?!... Não
sabes o asco que causas?!... Não vês
que a custo me contenho, que a raiva...
Ah!... Mas tu queres que te fale como
pai!... tu o queres?... Pois bem, eis as
últimas palavras que ouvirás dos lábios
de teu pai, a última ordem que deveras
cumprir imediatamente.
FEL. — Oh! Meu Deus!
M. JERE. -- Foste um ingrato, foste um hipócrita, um renegado; eu te
expulso!...
FEL. -- Não meu pai!
M. JERE. --Se queres poupar o crime de te amaldiçoar sai imediatamente (com gesto indica) fora!
FEL. -- Oh! meu pai (sai muito abatido).
M. JERE. — Meu Deus! Meu Deus
vós me puniste justamente, perdi um
filho e o que mais amava.
FIM DO SEGUNDO ATO

3.° ATO

CENA I
MESTRE JEREMIAS só
O senhor Simplício a-pesar-de sua
pouca cultura soube gravar no coração
do filho sentimentos tão nobres e tão
elevados. Agora lá estão eles alegres
e felizes... Gozando os prazeres da
verdadeira amizade e eu curtindo uma
mágua tão intensa que não sei como
não se me parte o coração. Aflito para
ver terminada uma festa que só serve
para aumentar o meu sofrer.

CENA II
MESTRE JEREMIAS e CONSTÂNCIO
CONST. - - Vamos, Mestre Jeremias,
todos te procuram, todos te esperam
para um brinde á saúde de Felício.
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M. J E R E . - - D e que Felício falas?
CONST. — De teu filho; ora essa!
M. JERE.
Não é mais meu
filho.
CONST. — Que dizes?!
M. JERE. -- (muito abatido) Expulsei-o.
CONST.--Que estais dizendo? Expulsaste o rapaz?...
M. JERE. -- Sim, expulsei aquele ingrato.
CONST.
Mas, por que ? Estais
louco ?!
M. JERE.--Não, não estou louco
não, escuta-me e depois julgarás: Hoje,
aqui vieram dois jovens ricos, amigos
de meu filho. Diante deles Felício
sentiu-se envergonhado de' seu pai:
fugiu para não me falar e, afirmou, que
eu era seu criado, e por fim um daqueles
rapazes levantou a mão contra mim.
CONST. — Que horror l Pobre M. Jeremias.
M. JERE. - - Sim, tens razão, pobre
de mim! Recebi, porém, o que merecia.

Quis levantar meu filho acima de
minha condição; consegui-o e ele, superior a mim, despresou-me: é natural!
Terrível lição para os pais ambiciosos.
CONST. - - Sendo assim, está o rapaz
perdido, deshonrado!...
M. JERE. —Deshonrado não, bem tive a tentação de patentear a sua falta
mas resisti; lembrei-me de que o ingrato
fora meu filho e contive-me, embora
com o coração dilacerado.
CONST. -- Mas não poderás ocultar
a essa boa gente que reclama tua presença. Que farás ?

M. JERE. - - Vai tu em meu lugar,
CONST. -- Não pôde ser, eles chamam por ti e eu me ^apresentar?
Escuta, meu caro M. Jeremias, eu sei
bem avaliar a dor que confrange o teu
sensível coração, mas também sei que
és capaz de atos heróicos. E por isso
ouso pedir-te que em vista das circunstâncias.. . se houver por parte do culpado
um arrependimento sincero... perdoarás ?

M. JERE. --Não, não, isso nunca!...
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CENA III
Os mesmos mais RUBENS
BRASÍLIO

e

depois

RUB. — Meu pai! Meu pai! Todos
estão procurando o senhor, eu vim...
(M. Jeremias afasta-se bruscamente, Rubens jica sem palavra).
CONST. -- (Aproxima-se de M. Jeremias) Que resolves ?
M. JERE. - - Fica em família a nossa
vergonha. Eu vou.
RUB. -- (à parte) Que terá acontecido a papai ?
BRÁS. --.(entra alegre) Viva a alegria! viva a festa! Viva...
M. JERE. — Acabe com isso, não há
mais alegria aqui.
BRÁS.—Como? Não compreendo?
Por que ?
M. JERE. —Perdoai-me, meus filhos,
sou injusto convosco, vós tendes sido
bons filhos nunca me haveis traído.
BRÁS. - - Trair-vos ? Que idéia meu
pai ? Queremos fazer-vos uma festa

sinão virão buscar-vos. Escutai como
gritam (ouve-se ao longe, gritos de viva
F elido... — Rubens e Brasília , vão ver
entre os bastidores}.
M. JERE. - - (a Constando) Primo
Constâncio.
CONST. — Que há?
M. JERE. -- Eu queria estar longe daqui!... (com desespero) Eu preciso chorar.
BRÁS. - - (voltando) Escutem, estão
chamando.
M. JERE. - - Sim, não há mais remédio... é inútil querer fugir... vou a está
festa, (sai)
BRÁS. -- (admirado) Rubens?
RUB. -- Que é.
BRÁS. - - Estais entendendo alguma
cousa ?
RUB. - - Nada.
CONST. - - Meus bons rapazes, vosso
pai sofre... infelizmente com razão.
O ultraje que recebeu foi rude de mais.
RUB.
(decidido) Quem mo ultrajou ?
BRÁS. - - Não nos oculte, tio Constâncio, quem foi esse miserável...
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CENA IV

FEL. - - Não peço perdão, não o mereço, o castigo é justo e eu estou pronto
para partir, mas o que ainda ouso pedir,
é que, antes de vos deixar, talvez para
sempre, meu pai me permita vê-lo
ainda um instante ao menos para que*
veja estas lágrimas testemunhas mudas
do meu arrependimento, eis o que vos
peço obter para um desventurado.
Oh! Se a vida me bastasse para espiar
minha falta estaria pronto a sacrificá-la.
BRÁS. - - Felício! Que fizeste ? Nosso
pai morrerá de dor.
RUB. -- (Olhando para j órã) Ei-lo,
vede como se retira tão triste! Virgem
santa, que desgraça!
FEL.— Pois bem, decidi-vos; fazei-me
este favor ou devo retirar-me sem esperança alguma como um amaldiçoado.
CONST. - - Ide, meus bons rapazes;
por amor ao vosso pai e a esse infeliz
irmão.
BRÁS. -- Sim, vamos.
FEL.--Não percais um instante,
podeis falar com ele; e eu... (chorei)
BRÁS.—Vamos... que horror!... (saem)

FELÍCIO e os mesmos
FEL. -- (em trajes de viagem] Sou eul
RUB. - - Tu ?
BRÁS. - - Felício ?
FEL. -- Sim, eu sou o culpado.
BRÁS. - - Tu ofendeste a papai ? E
por que ?
FEL. -- Sou um desgraçado. Reneguei meu pai!...
RUB. - - Renegaste-o ?
BRÁS. -- Meu Deus que horror!
FEL. -- Agora já não sou mais vosso
irmão, sou um filho expulso da casa
paterna!
RUB. - - Por que te expulsou ?
FEL. - - E com razão.
BRÁS. - - Não, não é possível.
FEL. - - Tio Constâncio bem sabe.
Permiti ao menos, que embora indigno
de V. afeto recorra a vós para um pedido
a meu pai.
CONST. - - Também eu pedi que te
perdoasse mas foi inútil.
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CENA V
CONSTÂNCIO e FELÍCIO
FEL. — Meu Deus! Meu Deus! A
que extremos me arrastaram a soberba e
a vaidade... Renegara um pai tão bom!...
CONST. — Coragem. Talvez Brasílio
e Rubens consigam alguma cousa (vai
observai^)
FEL. -- Será difícil, o ultrage foi
grande. Meu pai tem razão!... Estão
falando com ele ?
CONST. - - Teu pai repele-os zangado,
gesticula.
FEL. -- Estou perdido. Tio Constâncio, si tivesse seguido os seus conselhos,
não teria caído neste abismo.
CONST. - - Infelizmente os moços não
acreditam na experiência dos velhos.
Só depois da queda, vem o tardio
arrependimento.
FEL. - Tardio ? Acha que é inútil...
CONST. -- Não, meu caro, não é
inútil teu arrependimento, digo tardio
porque só vem depois da queda. Quando
já... (vendo Rub. e Brás.) estão voltando.

CENA VI
Os mesmos mais RUBENS e BRASÍUO
FEL. - - E então ?
BRÁS.--Nosso pai recusa ver-te,
quer que partas quanto antes, as nossas
súplicas foram baldadas.
RUB. -- Proibiu-nos até de pronunciar teu nome.
FEL. - - Não posso queixar-me de
tão grande severidade; nosso pai tem
razão e respeitarei sua vontade. Partirei!... Meus irmãos, vós me colocaste
nas alturas e a vertigem das alturas me
precipitou no abismo... Irei pagar as
conseqüências dessa fraqueza. Porém,
peco-vos redobrar vosso carinho para
com nosso velho pai afim de que ele
resista... (chora)
RUB. - - Destino cruel que determinou que este dia acabasse tão triste.
CONST. --Meus queridos, o desânimo nunca resolveu dificuldades. Confiemos em Deus e procuremos um meio
de harmonizar esta triste ocurrência.
BRÁS.--Não sabemos como, nosso
pai é inflexível.
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<EL. -- (resolvido) Si eu tive a infelicidade de cometer o mal, terei também
forças para repará-lo (Joga a mala de
viagem para um Lado e mostra-se decidido).
RUB. — Que tens?
FEL. — Uma inspiração divina. Sim,
terei forças para tanto... Meus irmãos
ajudai-me para a última prova.
BRÁS. -- Que pretendes fazer?
FEL. - - Tio Constâncio, o senhor
também...
RUB. — (Vendo M. Jeremias) Meu
Deus! Nosso pai! Retira-te depressa!
FEL. - - Venham comigo, explicarei
tudo. Que Deus nos auxilie... (saem
apressados}

CENA VII
MESTRE JEREMIAS só
(Entra lentamente) Festas!... Como
poderei assistir festas com o coração
transido de dor ? Festas dedicadas a

um filho ingrato, cujo nome não>
quero ouvir! Cuja imagem procuro
afastar da minha mente, (pausa) Mas
conseguirei afastá-la ? A-pesar-dos esforços sempre a tenho presente... como
posso esquecer-me; aqui onde tudo mo
recorda ? Parece-me ouvi-lo tal como
era em sua encantadora infância, a
sua inteligência precoce me enchia de
orgulho... Quantas esperanças!... Quantos sonhos!... O tempo voou e o futuro
tão desejado, me apareceu, mas ah!
que desilusão, mesmo no dia de sua
exaltação o ingrato encheu-me o calix
de fel para brindá-lo. Infelizes dos pais
que não sabem infundir no coração
dos seus filhos o santo temor de Deus
(ouve-se o golpe do malho na bigorna,
Mestre Jeremias vira-se assustado). Como, a forja acesa? O malho na bigorna?.. Oh! são meus filhos, coitados,
também eles deixaram a festa. (Ouve-se,
cantar o canto dos ferreiros) Não, eles
devem respeitar minha dor ? (sai para
dar ordens, pára) Esta voz ? não será
ilusão ?! Sim, é dele, mas então...
Honrarás teu pai, 3
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CENA VIII
MESTRE JEREMIAS, FELÍCIO, BRASÍLIO,
RUBENS e CONSTÂNCIO
M. JERE. --Felício?!
FEL. — (vestido como osferreiros) Tende piedade de v. filho, ele está aos
vossos pés. Perdoai-lhe, concedei-lhe o
vosso afeto, a tudo mais ele renuncia.

BRÁS. --Meu pai!?
RUB. — Perdoai-lhe.
CONST. -- Coragem, meu amigo; sé
generoso, não vês o seu arrependimento ?

M. JERE. -- (Que se conservou imóvel,
depois de luta interna) Que significa
toda essa farsa ?
FEL. — Oh! Meu pai!
CONST. -- Não é pai, é um coração
de pedra.

CENA IX
Os mesmos mais ANTÔNIO e ARMANDO
ANT. -- (entra correndo) Felício está
aqui ? (vendo o M. Jeremias) Onde está
o teu patrão.

—, Q y

FEL. -- (pondo-se de joelhos) Felício
está aos pés de seu pai.
ANT. - - Tu com essa roupa!...
ARM. - - Este homem que eu ultrajei
é teu pai? (Felício levantando-sé).
FEL. -- Sim, a culpa não é tua é
minha. Ultrajei, reneguei o melhor dos
pais. O orgulho atirou-me neste abismo,
porém mais baixo não descerei (tira o
diploma recebido do Alcaidè) pai, este
decreto garantia o meu futuro, renuncio a ele. (rasga-o) Agora nada possuo,
não passo de um indigente, recebeime por esmola na vossa oficina para
que eu ganhe o meu sustento trabalhando como simples operário.
M. JERE. -- (Abraça o jilho) Meu
filho...
ANT. e ARM. - - (Batem palmas e todos os acompanham) Muito beml
ANT. - - Bravo! Felício, contaremos
aos nossos colegas a bela ação que praticaste. Antes te estimávamos agora,
porém, te admiramos.

ARM. -- (vendo o sargento) Antônio!?
Olha o sargento (jogem— o sargento e
dois soldados passam correndo no palco
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•atrás de Antônio e Armando,
de cães).

latidos

CENA X
MESTRE JEREMIAS, CONSTÂNCIO, FELÍcio, ALCAIDE, SIMPLÍCIO, TEODORO e
vários populares
ALC. -- (Furando ao Jundo) Onde
vai esse sargento ? Mando buscar o
cavalo e anda buscando cachorro. Será
que não compreende bem as minhas
ordens, a-pesar-das grandes orelhas que
tem ? (Adeantando-se) Mestre Jeremias
caríssimo porque deixastes vossos ami,gos ? Foi uma saída pouco delicada.
M. JERE. - - Desculpai-me, senhor
Alcaide. Meu filho não quis assistir a
festa senão com os trajes de seu pai,
isto é, de ferreiro.
FEL. - - Eu, senhor Alcaide...
M. JERE. -- (Interrompendo-o) Che.ga, o senhor Alcaide ;á compreendeu.
ALC.— Sim, já compreendi, vede senhores que belo exemplo.
SIMP. -- É bonito memo. (para Teo.dóro) Não te disse, ocê istava duvidando,

esse não me engano, (apontando para
FellcLó) Eu conheço o que é bão. Bravo
sinhô doto isso que é bonito, honra
seu pai.
TEOD. -7 (Para Fétido) Como me
edifica o vosso proceder Dr.

FEL. -- Muito obrigado.
M. JERE. --(A Fdíció) O que aconteceu deve ficar entre nós. (ao Alcaide)
Infelizmente aconteceu um pequeno
desastre... o diploma que trouxeste
ficou inutilizado.
A L C . - - M a s como aconteceu isso?
E chamais de pequeno desastre um
fato de tanta gravidade ?!
SIMP. - - Isso foi algum cousa ruim
que rasgou... foi de inveja.
CoNST. -- (recolhendo do chão) Aqui
estão alguns pedaços, (lê} Ontem a
encantadora
cidadesinha de Morro
Seco foi teatro de uma comovente
ceremôma.
ALC. <-- (surpreendido) É isso que
está escrito ?
CoNST.--Outra parte (lê) aqui é
o orador interrompido pelos mais cia-

morosos aplausos e tu ó jovem escuta...
(fala) Ohl mas é uma relação do
vosso discurso.
ALC. -- Sargento das Arábias... não
é capaz de fazer um serviço como se
deve. Aposto que levou o diploma á
« Gazeta do Povo » e o meu discurso
não vai ser publicado (alto) Meus amigos, o nosso sargento cometeu mais
uma das suas sandices (risos).

CENA XI
Os mesmos mais SARGENTO, ANTÔNIO e
ARMANDO
S ARG. -- Aqui estão os dois infratores da lei.
M. JERE. -- São os amigos de Felício, Snr. Alcaide.
FEL. -- São parentes do governador
da província.
ALC. -- Mais uma sandice. Sargento
que foi fazer ?
SARG. — Cumpri ordens de V. Senhoria.
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FEL. - - (ao Alcaide) Estão livres ?
ALC. - - Livríssimos como não... parentes do governador? imagine... ainda
peço desculpas.
ANT. - - Está vendo, seu sargento ?
(Armando faz careta para o,r argento, este
encolhe os ombros em sinal de despeito).
ALC. -- Seu sargento!
SARG. - - Pronto, Snr. Alcaide.
ALC. - - Tem aí o papel que lhe
entreguei ?

SARG. - - Tenho. Ei-lo.
ALC. — (lê) « Diploma». «A Congregação da Universidade julgou justo
declarar o Snr. Felício dos Reis vencedor do concurso anual etc... etc.
concedendo-lhe o prêmio de cincoenta contos etc...
CONST. - - (Alegre) É mesmo o decreto...
SIMP. - - Eta diacho, cincoenta contusl...
ALC. - - Felizmente houve um qui
pró quó.
M. JERE. -- Meu filho, Deus premiou a tua humildade.
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ALC. - - Habitantes de Morro Seco,
lamentáveis a ausência cie Mestre
Jeremias e seu filho, pois bem, esse
filho, hoje Dr., só aceitou assistir a V.
festa vestido como modesto operário
na farda honrada de seu pai. Senhores,
este vos ensina que as honras não
corrompem os corações benv formados.
FEL. —- Deus e Senhor Meu perdoa a
minha falta assim como meu pai me
perdoou.
UM POPULAR
- Viva o M. Jerenlias!
CONST. — - Vivai os nossos Doutores!
M. JERE. -- Obrigado meus ami-

gos.
FEL.
- Obrigado querido Mestre
(Teodóro agradece com sinais).
ALC. - - Vamos ao Leão de Ouro continuar a festa.
SIMP. - - Eu vou mais é pra fazenda.
M. JERE. -- Antes, porém entoemos
a canção do ferreiro transformada
agora em hino de ação de graças.
(Todos cantam a Canção do Ferreiro).
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CANÇÃO DO FERREIRO
Solo
O' ferreiro: o sol aparece,
Comecemos o nosso trabalho:
Fique rubra esta forja e o ferro
Dê gemidos aos golpes do malho.
Coro
(acompanhando com golpes na. blgorr.a)
A . . . ô tudo em cadêricia
A. . .ô soe o martelo
E o ferro informe e feio
Se torne liso c belo.
Solo
Vive triste quem quer grandes honras,
Quem grandezas procura co'ardor;
Entretanto nos toma felizes:
Ter o lar, ter o pão, ter amor!
Coro (c. a.) A. . .ô tudo em cadência, etc.

FIM DO DRAMA

PRIMEIRO QUADRO
Km Jerusalém, na semana da Paixão..

PERSONAGENS
RUBEM — Príncipe do Sinédrio
ANANIAS - - Nobre comerciante Judeu
JEFTÉ — Seu jilho
JÔNATAS -- Doutor da lei
ISMAEL — Jovem pastor
QUINTO Lúcio — Cavaleiro romano
ISA AC -- Criado de Ananias

A cena representa o terraço da casa
de Ananias — (rico comerciante Judeu)
em Jerusalém.
Ao fundo, à direita, uma alta balaustrada que dá para a rua. O fundo representa o panorama de colinas e
palácios da Cidade Santa. À direita
e à esquerda, as alas do palácio. À
esquerda, porta que conduz para o
interior da casa; à direita, a que conduz
para as escadarias e para a rua. Aqui
e ali, no terraço, cadeiras e mesas;
bancos de pedra junto da balaustrada.
À esquerda, uma cama baixa com almofadas.

CENA I
ANANIAS e ISAAC
A ação passa-se em Jerusalém na
semana da Paixão de Jesus Cristo.

ANANIAS—-está meio deitado na cama.
Tem a cabeça pendida sobre o peito;
os olhos baixos; está absorto em graves
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pensamentos. Tem o aspeto venerando
de um patriarca.
ISAAC -— entra pela direita, inclina-se
cruzando os braços sobre o peito.
ANANIAS -- (levantando os olhos) Que
notícias trazes, Isaac ?
ISAAC --As bênçãos de Deus pairam
sobre ti e sobre esta casa. Chegou agora
um servo para anunciar que a grande
caravana vinda da Fenícia, chegou
aos muros de Jerusalém. Parou um
pouco no Sepulcro dos Reis para um
breve descanso. Deste modo, homens,
animais e mercadorias chegaram sãos
e salvos das tempestades e dos latdrões.
ANANIAS — Deus seja louvado!
ISAAC — Não tens ordens para dar,
meu senhor ? (a um sinal negativo de
Ananias) Devo trazer-te leite ?
ANANIAS -- Por que me fazes estas
perguntas, Isaac ?
ISAAC -- Senhor: os teus olhos brilham e os teus lábios estão secos.
Receiei fosse efeito do vento e julguei
que também a tua garganta estivesse
ressequida.

ANANIAS -- (meneando a cabeça) Não
é nem o vento salgado que vem do
mar, nem o vento abrasador que sopra
do deserto o que me faz sofrer. Viajei
muito na minha juventude. Deus, porém, com a idade, dá também aflições,
e a que arde cá dentro é uma chama
interna que consome o meu velho
coração.
ISAAC - - Por ventura não poderei
saber onde encontrar o remédio para
o meu senhor ?
ANANIAS — Não, meu fiel servo; não
poderás saber.
ISAAC — Certamente o saberá Jefté,
teu filho e meu senhor. Ele estudou
muito e viajou por muitos países, e
não ha cousa que ele não conheça.
ANANIAS - - Jefté ?... Chegará certamente um dia em que ele saberá curar
esta ferida... Mas este dia ainda está
longe, (para Isaac que o olha sem compreender) E agora vai, Isaac... deixa-me
só com os meus pensamentos.
ISAAC - - E com a assistência do
Altíssimo (vai para sair, mas pára
junto da balaustradd) Meu senhor, che-
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gou Jônatas que vem ter contigo.
Eis que o Rabí sobe a escada do terraço.
ANANIAS -- (acomodando-se nas almojadas) Seja benvindo.

Oliveiras, do Pretório ao Palácio de
Herodes, do mercado ao Templo :
se fala senão da volta de teu filho
Jefté.
ANANIAS — Com efeiío. Depois de
muitos anos cie ausência, ele chegou
ontem a casa de seus pais para celebrar
a Páscoa.
JÔNATAS -- E agora ficará aqui, não
é assim ?
ANANIAS - - Eu o espero. E não pode
ser senão esse o desejo de seu velho
pai.
JÔNATAS--E não pode ser senão
este o voto dos grandes de Jerusalém
e da Judeia!
ANANIAS -- (com brilho nos olkos)
Explica-te melhor, ó Rabí.
JÔNATAS -- Não sejas tão modesto,
Ananias. Tu és justo, nobre e rico.
Teu filho é sábio, virtuoso e belo.
Muito aprendeu nas viagens pela Grécia, no Egito e em Roma. Graças a ele
o teu comércio desenvolveu-se muitíssimo e o teu nome se tornou poderoso
nos mercados de Cesaréia, de Antioquia, de Alexandria, de Atenas e tam-

CENA II
JÔNATAS e os mesmos
(JÔNATAS entra pela direita. É uni
homem de meia idade. Nariz adunco,
barba em ponta, olhos cintilantes e voz
Janhosa).
JÔNATAS -- A ti, ó justo Ananias,
a paz de Deus de Abraão, de Isaac
e de Jacó.
ANANIAS — A paz seja contigo, sábio
Jônatas. Senta-te e narra a este pobre
velho, adoentado, as notícias da cidade
e do templo. (Isaac inclina-se e sai
pela direita).
JÔNATAS — Desta vez, Jônatas não
tem notícias para dar, mas para pedir...
ANANIAS -- (sorrindo) Possível?!
JÔNATAS — A menos que tu queiras
que te diga que em toda Jerusalém,
desde a colina de Sião ao monte das
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bem na Itália. Quem mais do que ele,
portanto, quem mais do que . Jefté,
será indicado para ser o nosso Chefe ?
Quereriam tê-lo para si, os Saduceus,
os Fariseus e os Herodianos; talvez os
mesmos cortezãos do César Romano
procurem atraí-lo para o seu partido.
ANANIAS -- (com altivez) Isto não
acontecerá jamais! Deixo meu filho
livre de escolher o partido que quiser,
mas com estas condições: — Que se;a
sempre fiel aos mandamentos de Moisés
e não se esqueça nunca que seus antepassados derramaram o seu sangue
pela grandeza de Israel...
JÔNATAS -- Dizes bem, ó justo Ananias. Mas... aqui entre nós, não poderias dizer-me em confiança quais
sejam as verdadeiras inclinações de
teu filho ?
ANANIAS - - Rabí, o pai deveria saber
o que se passa no coração do filho,
só com observar-lhe o rosto. Infelizmente, isso não se dá com o meu
Jefté. Tu, ó Jônatas, que estás prático
na interpretação dos livros santos,
se encontrares meu filho, procura in-

terpretar o estranho véu de tristeza
que.envolve o seu espírito.
JÔNATAS — De tristeza?!... E que é
que pode preocupá-lo ? Que lhe pode
faltar neste mundo ?

ANANIAS --Só Deus o sabe!
JÔNATAS -- Que o seu coração tenha
ficado preso a algum outro lugar deste
mundo ? Essa mocidade!
ANANIAS - - Fiz com que meu filho
fosse acompanhado por um fiel servo,
que o guiou como o anjo Rafael guiou
o pequeno Tobias. Ele me assegurou
que Jefté nunca foi vítima de alguma
paixão.
JÔNATAS -- (esj* regando as mãos) Melhor assim. Ele encontrará na sua
cidade a jovem digna dele, digna dele
e da casa de seus pais. E... poderia
falar-lhe ?...
ANANIAS -- Ora, fala-lhe, ó Jônatas.
JÔNATAS — A filha de Anaz é cunhada do Sumo Sacerdote Caifaz, é bela
como a esposa dos Cantares, virtuosa
como Ester, e rica acima de toda imaginação. Seria um parentesco magnífico! Posso assegurar-te que Caifaz fica-
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ria satisfeitíssimo! Com isto também
Jefté daria a conhecer que ele se alinha
do nosso lado, isto é, com os guardas do
Templo, com a fina flor do sangue de
Israel. Que te parece, ó justo Ananias ?
ANANIAS - - Repito que deixo plena
liberdade a meu filho e dele somente
exijo que seja um bom Hebreu. Escuta-me, Rabí; eu sou negociante e tu
és doutor da lei. Mas estes cabelos
brancos e a estirpe da qual levo o nome,
me dão o direito e a força de falar.
Moisés libertou o nosso povo dos
Faraós do Egito, e Judas Macabeu
o salvou da prepotência de Antíoco.
Hoje outro é o inimigo que estende a
sua mão poderosa sobre a nação de
Israel e que cada vez mais a humilha
e avilta. Em que pensam seus filhos ?
Pensam em questionar entre si, em
dividir-se em mil partidos. Para onde
volvem eles os olhares?... Só aspiram
a trepar mais alto que os outros. Qual
pacto os une ? Os Judeus desprezam
os Gahleus, os Gahleus injuriam os
Judeus. No entanto a capital da nação,
dependente de uma província estran-
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geira, debaixo do Império de Roma,
não é mais Jerusalém, mas Cesaréia.
Jônatas, eu estou velho, mas estes
olhos não se resignam a fechar-se
antes que vejam o dia da desforra.

CENA III
ISAAC depois JEFTÉ,
QUINTO Lúcio e os mesmos
ISAAC -- (da direita) Meu senhor,
Jefté está à porta da casa.
JÔNATAS -- Benvindol
ISAAC - - E tem um hóspede consigo.
ANANIAS — Quem é?
ISAAC - - Um estrangeiro. Um romano.
JÔNATAS e ANANIAS - Um romano ?
JEFTÉ -- (aparece à porta, à direita;
tem a idade aparente de trinta anos;
cabelos compridos, imberbè) Deus te
bendiga a ti, pai venerando, e a paz
seja contigo, ó sábio Rabí, amigo
fiel de meu pai.
JÔNATAS—Sé benvindo, ó nobre filho
de Ananias, e que tu possas permanecer
longo tempo na casa de teus pais.
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ANANIAS - - Escuta-me, í'i I o
este
só, ou trouxeste alguém contigo ?
JEFTÉ
Trouxe um meu ilustre
companheiro de viagem que conheci
em Roma, e com o qual criei amizade
durante a volta à pátria. Ele, vindo
para estas terras, quis conhecer e admirar Jerusalém e visitar Pôncio Pilatos, de quem é parente. (Voltando-se
para o interior) Entra, Quinto Lúcio
vem conhecer meu pai. (Ananias levantou-se e, de pé, olha com altivez o re~
cenchegado. Quinto, ao contrário dos
outros, veste à romana, tem cabelos curtos, imberbè). \
QUINTO — (erguendo o braço em sinal
de saudação) Ao nobre Ananias, saúde!
Ancião! Eu te vejo pela primeira vez,
mas já te conheço através do afeto
' de teu filho; por isso te admiro e te
proclamo pai afortunado. Pôncio Pilatos, meu primo, me falou de tuas preclaras virtudes.
ANANIAS - - (guasi zangado) Que tem
que saber o Procurador Romano a
meu respeito ?

QUINTO -- (sorrindo) Nada que desdiga à tua pessoa, ó zeloso filho de
Israel.
ANANIAS -- Queria perguntar que
motivo pode ter Pôncio Pilatos para
mteressar-se por mim e minhas coúsas?
QUINTO - - Um bom magistrado de
Roma ha de sempre interessar-se por
aqueles que deve governar e que dele
dependem.
ANANIAS -- (com nobre altivez) Cidadão de Roma! A minha casa é casa
de meu filho. Ele te acolheu aqui e a
hospitalidade para mim é sagrada,
por que assim mandam as nossas
leis. Senta-te, portanto, e se estás
cansado, repousa, se tens sede, pede
de beber, e se tens fome, reparte
conosco o nosso pão. Agora deixo-te
para que possas mais livremente ialar com Jefté. Tu, Jônatas, acompanha-me aos meus aposentos, porque
tenho coúsas de grande importância
para te dizer. (Anamas e Jônata.f
saem pela esquerda, e Isaac sai peLi
direita).
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CENA IV
QUINTO e JEFTÉ
) EFTÉ — Meu bom Quinto, não queres sentar-te ? Aqui em cima se respira
melhor do que nas ruas estreitas.
Este ano a primavera está muito
abafada. Então não te sentas ?
QUINTO — Se insistes muito, obedecerei. Se bem que não queira ficar
muito devedor ao vosso dever de hospitalidade.
JEFTÉ — Não fui eu que pedi que
entrasses ?
QUINTO — Sim, foste tu... porém,
não sei que satisfação causei com isto
a teu pai...
JEFTÉ -- Deves perdoar-lhe. Ele não
sabe despojar-se do seu temperamento
rude... Além disso...
QUINTO — Não, meu amigo, peço-te,
não queiras desculpá-lo, fazendo-me
vê-lo diferente do que ele é. Estragarias
a sua homérica figura. Apresentou-se
perfeitamente admirável na sua rigidez
...cie velho Hebreu intransigente! Repito, achei-o admirável.
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JEFTÉ — Queres brincar!...
QUINTO - - Por todos os deuses do
Olimpo! Não, deixemos os deuses. Tu
não podes crer neles, e eu mesmo creio
muito pouco! Escuta-me. Por tudo
aquilo que eu tenho de mais sagrado,
te garanto que teu pai me agradou
muito. Ele viu em mim duas pessoas
distintas: o amigo de seu filho e o
cidadão de Roma. Como primeiro,
quereria amar-me, mas sob o segundo
aspeto, não podia senão odiar-me. De
modo que ele achou o caminho do meio:
tolerou-me em sua casa por dever de
hospitalidade.
J EFTÉ--És muito franco no teu
sarcasmo.
QUINTO — Sou sincero. Por isso asseguro-te que compreendo a fundo o
surdo rancor dos velhos Hebreus contra
os Romanos. São cousas que, às margens do Jordão, não se podem deixar
de experimentar, (aproximando-se do
parapeito) Oh! aquela vossa bela torre
Antónia! Transformou-se na fortaleza
da qual os legionários de Roma mantêm em respeito a Santa Jerusalém.
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Deves convir comigo que isto é uma
cousa bem aborrecida para os filhos
dos Macabeus que mandavam os seus
legisladores a Roma fazer pactos de
aliança como iguais. Isto é mais que
suficiente para fazer faiscar os olhos
cintilantes do nobre Ananias, as chispas
de rancor incontido, que agora admiramos! Belíssimo!
. J E F T É - - E aquele rancor não te
mete medo ?
QUINTO — Medo ? A mim ?
. JEFTÉ -- Não pergunto se Ananias
possa causar medo a Quinto Lúcio,
mas se o surdo rancor de Israel não
faz estremecer a poderosa Roma ?
QUINTO — Absolutamente: não sei
se por vontade dos deuses ou por obra
de cego destino, ou por virtude dos
homens, o fato é que Roma não deve
temer ninguém. Como os rios correm
fatalmente para o mar, e nenhuma
força os pode fazer voltar às nascentes,
assim as legiões de Roma não podem
ser contidas por nenhuma força e não
suspenderão a sua marcha sinão nos
confins do mundo.

JEFTÉ - - És soberbo, ó Quinto!
QuiNTO — (sempre sorrindo) Sou Romano!
J E F T É - - E se não te causa medo,
ao menos não te incutirá piedade,
ver que se despedaça a liberdade em
nome de Roma ?
QUINTO - - É inevitável.
JEFTÉ--Em virtude de que lei?
QUINTO - - Pela lei do mais forte.
Existe o direito, quando é sustentado
pela força.
JEFTÉ -- E quem é que dá a força
a uns e não a outros ?
QUINTO--Pergunta a qualquer filósofo e terás uma resposta confusa.
Eu não sou filósofo e por isso dou-te
uma resposta muito clara. Antes é
preciso saber querer; depois, os frutos
deste saber transformam-se em novos
e valiosos meios de êxito. A riqueza
facilita o poder e ao poderoso é facultado adquirir quanta riqueza quiser.
JEFTÉ -- (fixando Quinto) E depois?
QUINTO — (maravilhado) Como... e
depois ?
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JEFTÉ — Qual o último fim ? O prêmio ? A recompensa ? a meta ?
QyiNTO — Que pergunta estranha!
Quem é poderoso e rico faz o que bem
lhe apraz. Também entre os homens é
assim. Eu agradeço à sorte por ter-me
dado tantas riquezas quantas bastem
para levar a vida que levo. Gosto de
viajar para admirar, e viajo por todas
as províncias do Império. Outrem,
nas minhas condições, preferiria passar
alegremente os dias no circo ou nas termas e as noites no triclínio ou mesa
dos dados, e seria senhor de fazê-loJEFTÉ — Ainda não me compreendeste, Quinto: E « depois? » Basta
tudo isto ? E se algum ainda não
estivesse satisfeito ?
QUINTO — És estranho na tua insistência, ó Jefté! Francamente, eu
estou compreendendo muito pouco.
JEFTÉ - - (depois de uma pausa) Leste
talvez o livro de Salomão, o Eclesiaste?
QUINTO — Desventuradamente não
compreendo bem a vossa língua para
ler estes livros. Aprendi, porém, a
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história da tua nação e não ignoro a
sabedoria e o poder do antigo Rei.
JEFTÉ -- Naquele livro está escrito:
« Vaidade das vaidades, tudo é vaidade e aflição de espírito ».
QUINTO -- (rindo) Não era alegre
o vosso grande Salomão!
JEFTÉ -- Quando compreendi estas
palavras, elas lançaram sobre mini,
sobre o meu íntimo ainda jovem, uma
sombra terrível. De tanto em tanto,
nas horas de tristeza, principalmente
nestes últimos tempos, este lamento
está no fundo do meu ser, e o som
daquela voz rebôa como trovão aos
meus ouvidos. No corpo doentio do
velho Ananias, tu viste, ó Quinto,
brilhar a chama íntima de urna vontade
tenaz, no meu corpo jovem e robusto
definha um espírito árido até o âmago
do coração. Para que viver, para que
agitar-se se tudo «í vaidade ? A minha
barca voga neste mar sem confins. Eu
me encontro em meio a uni vasto
deserto sem oásis, perdido e só. Não
sei gozar, como fazes tu, não tenho
mais fé nos destinos da minha nação
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e da minha raça, e nem sei odiar como
ainda sabem os meus irmãos Hebreus...
Quinto, tenho medo de mim mesmo!
QUINTO — Oh! pelo Avernol Que
espírito malfazejo terá penetrado em
teu ser ? Talvez bebeste alguma peçonha, ou te embateste com alguma
terrível visão ?
JEFTÉ -- Não, Quinto, não foi terrível visão; ao contrário, foi uma visão
suave, doce e que desgraçadamente se
desvaneceu para sempre.
QUINTO — Quem te apareceu em
sonho ?
JEFTÉ - - Eu o vi, não em sonho, mas
na realidade. Era jovem, louro, pobremente vestido, como vestem os operários e os pescadores da Galiléia.
QUINTO — Quando e onde o encontraste ?
•
JEFTK — N a nossa viagem de volta
quando nos separamos em Antioquia.
Lembras-te ? Tu foste para Cesaréia;
eu, ao invés, me dirigi para Damasco,
tomei a caravana que atravessava o
país de Gilead para entrar na Judéia.
Tinha chegado aos confins da minha
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terra e pouco distante das margens
do Jordão; cavalgava silencioso, absorto nos meus tristes pensamentos, quando fui surpreendido por uma grande
turba de homens, mulheres e crianças,
todos a ouvir as palavras de um Rabí
que entre eles estava ensinando. Um
estranho Rabí, jovem, louro, vestido
como os pescadores da Cahléia.
QUINTO - - Era ele ?
JEFTÉ -- (com um sinal afirmativo)
Sim, era ele. Curioso também eu,
apeei, confiei o cavalo ao criado e
me aproximei. Encontrei-me justamente atrás do Rabí, de modo que pude
ouvir as suas palavras que eram pronunciadas com voz clara e insinuante.
QUINTO — Que dizia ele de maravilhoso ?
JEFTÉ — Cousas simples e grandes,
como é grande e simples a verdade.
Prometia a paz, uma vida eterna em
Deus, uma vida que não é vaidade.
QUINTO -- E a que preço a prometia ?
JEFTÉ--Falava assim: :< Na verdade, na verdade vos digo, que todo
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'
> um menino, não entrará
nele », e assim dizendo colocava as
mãos sobre a cabeça de alguma criança
que enfr.vr perto dele. (pau,ra)
QUINTO — Que significa isto ?
j E F T É - - N ã o pedi explicação alguma. Senti RO meu íntimo que aquilo
era verdade, e verdade nova para mim;
e uma grande esperança inundou minha
rima de tal beleza que jamais experimentara, e a saudade do meu tempo
de menino me dominou o coração.
Ouasi sem querer me aproximei daquele
bom mestre e lhe perguntei: « Bom
Mestre, que devo fazer para alcançar
a vida eterna ? » Mesmo sem voltar-se
para mim, respondeu: « Por que me
chamas bom ? » E não ousando eu
falar mais, ele acrescentou: « Ninguém
é bom senão Deus só». Quinto, eu senti
que nele falava a voz do Altíssimo.
QUINTO
(com curiosidade) Que
disse mais ?
JEFTÉ - Disse: « Tu sabes os mandamentos: Não rnatar, não cometer
adultério, não roubar, não levantar

falso testemunho, honrar pai e mãe ».
E eu lhe respondi com, a mágoa no
coração ». Tenho observado tudo isto
desde a minha infância, mas... « Foi
então que o Rabí se voltou para mim,
e me fixou com doçura. Como um
raio de sol que, dardejando numa vasia
e fria taça de prata, acende nela mil
raios coruscantes, assim aquele olhar
desceu no fundo do meu coração, suscitando logo centelhas de vida. Com
aquele olhar, ele todo me penetrou e
conheceu e mediu a minha dolorosa
insaciabilidade e me disse: « Ainda
uma cousa te falta ». Um frêmito perpassou todo o meu ser e ansioso esperei
a grande revelação: « Vende tudo o que
tens, dá aos pobres, vem e <regue-me. » ,•
O convite era magnífico; a libertação de
tuclo, a renúncia de tudo para, sem
tropeço e leve e purificado, estar pronto
a caminhar para a vida eterna. Es-,
tava já para gritar-lhe: « Eis-me, tomame contigo. Onde tu fores te seguirei... »
QuiNTO - - Estavas para fazer isto ?!
JEFTÉ -- ... Quando entre mim e^o
Rabí, apareceu um misterioso íanHonrarás teu pai, 4
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tasma, que tinha as feições e semelhança de meu pai... de Ananias... Ele me
esperava em Jerusalém, na casa dos
mortos de toda a nossa família. Procurei ainda o olhar do Galiléu, mas ;á
não pude encontrá-lo. Tinha-o voltado
para outra parte... fixo num ponto longe... muito longe... além dos confins
do céu. Aquela sombra me envolveu
mais densa ainda; afastei-me; retomei
a estrada e... a noite mais tétnca dominou o meu coração. Agora sabes
de tudo, ó Quinto.

CENA V
ISMAEL e os mesmos, depois ISAAC
ISMAEL — (entra fugindo pela direita; é um menino, vestido com uma curta
veste de pastor) Socorro! Senhor, socorro! (atira-se aos pés de Quinto)
QUINTO — (rindo) De onde surgiu
este menino ?
ISMAEL -- Socorro! Isaac quer me
bater!
JEFTÉ — Levanta-te! Quem é você ?
\(Ismael Levanta-se tremendo de medo)
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ISMAEL - - Isaac me quer chicotear
até matar-me.
QUINTO — Olá! Davi não tremia assim quando.se achava diante de Golias,
que era um gigante! Vê, Jefté, como
eu conheço a história do teu povo ?
ISMAEL — Mas Davi combatia com
Deus contra um inimigo de Israel,
enquanto eu...
JEFTÉ - - Enquanto tu ?...
QUINTO -- (rindo) O garoto não é
nada tolo!
ISAAC -- (entra pela direita empunhando um chicote) Ah! tratante, pensavas escapar-me, mas não te deixarei
tão depressa.
JEFTÉ -- O Isaac, que é que te íez
este menino ?
ISAAC -- Meu senhor. Este é um
escravo de meu amo. Ele acompanhava,
com outros pastores, um rebanho de
ovelhas nas pastagens do monte Gilead;
a certa altura abandonou os companheiros, e voltou atrás. Já ha vários
dias que fui avisado da sua fuga, e
somente agora, por acaso, descobri
que rodava aqui em Jerusalém, perto.
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de casa. Arrastei-o para o pátio, e
agora estava para fazer-lhe experimentar o chicote, quando me escapou das
mãos, enfiando-se pela escada do terraço e refugiando-se aqui.
QUINTO — (rindo) Ah! serelepel
JEFTÉ — (sorrindo) Como te chamas ?
ISMAEL -- (sempre com medo) Ismael... sou órfão de Eleázaro... servo de
Ananias.
JEFTÉ--Sabes quem sou eu?
ISMAEL
(olhando-o detidamente)
Não... mas te conheço...
i- QUINTO -- Resposta digna de uma
pitoniza!
JEFTÉ -- (rindo) Como podes dizer
que me conheces, se não sabes quem
eu seja ?
ISMAEL -- (olhando Lraac de soslaio)
Se Isaac não abaixa o chicote, como
posso ter fôlego para falar ?
QUINTO -- Por Júpiter Capitolino!...
Este moleque é um artista. Se estivesse
em Roma, enviá-lo-ia a um mestre
grego para fazer dele um literato.
JEFTÉ - - Deixa, Isaac! Ficarei eu
com este menino.
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ISAAC -- (inclinando-se) Seja feita a
vontade de meu senhor!
ISMAEL -- (ajoelhando-se) Somente agora, pelo teu proceder, conheço que
és o filho do meu senhor, por isto
beijo a orla do teu vestido.
QUINTO -- (levantando-o) Ergue-te e
explica o enigma.
JEFTÉ -- Corno é que me conheces?
ISMAEL ~ - Eu te vi, ó meu senhor,
uns dias atrás nas margens do Jordão,
quando falavas com Jesus Nazareno.
Lembras-te ? Estavas de pé atrás dele;
eu, ao invés, estava ajoelhado a seus
pés,e ele enquanto falava, passava as
mãos pelos meus cabelos...
JEFTÉ - - Tu ?!... E como é que estavas lá ?!
ISMAEL -- Desde que deixei os meus
companheiros, estive sempre com ele.
Até foi por causa dele que os deixei.
JEFTÉ -- Conta-me. Como foi?
ISMAEL — Certa manhã, percebi que
unia ovelha se tinha desgarrado do
rebanho durante a noite. Separei-rne do
grupo e pus-me a procurá-la. Depois
de achá-la, voltava para as tendas com
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a minha ovelhinha às costas, quando
me encontrei com o Nazareno que
passava seguido por grande multidão. E o Nazareno, apontando-me
aos outros, disse: -- « Eis! se alguém
tem cem ovelhas e uma destas se desgarra, ele deixa as noventa e nove nos
montes e vai em busca da ovelha
perdida. Se consegue achá-la, na verdade, alegra-se mais por esta, do que
pelas noventa e nove que estavam
salvas ». Depois me chamou para
junto de si e acariciando-me exclamou:
« Deste modo, é vontade de Vosso Pai
que nenhum destes meninos pereça»—
E aquilo que ele disse me causou tanta
doçura, que escondendo o rosto entre
as mãos, chorei. Dali por diante não
pude mais separar-me dele. Tu não
sabes, meu senhor, como ele é bom e
quem realmente ele seja!
QUINTO — Quem é? Vejamos um
pouco.
ISMAEL -- (com veemência) É o Messias!
JEFTÉ — (enternecido) Como o sabes tu ?
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ISMAEL -- (c. a.} É o Rei dos Judeus
que nasceu.
QUINTO -- (severo) Que estás dizendo, menino ? Vê lá!
ISMAEL - - Todos o dizem, e ele mesmo o afirma e na verdade eu vos asseguro que ele não é capaz de mentir.
Todos os dias faz novos prodígios. Dá
a vista aos cegos; endireita os aleijados;
cura os leprosos. Em Betânia, ha
poucos dias, ressuscitou do sepulcro
um homem que já estava enterrado ha
quatro dias. Ainda mais, hoje mesmo
Jesus entrará em Jerusalém e o povo
está indo ao seu encontro com ramos de oliveira e folhas de palmeira,
para gritar-lhe: Hosana! Eu o precedi
hoje de manhã para assistir o seu
triunfo.
JEFTÉ -- (como se acordasse de um.
sonho) Hoje?... entrará em Jerusalém?
De que lado ?
ISMAEL - - Vem de "Betfagé. Se quiseres, eu te acompanharei até lá.
QUINTO -- Pelos deuses do Olimpo!
Isto é deveras interessante. Vamos
ver, Jefté ?
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JEFTÉ -- (como se fonhafjé) Sim...
sim... precedei-me... eu já vou...
QUINTO - - Espero-te aqui em baixo,
à porta da casa. (Quinto e Ismael saem)
CENA VI
ANANIAS, JÔNATAS c JEFTÉ
ANANIAS -- (com JSnalas, da esquerda) Já se foi o Romano ?
JEFTÉ -- Sim...
ANANIAS -- (severo) Escuta... não deves ser seu amigo.
JÔNATAS -- Permite, justo Ananias,
uma observação: A amizade dos mais
fortes, é preciso saber usá-la com muito
cuidado; pode servir. Compreendes ?
Agora somos ainda poucos e fracos.
Convém ser prudente como a serpente
e astuto como a raposa. E quando
chegar o nosso dia, então, como as
feras do Jordão, que na época das
cheias são expulsas das selvas para as
campinas, rugindo, nos atiraremos de
improviso contra as águias romanas.
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ANANIAS — Meu filho, conserva tua
espada afiada, porque este dia não
está longe, e os olhares de Israel estão
fixos em ti. (Ouve-se rumor de povo).
JÔNATAS -- Que será isto? (aproxima-se do parapedo do terraço) Olhai
quanto povo com ar festivo se dirige
para o Monte das Oliveiras. Que será
isto?
' JEFTÉ--Sim, vão ao encontro de
Jesus Nazareno que chega de Betfagé.
r JÔNATAS -- (escandalizado) Que dizes ? Aquele blasfemaclor ousa entrar
na cidade santa ? Tu não sabes, Jefté,
quem ele seja! Ele se proclama o Messias. É um profanador da lei.
JEFTÉ -- ...e no entanto me disseram
que faz grandes prodígios.
JÔNATAS -- (com desdém) É uimendemoninhado.
ANANIAS - - (com firmeza) Quem quer
que se atravesse na estrada da redenção de Israel, seja arrancado como
a cizânia, e atirado ao fogo. Tudo deve
sacrificar-se a este único ideal: « Libertação »!
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JÔNATAS - - Em Jerusalém! O blasfemador! É preciso que se avise já o
Sumo Sacerdote.
ANANIAS - - Entra em casa, escreve,
e mandarei já um meu servo levar o
escrito a Cáifaz. (,m.i pela esquerda)

CENA VII
ISMAEL e JEFTÉ
ISMAEL -- (entrando pela direita) Então, meu senhor, não vens ?... O romano
te espera.
JEFTÉ -- (na maior desolação) Ide
vós... eu não posso acompanhá-lo...
Ide vós!...
Cai o pano

SEGUNDO QUADRO
Mesma cena do quadro precedente.
Junto da balaustrada do terraço, em
um vaso floresce uma roseira. Ao levantar-se o pano, os primeiros albores
começam a clarear o dia; o horizonte
vai-se aos poucos iluminando com as
cores da aurora.
CENA I
JEFTÉ e ISMAEL
JEFTÉ -- (está em pé junto da balaustrada do terraço. Ismael entra apressado
pela direita).
JEFTÉ -- (ansioso) Então? Oue conseguiste saber ?
ISMAEL -- (com voz quasi em pranto)
Ah! Meu senhor! É tudo verdade. Aquilo que te contou ontem aquele mendigo
é a pura e triste realidade.
JEFTÉ
(depois de breve pausa)
Como pudeste verificar isto ?
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ISMAEL - - Esta noite, apenas me
mandaste saber notícias na cidade,
dirigi-me para a grande praça, onde
estão armadas as inúmeras tendas dos
forasteiros que vieram a Jerusalém
para a Páscoa. Pelo caminho encontrei
um grupo de discípulos do Mestre,
pouco distante da casa do velho Anaz.
JEFTÉ -- E perguntaste a eles?
ISMAEL -- Sim. E por meio deles
soube que Jesus Nazareno tinha sido
arrastado para aquela casa, rodeado
por servos do Sinédrio e acompanhado
por vários ministros dos Sacerdotes e
dos Fariseus. Estava amarrado com
cordas... com grossas cordas como um
malfeitor... Imagina, ó meu senhor!
O bom Mestre... como um malfeitor!
JEFTÉ -- (com voz firme, que deixa
entrever, porém, o íntimo esjôrço para
dominar-se) Continua. Conta tudo sem
te interromper.
ISMAEL — O que terá acontecido lá
dentro, não sei; esteve porém pouco
tempo, porque daí a pouco eu mesmo vi
a coorte dos ministros e dos criados
do Sinédrio sair da casa de Anaz... e
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o Mestre estava no meio deles que o
empurravam com força, como se estivessem com pressa... e o "apertavam
fortemente como se temessem que lhes
escapasse.
JEFTÉ--Soubeste para?onde o levaram ?
ISMAEL -- Sim. Eu os acompanhei...
ao palácio do Sumo Sacerdote... e
ainda está lá. Ha muita gente parada na
praça, e continuamente chegam liteiras
dos sacerdotes, e chegam Escnbas e
Anciãos do povo e Fariseus. Que estará
acontecendo ? Eu vi sair pelo portão
um dos discípulos da Gahléia, que se
chama Simão. Perguntei, mas não
quis me dizer nada. Abraçou-me fortemente, beijou-me, e as lágrimas que
escorriam de seus olhos me molharam
também a mim. Chorava, o irmão de
Simão. Além disso ha muita gente
chorando na cidade; mas todos choram
em silêncio e sufocam os gemidos para
que os outros não escutem, (pausa).
JEFTÉ -- (com voz trêmula) Nada mais sabes dizer ?
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ISMAEL — Ouvi dizer que apenas
clareasse o dia, seria levado ao Governador Romano. A estas horas é capaz
de já estar no Pretório. Eu vim correndo
para te contar tudo isto... (prorrompendo em pranto) Meu senhor! dize-me...
que será feito dele ? Por que o tratam
assim ?
JEFTÉ — (falando mais consigo do
que com Ismael) Por que ? Nem eu nem
tu podemos saber. Ele, só ele o sabe,
porque ele é a verdade, e à verdade
nada é oculto.
ISMAEL—Meu Senhor, tu és sábio, tu
és poderoso, tu és bom. Salva-o, se podes.
JEFTÉ — Menino! Como queres que
eu possa mais do que ele ? (pausa)
Disseste que o Mestre será conduzido a
Pôncio Pilatos ?

ISMAEL — Assim ouvi dizer.
JEFTÉ -- (depois de um instante de
rejlexão) Sabes onde mora Quinto Lúcio
ISMAEL — O estrangeiro, teu amigo ?
Sei.
JEFTÉ — Pois bem, vai ter depressa
com ele. Conta-lhe tudo, tudo o que

me contaste e em meu nome pede-lhe
que informe a seu primo Pôncio Pilatos,
sobre a malvadez dos inimigos do
Mestre.
ISMAEL -- Não queres escrever isto
tudo ao teu amigo, para que tenha
somente que apresentar a tua carta ?
J E F T É - - N o meu escrito, menino,
Quinto leria menos claro do que na
bondade dos teus olhos ingênuos e na
palidez do teu rosto amargurado. Vai
depressa, Ismael, que eu temo ;á seja
tarde. E não te afastes da casa de
Lúcio sem teres falado com ele. E se
as portas da casa estiverem fechadas,
chama e grita em meu nome, e ser-te-ao
abertas.
ISMAEL — Obedecerei, meu senhor.
(sai pela direita).

CENA II
ISAAC e JEFTÉ
ISAAC -- (entra pela direita, enquanto
sai Ismael) Onde vais, menino?... Onde
corres?... Tu foges sempre, como uma
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lebre perseguida! Mas eu saberei agarrar-te. Onde passaste a noite ?
JEFTÉ (calmo) Deixa-o passar,
IsaacI Ele obedece às minhas ordens.
IsAAC -- (inclinando-se humildemen.té) Perdoa, ó nobre filho do meu senhor,
não tinha visto.
JEFTÉ - - Procura vás por mim ?
ISAAC--Propriamente por ti não...
(abaixando a voz) Obedeço a uma ordem de Ananias, teu pai.

JEFTÉ -- Posso saber qual é?
ISAAC -- Sabê-la-ás
agora mesmo
-com os teus ouvidos se permaneceres
no terraço, (soltando-se para o interior,
à direita) Entrai e sentai-vos, enquanto
vos anuncio a meu senhor, para que
•ele vê; a que vós fostes pressuroso em
atender a seu chamado.
JEFTÉ -- (a Isaac) Quem está lá
•em baixo?
ISAAC -- O Rabí Jônatas e Rubem,
o grande entre os príncipes do Sinédrio.
JEFTÉ--Prefiro não me encontrar
com eles. Espera-os tu mesmo. Eu
anunciarei a meu pai a visita, (sã L)

CENA III
ISAAC, RUBEM e JÔNATAS
(Rubem e Já natas entram pela direita)
RUBEM -- (com muita calma a Isaac)
Estás certo de que o teu senhor já se
levantou ?
ISAAC -- Passou toda a noite velando, à espera de notícias.
RUBEM -- (sorrindo) Agora tê-las-á.
JÔNATAS - - E como convergem! (rL
A Lraac) Porque não o chamas logo ?
Porque não lhe anuncias que ó mesmo
grande Rubem veio pessoalmente ter
com ele ?
ISAAC -- Porque Jefté, seu filho, já
foi preveni-lo.
RUBEM -- A propósito. Como se explica, ó Jônatas, que Jefté, esteja
nestes dias tão afastado de nós ? Não
nos tinhas prometido fazer deste jovem
um dos nossos adeptos ?
JÔNATAS - - Eh! Temo que Jefté sofra
intimamente de um mal secreto.
RUBEM -- (irônico) Doente de um
mal secreto ?! Deveria ir também ele,
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como os leprosos, os aleijados, tocar a
orla das vestes do Nazareno, (ri) Ah!...
Na verdade, Jônatas, os nós das nossas
cordas são muito fortes e resistem também aos prodígios deste profeta da Galiléial Ou talvez lhe apertem tanto os
pulsos que o impedem de impor as
mãos sobre os nossos guardas e de erguê-las ao Pai que está no Céu para
pedir socorro! (prorrompe em jragorosa
gargalhada).
JÔNATAS -- (fazendo eco) Dizes bem,
ó grande Rubem! Dizes bem!
RUBEM -- (mudando de tom) Olha,
Jônatas! Não deves esquecer a tua
obrigação. Jefté é rico e precisa ser dos
nossos, Anaz e Caifaz teem muita
esperança neste seu parente!
JÔNATAS — Com o tempo e com a
astúcia chegaremos até lá...
RUBEM - - Tu sabes que Anaz é
rico e Caifaz é poderoso. Saberão recompensar quem os serve.
JÔNATAS — (com olhos brilhantes) Eu
o sei, ó grande Rubem... e não medirei
sacrifícios para chegar ao ponto desejado.
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ISAAC -- (que jicoíi esperando junto
da porta da esquerda) Eis Ananias que
se encaminha para vós. (inclina-se}

CENA IV
ANANIAS, os mesmos, depois JEFTÉ
ANANIAS ~- (da esquerda) A paz seja
convosco
JÔNATAS - - E contigo também, ó
justo Ananias.
/
ANANIAS — Grande Rubem, imensa
é a tua bondade, por teres-te dignado
chegar até minha casa...
RUBEM -- As grandes horas devem
de ser passadas juntos. A tua enfermidade te impede de ires ao Sinédrio;
por isto eu vim a tua casa.
ANANIAS -- (senlando-se e convidando os hóspedes a sentarem-se) E então ?
Tudo corre bem ?
JÔNATAS — O Deus dos nossos pais
está conosco.
RUBEM--(a Lraac) Isaac! Peço-te
vigies para que os meus servos não se
afastem da porta da casa. E se por

— 116 -

— 117 —

ventura chegar a liteira de Caifaz, vem
logo avisar-me.
ISAAC -- (inclinando^fé) Serás obedecido, (saí pela direita)
RUBEM - - Já sabes da prisão no
monte das Oliveiras ?
ANANIAS - - Isaac me informou. Admiro-me como os discípulos do Nazare710 não tenham feito resistência!
RUBEM--Resistir! Estúpidas ovelhas, que debandaram apenas perceberam a presença do lobo.
JÔNATAS - - (melífluo)
Dizes bem,
grande Rubem: estúpidas ovelhas!
ANANIAS - - E o réu foi interrogado ?
RUBEM -- Apenas clareou o dia, foi
interrogado por Caifaz.
ANANIAS -- Foram ouvidas as testemunhas ?
RUBEM -- Que necessidade havia de
testemunhas ? O falso Messias blasfemou diante do mesmo Sumo Sacerdote, e perante o Sinédrio, chamou-se
Filho de Deus. Agora Pilatos fará
justiça deste blasfemador.
ANANIAS-~ Pilatos?! Vós o julgais
capaz de fazer justiça ? Um romano ?

JÔNATAS - - Terá que haver-se conosco.
ANANIAS - Mas dize-me, ó doutor
da lei: O Nazareno é Galileu. Nestes
dias, estando o Tetrarca da Galiléia
aqui em Jerusalém, não deveria ser
ele a julgá-lo ?
JÔNATAS — O mesmo Governador
Romano foi deste parecer, por isso
enviou o Galileu a Herodes. Fez isto
mais por vileza, para livrar-se de um
processo; mas... (meneia a cabeça)
RUBEM -- Que quereis esperar de
um íracalhao como Herodes Aniipas ?
ANANIAS -- (com energia) É melhor
um descendente de Herodes, o grande,
do que um Procurador do César Romano.
RUBEM -- O caso é que Herodes,
que tinha ainda os olhos vermelhos
pelas abundantes libações da noite,
achou a coisa muito alegre, mas nada
interessante, pois o Profeta não sabia
fazer milagres; e enviou novamente o
Nazareno, vestido, por zombaria, com
uma veste branca, ao Pretório. E
agora é Pilatos quem vai julgá-lo.
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ANANIAS — Como poderá condenálo, se o delito de Jesus é ter injuriado
a ressurreição de Israel, ter induzido
o povo a submeter-se aos tributos de
Roma, ter profetizado que nos será
arrebatado o reino dado por Deus aos
nossos pais e que será entregue a outra
nação ? Este Galileu é aliado dos
Romanos. Como poderá ser condenado
por um deles?
JÔNATAS - - Eu em vez temo a fúria
do povo. Se o povo estiver conosco,
Pilatos cederá; mas se o povo, que há
poucos dias o aclamava pelas ruas da
Cidade Santa, se puser a defendê-lo,
as cousas poderiam voltar-se contra
nós. (Neste momento aparece Jejté, na
porta da esquerda, sem ser observado,
e fica escutando).
RUBEM -- (rindo às gargalhadas) Perdoa, justo Ananias, e tu também, ó
Jônatas, mas na verdade vos digo que
pareceis dois meninos aos quais não
ajudam o estudo e a experiência dos
anos. Oue estais pensando ? Que os
príncipes do Sinédrio tenham agido
tolamente ? O povo ? O povo é uma

grande besta, gosta de zurrar e mostrar
o seu vozeirão, que lhe sai da enorme
garganta como um trovão, pouco se
importando se é para aplaudir um
triunfo ou para condenar à morte.
Se um cão ladra na rua silenciosa, em
pouco tempo todas as casas retumbarão de latidos...
Basta alguma bolsa de dinheiro bem
distribuído para comprar um povo
inteiro, que se vende sem estar ao par
do negócio e só recebe pauladas, e ainda
agradece o presente... (ri)
JÔNATAS -- (prorrompendo em gargalhadas} Dizes bem, ó Rubem... alguma bolsa de dinheiro bem distribuído... e que rendimento!... Como o
negócio que fizemos com o Iscariotes.
RUBEM -- (compungido) Não me fales nele... o demônio tenha consigo
a sua alma negra.
ANANIAS — (Jranzindo as sobrancelhas) De que negócio falais ?
RUBEM -- Nada, nada, ó justo Ananias. Todo meio é lícito para alcançar
um bom fim. E nem deveis vos preocupar com Pôncio Pilatos... O Sumo
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Sacerdote Caifaz, aconselhado por mim,
previu tudo... Vede; entre os nossos
havia algumas almas simples que sentiam remorsos em condenar à morte
um homem que não matou ninguém,
nem roubou...
Mas Caifaz bem que soube dissipar
estes escrúpulos: « Se deixarmos vivo
este homem, exclamou no meio do
Smédrio, todos crerão nele e virão
os Romanos e exterminarão o nosso
país e a nossa nação; portanto convém
que um homem morra pelo povo,
antes que a nação inteira pereça ».
ANANIAS -- (com j orça) Assim devem
falar os filhos de Israel!
RUBEM -- (com sarcasmo) E como
tu, ó cândido Ananias, aqueles timoratos julgaram necessária a morte do
Galileu para salvar a nação da ameaça
de Roma.
ANANIAS -- (olhando turvamente para
Rubem) Que significa isto ? Não compreendi bem.
RUBEM -- (c. a.) Significa que esta
manhã Caifaz fez denunciar ao procurador de Tibério o Nazareno, pelo delito
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contrário. Afirmando ele que é Rei dos
Judeus, tornou-se rebelde contra o
César de Roma. E é o zeloso Caifaz
que exige do Procurador Romano o
respeito às leis do Império.
O povo, estúpido, pago, ameaça, se
não se fizer justiça, (ri) Compreendes
agora ?
(Ananias pálido agarra-se aos braços
da cadeira, para Levantar-se e j alar; atrás
dele aparece Jejte)
JEFTÉ -- (batendo palmas) Os histriões do teatro, quando termina a
peça, pedem aplausos. Eu te aplaudo,
ó grande Rubem, mesmo sem ser pedido.
RUBEM -- (palidíssimo) Que queres
dizer, ó jovem Jefté?
JEFTÉ - - E tu que não és um cândido
e crédulo filho de Israel, tu que compras e não te vendes... por que pagas
o seu sangue ?
RUBEM -- Queres provocar-me ?
JEFTÉ—Quero conhecer a verdade;
agora e sempre a verdade.
RUBEM -- (avançando, quasi ameaçador) Ai daquele que disse: « Quem
não está comigo, está contra mim ».
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desafiava, agora conhecerá; se a conhecia, agora a experimentará. No sangue
descontará as miquidades...
JEFTÉ -- (interrompendo-o)... as iniquidades que vos atirou em rosto, para
que a verdade fizesse justiça.
ANANIAS -- (com tom de. voz mais de
reprovação do que de desagradável surpreza) Jeftél Que estás dizendo ?!
JÔNATAS -- (baixo a Rubem] Em verdade te digo que este moço muitas
vezes fala sem nexo.
RUBEM -- (a J ônatas com raiva} Com
nexo ou sem nexo, parece que não
percebes o veneno de suas palavras.
Q Jeftél Deves ter aprendido muita
cousa nas tuas longas viagens em países
estrangeiros... mas muitas também deves ter esquecido...
JEFTÉ--Dize-me! Que foi que eu
esqueci ?
RUBEM -- (com desprezo) Pergunta
a teu pai.
JEFTÉ — Duas cousas meu pai me
ensinou: amar a pátria e dizer a
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penso ter esquecido.
ISAAC— (entrando pela direita) Grande Rubem! O Sumo Sacerdote Caifaz
mandou a liteira para levar-te. Pede-te que vistas os teus paramentos
solenes e vás ter com ele.
RUBEM -- (com um raio de alegria)
Ah! Entendeste ? « Os paramentos solenes ».
ANANIAS - - Que significa isto ?
RUBEM — Que a vitória é do Sinéclrio e que os seus príncipes querem
celebrá-la imediatamente. Isaac, vai
adiante de mim. Tu me acompanhas,
Jônatas ? A paz seja contigo e com os
teus, Ananias.
ANANIAS -- (com olhar turbado} Deus
nos guarde, ó grande Rubem.
JÔNATAS -- (baixo a Jejle) Meu bom
Jefté! Um pouco mais de prudência e
de moderação e depois serás perfeito!
E necessário ter sagacidade para poder
chegar...
JEFTÉ -- (qua,ri rindo e com desprezo)
Chegar ? Onde ? Onde tu queres ? Perdes o teu tempo, Jônatas! Emprega-o
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melhor; que o tempo é... dinheiro.
É dinheiro, Jônatas, pensa bem (Jônatas que compreende a indireta, com um
esgar deixa Jejté e acompanha Rubem).

sentimento que ardia em teu peito.
E desde que a pátria te chama, vai, ó
campeão de Israel, vai pelos caminhos
ainda limpos dos montes e dos vales;
onde vivem irmãos cujas energias ainda
se conservam intatas, de corações sinceros e sangue puro, vai e chama a
reunir para a redenção de nossa gente...
Vai... mas longe destes enfatuadòs poderosos, destes vermes nojentos e inchados, que empestam, mais do que os
leprosos, as ruas da Cidade Santa.
Faze isto, por Israel, ó meu filho, e os
meus olhos poderão cerrar-se placidamente, para se abrirem no seio de
Abraão.
JEFTÉ -- (depois de uma paum e
com doçura) Não é este o meu caminho,
ó pai!
ANANIAS —Por que ? Então recusas ?
JEFTÉ -- (Meneando a cabeça) Não
basta arnar, para fazer bem. É preciso
crer e ter íé na própria empresa.
A N A N I A . S - - E tu... não tens fé no
nosso destino ? Que caminho então
queres seguir ? Já o conheces ? Já o
escolheste ?

CENA V

ANANIAS e JEFTÉ
ANANIAS — (beijando a mão de Jejíé)
Oh! Meu filho! Nunca te ouvi falar
assim... De ha muito que esperava
ansiosamente esta revelação; finalmente as nuvens que toldavam o teu espírito se dissiparam, ao fulgor improviso
da tua cólera. Nesta chama de rebelião,
que talvez te perde aos olhos dos grandes do Sinédrio, eu te achei de novo.
Sé bendito.
JEFTÉ -- (acariciando o pai) Nunca
duvidei da justiça de teu coração, ó
pai! A chama do grande amor, às vezes,
se ofusca... mas... mas a quem muito
ama muito deve perdoar-se.
ANANIAS -- Nas tuas palavras de
fogo, junto com o teu, ardia também o
meu rancor. Soubeste dar forma ao
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JEFTÉ -- (como se estivesse sonhando)
Espero a minha hora, e somente quando
ela chegar, poderei responder à minha
própria dúvida.
ANANIAS - - E como poderei compreender quando a tua hora chegou ?
JEFTÉ — (depois de uma pausa) Meu
pai. Já me viste chorar alguma vez?
ANANIAS -- Não me lembro.
J E F T É - - E no entanto eu já sofri
muito. Escuta-me: quando vires uma
lágrima brilhar nos meus olhos, então
sabe que a. minha hora é chegada. A
lágrima não é somente a pérola da
dor, mas às vezes é também a pequena gota de orvalho que banha a aridez do deserto.

CENA VI
ISAAC, os mesmos, depois QUINTO
ISAAC - - (da direita, com ar desconfiado) O estrangeiro te procura, Jefté.
JEFTÉ — Quinto Lúcio? Aqui o espero. (Isaac sai pela direita).
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ó venerando Ananias. Eis-me, ó Jefté,
pronto ao teu chamado.
JEFTÉ -- Encontras te Ismael?
QUINTO — O teu simpático embaixador encontrou-me no caminho. A
mensagem certamente ter-me-ia chegado muito tarde, se eu não tivesse
precedido o teu desejo, que, na verdade, era também o meu.
JEFTÉ — T u ? Falaste ao governador ?
QUINTO--Precisamente... em favor
do jovem Rabí. Que achas de estranho ? Sabe que no mesmo dia em que
o Nazareno entrou na cidade, eu,
acompanhado pelo teu pastorsinho, e
graças a dois discípulos da Galiléia,
que depois soube chamarem-se Felipe
e André, aproximei-me do mestre e
ouvi muitas cousas da sua boca. É
grande este humilde filósofo! Pedir
agora a sua morte é uma iniqüidade,
um crime!
JEFTÉ -- Disseste isto a Pôncio Pila tos ?...
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QUINTO - Avisado, pelo meu liberto, do que acontecia, fui logo ao Pretório; mas Pôncio Pilatos já estava
sentado no Litóstrato. Então falei com
a sua esposa, a qual me contou que
naquela noite tivera sonhos terríveis,
por causa do Rabí da Galiléia. Por esta
dupla razão, persuadí-a avisasse a seu
marido, suplicando-lhe não quisesse
tomar sobre si a condenação de um
inocente. Na verdade, o Governador
fez tudo o que podia para livrá-lo,
pois não achava nele culpa alguma...
Mas a multidão, como que dominada
pelas mesmas fúrias, reclamava, aos
gritos, que íôsse condenado.
ANANIAS -- A fera, açulada, urrava
com todo o seu vozeirão...
QuiNTO -- Pilatos pensou abrandar
a íúria do povo mandando-o flagelar
até ficar banhado em sangue, apresentando-o assim da sacada do palácio
ao povo que enchia a grande praça.
Mas, em baixo, a multidão, tumultuando corno maré tempestuosa e ameaçadora, gritava: « Ai de ti, ó Pôncio Pilatos!
Se deixas livre este homem, não és
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amigo de César. Ele subleva todo o
povo e o incita a não pagar o tributo
a César; ele se declara o Cristo Rei.
Se, portanto, se faz rei, rebela-se contra o mesmo César, pois nós não reconhecemos outro rei sinão o César
Romano ».

JEFTÉ -- (a Ananlas que se tornara
patidíffimo) Não escutes, meu pai.
QUINTO -- (a Ananias) Não, ó venerando filho de Israel. Não deves ouvir
que os teus irmãos na Cidade Santa cie
Judéia fizeram-se delatores, junto do
magistrado de Roma, de um deles
mesmos, acusando-o falsamente de rebelião contra o Império.
ANANIAS -- (e j j orçando-se por levantar-se) Pela amizade que te une a meu
filho, promete-me que, voltando- a Roma, nada dirás do que hoje foste
obrigado a ver.
QUINTO - - De que serve agora o
silêncio ? O vento levará através do
mundo a notícia. E Atenas, ouvindo-a,
terá um sorriso de alívio. Mais benigna
será para ela a sombra de Sócrates.
Honrarás teu pai, 5
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Hoje também
seu Mestre.

Jerusalém sacrifica o

JEFTÉ -- (com acento de dor) Sacrifica?... Hoje?... Então Pôncio Pilatos assinou a condenação ?
ANANIAS -— Cedeu diante da multidão enfurecida.
OuiNTO - - E principalmente em vista das ameaças do Sinédrio. Para evitar
um levante do povo, e repressões violentas, abandonou aquele Mestre manso e sábio à vingança de Jerusalém.
Eu sinto também pelo bom nome de
Roma. « Estou inocente do sangue deste
justo », exclamou Pila tos entregando
a vítima aos seus algozes. « Que nos
importa a nós ? » respondeu o povo
com um urro infernal, fazendo estremecer o céu; e com as mãos estendidas
para o pináculo do Templo: « Que seu
sangue caia sobre nossos filhos ». Na
verdade, pareceu-me ver aqueles rostos
banharem-se de fortes manchas vermelhas, e as colunas do pórtico de
Salomão tremerem desde os alicerces,
sob o peso de tamanha blasfêmia.
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ANANIAS -- (agarrando as mãos de
Jejfé)
Pela primeira vez em minha
vida, sinto temor pela salvação de
Israel. Jefté! Que é isto que sinto
morrer em mim ?
. JEFTÉ -- (a Ananias, com tristeza}
É a agonia de um sonho, (yolvendo-se
para Quinto, ansioso) Dize-me, Quinto:
O Mestre, que dizia ? Que fazia ?
QUINTO — Calava. Sofria. E dir-sela que sofria, não pelas suas feridas,
mas pelos mesmos que o faziam sofrer.
Volvia o olhar para aquela turba feroz,
e depois o elevava lá para um ponto
ignoto... que só ele sabe descortinar.
JEFTÉ - - (animando-se) Ah! Sim?
Como outrora... como sempre. Olha
a meta de luz que está além dos confins
do céu. Lá, ó pai, lá está a liberdade,
que não conhece escravidão, lá está
a justiça que não conhece falsidade,
lá está o amor que não conhece ódio...
ANANIAS -- (nien.ean.do a cabeça) Eu
não alcançarei, ó Jefté, esta terra
prometida. Agora somente sinto todo
o peso da minha velhice, e os meus olhos
se descerram para a luz...
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JEFTÉ --- Apoia-te em mim, ó meu
dileto pai... e ser-me-á doce o peso.
Pudesse ainda ter a força para acompanhar-te até lá...

CENA VII
ISMAEL e os mesmos
ISMAEL — (da direita) Senhor! Senhor! Eles vêem aí! Depressa se quereis
vê-lo ainda. Eles o conduzem ao Gólgota.
ANANIAS — Ao Gólgota! ?... Então
vão crucificá-lo!
QUINTO — (encostado ao parapeilo)
Estão passando aqui em baixo. Eis
o cortejo que se aproxima. (Ouve-fe
barulho vindo da rua).
JEFTÉ -- (Como petrificado) Eles o
crucificam!...
ISMAEL -- (no parapeito) Olhai!...
ANANIAS -- (com horror} Não! Que
os meus olhos não vejam, e meus ouvidos não ouçam, para que o sangue
desse justo não caia também sobre
mim!

loo

JEFTÉ -- (como evocando uma lembrança} Então ele disse: « Quem não
carrega a sua cruz e não me segue,
não pode ser meu discípulo ».
ISMAEL — Olhai. Os príncipes do Sinédrio... estão todos com vestimentas
fulgurantes, como se acompanhassem
um rei...
JEFTÉ -- (jala como inspirado) Sim,
acompanham o Rei...
OuiNTO — Olha os sacerdotes... e
Caifâz está à frente deles. Dir-se-ia
que vão celebrar um sacrifício.
JEFTÉ -- (c. a.) O sacrifício se cumpre, e a Hóstia se imola!
ISMAEL
Olhai aqui embaixo...
aqueles homens que choram... eu os
conheço muito bem. Um é o discípulo
João; o outro é aquele-Lázaro de Betânia que o Mestre ressuscitou da
morte.
QUINTO — Aquelas mulheres que se
aproximam de João, quem são ?
ISMAEL -- Quais ?... (com um grito
lancinante} Ah! é a mãe!
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QUINTO — (com profunda compaixão)
Aquela ? Pobre mulher! É a mesma
dor que a sustenta!
ISMAEL — (com um movimento rápido,
colhe as rosas do roseiral) Não tenho
outra cousa para oferecer, (beija uma
rosa e a atira para baixo).
QUINTO — Chega o Centurião Longino, à frente dos legionários... (dando
um grito) Eis o Nazareno! Está aí...
(Ananias cobre o rosto com o manto;
Jefté, como que levado por uma força
sobrehumana, aproxima-se da balanstradà).
ISMAEL -— (com um soluço) Mestre!
Bom Mestre! (abre os braços e deixa
cair a b rã cada de rosas)
QUINTO — (quasi com alegria] Ele
ouviu! Ergue"o rosto! Olhou para nós!...
ISMAEL -- (com voz eutrecortada pelo
pranto e com infinita ternura) Sorri.
Ele sorriu!...
JEFTÉ -- (caindo de joelhos, quasi
desmaiado) Santo! Santo! Santo!
QUINTO e ANANIAS ~- (correndo a
erguê-lo) Jefté! Que sentes ? (acomodam-no no leito)
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JEFTÉ -- (transfigurado} Olhou para
mim... como naquele dia... mais intensamente do que então... mais profundamente... Agora é tudo luz diante de
mim.
ANANIAS - - (comovido e percebendo
uma lágrima najace de JeJU) Tu choras ?
JEFTÉ -- (com alegria) Sim... a fonte
da vida jorrou na aridez do meu coração... chegou a minha hora! (vai para
sair).
ANANIAS -- (procurando detê-lo) Para
onde irás, Jefté ?
J EFTÉ - - Após ele, pela estrada manchada de seu sangue, sulcada pelo
madeiro da sua Cruz. Caminharei após
ele, porque Ele mesmo é a meta luminosa assinalada além dos confins do
Céu.
ANANIAS — (com angústia) Jefté... e
me abandonas ?
JEFTÉ — (com extrema doçura) Apoiate a meu braço, ó pai, e não ficarás
sozinho nas trevas da tua velhice.
ISMAEL — (abraçando-se aos joelhos
de Jejté) Leva-me também contigo,
ó meu Senhor...

JEFTÉ - - Tu mesmo me guiarás até
Ele, ó Ismael, para que eu me torne
semelhante a um menino, (a Quinto,
t/ite contempla maravilhado) E tu, ó
Quinto Lúcio, volta a Roma e anuncia
perante as sete colinas eternas: « Eis
QUE DO ORIENTE CHEGA A BOA NOVA ».

CAI O PANO

