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NOITE DE REIS

(OU QUALQUER OUTRA COISA)

PRIMEIRO ATO

CENA I

Um aposento no palácio do Duque.

[Música.] Entram Orsino, Duque de Ilíria, Cúrio

e outros Lordes.

DUQUE – Se a música é o alimento do amor, não
parem de tocar. Dêem-me música em excesso;
tanta que, depois de saciar, mate de náusea o ape-
tite. Aquela toada de novo, com uma cadência que
vai morrendo no final – ah, ela chegou aos meus
ouvidos como o suave som que respira sobre um
monte de violetas, roubando e devolvendo aromas.
Basta, já chega! Não é mais tão suave como era
antes. Ah, espírito do amor, como sois ávido e vo-
raz – tanto que, indiferente à vossa capacidade,
devorais tal qual os oceanos, e nada em vós adentra,
independentemente de seu valor e nobreza, que não
caia em anulação, que não passe a ter menor valia,
até mesmo em questão de um minuto! Tantas for-
mas abriga a imaginação amorosa, que chega a
ser ela mesma fantástica.

CÚRIO – O senhor vai sair para caçar, milorde?
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DUQUE – O quê, Cúrio?

CÚRIO – Um cervo.

DUQUE – Ora, sim, sou eu, um cervo, o mais nobre
que há. Ah, quando meus olhos viram Olívia pela
primeira vez, a mim pareceu-me que ela purgava o
ar de todas as pestilências. Naquele instante transfor-
mei-me em um cervo, e os meus desejos desde então
me perseguem, como cruéis e cruentos cães de caça.

Entra Valentino.

E então? Que notícias me trazes dela?

VALENTINO – Com sua licença, senhor, tenho a di-
zer que não fui recebido; mas da criada dela trago
esta resposta: até que se tenha passado o calor de
sete verões, o próprio ar não terá a visão de seu
rosto descoberto; ela usará um véu, andará como
freira enclausurada, umedecerá seus aposentos
uma vez ao dia com a água e sal que lhe fere os
olhos. Isso tudo para conservar o falecido afeto de
um irmão, que ela deseja manter vivo e permanen-
te em sua triste lembrança.

DUQUE – Ah, ela, essa que tem um coração cons-
truído de delicadeza, a ponto de pagar essa dívida
de amor para com um irmão, como não irá ela amar,
quando a rica e dourada seta de Cupido tiver ma-
tado o rebanho de todas as outras afeições que
nela habitam; quando o fígado*,.a mente e o cora-
*
 O fígado era tido como o órgão da paixão, centro de onde

emanavam os sentimentos apaixonados, enquanto o coração
era tido como o órgão das emoções. (N.da T.)
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ção, esses tronos soberanos, estiverem todos su-
pridos e preenchidos com as doces perfeições de
um mesmo e único rei! Vamos, andando, vocês vão
na frente, rumo a doces canteiros de flores! Idéias
de amor são mais preciosas sob o dossel de um
caramanchão.

[Saem.]

CENA II

Ilíria.*

Entram Viola, um Capitão e marinheiros.

VIOLA – Que país, amigos, é este?

CAPITÃO – Ilíria, senhora.

VIOLA – E o que vou fazer eu em Ilíria? Meu ir-
mão está em Elísio, a morada dos que partiram.
Mas pode ser que ele não tenha se afogado; o que
vocês acham, marinheiros?

CAPITÃO – Foi por muita sorte que a senhora sal-
vou-se.

VIOLA – Ah, meu pobre irmão! Então pode ser que
por muita sorte ele também se tenha salvo.

CAPITÃO – É verdade, madame, e, para consolá-la
com a sorte, assegure-se do seguinte: depois que
nosso navio partiu-se ao meio, quando a senhora e
*
 Iugoslávia. (N. da T.)
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os poucos que com a senhora salvaram-se agarra-
dos em seu bote arrastado pela tormenta, avistei o
seu irmão, muito previdente no perigo, grudar-se
(coragem e esperança ensinando-lhe a prática) bem
grudado a um mastro forte que sobreviveu na su-
perfície do mar, lá onde, como Arion nas costas do
golfinho, eu o vi, familiarizando-se com as ondas,
tanto quanto eu pude ver até não enxergá-lo mais.

VIOLA – O que me dizes vale este ouro. Eu própria
ter me salvado justifica minha esperança, e minha
esperança encontra respaldo no que acabas de me
contar, que também ele pode ter escapado. Co-
nheces este país?

CAPITÃO – Sim, madame, e bem, pois nasci e me
criei a menos de três horas de viagem daqui de
onde estamos.

VIOLA – E quem governa este lugar?

CAPITÃO – Um duque de alta nobreza, tanto no
nome como na índole.

VIOLA – E qual o nome dele?

CAPITÃO – Orsino.

VIOLA – Orsino! Uma vez ouvi meu pai falando
dele. Era um homem solteiro naquela época.

CAPITÃO – E ainda o é, ou pelo menos o era até
bem pouco tempo. Faz apenas um mês eu ainda
estava aqui, e corriam boatos (como a senhora
sabe, quem é menos importante gosta de conver-
sar fiado sobre o que fazem as pessoas ilustres);
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corriam boatos de que ele procurava obter o amor
da bela Olívia.

VIOLA – E quem é ela?

CAPITÃO – Uma donzela de grande virtude, filha de
um conde que morreu há coisa de um ano, deixan-
do-a sob a guarda do filho, seu irmão, que logo de-
pois também morreu. E pelo amor que o irmão lhe
tinha (é o que dizem), ela renunciou à companhia
masculina e mesmo à simples visão de homens.

VIOLA – Ah, meu desejo seria servir a essa dama,
sem que ninguém soubesse quem sou, até eu ver
amadurecido o momento de revelar minha identi-
dade.

CAPITÃO – Esse seria um plano difícil de levar a
cabo, porque ela não admite nenhuma espécie de
solicitação, nem mesmo do Duque.

VIOLA – Capitão, tua pessoa mostra boas manei-
ras, uma atitude bonita. Embora uma natureza as-
sim, de belos muros, encerre em si muitas vezes
um ar poluído, estou pronta a acreditar que tens
pensamentos condizentes com tua bela aparência.
Eu te suplico (e te pagarei generosamente): es-
conde de todos quem eu sou, e sê meu ajudante,
pois esse disfarce, se der certo, vai tornar-se a pró-
pria forma de meu intento. Vou colocar-me a ser-
viço desse duque. Vais me apresentar a ele: eu,
um eunuco. Essa incomodação pode valer-te a
pena, pois eu sei cantar, e posso falar com ele atra-
vés da música, com vários instrumentos e voz. Isso
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vai provar que posso muito bem estar a serviço
dele. O que mais venha a acontecer, eu entrego
nas mãos do tempo. Peço apenas que ajustes o teu
silêncio ao meu engenho.

CAPITÃO – Se a senhora for o eunuco do Duque,
sou desde agora o seu servo mudo. Que meus olhos
deixem de enxergar se eu der com a língua nos
dentes.

VIOLA – Eu te agradeço. Mostra-me o caminho.

[Saem.]

CENA III

Na casa de Olívia.

Entram Sir Toby Belch e Maria.

SIR TOBY – Mas que praga é esta que minha sobri-
nha inventou, tomando a morte do irmão dessa
maneira? Estou certo de que preocupar-se é de-
clarar guerra à vida.

MARIA – Aceite minha palavra, Sir Toby: o senhor
deve chegar mais cedo quando é noite. Sua prima,
minha ama, faz grande objeção às horas impró-
prias em que o senhor aparece.

SIR TOBY – Ora, deixe que ela faça objeções im-
próprias.


