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LUXO E VAIDADE
Joaquim Manuel de Macedo
Comédia Original em Cinco Atos
Representada pela primeira vez, a 23 de Setembro de 1860, no Teatro Ginásio, pela
Companhia Dramática Nacional.
Personagens:
Maurício – empregado público.
Anastácio – fazendeiro.
Felisberto – marceneiro.
Henrique – pintor.
Reinaldo – coronel.
O Comendador Pereira
Frederico
Petit – criado francês.
Primeiro Máscara.
Segundo Máscara.
Hortênsia – mulher de Maurício.
Leonina – filha de Hortênsia.
Fabiana
Filipa – filha de Fabiana.
Lúcia – Filha de Reinaldo.
Fanny – inglesa; mestra de Leonina.
Máscaras de ambos os sexos.
A ação é passada na cidade do Rio de Janeiro.
Época: a atualidade.

ATO PRIMEIRO
Sala, ornada com esmero e luxo; portas, ao fundo e aos lados, dando comunicação para o exterior e para o
interior da casa.
CENA I
Fanny, que entra pelo lado direito; Petit, que ao mesmo tempo aparece à porta do fundo.

Petit (Suspirando) – Miss Fanny!
Fanny (Estremecendo) – Ah!…monsieur Petit! Ficar muite sustade...este non se use n’Ingliterre.
Petit – Oh! non tem que assusta; eu venha aproveitar momento deliciose de conversa sozinha com miss Fanny
em uma tête-à-tête impreciável.
Fanny – Mim ficar muite envorganhade com este conversacion.
Petit – Oh! miss Fanny, non tem vergonha!vergonha non presta por nada: gente que tem vergonha, non sabe
arranja sua vida. (Olhando para dentro) Onde está as senhoras?
Fanny – Poder estar segura: madame fique sentada de fronte de toucador, e pinta suas cabelinhas brancas; e
mademoiselle estar no janela de sala grande olhando repagão barbude do sobrado de esquina.
Petit – E senhor Maurício estar em sue gabinete lendo contas de despesa e roendo as unhas: então nosso tête-à
tête se prolongue dues hores; porque madame tem muito que pinta, mademoiselle muito que olhe, e senhor
Maurício muito que róe.
Fanny – Oh! mas este non se use n’Ingliterre; done deste case ganhe cinco e gaste cincoenta; este família ser
gente de imposture: contracta mim para ensina inglês mademoiselle, e non paga minhas ordenados cinco
meses! Mim há de faz queixa a ministro inglês.
Petit – Esta gente non ande direita. Senhor Maurício tem bola virada, e madame non tem bola para virar; non
pode gastar e faz ostentação, e tem em casa professora de inglês para mademoiselle, e criado francês para
servir na sala; mas também quatro meses que eu non recebe meus salários, e se miss Fanny non mora nesta
casa, eu bota logo pés na rua.
Fanny – De mèsme sorte mim non poder ficar separade de monsieur Petit.
Petit – Oh! este confissão me torne verdadeiramente um grande Petit! Miss Fanny, vamos deixar esta casa,
vem dar coroa de felicidade ao meu amor.
Fanny – Oh! Este non se use n’Ingliterre; mim non poder dar corôa de felicidade, sem ver padre católica bota
mão de Petit em cima de mão de Fanny.
Petit – Eu non ponha dúvida em fazer aliança anglo-francesa com miss Fanny...é maior ventura que suspira!
Fanny – Então, mim dar corôa de felicidade: confessa que estar muito desejose...
Petit (De joelhos e beijando-lhe as mãos) – Miss Fanny! Oh! quel bonheur!

CENA II
Petit de joelhos, Fanny e Anastácio, que aparece à porta do fundo; vem trajando à viajante e traz botas
grandes e esporas.

Anastácio – Oh lá...que par de galhetas! Parece uma coruja que ouve em confissão a um macaco d’Angola!...
Fanny – Ah! Ficar muite vergonhade!...este non se use n’Ingliterre.
Petit (Levantando-se) – Que diabo de mineiro! (Indo à porta) Non entra na sala com esses botas que traz
lama!...
Anastácio – Não entra na sala!
Petit (Firme, diante de Anastácio) – On ne passe pás!
Anastácio (Ameaçando-o) – Arreda-te, malandro! Quando não...
Petit (Firme) – La garde meurt, elle ne se rend pás!
Anastácio (Dando-lhe um murro) – Insolente!...(Entra)
Petit (Caindo) – Au secours!...au secours!…
Fanny – Mim vai grita quem de rei, e chama dona de casa! Este non se use n’Ingliterre.
CENA III
Petit, Anastácio, e logo Leonina.

Anastácio – Entrei como Palafox em Saragoça!
Leonina – Que é isto?...Que aconteceu?
Anastácio (Á parte) – Que mocetona! É a tal cabecinha de vento, sem dúvida.
Petit – É este mineiro que arruma soco inglês, e entra à força na sala com esses botas que traz lama.
Leonina – E por que não havia de entrar, uma vez que vem procurar a meu pai ou a minha mãe? (Com
austeridade.) Retira-te.
Petit (À parte) – Ah! Sapristi!...(Vai-se)
Leonina – O senhor quer ter a bondade de sentar-se?
Anastácio (Sentando-se) – Sou capaz de apostar que a menina não adivinha quem eu sou.
Leonina (À parte) – A menina!...já se vê que este homem é grosseiro. (A Anastácio) Certamente, que não
tenho a fortuna de o conhecer.
Anastácio – Ora aí está, como são as coisas! Eu conheço a menina como as palmas das minhas mãos.

Leonina (Á parte) É um velho doido! (A Anastácio) - Não admira, porque eu sou bastante conhecida, pelo
menos na alta sociedade do Rio de Janeiro.
Anastácio – Pois não deve ufanar-se disso. O que mais convém a uma senhora honesta é que não se fale
muito em seu nome, nem em bem e ainda menos em mal; e a uma menina solteira o que melhor assenta é,
recolhida no seio da modéstia, fazer-se notar pela virtude que não se ostenta, e que, no entanto, excita a
admiração, por isso mesmo que não procura louvores.
Leonina – Meu senhor, eu prefiro que em lugar de dar-me conselhos, que não pedi, diga-me o que pretende e
se deseja falar a meu pai.
Anastácio – Já agora conversaremos um pouco; hei de provar que a conheço bem: sou um velho feiticeiro
que adivinha a vida, os pensamentos e até os segredos do coração das moças! Olha para mim sorrindose?...pois escute: a menina chama Leonina, e bem que assevere a todas as suas camaradas que conta somente
dezessete anos de idade, vai completar os seus vinte dois justinhos daqui a cinco dias.
Leonina – Senhor!
Anastácio – A menina toca alguma coisa o seu piano; canta um pouco mal a sua ária italiana; tem de cor
algumas frases do francês; desenha um nariz que parece uma orelha; dança e valsa noites inteiras nos bailes;
passeio e conversa sem vexame com os rapazes, e presume por isso que tem uma educação completa. Engano,
menina! A Verdadeira educação de uma moça é aquela que, antes de tudo, deve torná-la uma boa mãe de
família; a outra, a educação fictícia, aquela que recebeu, e que muitas recebem, pode dar em último resultado
excelentes e divertidas namoradas, porém esposas extremosas e mães dignas deste nome sagrado, palavra de
honra que não, minha senhora!
Leonina – O senhor tem a idéia de ofender-me?
Anastácio – A sua história é em tudo semelhante à de muitas outras. Cedo, bem cedo foi a menina arrastada
para o turbilhão das festas ardentes, onde o delírio segue de perto a alegria, a sensibilidade se embota, e o
fingimento usurpa o lugar da inocência; e a menina, na idade em que devia ainda brincar com bonecas,
sonhou com amores e conquistas, amou ou supôs amar ao próximo antes de amar a Deus, e só se lembrou da
igreja lembrando-se do casamento.
Leonina – Assim mesmo para um roceiro, o senhor fala corretamente! É provável que seja eleitor e juiz de
paz na sua terra.
Anastácio – Dentro em pouco a vaidade encheu de teias de aranhas essa cabecinha de criança. A menina
realmente não é feia, julga-se, porém, a primeira formosura das cinco partes do mundo: critica e murmura
desapiedadamente até das suas próprias amigas, e supõe-se por isso muito espirituosa; é filha de pais muito
honrados, mas tão plebeus como este seu criado, e presume-se fidalga de sangue azul e torce o biquinho a
todo aquele que na tem excelência de jure, e quinze avós ainda mesmo arranjados de encomenda entre os
descendentes dos doze pares de França.
Leonina – Isso é demais! (Levanta-se) Eu vou chamar meu pai, que o fará sair imediatamente desta casa!
Anastácio – Escute ao menos um segredo do seu coração...
Leonina – Um segredo! (Com orgulho.) Que pode o senhor saber de mim?...
Anastácio – Foi, há dois meses; a menina encontrou no Clube Fluminense um elegante mancebo que lhe fez a
corte, e, ou porque realmente gostasse do seu novo apaixonado, ou porque não achasse inconveniente em
acrescentar mais um nome à lista dos seus namorados, mostrou corresponder ao amor desse jovem; os
encontros repetiram-se nos bailes; das conversinhas misteriosas já se tinha chegado aos apertos de mão, e à
troca de flores, e é escusado dizer que o papai e a mamãe não viam absolutamente nada; mas em certa noite,
ainda no Clube Fluminense, alguém murmurou aos ouvidos da menina as seguintes palavras: - “Aquele moço

que a requesta é um pintor e filho de um marceneiro”; - a terrível notícia acendeu os brios da fidalga, e o
namorado plebeu foi condenado ao desprezo. Diga, menina, não é verdade?
Leonina – Não o nego; mas porventura deveria eu continuar a aviltar-me?...
Anastácio – Oh! não, não, de modo nenhum; há porém no fim dessa história, uma tristíssima e fatal
realidade!
Leonina – E qual é? Já agora dê o seu recado até o fim.
Anastácio – É que o miserável pintor, filho do miserabilíssimo mestre marceneiro, é...é...tenho vergonha de
acabar a frase.
Leonina – Nada de reticências; eu quero que diga tudo.
Anastácio – Pois então lá vai, minha fidalga: é que o miserável pintor, filho do miserabilíssimo mestre
marceneiro, é...tenha paciência, é, sem mais nem menos, primo-irmão de Vossa Excelência.
Leonina – Oh! eu não posso suportar essa ironia insultuosa! (Chamando) Meu pai!...meu pai!... minha mãe!...
Anastácio – Manchei-lhe o sangue azul com as tintas do meu pintor!... E como ficou irritada!... Menina,
façamos as pazes! (Procurando-a) Venha um abraço em sinal de reconciliação!...
Leonina (Fugindo) – Meu pai!...minha mãe!...
Anastácio (Seguindo-a) – Há de dar-me um abraço, quer queira, quer não.
Leonina (Fugindo) – Meu pai! Acuda-me!...
Anastácio (Seguindo-a) – Pois agora há de ser um abraço e um beijo...
CENA IV
Anastácio, Leonina, Maurício e Hortênsia.

Maurício – Leonina... (Vendo Anastácio) Oh!...mano Anastácio!...(Abraça-o)
Hortênsia – Meu mano! (Abraça-o por sua vez)
Anastácio – Sim! Ele mesmo!...depois de dezoito anos de ausência!...ele mesmo!
Maurício – Que prazer! Que felicidade!...
Leonina – Pois é meu tio?...é o meu padrinho?...
Hortênsia – Sim, minha filha, é o teu padrinho.
Anastácio (Chorando) – Conheceram-me logo...amam-me ainda...não se esqueceram do velho
rabugento...mas...parece-me que estou chorando...isto é uma vergonha na minha idade... Maurício, mano,
outro abraço para esconder estas duas goteiras de casa velha!...(Abraçam-se)
Leonina – E eu então, meu padrinho?...

Anastácio – Ah! Já, minha cabecinha de vento?...não te disse que havias de dar-me um abraço e um beijo?
(Abraça-a e beija-a na fronte) Pois toma dois e três de cada espécie, e estes podes receber e pagar com juros
sem dar satisfação à língua do mundo.
Maurício – Quando chegaste, Anastácio?
Anastácio – Agora mesmo; apeei-me à porta de tua casa.
Hortênsia – Mas por que gritavas com tanto desespero, Leonina?
Leonina – Ora...eu não conhecia meu padrinho, vendo-o correr atrás de mim para me abraçar...(Sentam-se)
Anastácio – Não foi isso, mentirosa! Deves dizer sempre toda a verdade a teus pais: mana, fui eu que,
conforme o meu costume, ralhei como um frade velho. Leonina, tenho mais vinte anos do que teu pai, e
portanto acho-me com direito de avô. Meus pais desejaram que eu fosse padre, e deram-me uma educação
severa e estudos variados e sérios; circunstâncias que agora não vêm ao caso, afastaram-me das ordens sacras;
fiquei, porém, com as menores, e , sem ser padre gosto de pregar os meus sermões; dispõe-te pois a aturar-me,
que tens muito que ouvir e eu muito que ralhar.
Leonina (À parte) – Pior está essa! Mas o meu recurso é simples: para um velho que ralha, uma moça que ri.
Maurício – Sim, ralhe muito com ela e para isso não nos deixe mais nunca.
Anastácio – Mais nunca?...Havia de ser bonito! E quem me tomaria conta das fazendas em Minas?...cheguei
há pouco e sinto que já estou pelos cabelos: a vida da cidade é só para gente vadia.
Hortênsia – Um homem solteiro, quando chega à sua idade e é bastante rico, tem o direito de descansar e
gozar.
Anastácio – Não; o homem ocioso é sempre um peso para a sociedade. O trabalho é uma lei de Deus que se
deve cumprir até a morte; sou rico, nunca porém serei vadio, nem perdulário.(Olhando). Mas pelo que vejo, tu
andas pelas grimpas, Maurício? Aposto que tens os teus vinte contos de renda anual?.. não...ah! já sei, tens
tirado a sorte grande cinco ou seis vezes.
Leonina – Qual! todos os bilhetes, que papai compra, saem brancos.
Anastácio – Então, acumulas alguns sete empregos para receber os vencimentos de todos eles, sem cumprir
as obrigações de nenhum: acertei! A nação é quem paga o pato, e, coitadinha! Não se queixa, porque já está
acostumada. A quanto chegam os teus ordenados?
Maurício – Tenho só um, Anastácio, e esse e mais achegos dão-me por ano cerca de cinco contos de réis.
Anastácio – Ao menos esta casa é propriedade tua...
Maurício – Infelizmente não; e as casas estão por um preço fabuloso: pago de aluguel por esta dois contos de
réis.
Anastácio – E com os três contos que restam dos cinco que ganhas, e vestes com o luxo que vejo a tua
família, pagas criados franceses que olham com desprezo para quem traz botas à mineira, e tens salas como
esta, mármores, ricas mobílias, e esta grandeza toda?...Maurício!...
Hortênsia – Que quer dizer, meu mano?
Anastácio – Eu não quero dizer nada: o adágio antigo é que diz uma coisa muito feia, porém muito
verdadeira.

Leonina – Ora, pois meu padrinho há pouco ralhava comigo, e agora já está ralhando com meu pai. (Levantase e senta ao pé do padrinho).
Anastácio – E que tem você que ver com isto?...destas despesas loucas e superiores aos recursos de quem as
faz, transpira uma prova de demência ou de imoralidade. Quem despende mais do que ganha, ou cai na
miséria ou no crime...quem...tá...tá...tá...que tenho eu de meter-me com a vida alheia?...Maurício, como está
Felisberto?...
Maurício (Confuso) – Felisberto...
Hortênsia (Confusa) – Felisberto...
Anastácio – Sim...Felisberto, vocês hesitam? Acaso terá morrido?
Leonina – Minha mãe, quem é esse Felisberto?...
Anastácio – Quem é esse?... é teu tio, o irmão de teu pai, o cunhado de tua mãe, é meu irmão; um homem
honrado e laborioso, e um mestre marceneiro da primeira ordem.
Leonina – Marceneiro!...pois isto é verdade, minha mãe? (Vai sentar-se ao fundo muito triste).
Hortênsia (À parte) – Antes nunca tivesse voltado à corte este velho doido.
Maurício (Levanta-se) – Meu mano...a alta sociedade que freqüentamos...as nobres relações que temos...certo
pundonor...os prejuízos talvez....Têm feito com que...a pesar nosso...
Anastácio – Tu gaguejas?...estás engasgado com alguma indignidade?
Maurício – Não...nós estimamos sempre muito a Felisberto; mas um simples marceneiro...podia ser
encontrado aqui por fidalgos, titulares, grandes personagens enfim, que nos honram com a sua amizade; e por
isso...e por um vexame muito natural...
Anastácio – Fechaste a porta a nosso irmão?...Que miséria!...como deve estar corrompida esta sociedade em
que há quem se lembre de quebrar os sagrados laços do sangue e de voltar o rosto a um irmão, só porque ele é
um simples artífice! Que sociedade é esta tão estúpida, que não sabe repelir de seu seio esses Cains da
vaidade, como Deus repeliu o Caim da inveja!...(A Maurício e batendo com o pé no chão) Caim!...Caim!...
Maurício – Anastácio!...
Anastácio – Fidalgo improvisado! O teu castigo é a voz da verdade que soa em tua consciência; e onde quer
que vás, onde quer que estejas, eu, eu, que não renego nem o meu passado, nem os meus parentes; eu,
enquanto vivo for, bradarei aos teus ouvidos: lembra-te, meu fidalgo, que nosso pai foi um nobre ferreiro, que
durante sessenta anos se chamuscou na forja e bateu na bigorna! Teve por título de nobreza a sua imaculada
probidade, e por glória o seu trabalho e a educação da virtude que soube dar a seus filhos; foi deveras um
nobre ferreiro, e é pena somente que deixasse um filho doido!
Maurício – Oh! é muito!
Hortênsia – Meu mano, as coisas aqui na corte não se passam como lá na roça; aqui há certas
prevenções...certas considerações...
Anastácio – Engana-se, minha senhora: lá na roça, como aqui na corte, os tolos de ambos os sexos abundam
do mesmo modo.
Hortênsia – Senhor...é quase um insulto!

Anastácio – Tire-lhe o quase e seja um insulto completo; desagrado-lhes, não é assim?...pois fiquem-se com a
sua fidalguia que eu vou direto para casa do marceneiro.(Indo-se)
Hortênsia – Não...não...é impossível que briguemos: não há de deixar-nos assim.
Anastácio – Nesse caso terão de ouvir-me, e aturar-me.
Hortênsia – Diga o que quiser, já lhe conhecêssemos o gênio; mas não faça injustiças: temos uma filha que
desejamos casar bem; e é provável que se viesse a saber que é sobrinha de um marceneiro, não pudéssemos
arranjar-lhe um noivo de família nobre.
Anastácio – É a honra que enobrece o homem; e eu juro que não há homem mais honrado do que meu irmão
marceneiro: pode bem sentar-se a par do melhor dos seus barões.
Hortênsia – E se o barão fugisse do seu lado?
Anastácio – Provavelmente o faria envergonhado, por dever-lhe ainda a mobília da sala.
Maurício (À parte) – E ele tem razão...eu sou um miserável!
Leonina (À parte) – Marceneiro!...estou definitivamente desacreditada!...
Hortênsia – Deixe estar, mano, que havemos de fazê-lo chegar à razão. No dia dos anos de Leonina vamos
dar um baile, e por sinal que será de máscaras, para aproveitarmos a coincidência da segunda-feira do
Carnaval; hoje mesmo receberemos visitas, e o mano há de ufanar-se de ver a brilhante sociedade com que
nos achamos relacionados.
Anastácio – Sim, hei de pôr-me nas pontinhas: jurarei que sou bisneto do imperador da China, e que portanto
somos parentes do sol e da lua; creio que vocês por ora se contentam com estas alturas. Ah Gil Brás de
Santilhana!...mas...que idéia!...não a devo perder...meus fidalgos, até logo! Vou ver o nosso...o meu irmão
marceneiro; contem porém comigo, que ainda hoje hei de fazer brilhaturas!...(Vai-se).
Maurício (Seguindo-o até a porta) – Anastácio!...
Leonina (À parte) – Marceneiro!...
CENA V
Leonina, sentada a um lado; Maurício e Hortênsia; Petit entra, acende velas e retira-se.

Maurício – E lá se foi correndo!
Hortênsia – Antes nunca tivesse chegado; veio só para envergonhar-nos. Este fatal segredo, que com tanto
cuidado ocultávamos de nossa própria filha, ele o revelou, enchendo de amargura aquele coração inocente e o
nosso nome e os nossos projetos...
Maurício – Hortênsia, ninguém pode ignorar que Felisberto é meu irmão...Não é acreditável que não saiba
isso, e nós já fazemos demais não o recebendo em nossa casa há dez anos.
Leonina (Á parte) – Marceneiro!...
Hortênsia – Mas por que ferir-nos em ponto tão delicado! Olha, se Anastácio não fosse padrinho de Leonina,
e não esperássemos que ele venha a instituí-la sua herdeira, por certo que não me sujeitaria às suas
brutalidades.

Maurício – E no entanto é sempre a verdade o que ele diz! Ainda há pouco anunciou-nos a miséria, e tu
sabes, Hortênsia, que a miséria nos está estendendo as garras!
Hortênsia – A que vêm essas tristes idéias?...dentro em breve ajustaremos o casamento de Leonina com o
comendador Pereira: a riqueza do genro esconderá a pobreza do sogro; confia em mim.
Leonina (À parte) – Marceneiro!...
Maurício – Sim...abracemos a mais leve esperança...esqueçamos o mal que nos ameaça: creio que pouco
tardarão as nossas visitas, convém que nos mostremos alegres.
Hortênsia – E que nos retiremos da sala, pode ser que o comendador chegue primeiro do que Dona Fabiana...
Maurício – Duvido: Dona Fabiana chega sempre cedo demais onde não se precisa da sua pessoa. Eu aposto
que ela chega primeiro. (Vão-se)

CENA VI
Leonina (Sentada e muito triste).

Marceneiro! Marceneiro! Como vão zombar de mim aquelas que não valem tanto como eu! Hão de fazer-me
em cem pedaços com o serrote de meu tio marceneiro! Dona Luizinha, que tem olhos cor de vinagre, vingarse-á de meus belos olhos pretos, repetindo: - marceneiro! – Dona Jesuína, que tem mãos de calafate; Dona
Sofia, que tem dentes de tubarão; Dona Leocádia, que tem cintura de abade velho, vingar-se-ão de minhas
mãos de princesa, de meus dentes de pérolas, de minha cintura de fada, contando a todos que sou sobrinha de
um marceneiro!Oh! é horrível! Quando eu supunha que mais cedo ou mais tarde viria a ser condessa ou pelo
menos
baronesa...é
abominável!
(Silêncio)
marceneiro!...(Chora)
marceneiro!...(Desesperada)
marceneiro!...(Ouve-se o rodar de uma carruagem). Oh! um carro que pára! Se forem senhoras, não devem
suspeitar que eu padeço; (Enxuga os olhos e arranja os cabelos) folgariam com isso...Oh! Coração, esconde
as tuas mágoas! Olhos, brilhai! Boca, sorri! Rosto, expande-te! E agora podem chegar, venham todas, porque
eu tenho consciência de que sou formosa.
CENA VII
Leonina, Hortênsia, Maurício, e logo depois Fabiana, Filipa e Frederico.

Maurício – Então, que te dizia eu?...aí está a Dona Fabiana rompendo a marcha.
Hortênsia – Leonina, Dona Fabiana e sua filha vêm subindo a escada.
Leonina – Que horrível massada!...(Indo à porta) Chegue Dona Fabiana; chegue Dona Filipa; conheci-as
logo pelas pisadas.
Frederico (Dentro) – De ora avante usarei de sapatinhos de cetim para ver se um dia mereço igual felicidade.
Leonina – Não faça tal: Vossa Senhoria mesmo sem sapatos de cetim já se confunde bastante com as
senhoras. (Entram os três, cumprimentos, etc).
Frederico (À parte) – Decididamente recebi um cumprimento de mau gosto, ou então um epigrama ferino.

Hortênsia – Como passou de ontem, Dona Fabiana?
Fabiana – Sofri um pouco dos nervos: mas nem por isso quis faltar à minha palavra.
Maurício – É uma fineza de mais que temos de agradecer a Vossa Excelência, mas...creio que sobem às
escadas.
Frederico – Quem será?...(A Leonina) – Vossa Excelência não adivinha pelas pisadas?
Leonina – Nem sempre: Dona Fabiana, Dona Filipa, e Vossa Senhoria já aqui se acham.
Frederico – Hei de fazer certa experiência, vindo aqui uma noite sozinho.
Leonina – Dar-nos-á ainda assim muito prazer; mas olhe que se expõe a ser confundido.
Frederico (À parte) – Foi epigrama; reconheço-o pela segunda edição.
CENA VIII
Os precedentes, Reinaldo e Lúcia, cumprimentos, etc.

Leonina e Hortênsia – Oh! Dona Lúcia! Senhor Coronel!
Maurício – Como vamos, meu caro senhor coronel?...não há que perguntar, sempre remoçando...
Reinaldo (Olhando para Leonina) – Passei o resto da noite cheio de saudades e um dia inteiro anelante de
esperanças...
Leonina (Á parte) – Aquilo é comigo. (A Reinaldo). Não precisa dizer mais: o teatro italiano faz-lhe saudades
no fim das óperas, e acende-lhe esperanças com os cartazes. Vossa Excelência, creio eu, traz sempre um
cartaz no coração!
Reinaldo – Minha senhora, dou-lhe minha palavra de honra que não sei o que se cantou ontem no teatro
italiano.
Lúcia – Dona Leonina, meu paizinho levou hoje o dia inteiro a falar no seu fichu à Marie-Antoinette.
Reinaldo – E o seu balão, Excelentíssima! O seu balão é capaz de levar a gente às nuvens!
Leonina (A Filipa) – Você já viu homem mais tolo?...
Filipa (A Leonina) – Homem não, porém mulher, já vi.
Leonina (A Filipa) – Quem é?
Filipa (A Leonina) – A filha, que tem tanto de feia como de desfrutável. ( A Lúcia) Dona Lúcia, você é
adorável!
Lúcia – Por que diz isso?...
Frederico – Perdão; mas é a nós os homens que pertence dizer esse porquê, visto que somos nós os que o
sentimos melhor e mais profundamente.
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