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PERSONAGENS 

JAMES TYRONE 
MARY CAVAN TYRONE, sua esposa 
JAMIE TYRONE, seu primogênito 
EDMUND TYRONE, o filho caçula 
CATHLEEN, a empregada 
CENÁRIOS 
ATO 1 — Sala da casa de veraneio dos Tyrone. 
Às 8h30 da manhã de um dia de agosto de 1912. 
ATO II — Cena I — O mesmo, por volta das 12h45. 
Cena II — O mesmo, mais ou menos uma meia hora após. 
ATO III — O mesmo, à tarde, por volta das 6h30. 
ATO IV — O mesmo, à meia-noite. 
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ATO I 
CENÁRIO 
Sala da casa de veraneio de James Tyrone, numa manhã de 
agosto de 1912. 
No fundo do cenário, duas portas duplas com portières. A 
da direita leva a uma sala de frente, cujo aspecto solene e bem 
arrumado revela que é raramente usada. A outra dá para uma 

sala dos fundos, escura e sem janelas, que serve apenas de 
passagem do living room para a sala de jantar. Junto à parede, 
entre as portas, há uma pequena biblioteca sobre a qual pende 
um retrato de Shakespeare e que contém romances de Balzac, 
Zola, Stendhal e obras filosóficas e sociológicas de 
Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Engels, Kropotkin e Max 
Steiner, peças de Ibsen, Shaw e Strindberg, poemas de 
Swinburne, Rossetti, Wilde, Ernest Dowson, Kipling, etc... 
Na parede da direita, no fundo, há uma porta telada que 
conduz ao pátio, o qual rodeia quase que a metade da casa. 
Mais adiante, três janelas dão para o parque e sobre o porto e 
a avenida que bordeja o cais. Contra a parede há uma 
mesinha de vime e uma escrivaninha de carvalho, dessas de 

tipo comum, encostadas às janelas. 
Na parede da esquerda, uma série análoga de janelas dá 
sobre os terrenos do fundo. Sob as mesmas, um divã de vime 
com almofadões, cuja cabeceira se acha voltada para o lado 
de fora. Mais atrás vê-se uma grande biblioteca com porta de 
vidro, com coleções de Dumas, Victor Hugo, Charles Lever, 



três volumes de Shakespeare, a Melhor Literatura do Mundo 
em cinqüenta grandes tomos, a História da Inglaterra, de 
Hume, a História do Consulado e do Império, de Thiers, a 
História da Inglaterra, de Smollett, a História da Decadência do 
Império Romano, de Gibon, e diversos volumes com antigas 
comédias, poemas e histórias da Irlanda. O que chama a 
atenção nessas coleções é que todos os volumes parecem ter 

sido lidos. 
O chão de hardwood parece estar totalmente recoberto por 
um tapete de desenho vago e tonalidades apagadas. No centro 
há uma mesa redonda com uma lâmpada de ler, munida de um 
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abajur verde, cujo cordão está embutido em uma das quatro 
lâmpadas do lustre. Ao redor da mesa, ao alcance da luz, há 

três poltronas de vime e à direita, adiante daquela, uma 
cadeira de balanço, de carvalho envernizado, com assento de 
couro. 
São, pouco mais ou menos, oito horas e meia. O sol penetra 
pelas janelas da direita. Ao levantar-se o pano do fundo, a 
família acaba de tomar o café da manhã. Mary Tyrone e seu 
marido saem juntos da sala dos fundos. Vêm da sala de jantar. 
Mary tem cinqüenta e quatro anos e é uma mulher de 
estatura mediana. Sua silhueta elegante, ainda juvenil, é um 
tanto roliça, mas nela não se notam a cintura e as cadeiras 
próprias da idade madura, apesar de não usar um colete muito 
ajustado. Seu rosto é tipicamente irlandês. Deve ter sido um 
rosto lindo, e ainda chama a atenção. Não se harmoniza com a 

saúde que sua silhueta denota. É enxuto e pálido, nele 
sobressaindo a estrutura óssea. Tem o nariz longo e reto e a 
boca larga, de lábios carnudos e sensíveis. Não usa ruge nem 
qualquer espécie de maquilagem. O cabelo farto e de um 
branco puro emoldura sua testa. Acentuados por esse cabelo e 
por sua palidez, seus olhos, de um pardo escuro, parecem 
negros. São excepcionalmente grandes e belos, de 
sobrancelhas negras e pestanas frisadas. 
O que imediatamente chama a atenção é seu extremo 
nervosismo. Suas mãos nunca estão quietas. Foram lindas 
mãos de longos dedos finos, mas o reumatismo tornou nodosas 
as articulações e deformou os dedos, que agora parecem 
mutilados. Todos evitam fitá-los, sobretudo porque se nota que 

Mary não consegue esquecer o triste aspecto que apresentam, 
e sente-se humilhada por não poder dominar esse nervosismo 
que mais chama a atenção sobre suas mãos. 
Veste-se com simplicidade, mas com uma segura intuição do 
que lhe vai bem. Tem o cabelo cuidadosamente penteado. Sua 
voz e suave e atraente. Quando está alegre, sente-se nessa voz 
um leve sotaque irlandês. Sua qualidade mais sedutora — e 



que nunca perdeu — é o simples e espontâneo encanto juvenil 
de uma menina de colégio, uma inata inocência alheia à vida 
mundana. 
James Tyrone tem sessenta e cinco anos, porém parece ter 
dez anos menos. De estatura média, largo de ombros e de 
peito, dir-se-ia que sua estatura é mais elevada devido ao 
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porte, cujas características são próprias de um soldado: leva a 
cabeça erguida, o peito estufado, o ventre contraído e os 
ombros quadrados. Seu rosto já apresenta os primeiros sinais 
da velhice, mas ainda assim é um belo rosto de homem — a 
cabeça é grande, bem modelada —, possui um belo perfil e 
olhos fundos, de uma tonalidade parda e clara. Seu cabelo 
grisalho rareia, e ostenta uma calvície semelhante à tonsura 

de um frade. 
Na sua personalidade está inconfundivelmente estampado o 
selo de sua profissão. Não porque tenha por hábito comprazerse 
em alguma das deliberadas atitudes temperamentais 
próprias do ator teatral. Por gosto e natureza, é um homem 
simples, sem pretensões, cujas inclinações não se afastam 
muito do humilde início que teve na vida e dos agricultores 
irlandeses que foram seus antepassados. Mas, 
inconscientemente, é ator, e se trai em todos os vícios e hábitos 
de linguagem, em seu modo de ser, nos gestos próprios de uma 
técnica estudada. Tem uma bela voz sonora e flexível, de que 
muito se orgulha. 
Seu modo de vestir não é certamente próprio de um papel 

romântico. Usa um blusão americano cinza, de confecção; e 
uns sapatos negros, sem lustre algum; uma camisa sem 
colarinho, e um grande lenço branco enrolado frouxamente no 
pescoço. Esta indumentária é de uma humildade vulgar em 
que nada revela uma pitoresca negligência. 
Tyrone é de opinião que se deve usar a roupa enquanto esta 
dura. Vestiu-separa trabalhar no jardim e não se incomoda em 
absoluto com o próprio aspecto. 
Nunca esteve realmente enfermo um dia sequer de sua vida. 
É como se não possuísse nervos. Nele há muito do camponês 
estúpido e rude em que se mesclam veias de melancolia 
sentimental, e irrompem raros fulgores de intuitiva 
sensibilidade. 

O braço de Tyrone envolve a cintura de sua mulher quando 
ambos vêm da sala dos fundos. 
(Ao entrar, abraça-a com ar travesso.) 
TYRONE 
É difícil abraçá-la, Mary, agora que você aumentou dez quilos. 
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MARY (sorrindo afetuosamente) 



Diga clara e simplesmente que engordei demais, querido. Na verdade, deveria 
perder 
um pouco deste peso. 
TYRONE 
Em absoluto, minha senhora! Você está ótima! Não falemos de perder peso. Foi por 
isso que comeu tão pouco no café? 
MARY 

Tão pouco? Julguei até que tivesse comido muito. 
TYRONE 
Não. Pelo menos não tanto quanto eu teria desejado. 
MARY (em tom de brincadeira) 
Oh! Você pretende, por acaso, que todos comam feito você? Ninguém poderia 
devorar 
um café da manhã igual ao seu, sem morrer de indigestão. (Dá uns passos e se 
detém 
à direita da mesa.) 
TYRONE (seguindo-a) 
Não creio que eu seja assim tão glutão. (Com sincera satisfação) Porém, graças a 
Deus, conservo o apetite e a digestão de um jovem de vinte anos, apesar dos meus 
sessenta e cinco. 
MARY 
Bem o creio, James. Ninguém poderia negá-lo! (Ri e se senta na cadeira de vime 
que 
se acha à direita, afastada da mesa. Seu marido se aproxima por trás, escolhe um 
charuto de uma caixa que está sobre a mesa, e com uma pequena tesoura corta-
lhe a 
ponta. Da sala de jantar chegam as vozes de Edmund e Jamie. Mary volve a 
cabeça 
nessa direção.) Por que terão os rapazes ficado na sala de jantar? Cathleen deve 
estar 
esperando que venham embora a fim de poder tirar a mesa. 
TYRONE (em tom alegre, mas com um laivo de ressentimento na voz) 
Certamente fazem alguma “conspiração”, e não querem que os ouça. Aposto como 

estão urdindo algum plano para extorquir dinheiro do “velho”! 
(Mary não responde e permanece com a cabeça voltada em 
direção às vozes dos filhos. Suas mãos se movem inquietas 
sobre a mesa. Tyrone acende seu charuto, senta-se na cadeira 
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de balanço à direita da mesa, e, com ar satisfeito, lança 
baforadas de fumo.) 

TYRONE 
Nada como o primeiro charuto que se fuma após o café da manhã, quando é de 
boa 
qualidade. E esse novo maço de charutos tem o sabor perfeito, ideal. Além do mais, 
foi uma pechincha. Comprei-os muito barato. Foi McGuire quem os conseguiu para 
mim. 
MARY (com certo azedume) 



Suponho que não lhe terá impingido, ao mesmo tempo, uma nova propriedade. 
Suas 
pechinchas em matéria de negócios não dão assim tão bom resultado! 
TYRONE (na defensiva) 
Não sou dessa opinião, Mary. Afinal de contas, foi ele quem me aconselhou a 
comprar 
aquela casa da rua Chestnut, e a revendi com um belo lucro. 
MARY (sorrindo com zombeteiro afeto) 
Bem o sei! A “famosa” oportunidade que nunca se repete na vida... Certamente 
McGuire não sonhou sequer... (Acaricia a mão do marido.) Perdoa-me, James. 
Quem 
poderia convencê-lo de que não é um especulador astuto em negócios de bens? 
TYRONE (com ar aborrecido) 
Não se trata disso. Mas terra é sempre terra, e é mais seguro que os títulos e as 
ações 
dos vigaristas de Wall Street. (Em tom conciliador) É melhor que, tão cedo, não 
falemos de negócios. 
(Há uma pausa. Tornam-se a ouvir as vozes dos filhos, e um 
deles tem acesso de tosse. Mary escuta com ar inquieto. Seus 
dedos tamborilam sobre o tampo da mesa, nervosamente.) 

MARY 
James, deveria passar um pito em Edmund, por não comer o suficiente. Apenas 
beliscou alguma coisa, além do café. Se não come, forçosamente se enfraquecerá. 
Repito-o sem cessar, mas ele me responde simplesmente que não tem fome. Com 
efeito, um forte resfriado de verão torna qualquer um inapetente. 
TYRONE 
É, é natural. Contanto que não se aflija... 
MARY (rapidamente) 
17 

Oh! Não! Sei que Edmund, se tomar cuidado, estará restabelecido dentro de alguns 
dias. (Como se quisesse desviar o assunto, porém sem consegui-lo.) Mas é uma 
pena 
que tenha ficado doente... logo agora. 
TYRONE 
Sim, foi pouca sorte! (Olha-a de soslaio, inquieto.) Mas, não se preocupe com isso, 
Mary. Lembre-se de que deve também cuidar-se. 
MARY (bruscamente) 
Não me preocupo. Não há motivo para tal. Por que haveria de supor... 
TYRONE 
Por nada. Nestes últimos dias tenho notado que você anda um pouco nervosa. 
MARY (com um sorriso forçado) 
Verdade? Que absurdo, meu bem. É pura imaginação. (Com um ar bruscamente 
tenso) Não fique assim me observando a toda hora, James. Quero dizer — é isso 
que 
me irrita e me põe nervosa. 
TYRONE (põe a mão sobre uma das de sua esposa, que novamente tamborilam 
sobre a 



mesa) 
Vamos, vamos, Mary. Agora a culpa é da sua imaginação. Se a observo é apenas 
para 
admirar o quanto está roliça e bonita. (Bruscamente a emoção na sua voz trai um 
profundo sentimento.) Não imagina, querida, o quanto me sinto feliz ao vê-la assim, 
desde que você retomou a vida ao nosso lado. (Inclina-se e impulsivamente a beija. 
A 

seguir, volvendo o rosto, com um ar constrangido, acrescenta) Insista nesse 
esforço, 
Mary... por favor. 
MARY (que afastou o rosto) 
Eu o farei, querido. (Levanta-se com ar impaciente e caminha até as janelinhas da 
direita.) Por sorte, a neblina está se dissipando. (Volta-se) Esta manhã sinto-me 
malhumorada. 
Perturbou-me o sono essa horrível sirene que esteve apitando a noite 
inteira. 
TYRONE 
Sim, é como ter uma baleia ferida no pátio dos fundos! A mim, tampouco me deixou 
dormir. 
MARY (achando graça e com ar afetuoso) 

É mesmo?!! Você tem uma forma estranha de insônia! Roncava tanto, que eu não 
sabia distinguir os seus roncos dos apitos da sirene! (Aproxima-se rindo e lhe dá 
uma 
pancadinha afetuosa no rosto.) Nem mesmo dez sirenes bastariam para acordá-lo. 
Não tem nervos. Nunca os teve. 
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TYRONE (irritado na sua vaidade, com tom impertinente) 

Que tolice! Sempre exagera ao falar de meus roncos! 
MARY 
Se pudesse ouvir a si mesmo... (Da sala de jantar chega um estalar de 
gargalhadas. 
Mary volta a cabeça, sorridente.) De que estão rindo tanto? 
TYRONE (áspero) 
De mim. Sou capaz de apostar. Sempre se riem às custas do “velho”. 
MARY (com ar brincalhão) 
Sim, todos nós o pirraçamos muito... não é assim? (Ri e acrescenta com ar 
satisfeito, 
de alívio.) Bem. Não sei se riem, mas de qualquer forma me alivia ouvir o riso de 
Edmund. Ele tem estado tão deprimido, ultimamente! 
TYRONE (como se não tivesse ouvido essas últimas palavras, prossegue, 

ressentido.) 
Apostaria como é alguma brincadeira de Jamie. Está sempre caçoando de alguém. 
MARY 
Vamos, não comece já a criticar o pobre do Jamie, meu bem. (Sem convicção 
alguma) 
Verá como ele acabará por ser um homem de verdade. 
TYRONE 



Pois que trate então de começar logo a sê-lo... Falta-lhe pouco para completar trinta 
e 
quatro anos. 
MARY (ignorando essas palavras) 
Meu Deus! Será que os rapazes pretendem ficar o dia todo na sala de jantar? (Vai 
até 
a porta da sala dos fundos e chama) Jamie? Edmund! Venham para cá, para que a 
Cathleen possa tirar a mesa. (Edmund responde: “Já vamos, mamãe”. E Mary 
retorna ao seu lugar primitivo.) 
TYRONE (mal-humorado) 
Sempre lhe achará desculpas, faça o que fizer. 
MARY (sentando-se ao seu lado, acaricia-lhe a mão) 
Silêncio. 
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(Entram os filhos de ambos, Jamie e Edmund, que vêm da 
sala dos fundos. Ambos sorriem, achando ainda graça no que 
os fez rir. Olham de esguelha para o pai, e seus sorrisos então 
se acentuam. Jamie, o mais velho, tem trinta e três anos. 
Herdou o físico do pai: largo de ombros e o tórax forte, mede 
uma polegada a mais de estatura e pesa menos, porém parece 
mais baixo e atarracado, porque lhe faltam o porte e o garbo 
de Tyrone. Não tem, tampouco, a vitalidade do pai. Notam-se 
nele sintomas de prematuro envelhecimento. Seu rosto ainda é 
belo, apesar dos evidentes vestígios nele deixados por uma 
vida de libertinagem, mas nunca teve a galhardia do pai, se 
bem que se pareça mais com este do que com a mãe. Tem uns 
lindos olhos pardos, cuja tonalidade oscila entre a cor mais 

clara dos olhos paternos e mais escura dos olhos de Mary. 
Seus cabelos começam a rarear e nele já desponta a calvície 
do pai. Tem um nariz acentuadamente aquilino, diverso dos 
demais membros da família. Junto á sua habitual expressão de 
cinismo, tal traço imprime ao seu semblante um caráter 
mefistofélico. Todavia, nas raras ocasiões em que sorri sem 
sarcasmo, pressentem-se em sua personalidade os ressaibos de 
um jovial encanto irlandês, romântico e irresponsável, o do 
tipo folgazão, simpático, dotado de um veio de poesia 
sentimental que atrai as mulheres e o torna popular entre os 
homens. Veste um blusão tipo americano, não tão gasto quanto 
o do pai, e colarinho e gravata. Sua pele, muito clara, está 
bronzeada e adquiriu uma tonalidade avermelhada, salpicada 

de sardas. 
Edmund tem dez anos menos que o irmão. Leva-lhe de 
vantagem umas duas polegadas de estatura. É fraco e nervoso. 
Enquanto Jamie saiu ao pai e pouco se parece com a mãe, 
Edmund lembra a ambos, aproximando-se mais do tipo de 
Mary. Os grandes olhos escuros são o traço dominante de seu 
rosto alongado e enxuto. A boca denota a mesma 



hipersensibilidade da de Mary. Sua testa larga é a da mãe, 
ainda mais acentuada e traz o cabelo escuro, que o sol 
descolorou nas pontas, tornando-o avermelhado, bem 
penteado para trás. Mas tem o nariz paterno e seu rosto, de 
perfil, recorda o de Tyrone. As mãos de Edmund evocam, de 
maneira evidente, as da sua mãe — de dedos excepcionalmente 
finos. Revelam até, em menor escala, o mesmo 

nervosismo. A semelhança de Edmund com a mãe afirma-se 
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precisamente na extrema sensibilidade nervosa de ambos. É 
evidente que seu estado de saúde não é bom. Muito mais fraco 
do que deveria ser, tem os olhos febris e fundas as maçãs do 
rosto. Se bem que o sol lhe tenha tostado a pele até torná-la 
escura, sua tez ostenta uma lividez de pergaminho. Veste 

camisa, colarinho e gravata, e umas velhas calças de flanela. 
Não usa paletó. Nos pés calça sapatos com sola de borracha.) 
MARY (voltando-se para ele, sorrindo, num tom jovial e um tanto forçado) 
Caçoava de seu pai, por causa de seus roncos. (Dirigindo-se a Tyrone) Os filhos 
que o 
digam, James! Devem tê-lo ouvido. Não — você não, Jamie. Ouvi-o roncar na outra 
extremidade do corredor, quase tão ruidosamente como seu pai. É igual a ele. Mal 
encosta a cabeça no travesseiro e já adormece e nem dez sirenes despertá-lo-iam. 
(Interrompe-se bruscamente ao notar que Jamie a fita com mal-estar e um ar 
inquisitivo. Seu sorriso se esbate. Disfarçando) Por que me olha assim, Jamie? 
(Leva 
nervosamente as mãos ao cabelo.) Será que o meu cabelo está desarrumado? 
Custame 
tanto agora penteá-lo devidamente. Minha vista está cada vez pior e nunca 
encontro meus óculos. 
JAMIE (desviando o olhar, com ar de culpa) 
Seu penteado está perfeitamente em ordem, mamãe. Eu pensava apenas no 
quanto 
você está bonita. 
TYRONE (alegremente) 
É justamente o que eu dizia, Jamie. Está tão atrevidamente gorda que breve não 
haverá meio de abraçá-la. 
EDMUND 
Sim, é certo que você está esplêndida, mamãe. 
(Mary se tranqüiliza e sorri afetuosamente para o filho. Ele 
lhe pisca o olho, com um ar brincalhão.) 

EDMUND 
Quanto aos roncos de papai, dou-lhe toda razão. Senhor, que barulhão! 
JAMIE 
Também o ouvi. (Declama enfaticamente, como um ator dizendo uma citação) 
“O Mouro... conheço o seu clarim!” 
(A mãe e o irmão riem.) 
TYRONE (com ironia) 
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Se são necessários os meus roncos para que você se lembre de Shakespeare em 
vez de 
só pensar em programas de corridas, creio que é preferível que eu continue a 
roncar... 
MARY 
Vamos, James! não seja tão suscetível. 
(Jamie dá de ombros e se senta à direita de sua mãe.) 

EDMUND (com irritação) 
Ora, papai. Pelo amor de Deus. Acabamos de tomar o café da manhã. Dê-nos uma 
trégua, sim? (Afunda-se na cadeira à esquerda da mesa junto ao irmão. Seu pai o 
ignora.) 
MARY (em tom de reprovação) 
Seu pai não o estava censurando. Não é preciso você estar sempre a tomar o 
partido 
de Jamie. É como se, dos dois, fosse você o mais velho e ele dez anos mais 
moço... 
JAMIE (com enfado) 
Para que tanto alvoroço? Esqueçamos isso! 
TYRONE (desdenhosamente) 
Sim, esqueçamos. Esqueçamos tudo! Não enfrentemos coisa alguma. É uma 
filosofia 
muito cômoda se não se tem ambição alguma na vida a não ser de... 
MARY 
James, por favor, cale-se. (Põe-lhe um braço em volta do ombro, persuasiva.) Você 
se 
deve ter levantado hoje da cama com o pé esquerdo. (Aos rapazes, mudando de 
assunto) De que é que vocês estavam rindo tanto quando entraram? Qual era a 
piada? 
TYRONE (fazendo um visível esforço para se mostrar camarada) 
Sim, contem-nos o que era, rapazes! Disse à sua mãe que estava certo que a piada 
me 
dizia respeito. Mas, não importa. Já estou habituado. 
JAMIE (em tom seco) 

Não olhe para mim. Isso é com Edmund. 
EDMUND (sorrindo) 
Pensava contar-lhe ontem à noite, papai, mas esqueci de fazê-lo. Ontem, quando 
saí 
para dar uma voltinha, entrei num bar... 
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MARY (inquieta) 

Não deveria beber agora, Edmund. 
EDMUND (como se não a tivesse ouvido) 
Sabem quem encontrei ali numa tremenda bebedeira? Shaughnessy, o arrendatário 
de 
sua granja... 
MARY (sorrindo) 
Aquele homenzinho horrível?! Mas é divertido. 



TYRONE (de sobrecenho fechado) 
Não é tão divertido assim quando acontece que se é o proprietário da fazenda. E é 
muito manhoso e maleável. De que é que ele se queixa agora, Edmund? Porque, 
sem 
dúvida, deve estar queixando-se de alguma coisa. Certamente quererá que lhe 
reduza 
o arrendamento. Já lhe alugo a granja por uma ninharia, só para ter alguém ali, e só 
me paga quando o ameaço de despejo. 
EDMUND 
Não, não se queixou de nada. Estava tão satisfeito da vida que até me pagou uma 
bebida, o que da parte dele é simplesmente inacreditável! Estava encantado de ter 
entrado em luta com o seu amigo Harker, o milionário da Standard Oil, vencendo-o 
gloriosamente! 
MARY (com um ar de divertida consternação) 
Oh! meu Deus, Jamie, vai ter que fazer alguma coisa. 
TYRONE 
É pouca sorte para Shaughnessy, de qualquer modo. 
JAMIE (maliciosamente) 
Aposto que da próxima vez que você encontrar Harker no clube e o cumprimentar 
com a habitual consideração, ele nem o olhará. 
EDMUND 
É isso mesmo. Não o considerará um cavalheiro, porque hospeda um arrendatário 
que 
não se humilha em presença de um “monarca yankee”. 
TYRONE 
Nada de expressões socialistas. Não me interessa ouvir... 
MARY (com tato) 
Continue contando, Edmund. 
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EDMUND (sorrindo de modo provocante para seu pai) 
Bem... Como você sabe, papai, a reserva de água de Harker fica junto à granja, e 
Shaughnessy cria porcos. Segundo parece, na cerca há uma brecha, e os porcos 
estão 
se banhando no tanque do milionário; e seu capataz disse a Harker que estava 
certo de 
que Shaughnessy tinha arrebentado de propósito a cerca para dar aos seus suínos 
um 
banho gratuito! 
MARY (escandalizada, mas achando graça) 
Meu Deus! 
TYRONE (com uma amargura em que há um laivo de admiração) 
E tenho certeza como de fato o velhaco assim o fez. Seria muito próprio dele. 
EDMUND 
E por causa disso Harker foi pessoalmente tomar satisfações de Shaughnessy. 
(Rindo) 
Uma idéia muito estúpida! Se ainda nos faltasse uma prova de que os plutocratas 
que 



nos governam — e sobretudo os que herdaram as suas fortunas — não são 
mentalmente uns gigantes, esta seria categórica. 
TYRONE (admitindo-o sem refletir) 
Sim, Harker não estaria à altura para vencer um Shaughnessy. (Como que caindo 
em 
si) Guarde suas malditas idéias anarquistas para si mesmo. Não as consinto em 
minha 
casa. (Porém a curiosidade transborda e ele indaga) Que aconteceu? 
EDMUND 
As probabilidades de vitória de Harker eram tantas corno as que eu poderia ter com 
um Jack Johnson. Shaughnessy tinha bebido a mais não poder, e o esperava no 
gradil 
a fim de lhe dar as boas-vindas. Contou-me que nem deu a Harker a oportunidade 
de 
abrir a boca. Começou logo por gritar-lhe que não era escravo da Standard Oil, 
para 
que esta o pisoteasse. Era um rei da Irlanda, já que tinha os seus direitos, e a 
gentalha 
para ele não passava mesmo de gentalha, por mais dinheiro que tivesse roubado 
aos 
pobres. 
MARY 
Oh! meu Deus. (Mas não pode reprimir o riso.) 
EDMUND 
Foi logo acusando Harker de ter ordenado ao seu capataz que derrubasse a cerca 
para 
atrair os porcos até o tanque e liquidá-los. Os pobres animais — gritou 
Shaughnessy 
— morreram de frio. Muitos se acabavam de pneumonia e outros estavam doentes 
de 
raiva, por ter bebido aquela água contaminada. Declarou a Harker que ia contratar 
um 
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advogado para processá-lo por danos e prejuízos. E concluiu que já bastava ter que 
suportar em seu sítio a erva venenosa, os carrapatos, as serpentes e raposas, mas 
que 
era um homem honrado; que entre as granjas havia traçado uma linha divisória e 
que 
nem o diabo o levasse, não permitiria que um ladrão da Standard Oil o 
desrespeitasse. 
Em vista do que, pedia a Harker que tivesse a bondade de retirar aqueles pés 
imundos 
de suas terras, antes que lhe atiçasse o cachorro em cima. E Harker foi-se embora. 
(Ele e Jamie riem.) 
MARY (escandalizada, porém rindo) 
Oh! Céus, que língua terrível a desse homem. 
TYRONE (num impulso de admiração) 



Que malandro! Meu Deus, não há meios de dobrá-lo. (Ri — logo se interrompe 
bruscamente e franze o sobrolho.) Que canalha mais sujo. É capaz de me botar em 
apuros! Na certa lhe terá dito que eu ficaria indignado se... 
EDMUND 
Disse-lhe que a você entusiasmaria essa vitória irlandesa — e é assim mesmo. 
Deixe 
de comédias, papai. 
TYRONE 
Pois eu não estou nada entusiasmado. 
MARY (zombeteira) 
Está sim, James. Sinto-o completamente louco de alegria. 
TYRONE 
Não, Mary, uma brincadeira é uma brincadeira, mas... 
EDMUND 
Disse a Shaughnessy que devia lembrar a Harker que um milionário da Standard 
Oil 
devia saber muito bem o gosto de porco na sua água salgada, como um tempero 
adequado. 
TYRONE 
Para o inferno com a sua lembrança. (Franze a testa.) Não envolva nos meus 
assuntos 
suas nefastas idéias socialistas e anarquistas. 
EDMUND 
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Shaughnessy quase se pôs a chorar, porque não lhe havia ocorrido dizer isso a 
Harker, 
mas prometeu incluí-lo numa carta que lhe está escrevendo, junto com outros 
insultos 
também esquecidos. (Ele e Jamie riem.) 
TYRONE 
De que você ri? Isto nada tem de engraçado. Que bom filho é quem ajuda a esse 
patife 
a me meter em apuros! 
MARY 
Vamos, James. Não perca a calma. 
TYRONE (virando-separa Jamie) 
E você é ainda pior do que ele, apoiando-o dessa maneira. Suponho que lamenta 
não 
ter estado presente para atiçar Shaughnessy, sugerindo-lhe insultos ainda mais 
causticantes! Tem talento para isso. Só para isso! 
MARY 
James! Não há motivo para censurar Jamie. (Jamie se prepara para dar ao pai uma 
resposta sarcástica, mas dá de ombros e se cala.) 
EDMUND (repentinamente exasperado) 
Oh! Papai, pelo amor de Deus. Se você vai começar de novo, vou-me embora. 
(Levanta-se de um salto.) De qualquer forma deixei o meu livro lá em cima. 



(Dirigindo-se para a sala da frente em tom aborrecido) Puxa, papai! Julguei que 
você 
se cansasse de dizer... (Desaparece. Tyrone o segue com o olhar irritado.) 
MARY 
Você não deve aborrecer-se com Edmund, James. Lembre-se de que ele está 
doente. 
(Ouve-se Edmund, que tosse enquanto sobe para o primeiro andar. Mary, nervosa, 

acrescenta) Esses resfriados de verão põem qualquer um irritadiço. 
JAMIE (sinceramente preocupado) 
Não é um simples resfriado. Ed está doente de verdade. 
(O pai o fita com uma advertência no olhar, porém Jamie 
nem o nota.) 
MARY (voltando-se para o filho, ressentida) 
Por que diz isso? Não passa de um resfriado. Isso se pode ver logo. Sempre está 
imaginando coisas! 
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TYRONE (com outro olhar de advertência a Jamie, em tom casual) 
Jamie quis apenas dizer que Ed talvez tenha alguma coisa a mais que lhe agrave o 
resfriado. 
JAMIE 
É claro, mamãe. Foi isto o que eu quis dizer. 
TYRONE 
O Dr. Hardy acredita que ele possa ter apanhado malária quando esteve nos 
trópicos. 
Caso seja assim, o quinino o porá bom em dois tempos. 
MARY (por cuja fisionomia passa uma sombra de hostilidade e desdém) 
O Dr. Hardy! Não creio numa só palavra que ele diga; nem que jure sobre uma pilha 
de Bíblias! Conheço bem os médicos! São todos iguais! Apelam para todos os 
meios, 
contanto que o doente os visite amiúde. (Cala-se bruscamente, nervosíssima, ao 
notar 
que os olhos do esposo e do filho estão fitos nela. Ergue as mãos ao cabelo, num 
gesto espasmódico, e sorri um sorriso forçado.) Que há? Que é que vocês estão 
olhando? Meu cabelo se... 
TYRONE (abraçando-a com uma cordialidade exagerada e apertando-a de 
encontro a 
si como que de brincadeira) 
Seu cabelo está impecável! Quanto mais saudável e mais gorda, mais vaidosa você 
fica! Breve passará a metade do dia enfeitando-se ao espelho! 
MARY (em parte tranqüilizada) 

Na verdade eu precisaria de uns óculos novos. Vejo tão mal agora... 
TYRONE (com uma galanteria verdadeiramente irlandesa) 
Seus olhos são formosos, e bem o sabe. 
(Beija-a. Um constrangimento tímido e encantador ilumina 
o rosto de Mary. De repente — surpreendentemente — assoma 
à sua fisionomia a garota de antigamente; não um espectro, e 
sim um ser cheio de vida.) 



MARY 
Não seja tolo, James. E logo em presença de Jamie! 
TYRONE 
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Oh! Ele também a conhece. Sabe que todas essas preocupações com os seus 
olhos e 
cabelo são um mero pretexto para provocar elogios. Não é mesmo, Jamie? 
JAMIE (cujo rosto também se aclarou e em cujo sorriso afetuoso ressurge a 
sedução 
infantil de antanho) 
É sim. Você não nos pode enganar, mamãe. 
MARY (ri, e sua voz trai um leve sotaque irlandês) 
Vão passear, vocês dois! (Com uma solenidade de adolescente) Mas, no meu 
tempo, 
eu tive realmente um cabelo lindo, não é verdade, James? 
TYRONE 
O mais lindo deste mundo! 
MARY 
Era de um castanho avermelhado pouco comum, e tão comprido que chegava 
abaixo 
dos meus joelhos. Deve também se lembrar disso, não, James? Foi só depois do 
nascimento de Edmund que me apareceu o primeiro fio branco. E aí todo o meu 
cabelo começou a ficar branco... (A expressão de adolescente desaparece de seu 
rosto.) 
TYRONE (prontamente) 
E assim ainda ficou mais lindo do que nunca! 
MARY (novamente encabulada e satisfeita) 

Escute só o seu pai, Jamie... depois de trinta e cinco anos de casamento! Pra 
alguma 
coisa lhe serve ser um grande ator, hein? Que se passa com você, James? Elogia-
me 
só porque caçoei dos seus roncos? Então retiro tudo o que disse... Vai ver que o 
que 
ouvi foi mesmo a sirene!!! (Ri e eles a acompanham na sua alegria. Numa transição 
brusca, Mary passa a falar em tom prático.) Não posso, porém, ficar mais tempo 
aqui, nem mesmo para ouvir elogios. Tenho que ir falar com a cozinheira e 
combinar 
com ela o jantar e as compras necessárias. (Levanta-se e suspira com exagero 
jovial.) 
Bridget é tão preguiçosa! É tão fingida! Começa logo por falar-me de todos os seus 
parentes para que eu não possa intercalar uma só palavra e repreendê-la! Bom! 
Mais 
vale que eu não dê importância a isso! (Caminha até a porta da sala de jantar, mas 
volta com um ar inquieto.) Não deve fazer o Edmund trabalhar com você no jardim, 
Jamie. Não o esqueça. (Na sua fisionomia reaparece um estranho ar de 
obstinação.) 



Não porque Ed não seja bastante robusto. Mas na certa transpiraria, e o seu 
resfriado 
poderia piorar. 
(Sai pela sala dos fundos. Tyrone se vira para o filho com 
um ar reprovador.) 
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TYRONE 
Seu estúpido! Não tem nenhum critério? Acima de tudo, o que é preciso evitar é 
dizerlhe 
algo que possa afligi-la ainda mais a respeito de Edmund! 
JAMIE (dando de ombros) 
Se você o prefere assim... Acho que seria melhor que mamãe não continuasse 
enganando-se a si própria. Será muito mais duro para ela, quando tiver que 
enfrentar a 
verdade. Você vê que deliberadamente ela se atordoa, falando num resfriado de 
verão. 
E, no entanto, sabe a verdade. 
TYRONE 
A verdade? Ninguém a sabe ainda. 
JAMIE 
Pois eu sei. Acompanhei Edmund na segunda-feira, quando foi ver o Dr. Hardy. 
Ouvio 
aludir à malária. Insistiu que devia ser isso. Porém ele próprio não acredita no que 
diz. Você o sabe tão bem quanto eu, pois falou com o Dr. Hardy quando foi ao 
povoado, ontem... não é verdade? 
TYRONE 
Ele não me pôde afirmar coisa alguma com certeza. Deve telefonar-me hoje antes 
que 
Edmund vá vê-lo. 
JAMIE (lentamente) 
Hardy crê que seja tuberculose... não é assim, papai? 
TYRONE (de má vontade) 
Disse-me que podia ser isso. 
JAMIE (comovido, sentindo aflorar-lhe ao peito o afeto pelo irmão) 
Pobre rapaz! Que pouca sorte! (Volta-se para o pai com ar acusador.) Isso não teria 
acontecido se você o tivesse entregue às mãos de um médico de verdade, quando 
ele 
apareceu doente. 
TYRONE 
E o que há de errado em Hardy? Foi sempre o nosso médico aqui. 
JAMIE 
O que tem de errado? Tudo! Até neste miserável povoado o consideram um 
medicastro. É um vulgar charlatão! 
TYRONE 
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Aí está... Despreza-o! Despreza todo mundo! Para você todos são uns impostores! 
JAMIE (com desprezo) 
Hardy cobra apenas um dólar! Por isso é que você o considera um bom médico! 



TYRONE (atingido pela frase do filho) 
Cale-se! Agora não está bêbedo! Não tem desculpa... (Dominando-se, na 
defensiva) 
Se insinua que não me posso permitir o luxo de chamar um desses médicos da alta 
sociedade que vivem de explorar os veranistas ricaços... 
JAMIE 
Que você não se pode permitir esse luxo?! Mas se você é um dos proprietários 
mais 
importantes da região... 
TYRONE 
Isso não significa que eu seja rico... Tenho tudo hipotecado. 
JAMIE 
Porque você continua a comprar novas terras em vez de pagar as hipotecas! Se 
Edmund fosse apenas um desses miseráveis acres de terra que você tanto cobiça, 
na 
certa estaria disposto a pagar qualquer preço. 
TYRONE 
Isso é falso! E seus sarcasmos contra o Dr. Hardy também são falsos! Hardy não 
se 
veste com requintes, nem tem consultório em bairro elegante, nem viaja em carro 
de 
luxo. Isso é o que custeamos, quando pagamos a um desses médicos figurões 
cinco 
dólares por uma consulta, e não a sua capacidade! 
JAMIE (encolhendo os ombros num gesto de desdém) 
Está bem, está bem! Perco meu tempo discutindo com você. Não adianta. “Não se 
pode tirar as manchas do leopardo.” 
TYRONE (com crescente cólera) 
Não, não se pode tirar... Essa lição eu a aprendi demasiado bem. Quanto a você, já 
perdi toda a esperança de que mude de pele! Você se atreve a me dizer, a mim, o 
que 
posso gastar? Não sabe o que vale um dólar, nem poderia saber. Jamais 
economizou 

um só! No fim de cada temporada está sempre sem um centavo! Esbanja o seu 
salário 
semanal em uísque e prostitutas! 
JAMIE 
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Meu salário, Deus meu! 
TYRONE 
Tem mais do que merece, e é graças a mim que o recebe. Se não fosse meu filho 
nenhum empresário lhe daria trabalho, tão lamentável é a sua reputação. Ainda 
tenho 
que me humilhar e mendigar um papel para você, dizendo que está regenerado, 
que 
agora é outro homem, embora saiba que tudo isso é falso! 
JAMIE 



Jamais quis ser ator. Você me obrigou a dedicar-me ao teatro. 
TYRONE 
Mente! Não queria outra coisa. Esperava que eu lhe conseguisse um emprego e 
bem 
sabe que só tenho influência no teatro. Diz que o obriguei. Não queria outra vida a 
não ser vagar pelos bares! Você se conformaria em passar o resto de sua 
existência 
preguiçosamente, e vivendo do meu dinheiro. Depois de tudo que gastei para o 
educar, só conseguiu foi ser expulso, de uma maneira desonrosa, de todos os 
colégios 
secundários que freqüentou! 
JAMIE 
Oh! por favor! Não desenterre essa velha história. 
TYRONE 
O fato de que tenha que voltar aqui cada verão para viver do meu dinheiro não é 
uma 
velha história. 
JAMIE 
Pago o teto e a comida, trabalhando no jardim. Assim lhe poupo um jardineiro. 
TYRONE 
Qual o quê! Até para isso quase preciso fustigá-lo. (Sua cólera se amaina e se dilui 
num queixume cansado.) Não me importaria em absoluto se ao menos sentisse de 
sua 
parte um pouco de gratidão. Mas só me agradece repetindo-me que sou um avaro 
repulsivo, fazendo pouco de minha profissão, caçoando de tudo que existe no 
mundo... exceto de si mesmo. 
JAMIE (com um trejeito) 
Isso não é verdade, papai. O que acontece é que você não me pode ouvir quando 
me 
censuro a mim mesmo. 
TYRONE (olha-o com ar perplexo, e cita em tom maquinal) 
“Oh! ingratidão, a mais infame dentre todas as cizânias que se conhecem...” 
31 

JAMIE 
Tinha certeza de que você viria com esse verso! Oh! Céus! quantos milhares de 
vezes 
deverei... (Interrompe a frase, cansado de discussão, e dá de ombros.) Está bem, 
papai. Sou um “boa-vida”. Sou tudo o que você quiser, contanto que ponhamos fim 
a 
esta discussão. 
TYRONE (exortando-o, indignado) 
Se ao menos fosse ambicioso, e não estúpido! Ainda é moço. Poderia destacar-se! 
Tem o talento necessário para ser um ator excelente. Tem-no de fato. É meu filho! 
JAMIE (enfadado) 
Esqueçamos a minha pessoa. O assunto não me interessa. Nem a você tampouco. 
(Tyrone cede. Jamie continua, em tom negligente) Como foi que começamos a falar 
de tudo isso? Ah! sim, referíamo-nos ao Dr. Hardy. Quando é que ele lhe telefonará 



para tratar do assunto de Edmund? 
TYRONE 
Ao meio-dia. (Pausa; na defensiva) Eu não poderia ter confiado Ed a um médico 
melhor. Hardy sempre o atendeu, desde garoto. Conhece como ninguém o seu 
organismo. Não é que seja tacanho, como pretende. (Com amargura) E o que 
poderia 
fazer por Edmund o melhor especialista dos Estados Unidos, agora que, 
deliberadamente, esbanjou a sua saúde com a vida absurda que tem levado desde 
que 
foi expulso da universidade?! Quando ainda estava na escola começou a viver 
assim, 
de modo imprudente e relaxado. Era o janota da Broadway, só para imitá-lo, 
embora 
não tivesse o seu organismo para poder suportar uma existência dessas! Você é 
um 
homenzarrão — sadio feito eu, ou pelo menos assim o fui na sua idade. Mas 
Edmund 
nunca passou de um feixe de nervos, tal qual a mãe! Durante anos e anos preveni-
o de 
que seu corpo não poderia suportar uma vida daquelas, mas ele nunca quis me dar 
ouvidos, e agora é tarde demais. 
JAMIE (asperamente) 
Que quer dizer? Tarde demais por quê? Você fala como se acreditasse que... 
TYRONE (num impulso de sua consciência que se sente culpada) 
Não seja idiota! Quis dizer apenas o que a todos é claro e evidente! A saúde de 
Edmund está abalada; e talvez durante muito tempo ele não passe de um inválido! 
JAMIE (fita-o absorto, e comenta, ignorando a observação do pai) 
Sei que os camponeses irlandeses crêem que a tuberculose é sempre fatal. E é 
provável que o seja de fato, quando se vive num casebre sobre um pântano; porém 
aqui, com um tratamento moderno.. adequado... 
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TYRONE 
Acaso não o sei? Que disparates está dizendo aí? E não fale da Irlanda com essa 
língua suja, nem faça pouco de seus camponeses e casebres... (Em tom acusador) 
Quanto menos disser sobre a doença de Edmund, melhor será para a sua 
consciência! 
É mais culpado do que qualquer um! 
JAMIE (ferido) 
Isso é mentira! Não o admito, papai! 
TYRONE 
É a pura verdade! Exerceu sobre Edmund uma influência nefasta. Ao crescer, ele o 
admirava como a um herói! Que belo exemplo lhe oferecia! Que eu o saiba nunca 
lhe 
deu um só exemplo que não fosse péssimo. Fê-lo envelhecer prematuramente, 
entulhando-o do que crê ser a “sabedoria humana”; e isto quando Edmund ainda 
era 



jovem demais para compreender que era seu próprio fracasso que lhe envenenava 
a 
alma; que para você todo homem não passa de um canalha à venda e toda mulher 
de 
uma cretina ou uma prostituta. 
JAMIE (defendendo-se novamente com uma espécie de indiferença e de cansaço) 
Está bem. Sim; explicava a Edmund a verdade sobre os fatos da vida, mas 
somente 
quando o via excitado a ponto de fazer alguma asneira, e que sabia que ele 
zombaria 
de mim se eu tentasse dar-lhe um bom conselho... o tradicional conselho fraternal. 
Limitei-me a fazer dele um camarada, e fui absolutamente franco; para que dos 
seus 
erros ele tirasse a lição, e compreendesse que... (encolhe os ombros cinicamente) 
se 
não se pode ser um santo, ao menos deve-se ser cauteloso! (Seu pai respira 
fortemente, com desdém. Repentinamente, Jamie se sente comovido.) Sua 
acusação é 
absurda, meu pai. Você bem sabe tudo o que Ed significa para mim e a intimidade 
que 
sempré existiu entre nós dois... Não a que é usual entre irmãos... Eu faria tudo por 
ele. 
TYRONE (impressionado, abranda-se) 
Talvez tenha realmente acreditado que fosse para o seu bem, Jamie. Eu o sei. Não 
digo que o tenha feito de propósito, para prejudicá-lo. 
JAMIE 
Mesmo porque isso seria falso! Gostaria de ver alguém influir sobre Ed contra a sua 
vontade... Aquele seu jeito taciturno faz com que todos acreditem que podem 
manejálo 
à vontade... Mas Edmund é muito esperto e só faz o que quer, e manda às favas 
todo o resto! Acaso tive alguma coisa que ver com as loucuras que andou 
praticando 
nesses últimos anos... correndo mundo como marujo, e tudo mais?!... A vida dele 

me 
parecia estúpida, e eu lho disse várias vezes! Acho que você bem pode calcular 
que 
não me agradaria muito permanecer encalhado na América do Sul, ou viver em 
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tugúrios imundos, bebendo cachaça de má qualidade, não é verdade? Não, muito 
obrigado! Que me dêem a mim a Broadway e um apartamento com banheiro 
privado, 
e bares onde sirvam do melhor uísque, isso sim! 
TYRONE 
Você e a sua Broadway! Isso é o que faz de você o que é. (Com laivo de orgulho) 
Faça Edmund o que fizer, tem a coragem de seguir adiante, e não vem 
choramingar 
junto de mim, mal se encontra sem um centavo! 



JAMIE 
E por acaso não acaba sempre por regressar à casa sem dinheiro? E o que lucrou 
em ir 
para longe? Olhe para ele, como está agora! (Bruscamente envergonhado) Deus 
meu! 
Não tive a intenção de dizer o que disse... Foi indigno de minha parte. 
TYRONE (ignorando as palavras do filho) 

Edmund está fazendo progressos como jornalista. Julguei que ele tivesse, por fim, 
encontrado o emprego sonhado. 
JAMIE (sarcástico e novamente enciumado) 
Num jornaleco de um povoado insignificante! Ignoro que mentiras lhe são contadas, 
meu pai, mas o que me dizem a mim é que Ed não passa de um cronista muito 
folgado... Se ele não fosse seu filho... (Mais uma vez arrependido) Não, isto não é 
verdade! No jornal todos se alegram de tê-lo por companheiro e apreciam o 
material 
especializado que ele lhes proporciona. Alguns de seus poemas e paródias são 
realmente notáveis. (Novamente áspero) Mas é claro que não será escrevendo 
coisas 
assim que ele chegará a grandes alturas. (Precipitadamente) Embora não haja 
dúvida 
de que começou com o pé direito. 
TYRONE 
Sim, começou bem. Costumava dizer sempre que queria ser jornalista, mas nunca 
se 
dispôs a começar desde o primeiro degrau. 
JAMIE 
Ora, papai! Pelo amor de Deus! Deixe-me em paz! 
TYRONE (olha-o fixamente e logo desvia o olhar, e diz depois de uma pausa) 
Que azar que Edmund tenha ficado doente precisamente agora! Isso não poderia 
ter 
acontecido em pior ocasião. (Acrescenta, sem conseguir disfarçar um certo mal-
estar, 
quase furtivo) Nem para sua mãe tampouco. É terrível que isso a venha transtornar, 

logo agora, quando mais necessita de paz e despreocupação. Estava tão bem 
quando 
voltou há dois meses. (Sua voz torna-se trêmula e rouca.) Foi então o paraíso para 
mim. Esta casa tornou a ser um lar... Mas não preciso dizer-lhe isso, Jamie. 
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(Pela primeira vez, o filho o fita com simpatia e 
compreensão. Dir-se-ia que entre ambos acaba de surgir um 

sentimento comum no qual o velho antagonismo poderia ser 
olvidado.) 
JAMIE (suavemente) 
Sinto o mesmo, pai. 
TYRONE 
Sim. Desta vez, você deve ter notado como ela se mostra forte e segura de si. E 
uma 



mulher completamente diferente. Domina seus nervos, ou pelo menos os dominava 
até que Ed apareceu doente. Agora, sente-se nela a tensão e o medo que procura 
a 
todo custo reprimir. Oxalá pudéssemos ocultar-lhe a verdade, mas isso será 
impossível se tivermos que enviar Ed para um sanatório. O que agrava ainda mais 
a 
situação é que o pai de Mary morreu tuberculoso. Ela o adorava e nunca o 
esqueceu. 
Sim, vai ser duro para ela. Mas poderá reagir. Tem agora a força de vontade 
necessária. Devemos ajudá-la de todas as formas possíveis, Jamie! 
JAMIE (comovido) 
Naturalmente, papai. (Hesitante) A não ser os nervos, parecia estar muito bem esta 
manhã. 
TYRONE (já com renovada confiança) 
Nunca esteve melhor! Transborda de alegria e malícia. (Repentinamente franze o 
sobrecenho, olhando para Jamie.) Por que diz “parecia”? Por que não há de estar 
muito bem? Que diabo quer insinuar?! 
JAMIE 
Não me provoque mais, pai. Num assunto desta natureza, deveria ser possível 
falarmos, um com o outro, com franqueza e sem discutir. 
TYRONE 
Desculpe, Jamie. (Com voz tensa) Mas, vamos.. diga-me. 
JAMIE 
Nada tenho a dizer-lhe. Estava enganado, pronto! Referia-me, apenas, a esta 
última 
noite. Bem... você sabe como são essas coisas. Não consigo esquecer o passado. 
Nem 
dominar as minhas suspeitas. Como você o faz... (Com amargura) E isto é terrível.. 
é 
terrível também para mamãe! Ela sente que a observamos... 
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TYRONE (sombriamente) 
Eu sei!! (Novamente tenso) E depois? Não pode falar claro por uma vez? 
JAMIE 
Mas se lhe afirmo que não há nada... E só essa minha maldita estupidez! Acordei 
hoje 
às três horas da madrugada e a ouvi caminhar para o quarto de hóspedes. A seguir 
foi 
ao banheiro. Fingi que dormia. Mamãe parou no corredor e ficou à espreita, como 
se 
quisesse ter certeza de que eu estava realmente dormindo. 
TYRONE (fingindo não dar importância) 
Ora! Céus! e é só isso? Ela mesma me disse que a sirene a havia despertado — e, 
desde que Edmund ficou doente, passa as noites subindo e descendo as escadas 
para 
ver como ele está. 
JAMIE (com veemência) 



É isso mesmo! Fica de ouvido colado à sua porta, escutando. (De novo vacilante) O 
que me assustou foi o fato de ela ter ido ao quarto de hóspedes. Lembrei-me de 
que, 
sempre que ela começa a querer dormir sozinha ali, é sinal de que... 
TYRONE 
Pois, desta vez, não se trata disso! E a explicação é muito simples. Aonde irá ela, à 
noite, para fugir dos meus roncos?! (Entrega-se a um acesso de cólera e de 

ressentimento.) Meu Deus! Não entendo como pode viver com uma mentalidade 
dessas, vendo sempre os motivos piores atrás de tudo o que acontece. 
JAMIE (irritado) 
Não me venha com suas críticas. Já lhe disse que me enganara. Não creia que isso 
me 
alegra tanto quanto o pensa. 
TYRONE (apaziguador) 
Tenho certeza de que no fundo é como diz, Jamie. (Pausa. Sua expressão torna-se 
cada vez mais preocupada. Fala lentamente, com um terror supersticioso.) Seria 
uma 
fatalidade se ela não pudesse evitar que a sua preocupação por Edmund... Foi 
quando 
esteve muito doente, logo após o nascimento de Ed que ela, pela primeira vez... 
JAMIE 
Mamãe não teve culpa nenhuma nisso! 
TYRONE 
Não a estou culpando. 
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JAMIE (sarcástico) 
Então, a quem é que você culpa? A Edmund por ter nascido?! 
TYRONE 
Seu estúpido! Ninguém teve culpa! 
JAMIE 
O único culpado foi aquele médico velhaco. A julgar pelo que mamãe conta, não 
passava de um charlatão vulgar, tal qual Hardy! Você não lhe quis pagar um 
médico 
de primeira... 
TYRONE 
Mente! (Furioso) Então eu é que tenho a culpa, hem! É aí que quer chegar, não é 
assim, seu vagabundo maldito?! 
JAMIE (em tom de advertência, ouvindo sua mãe mover-se na sala de jantar) 
Shss! 
(Tyrone se levanta rápido e fica olhando para fora pela 

janela da direita. Jamie muda por completo de assunto.) 
JAMIE 
Bem. Se temos que recortar a sebe ali na frente, é melhor que comecemos logo. 
(Entra Mary que vem da sala de espera. Olha para ambos rapidamente, com ar de 
suspeita. Seus gestos são nervosos e pouco naturais.) 
TYRONE (afastando-se da janela, e falando com a máxima naturalidade) 
É sim. A manhã está linda demais, para que se fique em casa a discutir. Espie pela 



janela, Mary. Não há mais névoa no porto. Parece-me que o manto que se abatera 
sobre a cidade se dissipou. 
MARY (aproximando-se) 
Assim o espero, meu querido. (A Jamie, esforçando-se por sorrir) Ouvi quando 
sugeria ir trabalhar na sebe, Jamie. É de assombrar! Deve estar muito precisado de 
dinheiro, não, meu filho? 
JAMIE (em tom brincalhão) 

Quando é que não estou? (Pisca-lhe o olho e olha com ar de zombaria para o pai.) 
Espero receber pelo menos o soldo de cabo raso em fim de semana... e ir gastá-lo 
todinho na farra! 
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MARY (a alegria de Jamie parece nela não encontrar eco — suas mãos vão 
ajeitando a 
parte da frente do vestido) 

Sobre que assunto vocês dois discutiam? 
JAMIE (dando de ombros) 
Os mesmos assuntos de sempre. 
MARY 
Ouvi que falava de um médico, e seu pai o acusava de ser maldoso. 
JAMIE (apressadamente) 
Ah, isso?! Eu estava dizendo que, para mim, o Dr. Hardy não era o melhor médico 
do 
mundo! 
MARY (sente que Jamie está mentindo e replica num tom indeciso) 
Oh! Não! Certamente que não é! Sou da mesma opinião. (Mudando de assunto, 
com 
um sorriso forçado) Essa tal de Bridget! Julguei que nunca me livraria dela! 
Contoume 
toda a vida de seu primo-irmão que trabalha na polícia de Saint Louis. (Nervosa e 
irritada) Pois bem. Se estava disposto a trabalhar na cerca, por que não vai de uma 
vez? (Precipitadamente) Aproveite o sol antes que volte a neblina. (Num tom 
estranho, como se falasse consigo mesma.) Sei, porém, que voltará... (De repente 
adivinha que ambos a olham fixamente e diz, nervosamente, agitando as mãos) Ou 
antes: quem o sabe é o reumatismo das minhas mãos. Prevê melhor o tempo do 
que 
você, James. (Contempla absorta suas próprias mãos como que possuída de uma 
repulsa que, ao mesmo tempo, a fascina.) Oh! como estão feias as minhas mãos! 
Quem poderia crer que já foram lindas? 
(Eles a fitam, absortos, por sua vez, com um temor 
crescente.) 

TYRONE (segura-lhe as mãos e as abaixa com carinho) 
Vamos, vamos, Mary. Deixe de tolices. São as mãos mais encantadoras deste 
mundo! 
(Ela sorri, seu rosto se ilumina, e beija-o agradecida. Ele se volve para o filho.) 
Vamos andando, Jamie. Sua mãe tem razão de nos censurar. A única maneira de 
se 
começar a trabalhar é começar de fato a trabalhar! O sol ardente fará com que 



transpire e derretera um pouco toda essa banha que tem na barriga! 
(Abre a porta telada, sai para o pátio e desce por uma 
escadinha ao jardim. Jamie se levanta, tira o paletó e vai até a 
porta. No batente volta-se; porém evita olhar para a sua mãe. 
Ela tampouco o encara.) 
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JAMIE (com uma ternura inquieta e desajeitada) 
Todos nos orgulhamos de você, mamãe. Você nos torna tão felizes! (Ela se vira 
para 
ele, rígida, e o encara num desafio assustador. Ele continua num tom hesitante.) 
Mas 
você ainda deve tomar cuidado. E não se inquietar tanto por Edmund. Ele se há de 
curar... 
MARY (com um olhar carregado de ressentimento) 

É claro que se há de curar. E não sei o que você quer insinuar ao dizer-me que 
tenha 
cuidado... 
JAMIE (magoado, encolhendo os ombros) 
Está bem, mamãe. Lamento ter falado. 
(Sai para o pátio. Ela espera, rígida, até que ele 
desapareça. A seguir deixa-se cair na cadeira em que Jamie 
estava sentado. Sua fisionomia revela um desespero assustado, 
e suas mãos correm sobre a mesa, mudando os objetos de 
lugar, sem finalidade alguma. Escuta os passos de Edmund 
que desce. Ao chegar ao pé da escada, tem um acesso de tosse. 
Ela se ergue de um salto como se quisesse fugir de tal som e 
caminha, rápido, até a janela da direita. Olha para fora, 

aparentemente serena, quando ele entra, vindo da sala da 
frente, com um livro na mão. Mary volta-se para o filho. Nos 
seus lábios há um sorriso maternal de boas-vindas.) 
MARY 
Ah! era você? Ia justamente subir para vê-lo. 
EDMUND 
Esperei que eles saíssem. Não quero envolver-me em discussões. Sinto-me mal, 
muito 
mal. 
MARY (como que com ressentimento) 
Oh! estou certa de que exagera! É tão garoto ainda! Gosta de nos afligir para que 
nos 
preocupemos com você. (Precipitadamente) Estou caçoando, meu filho. 
Compreendo 
como você deve sentir-se mal. Mas hoje está melhor, não é verdade? (Inquieta, 
segura-lhe o braço.) De qualquer modo, está muito fraco. Precisa descansar o mais 
possível. Sente-se que o ajeitarei confortavelmente. (Edmund senta-se na cadeira 
de 
balanço e sua mãe coloca-lhe uma almofada por trás das costas.) Assim; que tal 
está 



agora? 
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EDMUND 
Ótimo! Obrigado, mamãe. 
MARY (beijando-o com ternura) 
Só precisa de uma coisa: é que sua mãe cuide de você. Com todo esse tamanho, 
continua sendo o garoto da família... não é isso mesmo? 
EDMUND (segurando-lhe a mão, profundamente sério) 
Não pense em mim. Cuide de si própria. Isto é o que importa. 
MARY (desviando o olhar) 
Mas eu o faço, querido. (Com um riso forçado) Meu Deus! não vê como engordei? 
Vou ter que alargar todos os meus vestidos. (Vira-se e caminha até as janelas da 
direita. Toma um tom frívolo e alegre.) Já começaram a podar a sebe. Pobre Jamie! 
Como o aborrece ter que trabalhar na frente da casa, onde pode ser visto por todos 
os 
que passam! Lá vão os Chattfield na sua Mercedes nova. Que lindo carro, não 
acha? 
Não é como o nosso Packard de segunda mão. Coitado do Jamie! Agachou-se 
atrás da 
cerca para que não o vejam! Os Chattfield cumprimentam seu pai, e este lhes 
responde como se o pano de fundo do teatro se abrisse e ele aparecesse para 
receber 
os aplausos! E veste aquela roupa velha e surrada que tentei por todos os meios 
fazêlo 
pôr de lado. (Percebe-se amargura na sua voz.) James deveria ter mais 
amorpróprio 
e não dar tais espetáculos! 
EDMUND 
Qual! Papai faz muito bem em não se preocupar com a opinião alheia. E Jamie é 
um 
tolo de dar tanta importância aos Chattfield. Por Deus! quem jamais ouviu falar 
neles 
fora desse vilarejo? 
MARY (com satisfação) 
Ninguém. Tem toda a razão, Edmund. Não passam de “grandes sapos num 
pequeno 
charco”. Jamie é um tolo. (Interrompese enquanto olha pela janela, e logo à seguir 
continua, com um travo de inveja e insatisfação.) Contudo, os Chattfield, e toda a 
gente como eles, significam algo. Possuem casas decentes, de que não têm que se 
envergonhar. E amigos a quem recebem e que por sua vez os convidam. Não 
vivem 
isolados de todos. (Afasta-se da janela.) Não é que me interessam. Sempre odiei 
esse 
povoado e seus habitantes. Bem o sabe. Eu não queria viver aqui, mas seu pai 
agradou-se do lugar, insistiu em edificar esta casa, e agora tenho que vir todos os 
verões. 
EDMUND 
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Bem... É sempre preferível do que passá-los num hotel de Nova York... não é 
verdade? E este lugarejo não é assim tão ruim. Agrada-me bastante. Talvez porque 
seja o único lar que já tivemos. 
MARY 
Esta casa nunca me pareceu um lar. Desde o inicio foi um fracasso! Tudo foi feito 
com a maior economia possível. Seu pai não quis gastar o necessário para pô-la 
em 
condições. É melhor que não tenhamos feito amizades por aqui. Eu me 
envergonharia 
se atravessassem o limiar de nossa porta. A James nunca lhe agradaram os 
amigos da 
família. Aborreceu-o sempre visitá-los ou recebê-los. Só lhe agrada acotovelar-se 
com 
homens no clube ou em algum bar. Jamie e você são como ele, mas a culpa não 
lhes 
cabe. Aqui nunca tiveram oportunidade de conhecer gente decente. Não seriam o 
que 
são se tivessem lidado com moças direitas, em vez de farrear com... Nunca se 
teriam 
desonrado dessa maneira... a tal ponto que nenhum pai respeitável permite a sua 
filha 
que apareça em público com vocês. 
EDMUND (com irritação) 
Ora, mamãe. Esqueça isso. E que importância tem? Se fosse assim, Jamie e eu 
morreríamos de tédio! E quanto ao velho... de que adianta falar?... não podemos 
mudá-lo. 
MARY (censurando-lhe as palavras mecanicamente) 
Não chame seu pai de velho. Seja mais respeitador. (Com tristeza na voz) 
Compreendo que é inútil falar. Mas às vezes sinto-me tão só. 
EDMUND 
De todos os modos você deve ser justa. Talvez a culpa a princípio tenha sido 
mesmo 
somente dele, de papai, mas você bem sabe que depois, mesmo que ele o tivesse 

aceito, não poderíamos receber gente aqui.. (Hesita, com ar culpado.) Quero 
dizer... 
você seria a primeira a não receber ninguém. 
MARY (tem um sobressalto e seus lábios tremem de modo lastimável) 
Não diga isso. Magoa-me quando o recorda. 
EDMUND 
Não leve a mal! Por favor, mamãe, estou tratando de ajudá-la. Porque não convém 
que você se esqueça... É preciso que você se lembre. Sempre... para estar de 
guarda... 
Você sabe o que já passou. (Com um ar desolado) Deus meu! Você deve 
compreender 
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o quanto sofro ao fazê-la recordar tudo isso! Faço-o porque tem sido maravilhoso 
têla 



novamente em casa, e seria tremendo... 
MARY (aborrecida) 
Por favor, querido. Sei que a sua intenção é das melhores, mas... (Na sua voz 
reaparece o mal-estar com que pretende proteger-se) Não compreendo por que diz 
de 
repente coisas assim. Por que lhe ocorrem essas idéias hoje? 
EDMUND (evasivamente) 

Por nada. Talvez porque me sinta desanimado e triste. 
MARY 
Diga-me a verdade. A propósito de que essa repentina desconfiança? 
EDMUND 
Mas não existe desconfiança alguma. 
MARY 
Oh! sim, bem que a pressinto. Seu pai e Jamie também desconfiam de mim... 
sobretudo Jamie. 
EDMUND 
Vamos! Não comece a imaginar coisas, mamãe. 
MARY (suas mãos se agitam nervosamente) 
A vida toma-se muito mais penosa quando se vive numa atmosfera de constantes 
suspeitas, sabendo que todos são levados a espionar-nos e ninguém confia em 
nós. 
EDMUND 
Isto é absurdo, mamãe. Todos confiamos em você. 
MARY 
Se ao menos eu tivesse para onde fugir por um dia ou uma tarde sequer... Uma 
amiga 
com quem falar... Oh! sobre nada de sério... apenas para rir e conversar e esquecer 
por 
algum tempo... alguém que não fosse essa empregada... essa pobre estúpida 
Cathleen. 
EDMUND (inquieto, levanta-se e passa-lhe o braço em volta dos ombros) 
Chega, mamãe, você se irrita sem motivo. 
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MARY 
Seu pai sai. Encontra-se com os amigos no bar ou no clube. Você e Jamie também 
têm 
amigos e saem pelo seu lado. Mas, eu fico só — sempre tenho estado só. 
EDMUND (em tom tranqüilizador) 
Ora, mamãe, você bem sabe que isso não é verdade. Um de nós fica sempre com 
você 
ou a acompanha quando você dá um passeio de carro. 
MARY (com amargura) 
Porque receiam deixar-me a sós. (Voltando-se com aspereza) Insisto em que me 
diga 
por que agiu de uma maneira tão estranha na manhã de hoje... por que se achou 
na 
obrigação de me recordar... 



EDMUND (hesita e se desabafa com ar de culpa) 
É tolice, bem sei. Eu não estava dormindo a noite passada quando você entrou no 
meu 
quarto... E você não voltou ao seu quarto — aquele em que dorme com papai, e 
passou o resto da noite no de hóspedes. 
MARY 
Porque os roncos de seu pai me enlouqueciam! Pelo amor de Deus! Por acaso já 
não 
tenho dormido muitas vezes no quarto de hóspedes?... (Com amargura) Ah! mas já 
sei, já compreendo o que pensou... Foi então que... 
EDMUND (com uma veemência exagerada) 
Não pensei nada! 
MARY 
Mas fingia dormir, para espionar-me melhor! 
EDMUND 
Não! Não! Eu o fiz porque se você descobrisse que eu estava com febre e não 
conseguia conciliar o sono, ainda ia afligir-se e contrariar-se! 
MARY 
Sem dúvida!... e Jamie também fingia dormir, e seu pai... 
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EDMUND 
Basta, mamãe. 
MARY 
Oh! Não posso suportar que até você... (Ergue nervosamente as mãos ao cabelo 
para 
ajeitá-lo no seu gesto habitual, mecônico e ausente. De improviso, uma estranha 
expressão de vingança se insinua na sua voz.) Vocês bem mereciam que fosse 
verdade! 
EDMUND 
Mamãe! Não diga isto! Você fala assim quando... 
MARY 
Chega de suspeitas! Por favor, meu filho! Magoa-me assim. Eu não podia dormir 
porque pensava em você. Essa é a verdadeira razão. Desde que ficou doente, vivo 
tão 
preocupada... (Envolve-o com os braços e o estreita contra si com carinho protetor 
e 
ao mesmo tempo temeroso.) 
EDMUND (num tom tranqüilizador) 
Que tolice! Você bem sabe que isso não passa de um resfriado de verão, desses 
resfriados rebeldes... 
MARY 
Sim, naturalmente eu o sei. 
EDMUND 
Mas, escute-me, mamãe. Prometa-me que, mesmo que isto se transforme em 
alguma 
coisa de pior, você pensará que breve estarei curado, sem viver consumindo-se de 
aflição, e continuará a se tratar. 



MARY (com temor) 
Não quero ouvi-lo quando diz tolices. Não há motivos para que fale como se 
esperasse algo de terrível. Claro que lhe prometo! Dou-lhe a minha palavra de 
honra. 
(Com triste amargura) Mas, sem dúvida, recordará que essa palavra eu já a dei 
outras 
vezes. 
EDMUND 
Não. 
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MARY (sua amargura se abranda até se transformar em resignada impotência) 
Não o culpo, meu filho. Como poderia evitá-lo? Como conseguiríamos esquecer? 
(Com um ar estranho) É por isso que tudo se nos torna tão difícil... Não podemos 
esquecer. 
EDMUND (agarrando-a pelo ombro) 
Mamãe! Chega! 
MARY (com um sorriso forçado) 
Bem, querido! Não queria ser tão lúgubre assim! Não faça caso de mim... Venha, 
deixe-me tocar-lhe a cabeça. Mas... está tão fresca! Agora não tem febre... 
EDMUND 
Esqueça isso, mamãe. É você que... 
MARY 
Mas eu me sinto perfeitamente bem, meu querido. (Lançando-lhe um olhar rápido, 
estranho, quase tímido e ao mesmo tempo calculador) Só que, naturalmente, na 
manhã de hoje, depois de ter passado uma noite tão ruim, estou cansada e 
nervosa. Na 
verdade, deveria dormir um pouco até a hora do almoço. (Ele a fita com instintiva 

suspeita. Logo, porém, envergonhado de si mesmo, afasta rapidamente o olhar. Ela 
prossegue, nervosamente.) Que é que vai fazer? Ler um pouco aqui? Seria tão 
melhor 
que fosse tomar um pouco de ar e sol. Mas não se exponha demais. Para maior 
precaução, ponha um chapéu. (Interrompe o que está dizendo e o fita nos olhos. 
Ele 
foge ao seu olhar. Há uma pausa tensa. Logo a seguir, Mary fala em tom irônico.) 
Ou 
será que receia deixar-me só? 
EDMUND (torturado) 
Não! Não fale assim. Você deveria dormir um pouco. (Caminha até a porta telada e, 
num tom afetadamente jovial) Vou descer para ajudar Jamie a passar aquele mau 
pedaço. Gosto de ficar estendido na sombra e vê-lo trabalhar! 
(Ri com esforço e ela o imita. Edmund sai logo para o 
patamar e desce a escadinha. A primeira reação de Mary é de 
alívio, e ela parece relaxar-se. Deixa-se cair numa das 
poltronas de vime que se acham por trás da mesa e joga a 
cabeça para trás, fechando os olhos. Porém sua tensão logo 
após reaparece. Abre os olhos e se inclina para a frente, num 
acesso de pânico nervoso. Começa a travar sua desesperada 



luta consigo mesma. Seus longos dedos deformados, de 
nódulos inchados pelo reumatismo, tamborilam sobre os 
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braços da poltrona, como que impulsionados por uma vida 
própria, insistente, e que prescinde de seu consentimento.) 
FIM DO ATO I 


