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ATO II 
CENA 1 
Cenário: O mesmo; aproximadamente à uma hora menos 
um quarto. O sol agora não entra pelas janelas da direita. O 
dia ainda está bonito, porém cada vez mais sufocante, com 
uma leve cerração que paira no ar, amortecendo o brilho do 
sol. 
Edmund, sentado na poltrona que está à esquerda da mesa, 
lê um livro. Ou, antes, tenta concentrar-se na leitura do 
mesmo, sem, todavia, consegui-lo. Dir-se-ia que presta 
atenção a qualquer ruído que venha do primeiro andar. Seus 
gestos são nervosamente apreensivos, e parece ainda mais 
enfermo do que no ato precedente. Cathleen, a empregada, sai 
da sala dos fundos. Traz uma bandeja com uma garrafa de 

uísque e um jarro de água gelada. É uma robusta camponesa 
irlandesa, de vinte e poucos anos e rosto rechonchudo, de ar 
agradável, olhos azuis e cabelos negros. É amável, ignorante, 
desajeitada e dotada de uma estupidez integral, mas bem 
intencionada. Põe a bandeja sobre a mesa. Edmund pretende 
estar tão absorto na sua leitura que não se apercebe de sua 
presença, mas ela finge não reparar nisso. 
CATHLEEN (com uma familiaridade loquaz) 
Aqui está o uísque. Falta pouco para o almoço. Devo chamar o seu pai e o Sr. 
Jamie 
ou o senhor mesmo o fará? 
EDMUND (sem erguer os olhos) 
Você pode chamá-los. 
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CATHLEEN 
Por que seu pai não olha para o relógio de vez em quando? É o diabo em pessoa 
para 
atrasar as refeições e Bridget começa logo a me amaldiçoar, como se eu tivesse 
culpa! 
Contudo, o Sr. James é um homem e tanto, apesar da idade! O senhor nunca será 
bonitão como ele, nem o Sr. Jamie tampouco! (Ri.) Apostaria como o Sr. Jamie não 
perderia a oportunidade de interromper o trabalho para tomar o seu uísque, se 
tivesse 
um relógio para ver as horas. 
EDMUND (renuncia à sua simulação, e sorri) 
E ganharia a aposta! 



CATHLEEN 
E vou ganhar mais outra ainda: é que o senhor me mandou chamá-los, de modo 
que 
possa tomar, às escondidas, o seu traguinho, antes que eles venham! 
EDMUND 
Ora veja! E eu que não tinha pensado nisto... 
CATHLEEN 

Ah! não?! Vamos, Sr. Edmund! Mal eu virasse as costas... 
EDMUND 
Mas, já que você me deu a idéia... 
CATHLEEN (repentinamente pudica e virtuosa) 
Eu nunca sugeri a um homem ou a uma mulher que tocasse em bebida alguma, Sr. 
Edmund. Foi isso o que matou um tio meu lá na Irlanda... (Abrandando-se) Mas é 
certo que um calicezinho de vez em quando não faz mal a ninguém, especialmente 
quando se está deprimido ou resfriado. 
EDMUND 
Obrigado por me ter fornecido uma boa desculpa. (Com forçada despreocupação) É 
melhor chamar também mamãe. 
CATHLEEN 
Para quê? Ela sempre vem na hora, sem que seja preciso chamá-la. Graças a 
Deus, 
aquela tem um pouco de consideração pelos empregados. 
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EDMUND 
Mas é que ela está dormindo. 
CATHLEEN 
Não estava dormindo não, quando terminei a arrumação lá em cima. Estava 
recostada 
no quarto de hóspedes, com os olhos bem abertos. Disse-me que tinha uma terrível 
enxaqueca. 
EDMUND (esforçando-se sempre mais por parecer despreocupado) 
Bom, nesse caso chame somente papai. 
CATHLEEN (indo até a porta telada e resmungando, mas com bonomia) 
Não é à toa que todas as noites estou descadeirada! Não vou sair lá fora com este 
calor para me expor a uma insolação. Vou chamá-los daqui mesmo da entrada. (Sai 
pelo pórtico lateral, fechando com violência a porta telada, e vai até o hall da frente. 
Ao cabo de um momento, ouve-se a sua voz chamando) Senhor Tyrone, Senhor 
Jamie! 
Já está na hora! 
(Edmund, cujo olhar fixo revela temor, pondo de lado o 

livro, ergueu-se de um salto) 
EDMUND 
Oh! Senhor, que mulherzinha intolerável! 
(Agarra a garrafa de uísque, serve-se de uma dose, 
acrescenta-lhe água gelada e bebe. Enquanto o faz, ouve 
alguém que entra pela porta principal. Precipitadamente, 
Edmund deposita o copo sobre a bandeja, torna a sentar-se e a 



abrir o livro. Jamie entra, vindo da sala da frente, trazendo o 
paletó no braço. Retirou o colarinho e a gravata e os tem na 
mão. Seca com um lenço o suor que lhe escorre da testa. 
Edmund ergue os olhos como se lhe tivessem interrompido a 
leitura. Jamie olha para os copos e a garrafa de uísque e, 
cínico, sorri.) 
JAMIE 
Pelo que vejo, anda bebendo um golezinho às escondidas, hem? Chega de 
comédias, 
Ed. Como ator você ainda é pior do que eu. 
EDMUND (sorri) 
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Sim, bebi enquanto podia fazê-lo. 
JAMIE (pondo-lhe afetuosamente a mão sobre o ombro) 

Antes assim. Por que haveria de me enganar? Por acaso não fomos sempre 
camaradas? 
EDMUND 
Não sabia quem era que vinha entrando. 
JAMIE 
Recomendei ao velho que consultasse as horas no seu relógio. Já estava a meio 
caminho quando Cathleen começou a chamar. Essa nossa selvagem andorinha 
irlandesa! Deveria antes ser um apregoador de trens! 
EDMUND 
Foi por isso que bebi. Por que não toma também um gole enquanto tem 
oportunidade? 
JAMIE 
Estava pensando justamente nisso. (Dirige-se apressado até a janela da direita.) 

Deixei papai conversando com o velho capitão Turner. E ainda estão lá os dois. 
(Volve 
até a mesa e bebe.) Agora é tratar de ocultá-lo de seu olhar de águia! (Como de 
hábito, grava na memória o nível de uísque na garrafa após cada dose. Calcula 
então duas medidas de água, derrama-as na garrafa e agita esta.) Pronto! Assunto 
resolvido! (A seguir põe água nos copos e os deixa sobre a mesa junto ao irmão.) E 
aí 
está a água que você está bebendo... 
EDMUND 
Está bem! Mas você não pensa, porventura, conseguir engana-lo, não é? 
JAMIE 
Talvez não, porém ele não o poderá provar. (Põe o colarinho e a gravata.) Espero 
que 
o velho não esqueça a hora do almoço, tão enlevado está em ouvir falar de si 
mesmo. 
Estou com fome. (Sentando-se á mesa defronte de Edmund, num tom de irritação) 
Por 
isso é que me aborrece trabalhar na cerca. O velho leva a representar uma 
comédia 
para cada imbecil que passa. 



EDMUND (desanimado) 
Tem fome? Que felizardo! No meu estado de espírito tanto se me dava nunca mais 
comer! 
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JAMIE (olhando-o preocupado) 
Escute, rapaz. Você me conhece, nunca fui de sermões, mas o Dr. Hardy tinha 
razão 
quando recomendou que você suprimisse o uísque. 
EDMUND 
Oh! Já basta ter que fazê-lo logo mais à tarde, quando o Dr. Hardy me der a notícia 
má 
que me espera! Até lá, uns tragos a mais ou a menos não têm importância alguma. 
JAMIE (hesitante, lentamente) 
Prefiro que tenha o ânimo preparado para as más notícias. Assim o choque não 
será 
tão fone. (Observa que Edmund o olha fixamente.) Quero dizer que seu estado 
inspira 
cuidados e não seria conveniente que se iludisse. 
EDMUND (nervoso) 
Mas não me iludo. Sinto-me mal e sei que a febre e os calafrios que tenho à noite 
são 
sintomas sérios. Creio que a última hipótese sugerida pelo Dr. Hardy é a certa. 
Deve 
ser uma recaída daquela maldita malária. 
JAMIE 
Talvez seja, mas não fique demasiado seguro. 
EDMUND 
E por que não? Que supõe? 
JAMIE 
Homem de Deus! Como quer que eu o saiba? Não sou médico. (Bruscamente) 
Onde 
está mamãe? 
EDMUND 
Está lá em cima. 
JAMIE (olhando para o irmão de um modo penetrante) 
Quando foi que ela subiu? 
EDMUND 
Oh! creio que foi quando desci ao jardim. Disse-me que desejava dormir um pouco. 
JAMIE 
Você não me falou. 
EDMUND (na defensiva) 
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Para quê? Acaso tem isso alguma coisa de extraordinário? Estava fatigada. Dormiu 
mal a noite passada. 
JAMIE 
Eu o sei. 
(Uma pausa. Ambos evitam encarar-se mutuamente.) 
EDMUND 



Essa maldita sirene também me impediu de dormir. 
(Nova pausa.) 
JAMIE 
Ela então esteve sozinha lá em cima a manhã inteira. Você não a viu? 
EDMUND 
Não. Estive aqui lendo. Quis dar-lhe a oportunidade de descansar um pouco. 
JAMIE 
Ela vai descer para o almoço, não? 
EDMUND 
Sim, decerto. 
JAMIE (em tom seco) 
Decerto, nada! Talvez não queira almoçar. Ou recomece a almoçar sozinha lá em 
cima. Não seria a primeira vez, não é verdade? 
EDMUND (com assustada angústia) 
Basta, Jamie! Nunca lhe ocorre algo que não seja...? (Em tom persuasivo) Não há 
motivo para suspeitas. Cathleen a viu há pouquinho. Mamãe não a avisou de que 
não 
desceria para almoçar. 
JAMIE 
Então ela não estava dormindo? 
EDMUND 
Não, mas estava deitada, disse-me Cathleen. 
JAMIE 
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No quarto de hóspedes. 
EDMUND 
Sim. Pelo amor de Deus, que há de mal nisso? 
JAMIE (estourando) 
Imbecil! Por que a deixou tanto tempo sozinha? Por que não ficou a seu lado? 
EDMUND 
Porque me acusou... e a você e a papai de espioná-la continuamente e de não 
confiar 
nela. Senti-me envergonhado. Sei como deve ser penoso para ela. E ela me deu 
sua 
palavra de honra. 
JAMIE (com amargo cansaço) 
Você já deveria saber que isto nada significa! 
EDMUND 
Desta vez, sim! 
JAMIE 
Isso é o que pensamos em outras ocasiões... (Debruça-se sobre a mesa e aperta 
afetuosamente o braço do irmão.) Escute aqui, Ed, sei que julgará que não passo 
de 
um canalha e de um cínico, mas lembre-se de que já conheço muito mais essa 
brincadeira do que você. Você nunca se apercebeu do que se passava até 
ingressar na 



escola preparatória. Papai e eu lhe escondíamos tudo. Mas eu já o sabia dez anos 
ou 
mais antes que nos víssemos forçados a lhe contar a verdade. Conheço o jogo de 
trás 
para diante e toda a manhã levei a meditar na maneira estranha por que ela agiu 
ontem 
à noite, quando julgou que estávamos dormindo. Não consigo pensar em mais 
nada! E 
agora você diz que ela conseguiu o que queria: que a deixassem sozinha lá em 
cima a 
manhã inteira. 
EDMUND 
Mas não foi nada disto! Você está louco! 
JAMIE (conciliador) 
Bem, Ed. Não vamos discutir. Quero crer, como diz, que estou louco. Sentia-me 
muito 
feliz porque começava a crer que, desta vez, realmente... (Interrompe a frase — 
olhando através da sala da frente para o vestíbulo — e apressadamente abaixa a 
voz.) Ela vem descendo. Você tinha razão. Não passo de um tipo desconfiado... 
(Ambos ficam tensos numa assustada expectativa cheia de esperança.) Com todos 
os 
diabos! Desejaria tomar outro uísque! 
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EDMUND 
Também eu o desejaria. 
(Tosse nervosamente, o que lhe provoca um verdadeiro 
acesso, que se prolonga. Jamie olha rapidamente na sua 

direção com preocupação e piedade. Chega Mary da sala da 
frente. No primeiro instante não se nota na sua pessoa 
mudança alguma, embora pareça menos nervosa e mais igual 
àquela que vimos pela primeira vez logo após o café. Mas... 
aos poucos observa-se que seus olhos têm maior brilho e há 
um certo alheamento na sua voz e no seu modo de ser, como se 
ela estivesse, por assim dizer, desgarrada de suas próprias 
palavras e ações) 
MARY(aproxima-se inquieta de Ed e o abraça) 
Você não deve tossir dessa maneira. Isso faz mal à garganta. Você não há de 
querer, 
além do resfriado, ter ainda por cima uma dor de garganta. 
(Beija-o. Edmund para de tossir e a observa num rápido 

golpe de vista apreensivo. Mas, se desconfia de algo, a ternura 
com que a mãe o trata faz com que renuncie de pronto a 
qualquer suspeita, e creia apenas no que deseja crer naquele 
momento. Por outro lado, Jamie, após um único olhar 
perscrutador, sente que suas desconfianças são justificadas. 
Abaixa os olhos e os fixa no chão, e na sua fisionomia aparece 
uma expressão dura de amargurado cinismo. Mary continua a 



falar, recostada no braço da poltrona de Edmund, o braço em 
volta do filho, de modo que seu rosto fica por cima e por trás 
do dele e ele não a pode fitar em cheio nos olhos.) 
MARY 
Mas pareço estar sempre a dizer-lhe que não deve fazer isto, que não deve fazer 
aquilo... Perdoe-me, querido. Quero simplesmente cuidar de você. 
EDMUND 
Eu sei, mamãe. E você? Descansou bastante? 
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MARY 
Descansei sim. Sinto-me tão melhor! Estive deitada desde que você saiu. Era disso 
que eu precisava após uma noite tão ruim. Agora já não me sinto nervosa. 
EDMUND 
Que bom, mamãe! 
(Acaricia-lhe a mão que Mary apoiou no seu ombro. Jamie 
lança ao irmão um olhar estranho, quase desdenhoso, como se 
lhe perguntasse se realmente pensa o que diz. Edmund nem o 
nota, mas o mesmo não acontece com Mary.) 
MARY (num tom forçado de brincadeira) 
Deus meu! Que ar mais compungido, Jamie! Que sucede agora? 
JAMIE (sem encará-la) 
Nada. 
MARY 
Ah! Esqueci-me de que você esteve trabalhando no jardim... Isso explica o seu 
desânimo, não é assim? 
JAMIE 
Se você quer crer que seja isso, mamãe. 
MARY (mantendo o mesmo tom) 
Esse é o efeito que parece sempre causar em você, não é verdade? É como que 
um 
menino grande! Não acha, Edmund? 
EDMUND 
É claro! É um tolo que se preocupa com a opinião alheia! 
MARY (em tom distante) 
É a única coisa que se pode fazer: não ligar... (Ela percebe o olhar acerbo que 
Jamie 
lhe lança e muda de assunto) Onde está o seu pai? Ouvi Cathleen chamá-lo. 
EDMUND 
Jamie disse que ele estava de conversa com o velho capitão Turner. Como sempre, 
chegará atrasado. 
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(Jamie se levanta e se dirige até as janelas à direita, 
contente por ter um pretexto para se afastar) 
MARY 
Já disse a Cathleen, não sei quantas vezes, que ela deve ir procurá-lo onde ele 
estiver, 
e avisá-lo de que está na hora. Que idéia essa de ficar gritando de longe, como se 
aqui 



fosse uma pensão barata! 
JAMIE (espiando pela janela) 
Cathleen está lá embaixo agora. (Com sarcasmo) Interrompendo a célebre “Voz 
Maviosa”! Deveria ter mais respeito! 
MARY (ríspida — deixando irromper a sua hostilidade contra o filho) 
Você é quem deveria ser mais respeitoso. Pare de zombar de seu pai. Não o 
tolerarei 
mais! Deveria orgulhar-se de ser o seu filho! Ele pode ter seus defeitos. Quem não 
os 
tem? Mas trabalhou duro a vida inteira. Abriu o seu caminho; desde a ignorância e 
a 
pobreza até o apogeu que atingiu na sua profissão! Todos os demais o admiram e 
você 
deveria ser o último a fazer pouco dele — você que, graças a ele, nunca teve que 
fazer 
força nem trabalhar de verdade! (Ferido em cheio, Jamie se volta e a encara com 
um 
antagonismo acusador. O olhar de Mary vacila, com ar culpado, e ela prossegue 
num 
tom que já se aplaca) Lembre-se de que seu pai está ficando idoso, Jamie. Você 
deveria demonstrar-lhe um pouco mais de consideração. 
JAMIE 
Ah! Eu é que deveria?... 
EDMUND (constrangido) 
Oh! Acabe com isso, Jamie. (Seu irmão toma a olhar pela janela) E, pelo amor de 
Deus, mamãe, por que você se vira assim de repente contra Jamie? 
MARY (com amargura) 
Porque está sempre a escarnecer de alguém, sempre a buscar o ponto fraco de 
cada 
um. (Bruscamente há uma súbita mudança na sua entonação, que se torna distante 
e 
impessoal) Mas suponho que, afinal, foi o que a Vida fez dele e nada poderá mudá-
lo. 

Nenhum de nós pode remediar as coisas que a Vida nos faz! Estão feitas antes 
mesmo 
que a gente se aperceba... e uma vez feitas nos levam a praticar outras tantas 
coisas 
até que, no fim, tudo se interpõe entre nós e o que quiséramos ter sido, e o nosso 
verdadeiro eu está para sempre perdido. 
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(Edmund começa a se preocupar com a atitude estranha da 
mãe. Procura fitá-la nos olhos, mas Mary, obstinadamente, os 
desvia. Jamie volta-se para ela — mas, logo a seguir, torna a 
olhar pela janela) 
JAMIE (em voz surda) 
Estou com fome. Gostaria que o velho viesse logo. Tem sempre essa insuportável 
mania de nos fazer esperar e depois se aborrece porque a comida não está em 



condições. 
MARY (com um ressentimento meramente automático e superficial, pois que, no 
íntimo, 
isso não a afeta) 
Sim, isso é muito desagradável, Jamie. Nem você mesmo imagina o quanto! Não 
tem 
que dirigir uma casa com empregadas de passagem que não se importam com 
coisa 
alguma porque sabem que é um emprego transitório. As boas criadas estão todas 
em 
casas de famílias que têm o seu lar permanente, e não apenas uma casa de verão. 
E 
nem ao menos seu pai está disposto a pagar os ordenados que esse pessoal pede. 
Todos os anos tenho que lutar com novatas ignorantes e preguiçosas. Mas vocês já 
me 
ouviram dizer isso mil vezes a seu pai também. E é inútil. Ele acha que gastar em 
casa 
é botar dinheiro fora! Viveu demais em hotéis. Nunca nos melhores, naturalmente, 
mas nos de segunda classe. Ele não avalia o que seja um lar. Não se sente à 
vontade 
em casa. E, no entanto, deseja tê-la. Até se envaidece desta casa tão modesta. (Ri 
— 
um riso de quem acha graça, mas sem ânimo algum.) Na verdade, chega a ser 
engraçado! É um homem estranho, seu pai. 
EDMUND (tentando novamente fitá-la nos olhos, contrafeito) 
Por que você divaga assim, mamãe? 
MARY (volta prontamente a um tom casual, e lhe dá um tapazinho amistoso na 
face) 
Oh! Por nada, querido. É tolice minha. 
(Enquanto ela fala, Cathleen entra pelo hall dos fundos.) 
CATHLEEN (loquaz) 
O almoço está pronto, senhora. Fui à procura do Sr. Tyrone, como a senhora 
mandou. 

Ele disse que viria logo, mas continuou conversando com aquele homem, falando 
dos 
tempos em que... 
MARY (com indiferença) 
Está bem, Cathleen. Diga a Bridget que sinto muito, mas terá que esperar uns 
minutos 
mais, até que chegue o Sr. Tyrone. 
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(Cathleen murmura: “Sim senhora” e sai pela sala dos 
fundos resmungando.) 
JAMIE 
Que inferno! Por que não começamos a almoçar sem ele? Disse que não o 
esperássemos. 
MARY (com um sorriso vago e divertido) 



Não falava a sério. Ainda não o conhece? Ficaria tão sentido! 
EDMUND (levanta-se de um salto, como se o alegrasse encontrar um pretexto para 
retirar-se dali) 
Vou apurar isso de uma vez. (Sai pelo vestíbulo lateral. Ao cabo de um momento 
ouve-se sua voz, gritando exasperado.) Ei! Papai! Venha logo! Não podemos 
esperálo 
o dia todo! 
(Mary levantou-se e suas mãos tamborilam 
impacientemente sobre a mesa. Não olha para Jamie, mas 
sente o olhar cinicamente perscrutador com que este observa 
sua fisionomia e suas mãos.) 
MARY(com ar tenso) 
Por que você me olha assim? 
JAMIE 
Você sabe muito bem. (Volve-se para a janela.) 
MARY 
Não, não sei. 
JAMIE 
Ora, por Deus! Mamãe! Julga, por acaso, que me pode enganar? Não sou cego. 
MARY (olhando-o de frente, o rosto de novo contraído numa expressão perturbada 

de 
tenaz negativa) 
Não sei o que você quer dizer. 
JAMIE 
Não? Então observe o seu olhar no espelho. 
EDMUND (vindo do hall) 
57 

Consegui que papai se pusesse a caminho. Estará aqui dentro de alguns segundos. 
(Olha sucessivamente para ambos. Sua mãe abaixa os olhos. Pergunta-lhe a 
contragosto) Que se passa, mamãe? 
MARY (perturbada pela chegada do filho, desabafa-se numa excessiva excitação 
nervosa) 
Seu irmão deveria envergonhar-se. Leva a insinuar não sei o quê... 
EDMUND (virando-separa Jamie) 
Vá para o raio que o parta! 
(Dá um passo ameaçador na sua direção. Jamie lhe vira as 
costas, dando de ombros, e espia pela janela.) 
MARY (ainda mais transtornada, segura com força o braço de Edmund) 
Chega! Cale-se imediatamente. Como se atreve a usar de uma semelhante 
linguagem 
na minha presença? (Abruptamente seu tom e sua maneira de ser voltam ao 
estranho 
alheamento de há pouco.) Você faz mal em censurar seu irmão. Não pode deixar 
de 
ser o que o passado fez dele. Como seu pai tampouco não o pode, nem você... 
Nem eu 
mesma. 



EDMUND (assustado, confiando desesperadamente contra toda lógica) 
Jamie mente! Isso é mentira, não é, mamãe? 
MARY (desviando sempre o olhar) 
Mentira?... Que é mentira? Agora é você quem fala em enigmas como Jamie. 
(Nisso 
seus olhos se cruzam com o olhar angustiado e acusador do filho. Ela balbucia) 
Edmund, não me olhe assim. (Afasta o olhar e torna a se mostrar estranhamente 

impessoal e serena.) Seu pai já está subindo a escada. Tenho que avisar a Bridget. 
(Sai pela porta dos fundos.) 
(Edmund se adianta lentamente até a sua poltrona. Parece 
doente e desesperançado.) 
JAMIE (da janela, sem se virar) 
E então? 
EDMUND (ainda se recusando a admitir algo diante do irmão, num débil desabafo) 
Então o quê? Você não passa de um mentiroso! (Jamie torna a dar de ombros. 
Ouvese 
a porta telada do vestíbulo da frente que se fecha. Edmund diz em voz surda) Aí 
vem papai. Esperemos que não se preocupe muito com o nível do uísque na 
garrafa! 
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(Chega Tyrone da sala da frente, vestindo o paletó.) 
TYRONE 
Sinto ter-me atrasado. O capitão Turner parou para falar comigo, e ele quando 
começa 
a falar não há meios de a gente se livrar dele. 
JAMIE (secamente, sem se virar) 
Você deveria antes dizer: quando começa a “escutar”. 
(Tyrone olha para o filho com hostilidade e se aproxima da 
mesa, medindo, num rápido golpe de vista, o conteúdo da 
garrafa. Jamie o percebe) 
JAMIE 
Não se preocupe. O nível da garrafa não baixou. 
TYRONE 
Não olhava para isto. (Causticamente) E como se provasse alguma coisa, estando 
você por perto! Conheço suas espertezas! 
EDMUND (em tom apático) 
Pareceu-me ouvi-lo dizer: “bebamos”. 
TYRONE (vira-se para ele,franzindo a testa) 
Ainda vá lá que Jamie tome um trago depois do duro trabalho que teve no jardim. 
Porém não chamei você. O Dr. Hardy... 
EDMUND 
Que Hardy vá para o inferno! Um trago não me matará. Sinto-me esgotado, papai. 
TYRONE (olhando-o com ar inquieto, mas querendo demonstrar jovialidade) 
Bom... beba! Já vamos comer. Verifiquei sempre que um uísque de boa qualidade 
tomado com moderação, como aperitivo, é o melhor dos tônicos. (Edmund se 
levanta, 
enquanto o pai lhe passa a garrafa, e se serve de uma boa dose de uísque. Tyrone 



fecha a cara, com ar autoritário) Eu disse: “com moderação”. (Serve-se por sua vez, 
e passa a garrafa a Jamie, resmungando) Falar a você em moderação seria perder 
tempo. (Fingindo não ter ouvido a observação, Jamie despeja no copo uma 
exagerada dose de uísque. O pai novamente franze o sobrecenho e logo, 
entregando 
os pontos, retoma o seu ar cordial, erguendo o copo) Bom! Bebo à saúde e à 
felicidade de todos! 
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EDMUND (ri com amargura) 
Que boa pilhéria! 
TYRONE 
Que foi que você disse? 
EDMUND 
Nada. À sua saúde. (Bebem) 

TYRONE (notando o ambiente) 
Que aconteceu por aqui? Está uma atmosfera tão carregada e tão lúgubre que 
poderia 
ser cortada a faca. (Volta-se para Jamie com ressentimento) Você já conseguiu o 
uísque que queria... não é assim? A troco de que essa cara fechada? 
JAMIE (dando de ombros) 
Breve você também não se sentirá com disposição de cantar!... 
EDMUND 
Cale a boca, Jamie. 
TYRONE (constrangido e mudando de assunto) 
Pensei que o almoço estivesse pronto. Tenho uma fome de caçador. Onde está sua 
mãe? 
MARY (regressando da sala dos fundos, grita) 

Estou aqui. (Entra. Está excitada e seus modos são pouco naturais. Quando fala, 
olha para todos os lados, mas não encara o marido nem os filhos) Tive que acalmar 
a 
Bridget. Está furiosa porque você voltou tarde novamente, e não a censuro por isso. 
Disse que a comida está toda ressequida no forno, de tanto esperar, e que é bem 
feito 
para você... que pode comer ou deixar de comer, como preferir. (Com crescente 
irritação) Oh! Cansa-me tanto e me põe doente viver fingindo que isto aqui é um lar 
de verdade! Você não quer ajudar-me! Não sabe como se portar. Na realidade, 
você 
não quer ter um lar! Nunca quis. Desde o próprio dia em que nos casamos. Você 
deveria ter ficado solteiro, morar em hoteizinhos ordinários e receber seus amigos 
nos 
bares! (Acrescenta num tom estranho, como se falasse consigo mesma) Então 
nada 
disso teria acontecido. 
(Todos a fitam fixamente. Tyrone agora compreende. 
Bruscamente transforma-se num velho, cansado, triste e cheio 
de amargura. Edmund lança um rápido olhar ao pai e sente 
que este já sabe; contudo, ainda tenta prevenir a mãe.) 
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EDMUND 
Mamãe. Pare de falar. Por que não vamos almoçar? 
MARY (estremece e imediatamente sua fisionomia readquire um ar de alheamento 
pouco natural. Chega a sorrir para si própria com divertida ironia) 
É mesmo! É falta de consideração, de minha parte, estar assim desenterrando o 
passado, quando sei que seu pai e Jamie devem estar com fome. (Passa o braço 
pelo 

ombro de Edmund, com um carinho solícito, mas ao mesmo tempo longínquo) 
Espero 
que você hoje tenha apetite, meu filho. Você precisa comer um pouco mais. (Seu 
olhar se fixa na garrafa de uísque sobre a mesa ao lado dele. Severamente) Por 
que 
está aí esse copo? Você bebeu? Oh! Como é que você pode fazer uma loucura 
dessas? 
Não sabe, então, que é a pior coisa para você? (Volta-se para Tyrone) A culpa é 
sua, 
James. Como é que você o deixou beber? Quer matá-lo? Não se recorda de meu 
pai? 
Nem depois de fulminado queria parar de beber. Dizia que os médicos eram uns 
idiotas! Como você, achava que o uísque era um ótimo tônico! (No seu olhar 

aparece 
uma expressão de terror e ela balbucia) Mas, naturalmente, não há termos de 
comparação possível! Não sei porque eu... Desculpe-me, James, por censurá-lo. 
Não é 
um pequeno gole de bebida que vai prejudicar Edmund. Talvez até lhe faça bem e 
lhe 
abra o apetite. 
(Afaga de brincadeira o rosto de Edmund, notando-se em 
todo o seu modo de agir o mesmo estranho desgarramento. 
Ele, num movimento brusco, desvia a cabeça. Ela finge não 
perceber, mas instintivamente se afasta.) 
JAMIE (rispidamente, para disfarçar a sua tensão de nervos) 
Pelo amor de Deus, vamos almoçar. Estive a manhã toda trabalhando naquela 

maldita 
terra debaixo da cerca. Já ganhei a minha comida. (Passa por trás de seu pai sem 
olhar para Mary e segura o braço de Edmund) Vamos, rapaz! Vamos comer a 
nossa 
ração! 
(Edmund se levanta, evitando sempre o olhar de Mary. 
Ambos passam junto dela em direção à sala dos fundos.) 
TYRONE (com voz sombria) 
Sim; vão indo na frente com sua mãe, rapazes. Irei ter com vocês dentro de um 
momento. 
(Mas eles saem sem esperá-la. Mary os segue com o olhar 
magoado e, quando chegam à sala dos fundos, prepara-se 
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para segui-los. Tyrone contempla-a com olhos tristes e 



acusadores. Mary o sente e vira-se bruscamente sem ousar 
encará-lo.) 
MARY 
Por que você me olha dessa maneira? (Suas mãos se erguem e ajeitam o cabelo) 
É o 
meu cabelo que está despenteado? Sentia-me tão esgotada depois da noite 
passada, 
que achei melhor recostar-me um pouquinho agora pela manhã. Cochilei um pouco, 
e 
esse soninho me fez bem. Mas tenho certeza como tornei a me pentear assim que 
acordei. (Com riso forçado) Se bem que, como de costume, não pude encontrar 
meus 
óculos. (Asperamente) Por favor, não fique olhando para mim dessa maneira. 
Parece 
que me está acusando... (súplice) James, você não compreende!... 
TYRONE (com cólera fria) 
Compreendo que fui um imbecil acreditando em você. (Afasta-se dela e serve-se de 
uma boa dose de uísque.) 
MARY (com o rosto contraído numa expressão de obstinado desafio) 
Não sei o que você quer dizer com essa história de não acreditar em mim. Só tenho 
sentido, em minha volta, desconfianças, espionagens e suspeitas. (Num tom 
acusador) 
Você nunca bebeu mais de um uísque antes do almoço. (Com amargura) Sei o que 
me 
espera. Hoje à noite você estará bêbedo. Bem, não será a primeira vez... não é 
verdade?! Ou será a milésima? (Novamente exclama implorando) Oh! James, por 
favor! Você não compreende! Edmund me preocupa tanto. Tenho um tal receio que 
ele... 
TYRONE 
Não quero escutar as suas desculpas, Mary. 
MARY (ferida) 
Desculpas? Você quer dizer que...? Oh! Não é possível que você pense isso de 
mim! 

Não deve pensá-lo, James! (Toma-se a refugiar no seu mundo distante e 
impessoal, e 
continua com ar negligente) Não vamos almoçar, meu bem? Não quero comer 
coisa 
alguma, mas sei que você deve estar com fome. (Tyrone se aproxima lentamente 
de 
Mary, que se acha parada no batente da porta. Caminha como um velho. Quando 
chega junto à mulher, esta desabafa lastimosamente) James. Esforcei-me tanto, 
tanto... Por piedade, creia em mim! 
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TYRONE (comovido a contragosto, mas impotente diante da situação) 
É, Mary, suponho que talvez você tenha mesmo lutado... (Com revolta) Mas, por 
Deus, como é que não teve a força de vontade necessária para tocar para diante?! 
MARY (cuja fisionomia tornou a se fechar na mesma teimosia negativa) 



Não entendo de que fala. Força necessária para quê?!... 
TYRONE (desesperançado) 
Tanto faz. Agora é inútil... 
(Continua a caminhar, e ela ao seu lado, até que ambos 
desaparecem na sala dos fundos) 
CENA II 

Cenário: O mesmo, meia hora depois. A garrafa de uísque 

foi retirada de sobre a mesa. Ao abrir-se o pano, a família, que 
acabou de almoçar, regressa da sala de jantar. Mary é a 
primeira a entrar em cena, vindo da sala dos fundos. O marido 
a segue. Não a acompanha como quando entraram juntos ao 
iniciar-se o primeiro ato. Evita olhar na sua direção ou tocála. 
No seu semblante sentem-se a reprovação e os prenúncios 
de uma velha resignação, impotente e cansada. Jamie e 
Edmund vêm a seguir. A fisionomia de Jamie é dura, fechada 
num cinismo autoprotetor. Edmund tenta imitar essa atitude de 
defesa, mas sem lograr fazê-lo. Demonstra claramente estar 
aflito, além de fisicamente enfermo. 
Mary mostra-se de novo nervosíssima, como se lhe tivesse 
sido excessiva a tensão durante o almoço em companhia dos 

seus. E, contudo, por outro lado — num estranho contraste —, 
sua fisionomia revela, com ainda maior evidência, aquele ar 
estranho e indiferente que parece alhear-se por completo do 
seu estado de nervos e dos conflitos que os abalam. 
Ao entrar, Mary está proferindo uma verdadeira torrente de 
palavras que escorre de modo casual, na rotina de uma 
conversa familiar. Segundo parece, pouco lhe importa o fato 
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de que os outros estejam dando, ao que diz, tão pouca 
importância quanto ela própria. Enquanto fala, caminha para 
o lado esquerdo da mesa e aí se detém, de frente para o 
público, uma das mãos tateando na blusa do vestido, a outra 
tamborilando no tampo da mesa. Tyrone acende o charuto e 
vai até a porta telada, olhando para fora. Jamie enche o 
cachimbo de fumo, que ele retira de um pequeno pote colocado 
sobre a estante de livros no fundo. Acende o cachimbo ao 
dirigir-se para a janela ao lado direito. Edmund senta-se junto 
á mesa, quase de costas para Mary, afim de não ter que 
observá-la. 
MARY 

Não adianta achar defeito em Bridget. Ela nem ouve o que se diz! Não posso 
ameaçar de despedi-la, porque, por sua vez, ela me ameaçaria de ir-se embora. E, 
quando o quer, faz todo o possível pra agradar. É pena que isso sempre aconteça 
justamente quando você chega atrasado, James. Bem... sempre há um consolo: 
pela 
maneira de ela cozinhar, nunca se sabe ao certo se está fazendo pelo melhor... ou 
pelo 



pior! (Mary ri — um risinho despreocupado de divertimento. Continua, indiferente) 
Não importa. O verão em breve estará passando, graças a Deus! A estação teatral 
se 
reabrirá e voltaremos aos hotéis e trens de segunda classe. Eu os detesto, 
igualmente, 
porém pelo menos não espero que sejam como um lar, e não tenho que me 
preocupar 
em tomar conta de casa. É absurdo pretender que Bridget ou Cathleen trabalhem 
como se isto aqui fosse uma casa de verdade. Sabem tão bem quanto nós que não 
o é. 
Nunca foi — nunca o será. 
TYRONE (com amargura, sem se virar) 
Não, agora não o poderia mais ser. Mas já o foi, em outros tempos... antes que 
você... 
MARY (seu rosto instantaneamente se fecha, numa atitude de confuso desafio) 
Antes que eu o quê?... (Há um silêncio mortal.) Não, não. Seja o que for, não é 
verdade, meu bem. Isto aqui nunca foi uma casa. Você sempre preferiu o clube e 
as 
salas de bar. E para mim esta casa foi sempre tão solitária quanto um quarto sujo 
de 
hotel vagabundo. Numa casa de verdade, nunca nos sentimos sós. Você se 
esquece de 
que eu sei, por experiência própria, o que é um lar. Abri mão de um, para me casar 
com você — o lar de meu pai. (Imediatamente, levada por uma associação de 
idéias, 
vira-se para Edmund com uma ternura cheia de solicitude, porém estranhamente 
impessoal, tal como dantes.) Estou preocupada com você, meu filho. Você mal 
tocou 
na comida. Isso não é maneira de cuidar de sua saúde: que eu não tenha apetite, 
vá lá! 
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Estou ficando gorda demais. Mas você precisa comer. (Com uma insistência 
maternal) Prometa que o fará, querido. Por mim... 
EDMUND (com voz apagada) 
Sim, mamãe. 
MARY (acaricia-lhe a face e ele se esforça por não fugir ao afago) 
Assim sim, fico contente. 
(Há nova pausa de pesado silêncio. Nisso toca o telefone no 
vestíbulo da frente; há um sobressalto geral e todos 
permanecem tensos.) 

TYRONE 
Deixem que eu atendo. (Apressadamente) McGuire disse que me telefonaria. (Sai 
pela sala da frente.) 
MARY (indiferente) 
McGuire! Deve ter com certeza outra propriedade qualquer à venda, que ninguém 
se 
lembraria de comprar a não ser seu pai! Agora não importa mais, mas sempre me 



pareceu estranho que seu pai pudesse se permitir o luxo de viver comprando 
terrenos, 
mas nunca me pudesse dar uma casa. (Interrompe-se para escutar a voz de Tyrone 
vinda do vestíbulo.) 
TYRONE 
Alô. (Com forçada jovialidade) Oh! O senhor como está, doutor? 
(Jamie se afasta da janela. Os dedos de Mary tamborilam 

com maior agitação sobre a mesa. A voz de Tyrone, 
procurando disfarçar, só torna ainda mais evidente o fato de 
que más notícias lhe estão sendo dadas.) 
TYRONE 
Sim... compreendo. (Precipitadamente) Bem. O senhor lhe explicará tudo isso 
quando 
ele for vê-lo esta tarde. Sim, irá sem falta. Às quatro horas. Passarei antes disso 
para 
conversar com o senhor. Tenho que ir de qualquer maneira ao povoado para tratar 
de 
uns negócios. Até logo, doutor. 
EDMUND (numa voz opressa) 
Pelo que parece, as notícias não foram boas. 
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(Jamie lança-lhe de esguelha um olhar cheio de piedade. 
Mas logo desvia o rosto e torna a olhar pela janela. A 
fisionomia de Mary revela um terror pânico, e suas mãos se 
agitam a esmo. Entra Tyrone. É evidente a tensão sob a 
máscara de naturalidade com que se dirige a Edmund.) 
TYRONE 
Era o Dr. Hardy. Pede que você vá vê-lo sem falta hoje às quatro horas. 
EDMUND (em tom abafado) 
Que foi que ele disse? Não que eu ligue a mínima! 
MARY (descontrolando-se) 
Não acreditaria no que ele diz nem que o jurasse sobre uma pilha de Bíblias! Não 
deve dar importância a nada do que ele disser, meu filho. 
TYRONE (áspero) 
Mary! 
MARY (sempre mais excitada) 
Oh! Todos nós sabemos porque é que você gosta dele, James! Porque é um 
médico 
barato! Mas, por favor... não procure me convencer a mim! Conheço muito bem o 
Dr. 
Hardy! É natural que o conheça depois de tantos anos. É um ignorante e um 
imbecil! 
Deveria existir uma lei que impedisse tipos como ele de exercerem a medicina. Não 
tem a menor idéia do que isso seja... Quando você está moribundo e quase 
demente, 
Hardy senta ao lado da cama, segura-lhe a mão e vem pregar sermões sobre a 
força de 



vontade!... (Seu rosto vinca-se numa expressão de profundo sofrimento trazido 
pelas 
amargas recordações. Por uns instantes perde toda a cautela. Com ódio e revolta, 
acrescenta) Ele deliberadamente humilha o doente! Força-o a pedir... a suplicar; 
tratao 
como um criminoso. Não compreende coisa alguma! E, no entanto, foi exatamente 
o mesmo tipo de charlatão vulgar como ele quem, pela primeira vez, me deu o 
medicamento; e você só soube do que se tratava quando já era tarde demais!... 
(Selvagemente) Odeio os médicos! São capazes de tudo... de tudo... contanto que 
se 
continue a ir consultá-los! Venderiam sua própria alma! E, o que é pior, venderiam 
até 
a nossa; e só o saberíamos ao nos encontrarmos mergulhados no inferno! 
EDMUND 
Mamãe, pelo amor de Deus, cale-se. 
TYRONE (abalado) 
Sim, Mary, não é o momento de... 
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MARY (repentinamente arrependida pelo que disse, balbucia confusa) 
Eu... Perdoe-me querido. Você tem razão. De nada mais serve aborrecer-me agora. 
(Há nova pausa de profundo silêncio. Quando ela toma a falar, seu rosto está calmo 
e 
pacificado, e na sua voz e atitude reaparece a estranha indiferença.) Vou subir por 
alguns instantes. Vocês me desculpem. Tenho que ajeitar meu cabelo. (Acrescenta 
sorrindo) Isto é, se conseguir encontrar os óculos. Desço já. 
TYRONE (ao vê-la caminhar para a porta, e repreensão) 
Mary!!! 
MARY (volta-se e o encara tranqüilamente) 
Sim, querido, que é? 
TYRONE (sentindo a inutilidade de tudo) 
Nada. 
MARY (com um estranho sorriso zombeteiro) 
Se desconfia tanto de mim, assim, pode subir para vigiar-me quando quiser. 
TYRONE 
Como se isso adiantasse alguma coisa. Você apenas adiaria... Não sou um 
carcereiro. 
E isto aqui não é uma prisão... 
MARY 
Não. Sei que continua na ilusão de que é um verdadeiro lar. (Prossegue 
rapidamente, 

com uma vaga contrição.) Sinto muito, querido. Não quis ser mesquinha... A culpa 
não é sua. 
(Vira-lhe as costas e sai pela sala dos fundos. Tyrone e os 
filhos permanecem silenciosos. Aparentemente, aguardam que 
Mary chegue ao primeiro andar antes de recomeçarem a 
falar.) 
JAMIE (com cínica brutalidade) 



Mais outra espetadela no braço! 
EDMUND (enraivecido) 
Não fale dessa maneira! 
TYRONE 
67 

Sim! Controla essa sua língua suja, e essa intolerável gíria de vagabundo da 
Broadway! Não tem piedade nem compostura? (Perdendo a calma) Deveria jogá-lo 
na sarjeta a pontapés! Mas se o fizesse, bem sabe quem choraria e imploraria por 
você, e se descobriria toda a sorte de desculpas, e se lamentaria até que eu o 
deixasse 
voltar! 
JAMIE (cuja fisionomia se contrai num rictus de sofrimento) 
Cristo! E acaso não sei? Você diz que eu não tenho piedade. Sinto por ela toda a 
piedade deste mundo. Avalio a luta tremenda que deve travar... uma luta muito 
maior 
do que a sua! Minha maneira de falar não significa que eu não tenha sentimentos... 
Simplesmente disse sem rodeios o que todos nós sabemos, e o que deveremos 
agora 
tornar a suportar. (Com amargura) Os tratamentos só dão resultado transitório. A 
verdade é que isso não tem remédio, e que fomos uns idiotas em esperar que... 
(Cinicamente) Eles nunca voltam!... 
EDMUND (com menosprezo) 
Meu Deus! Se eu tivesse os mesmos sentimentos que você... 
JAMIE (momentaneamente ferido, dá de ombros e retruca em tom seco) 
Julguei que os tinha... Seus versos não são dos mais alegres, nem tampouco as 
coisas 
que você lê e diz admirar. (Aponta a pequena estante da direita.) O seu favorito, por 
exemplo, de nome tão difícil de pronunciar! 
EDMUND 
Nietzsche. Você não sabe do que está falando. Nunca o leu. 
JAMIE 
Li o suficiente para saber que diz uma porção de tolices! 
TYRONE 
Calem-se os dois! Não há muito que escolher entre a filosofia que você aprendeu 
com 
os parasitas da Broadway e a que Edmund encontrou nos livros. Ambas estão 
podres 
até a medula. Vocês zombaram da religião em que nasceram e foram criados — a 
única religião verdadeira que é a Igreja Católica... — e, ao negá-la, destruíram-se a 
si 
próprios. 
(Os filhos o olham com desdém. Esquecem suas diferenças 
e, nesta controvérsia, unem-se contra o pai.) 
EDMUND 
É esse o seu erro, papai. 
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JAMIE 
Ao menos nós não fingimos. (Mordazmente) Não me parece que você tenha gasto 



tanto assim as suas calças, ajoelhando-se na missa! 
TYRONE 
É certo que não sou um bom católico quanto à observância dos ritos, que Deus me 
perdoe! Mas, ao menos, creio n’Ele. (Exasperado) E você está mentindo. Talvez eu 
não vá à igreja, mas todas as noites e todas as manhãs de minha vida eu me 
ajoelho e 
rezo. 
EDMUND (irônico) 
E você, alguma vez rezou por mamãe? 
TYRONE 
Sim. Rezo por ela há muitos anos. 
EDMUND 
Então Nietzsche deve ter razão! (Cita uma passagem de Assim Falava Zaratustra.) 
“Deus está morto. Matou-o a sua piedade pelo homem...” 
TYRONE (fingindo não ter ouvido o que o filho disse) 
Se sua mãe tivesse, ela também, rezado... Não repudiou a religião, porém 
esqueceu-se 
dela; e não lhe restam forças na alma para lutar contra a maldição que a domina. 
(Com resignação triste) Bem... o que adianta falar? Já vivemos com essa desgraça, 
e 
agora teremos de tornar a fazê-lo. Não há remédio. (Com amargura) Mas antes ela 
não me tivesse dado tanta esperança desta vez. Juro como nunca mais confiarei. 
EDMUND 
Não diga isso, papai. (Num desafio) Pois eu confio! Mamãe apenas recomeçou. Isto 
não a pode ainda ter dominado. Ela conseguirá deter-se a tempo. Falarei com ela. 
JAMIE (num sacudir de ombros) 
Agora nada mais poderá fazer. Ela o ouvirá, mas não escutará. Estará 
aparentemente 
aqui, mas na realidade se achará longe, fora do seu alcance. Sabe como ela fica. 
TYRONE 
Sim, é assim que esse veneno age sobre ela. A partir de agora, dia após dia se 
afastará 
de nós até o fim de cada noite... 

EDMUND (angustiado) 
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Chega, papai! (Levanta-se bruscamente.) Vou vestir-me. (Ao sair, com amargura) 
Farei tanto barulho que mamãe não poderá suspeitar que a estou vigiando. (Sai 
pela 
sala da frente. Ouvem-se seus passos à medida que, ruidosamente, sobe a 
escada.) 

JAMIE (depois de uma pausa) 
O que disse o Dr. Hardy sobre Ed? 
TYRONE (sombrio) 
O que você suspeitava: tuberculose. 
JAMIE 
Maldita sorte! 
TYRONE 



Declarou-me que não havia dúvidas. 
JAMIE 
Ed terá que internar-se num sanatório? 
TYRONE 
Sim. E quanto mais cedo melhor, afirmou Hardy, tanto para ele como para os 
demais. 
Afirma que, dentro de seis meses a um ano, Edmund estará curado se obedecer às 
suas prescrições. (Suspirando, com tom lúgubre e ressentido) Nunca imaginei que 
um 
filho meu... Isso não vem do meu ramo familiar. Todos nós sempre tivemos 
pulmões 
fortes como os de um touro! 
JAMIE 
E que importância tem isso no caso? Para onde pensa o Dr. Hardy mandar 
Edmund? 
TYRONE 
É justamente para combinar essa questão que vou falar com ele. 
JAMIE 
Bem. Pelo amor de Deus, papai, escolha um lugar adequado e não algum sanatório 
barato de segunda classe. 
TYRONE (ofendido) 
Eu o mandarei para onde o médico achar preferível. 
JAMIE 
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Mas, então, não recomece junto a Hardy com sua velha cantilena sobre impostos e 
as 
hipotecas. 
TYRONE 
Não sou nenhum milionário, para jogar dinheiro fora. Por que não hei de lhe dizer a 
verdade? 
JAMIE 
Porque Hardy pensará que você quer que ele escolha um lugar em conta, e porque 
saberá que essa não é a verdade... sobretudo se depois tiver conhecimento de que 
você 
esteve com McGuire e deixou que esse comerciante bajulador e vigarista lhe 
impingisse mais outra propriedade sem valor algum! 
TYRONE (furioso) 
Não se meta nos meus negócios! 
JAMIE 
Agora, trata-se de Edmund. Receio que você na sua crença de velho irlandês — 
que 
acha que a tuberculose é sempre fatal — julgue que seria um desperdício de 
dinheiro 
gastar mais, se pode gastar menos. 
TYRONE 
Mentiroso! 
JAMIE 



Está bem. Prove-me que o sou. É o que desejo. Por isso mesmo é que puxei o 
assunto. 
TYRONE (ainda indignado) 
Tenho muita esperança de que Edmund ainda venha a se restabelecer. E deixe a 
minha 
terra em paz com sua língua venenosa. É você mesmo que pode ficar zombando 
quando tem o mapa da Irlanda na própria cara! 
JAMIE 
Depois que a lavo, não! (Antes que seu pai reaja ao insulto dirigido à verde Erin, 
ajunta secamente, sacudindo os ombros)Bom, já disse tudo o que tinha a dizer. 
Agora 
depende de você. (Bruscamente) Que quer que eu faça hoje à tarde, já que você 
vai 
até o povoado? Fiz o que pude na cerca — agora é só podá-la um pouco mais. Mas 
já 
sei que você não há de querer que eu a apare. 
TYRONE 
Não. Você a estragaria, como estraga tudo o mais. 
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JAMIE 
Então é melhor que eu acompanhe Edmund ao povoado. A má notícia — após o 
ocorrido com mamãe — poderia abalá-lo muito. 
TYRONE 
Acompanhe-o. Não o deixe ficar muito desanimado. (Ajunta sarcasticamente) Se é 
possível, sem que faça disto um pretexto para se embriagar! 
JAMIE 
E onde conseguiria dinheiro? Que eu saiba, ainda se vende o uísque — ninguém o 
dá 
de presente. (Dirige-se à sala da frente.) Vou vestir-me. 
(Pára no batente da porta, ao ver que sua mãe vem do 
vestíbulo, e lhe cede a passagem. Acentuou-se o brilho no 
olhar de Mary e seus gestos são ainda mais impessoais. Tal 
transformação se intensifica ainda no decurso da cena.) 
MARY (distraída) 
Você não viu meus óculos em algum lugar, Jamie? (Não encara o marido. Ele 
desvia 
o olhar, simulando não a ter ouvido, porém ela não parece esperar resposta 
alguma. 
Adianta-se e dirige-se a Tyrone, sempre sem o fitar.) Você não os viu... não é 
verdade, 
James? 
(Sem que a mãe o perceba, Jamie se retira pela sala da 
frente.) 
TYRONE (voltando-separa olhar pela janela telada) 
Não, Mary. 
MARY 



Que acontece com Jamie? Você está de novo a implicar com ele? Não deveria 
tratá-lo 
com tão pouco caso. Ele não tem culpa. Tenho certeza como seria outro se tivesse 
sido criado num verdadeiro ambiente de família. (Vai até as janelas da direita e diz, 
frivolamente) Como meteorologista, meu querido, você é uma calamidade! Olha só 
a 
neblina. Mal se vê a margem oposta. 
TYRONE (procura falar com naturalidade) 
É mesmo! Precipitei-me ao afirmar que a neblina se fora. Acho que teremos outra 
noite de nevoeiro. 
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MARY 
Oh! Hoje a noite não me importa. 
TYRONE 
Acredito que não, Mary. 
MARY (lançando-lhe rápido olhar, depois de uma pausa) 
Não vejo Jamie trabalhando no jardim. Aonde é que ele foi? 
TYRONE 
Subiu para mudar de roupa. Vai acompanhar Edmund ao Dr. Hardy. (Satisfeito de 
ter 
um pretexto também para se afastar.) É melhor que eu faça o mesmo, ou chegarei 
tarde ao meu encontro no clube. 
(Dá um passo em direção a sala da frente, porém ela, num 
movimento rápido e impulsivo, adianta-se e lhe segura o 
braço.) 
MARY (com um acento suplicante) 
Não vá ainda, meu bem. Não quero ficar só. (Precipitadamente) Quero dizer que 
ainda lhe sobra tempo. Sempre se gaba de poder vestir-se num décimo do tempo 
que 
levam os rapazes para fazê-lo. (Distraída) Queria dizer-lhe uma coisa. Que era 
mesmo? Esqueci. Alegra-me que Jamie vá ao povoado. Espero que não lhe tenha 
dado 
dinheiro algum. 
TYRONE 
Não. 
MARY 
Ele gastaria em bebidas, e já sabe que idéias maldosas e vis lhe ocorrem quando 
está 
bêbedo. Não é que importe nada do que ele disse esta tarde, mas sempre acaba 
por 
irritá-lo, sobretudo se você estiver também embriagado, o que, aliás, é provável que 
aconteça. 
TYRONE (magoado) 
Não acontecerá tal. Eu nunca me embriago. 
MARY (com indiferentismo zombeteiro) 
Oh! Já sei que você suporta muito bem a bebida. Como sempre! Um estranho 
custaria 



a percebê-lo. . . mas depois de trinta e cinco anos de vida conjugal!... 
TYRONE 
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A prova é que nunca faltei a uma única representação teatral. (Com amargura) Se 
me 
embriago, não é você a pessoa mais indicada para me censurar. Nenhum outro 
homem 
terá tido maior motivo para fazê-lo... 
MARY 
Motivo? Que motivo? Sempre que você vai ao clube, bebe demais, não é assim? 
Sobretudo quando lá encontra o tal de McGuire. Ele se encarrega disso. Não pense 
que o estou censurando, querido. Faça como quiser. Não me importo. 
TYRONE 
Sei que você não se importa. (Volta-se para a sala da frente, ansioso por escapar.) 

Tenho que me vestir. 
MARY (adianta-se de novo e, suplicante, o agarra pelo braço) 
Não, espere um pouco mais, meu bem. Eu lhe suplico! Pelo menos até que desça 
um 
dos meninos. Vocês todos vão me deixar tão depressa... 
TYRONE (com amarga melancolia) 
É você quem nos está deixando, Mary. 
MARY 
Eu? Que tolice é essa, James? Como poderia eu deixá-los? Não teria para onde 
ir... A 
quem iria visitar? Não tenho amigos... 
TYRONE 
A culpa é sua. (Pára e suspira com ar desamparado; a seguir tenta persuadi-la.) Há 
uma coisa que você poderia fazer esta tarde e que certamente lhe faria bem, Mary. 
Dê 
um passeio de automóvel. Afaste-se desta casa. Apanhe um pouco de sol e de ar 
fresco. (Ressentido) Afinal, comprei esse carro para você. Não gosto desses 
malditos 
veículos. Prefiro caminhar a pé ou tomar o bonde. (Com crescente mágoa) Tratei 
de 
ter um carro aqui à sua disposição para quando você voltasse do sanatório. Esperei 
que com isso você se alegrasse e distraísse o espírito. A princípio você costumava 
sempre dar uma volta, mas ultimamente é raro o dia em que sai. Custou-me caro; 
paguei uma quantia muito superior àquela de que eu podia dispor, e há ainda o 
motorista a quem devo dar casa, comida e um ordenado pesado, quer ele a leve a 
passeio ou não. (Com amargura sempre crescente) Um desperdício. O eterno 
desperdício que acabará me levando para um asilo de velhos. De que serviu? É 
como 
se eu tivesse atirado o dinheiro pela janela afora. 
MARY (com calma indiferença) 
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Sim, foi mesmo um desperdício, James. Você não deveria ter comprado um carro 
de 



segunda mão. Foi enganado mais uma vez, como o é sempre, porque teima em 
fazer 
pechinchas e adquirir coisas usadas por baixo preço. 
TYRONE 
Mas esse carro é de uma das melhores marcas! Todos dizem que é superior a 
qualquer 
uma das modernas. 
MARY (fingindo nem ter ouvido o que ele disse) 
Foi outro esbanjamento de dinheiro contratar Smythe, que não passa de um 
simples 
ajudante de oficina, e nunca foi um motorista. Oh! É certo que seu ordenado é 
inferior 
ao de um verdadeiro chauffeur, mas imagino bem que ele compensa de sobra esse 
inconveniente com as propinas que lhe dão na garagem pelos serviços de conserto. 
O 
carro está sempre com algum defeito. Smythe se encarrega disso. 
TYRONE 
Não creio! Smythe pode não ser um motorista alinhado, próprio para servir a um 
milionário, mas é um homem honesto. Você é tão malévola quanto Jamie. Vive 
suspeitando de todo mundo! 
MARY 
Não se ofenda, querido. Não fiquei ofendida quando você me deu o carro. Sabia 
que 
você não me queria humilhar. Sabia que era esse o seu jeito de fazer as coisas. 
Sentime 
grata e comovida. Não ignorava que a compra do carro representava um sacrifício 
para você e que provava o bem que você me quer — à sua maneira, já se vê — 
mesmo porque você não podia realmente crer que isso me trouxesse algum 
benefício. 
TYRONE 
Mary! (Apertando-a bruscamente contra si, vencido) Mary querida! Pelo amor de 
Deus, por mim, pelos nossos filhos, pelo seu próprio bem, agora pare!... 
MARY (por uns segundos, balbucia em confusão) 

Eu... James!... Por favor! (Mas logo reaparece seu estranho e obstinado sentido de 
defesa.) Parar... o quê? De que me fala?!... 
(Tyrone deixa cair os braços, angustiado. Num gesto 
impulsivo, é ela quem lhe põe o braço em volta da cintura.) 
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MARY 
James, nós nos amávamos! E nos amaremos sempre! Lembremo-nos apenas 
disso, e 
não procuremos compreender o incompreensível, ou remediar o que não tem 
remédio... aquilo que a Vida nos fez e que não podemos desculpar ou explicar. 
TYRONE (como se não tivesse ouvido, com amargor) 
Você nem ao menos se esforçará por fazê-lo? 
MARY (deixando cair o braço com desânimo e afastando-se com ar indiferente) 



O quê? O passeio de automóvel? Está bem. Eu o darei se você assim o quer, 
embora 
faça com que me sinta ainda mais só do que ficando em casa. Não tenho ninguém 
a 
quem convidar para passear comigo, e nunca sei para onde dizer a Smythe que me 
leve. Se tivesse uma pessoa amiga a cuja casa eu pudesse ir para conversar e rir 
um 
pouquinho... Mas, naturalmente, não tenho... nunca tive. (Sua expressão se torna 
cada vez mais distante.) No convento eu tinha tantas amigas! Meninas cujas 
famílias 
viviam em casas lindas. Eu costumava visitá-las e elas vinham também me ver na 
casa de meu pai. Mas, forçosamente, quando me casei com um ator — você sabe 
em 
que conceito eram tidos os atores naquele tempo! — muitas delas começaram a me 
evitar. E pouco depois de nos termos casado, veio logo o escândalo daquela 
mulher 
que foi sua amante e que o processou perante os tribunais. Desde então todas as 
minhas amigas ou tiveram pena de mim ou se afastaram. Odiei ainda mais as que 
se 
compadeceram. 
TYRONE (sentindo-se culpado, mas ressentido) 
Pelo amor de Deus, não revolva o que há tanto tempo está esquecido. Se o 
começo da 
tarde já remonta tão longe no passado... à noite, onde estará? 
MARY (fitando-o num desafio) 
Pensando bem, tenho mesmo que ir ao povoado. Preciso fazer umas compras na 
farmácia. 
TYRONE (com desprezo mordaz) 
Já dá um jeito de ter sempre escondido um pouco da droga, e obter novas receitas. 
Espero que acumule uma boa reserva para que não tornemos a ter outra noite feito 
aquela em que por ela clamava em altos gritos e saiu correndo de camisola para 
atirarse 
do cais. 

MARY (ignorando o comentário do marido) 
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Tenho que comprar pasta para dentes, sabonetes e um creme para o rosto. (Mas 
de 
repente, dobra-se e implora lastimável) James, você não deve recordar isso! Não 
me 
deve humilhar assim! 
TYRONE (envergonhado) 
Perdoa-me, Mary. Sinto muito... 
MARY (defendendo-se mais uma vez e num tom indiferente) 
Não tem importância. Isto nunca aconteceu. Você deve ter sonhado. (Ele a fita, 
sentindo-se incapaz de ajudá-la.) Eu era tão sadia antes do nascimento de 
Edmund. 
Você não o pode ter esquecido, James. No meu corpo não havia um só nervo. Até 



viajando com você, uma temporada após a outra, depois de dormir semanas 
inteiras 
em hotéis baratos e em trens sem leito, de viver em albergues sujos, cuja comida 
era 
péssima, e de dar à luz meus filhos em quartos de aluguel, apesar de tudo isso eu 
sempre tive saúde. Mas o nascimento de Edmund foi a gota d’água que faz 
transbordar o copo. Estive tão doente. E o médico do hotel era um charlatão 
ignorante... Tudo o que ele sabia é que eu estava com dores. E foi-lhe tão fácil 
acalmar a dor! 
TYRONE 
Em nome de Deus, Mary, esqueça o passado. 
MARY (com estranha serenidade objetiva) 
Por quê? Como poderia esquecê-lo? O passado é o presente, não é não?! É 
igualmente 
o futuro. Todos nós tentamos evadir-nos dele, mas a Vida não o permite. 
(Continuando) Só censuro a mim mesma. Jurei, depois de ter perdido Eugene, que 
nunca mais teria outro filho. Foi por minha culpa que ele morreu. Se eu não o 
tivesse 
deixado com minha mãe para reunir-me a você por ocasião daquele giro teatral — 
só 
porque você me escreveu dizendo que sentia muita falta minha e que estava muito 
só 
—, Jamie não teria tido licença de entrar no quarto do bebê quando ainda estava 
com 
sarampo. (Sua fisionomia se torna dura.) Sempre me pareceu que Jamie o fez de 
propósito. Ele tinha ciúmes do pequenino. Detestava-o. (Ao ver que Tyrone tenta 
protestar) Oh! Bem sei que Jamie tinha apenas sete anos, mas nunca foi um 
menino 
tolo. Ele tinha sido avisado do risco que representaria para o bebê — que aquilo 
poderia 
causar-lhe a morte. Ele o sabia. Nunca pude perdoá-lo. 
TYRONE (com uma tristeza amargurada na voz) 
E agora você retorna a Eugene? Será que não pode deixar que o nosso pobre 

filhinho 
morto descanse em paz?... 
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MARY (como se não tivesse ouvido) 
Foi culpa minha. Eu devia ter teimado em ficar com o menino e não ter deixado que 
você me convencesse a partir ao seu encontro só porque eu o queria. Acima de 
tudo, 
não devia ter cedido quando você insistiu para que tivéssemos outro filho a fim de 
tomar o lugar de Eugene, porque esperava que assim eu me esqueceria de sua 
morte... 
Eu já sabia então, por experiência própria, que as crianças para serem bons filhos 
têm 
que ter um lar onde nascer; que as mulheres também precisam desse lar, se 
querem ser 



boas mães. Vivi sob o temor, o tempo todo em que esperava Edmund, prevendo 
sempre que alguma coisa terrível lhe ia acontecer. Sabia que, ao abandonar 
Eugene, 
provara que não era digna de ter outro filho, e que, se o tivesse, Deus me 
castigaria. 
Não devia ter tido Edmund. 
TYRONE (com um olhar contrafeito em direção à sala da frente) 

Mary! Tenha cuidado com o que diz. Se ele ouvisse, poderia pensar que você 
nunca o 
quis. Já se sente bastante mal sem que isto seja preciso. 
MARY (com violência) 
É mentira! Eu o queria. Mais do que qualquer outra coisa no mundo. Você não 
compreende! Digo que não devia tê-lo tido para o seu próprio bem. Nunca foi feliz 
nem o será. Nem tampouco saudável. Nasceu nervoso e sensível demais, e isso é 
por 
minha culpa. E agora, desde que está doente, levo a me lembrar de Eugene e de 
meu 
pai, e me sinto tão culpada, e tenho um tal receio... (Dominando-se numa transição 
instantânea, volta à sua atitude de firme negativa.) Oh! Eu sei que é um absurdo 
imaginar coisas horríveis quando não há motivo algum para tal! Afinal de contas, 
todo 
o mundo se resfria e se restabelece! 
(Tyrone olha-a fixamente e suspira, sabendo que em nada 
lhe pode valer. Vira-se para a sala da frente, e avista Edmund 
que desce pela escada do vestíbulo.) 
TYRONE (em voz baixa e rispidamente) 
Aí vem Edmund. Por favor, procure dominar-se. Pelo menos até que ele saia. É o 
menos que pode fazer por ele. 
(Espera, esforçando-se por tomar uma atitude agradável e 
paternal. Ela também espera, assustada, novamente dominada 
por um terror pânico, suas mãos tateando a esmo pela blusa 
do vestido, erguendo-se até o pescoço e o cabelo num 
movimento contínuo e automático. Quando Edmund aparece 

na porta, não ousa olhá-lo face a face. Dirige-se apressada 
para as janelas do lado esquerdo e olha para fora, as costas 
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voltadas para a sala da frente. Entra Edmund. Mudou de 
roupa. Veste agora um terno de confecção de sarja azulmarinha, 
de colarinho alto e duro, gravata e sapatos pretos. 
Tyrone diz com a cordialidade de um ator profissional.) 

TYRONE 
Bravos, você está muito elegante. Também eu vou subir para me preparar. (Dispõe-
se 
a sair da sala.) 
EDMUND (secamente) 
Um momento, papai. Detesto trazer à baila assuntos desagradáveis, mas há o 
problema de condução. Não tenho um centavo para o bonde. 



TYRONE (maquinalmente inicia uma de suas habituais preleções) 
Você nunca terá um centavo enquanto não aprender o valor do... (Contém-se com 
ar 
envergonhado, contemplando o rosto doentio do filho; com inquieta piedade.) Mas 
você está aprendendo e muito, meu filho! Trabalhou de rijo antes de ficar doente. 
Progrediu magnificamente. Estou orgulhoso de você! (Retira do bolso um pequeno 
maço de notas e cuidadosamente separa uma. Edmund a toma, olhando-a 

rapidamente e sua fisionomia revela assombro. O pai torna a reagir na sua habitual 
forma sarcástica.) Obrigado. (Cita) “Muito mais afiado do que o dente da serpente 
é...” 
EDMUND 
...“um filho ingrato”. Já sei. Perdi o fôlego, papai. Perdi até a fala. Isto não é um 
dólar; são dez dólares! 
TYRONE (aquem causa um certo mal-estar a própria generosidade) 
Guarde-os no bolso. É provável que no povoado encontre alguns de seus amigos, e 
não poderia ser gentil e sociável sem dinheiro algum. 
EDMUND 
Você fala sério? Ora veja! Obrigado, pai. (Por um momento sente-se sinceramente 
tocado e agradecido. Logo a seguir, porém, observa a fisionomia do pai, com 
inquieta desconfiança.) Mas... por que... assim de repente?! (Com sarcasmo) O Dr. 
Hardy por acaso lhe disse que eu estava perdido? (Lê no rosto do pai uma profunda 
tristeza) Não! Nada disso! Minha piada foi detestável. Só a disse de brincadeira. 
(Num gesto impulsivo põe o braço em volta do pai e o abraça afetuosamente) Estou 
muito grato. De verdade, papai?! 
TYRONE (sensibilizado, retribui-lhe o abraço) 
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Não há de que, meu filho. 
MARY (bruscamente volta-se para os dois num acesso de pânico confuso e 
assustada 
cólera) 
Não o tolerarei!! (Martela o chão com os pés) Você está ouvindo, Edmund? Não 
tolerarei essas tolices mórbidas! Nem que você diga mais que vai morrer! São 
esses 
livros que vive lendo, esses livros que só contêm tristeza e morte! Seu pai deveria 
proibir que você os tivesse. E alguns dos poemas que você escreveu ainda são 
piores! 
Parece até que você não quer viver! Um rapaz de sua idade com toda a vida diante 
de 
si. Isso é somente uma “pose”, uma atitude copiada dos livros. Na realidade você 
nada 
tem de doente! 
TYRONE 
Cale-se, Mary. 
MARY (adotando imediatamente um tom impessoal) 
Mas, James. É absurdo que Edmund esteja assim tão lúgubre, fazendo um tal 
alvoroço 
por nada. (Virando-se para o filho, mas evitando-lhe o olhar, com zombeteiro afeto) 



Não se preocupe, meu querido. Eu compreendo... (Aproxima-se.) Quer que o 
mimem, 
que o tratem com carinho e se aflijam por você. Ainda é tão garoto! (Põe o braço 
em 
volta do filho e o abraça. Edmund mantém-se ereto, sem ceder um passo à sua 
ternura. A voz de Mary começa a desfalecer.) Rogo-lhe, porém, querido, não leve 
isso 
tão longe assim, não diga esses horrores! Sei que é tolice de minha parte tomá-los 
a 
sério, mas não me posso impedir. Fiquei tão... tão assustada! 
(Sua resistência baqueia, e oculta o rosto de encontro ao 
ombro do filho, soluçando. Edmund, comovido, a contragosto 
acaricia-lhe o braço, com uma ternura desajeitada.) 
EDMUND 
Não chore, mamãe. (Seu olhar se cruza com o do pai) 
TYRONE (com voz rouca, agarrando-se a uma absurda esperança) 
Talvez se você pedisse agora à sua mãe o que queria pedir-lhe há pouco... (Tateia 
à 
procura do relógio) Oh! Céus! Como já é tarde! Tenho que me apressar. 
(Sai a passos largos pela sala da frente. Mary ergue a 

cabeça. Sua expressão volta a ser solícita e maternal. Parece 
ignorar as lágrimas que lhe sobem aos olhos) 
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MARY 
Como se sente, querido? (Passa a mão na testa do filho.) Sua testa está um 
pouquinho 
quente, mas isso é por ter estado no sol. Tem muito melhor aspecto do que hoje 
pela 
manhã. (Segura-lhe a mão) Venha sentar-se aqui comigo. Não deve ficar assim 
tanto 
tempo de pé. Precisa aprender a poupar as suas forças. (Obriga Edmund a se 
sentar e 
senta-se ao lado, no braço da poltrona, rodeando-lhe o ombro para que ele a possa 
olhar face a face.) 
EDMUND (tentando iniciar um apelo que sabe será inútil) 
Escute-me, mamãe... 
MARY (interrompendo-o logo) 
Não, não! Não fale. Recoste a cabeça e procure descansar. (Persuasivamente) 
Sabe? 
Acho que seria muito melhor se ficasse em casa esta tarde e eu cuidaria de você. A 
ida 
até o povoado nesse bonde velho e imundo será exaustiva num dia sufocante como 
o 
de hoje. Tenho certeza de que você se sentiria muito melhor ficando aqui em casa 
comigo. 
EDMUND (em voz surda) 



Você esquece que tenho hora marcada com o Dr. Hardy. (Tratando de retomar o 
seu 
apelo) Escute, mamãe... 
MARY (rapidamente) 
Você pode telefonar-lhe dizendo que não se sente bem. (Num tom excitado) Ir vê-lo 
é 
simplesmente perder tempo e jogar dinheiro fora. Ele nada mais fará senão mentir! 
Pretenderá que o caso é grave porque é disso que ele vive! (Com uma risadinha 
dura 
e mordaz) Aquele velho idiota! A única coisa que sabe fazer a respeito de medicina 
é 
tomar um ar solene e doutrinar sobre as vantagens da força de vontade! 
EDMUND (tentando olhá-la nos olhos) 
Mamãe, por favor, preste atenção. Quero pedir-lhe uma coisa. Você... você apenas 
recomeçou. Você tem essa força de vontade. Nós todos a ajudaremos. Estou 
disposto a 
tudo. Você o tentará, não, mamãe? 
MARY (murmurando suplicante) 
Por favor, não... não fale de coisa que não entende! 
EDMUND (numa voz vencida) 

Está bem! Entrego os pontos! Já sabia que tudo era inútil. 
MARY (como sempre, negando obstinadamente a realidade) 
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De qualquer maneira, não sei a que é que você se refere. Porém, uma coisa sei: é 
que 
você deveria ser a última pessoa a... Mal voltei do sanatório, você ficou doente. O 
médico que me tratou disse que eu precisava ter calma e paz na minha casa, sem 
contrariedades e desde então só tenho feito é me preocupar com você. (Como que 
distraída) É... mas isso não é desculpa! Só estou tentando explicar. Não é uma 
desculpa! (Abraça-o e implora) Prometa-me, querido, que não pensará que isso 
seja 
uma desculpa! 
EDMUND (com melancolia) 
Que outra coisa posso pensar? 
MARY (retirando lentamente o braço, novamente com ar distante e indiferente) 
Sim, suponho que você não pode mesmo deixar de suspeitar. 
EDMUND (envergonhado, porém ainda com amargura) 
Que esperava, então? 
MARY 
Nada, não. Não o censuro. Como poderia você crer em mim se eu própria não 
creio? 
Minto tanto!! Antigamente nunca o fazia. Agora sou forçada a mentir, especialmente 
para mim mesma! Preciso enganar-me. Mas... como querer que me compreenda 
quando eu própria não o faço? Nunca entendi nada disso... Só que um dia, há 
bastante 
tempo, descobri que minha própria alma já não me pertencia! (Faz uma pausa. 
Logo 



a seguir abaixa a voz e prossegue num estranho murmúrio confidencial.) Mas um 
dia 
virá, querido, em que tornarei a encontrá-la — algum dia quando já esteja 
restabelecido e eu o veja sadio, feliz e triunfante, e em que eu não tenha mais que 
me 
sentir culpada... dia em que a Santa Virgem Maria me perdoará, devolvendo-me a 
fé 
no Seu Amor e a Piedade que eu tinha nos meus tempos de colégio, e em que eu 
possa 
tornar a rezar e a invocá-la — quando Ela vir que ninguém mais neste mundo 
acredita 
em mim nem por um momento. Ela então acreditará; e com Sua ajuda será tudo tão 
fácil. Escutarei os meus próprios gritos de dor e de angústia mas, ao mesmo tempo, 
sorrirei sem medo porque estarei segura de mim mesma. (E, como Edmund 
permanece silencioso sem saber o que dizer, acrescenta tristemente) Naturalmente 
nisso também você não pode crer... (Levanta-se da poltrona e caminha até a janela 
do lado direito. Olha para fora e em tom casual continua) Pensando bem, é melhor 
você ir mesmo ao povoado. Esqueci que eu ia dar uma volta de automóvel. Tenho 
que 
passar na farmácia. Você não haveria de querer acompanhar-me lá. Na certa você 
se 
sentiria tão envergonhado! 
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EDMUND (numa voz quebrada) 
Mamãe, não vá! 
MARY 
Suponho que você repartirá com Jamie esses dez dólares que seu pai lhe deu. 
Vocês 
sempre repartem tudo... não é verdade? Como bons camaradas. Já calculo o que 
Jamie 
fará com a sua parte: irá embriagar-se em algum lugar onde possa encontrar-se 
com o 
único tipo de mulher que lhe agrada e lhe interessa. (Vira-se para o filho, suplicando 
atemorizada) Edmund, prometa-me que você não vai beber. É tão perigoso! Você 
sabe 
o que o Dr. Hardy disse.. 
EDMUND (com ironia) 
Pareceu-me compreender que ele não passava de um velho imbecil! 
MARY (num tom que inspira dó) 
Edmund! (Ouve-se a voz de Jamie no hall da frente, chamando: “Vamos indo, Ed”. 

A 
maneira de ser de Mary torna-se de novo distante) Vai, Edmund, Jamie o espera. 
(Caminha até o batente da sala da frente) Aí vem seu pai também. (Tyrone grita: 
“Vamos, Edmund”. Mary beija o filho com afeto distante) Se você voltar para jantar, 
procure não chegar atrasado. E diga o mesmo a seu pai. Você sabe Bridget como 
é. 
(Ele lhe vira as costas e se vai. Tyrone diz em voz alta, do vestíbulo: “Até logo, 



Mary”. A seguir, Jamie: “Até logo, mamãe’. Ela responde: “Até logo”.) 
(Ouve-se a porta telada da frente que se fecha após a saída 
dos três. Mary se aproxima da mesa e permanece de pé, uma 
das mãos tamborilando sobre a mesa, a outra erguendosepara 
ajeitar o cabelo. Relanceia o olhar pela sala com uma 
expressão de temor e desamparo, e murmura para si mesma) 
MARY 

Como se está só aqui nesta sala. (Seu rosto se endurece e revela um profundo 
desprezo de si mesma) Mais uma vez você está mentindo a si própria! No fundo 
você 
queria ver-se livre deles. O despeito e a repulsa que sentem por você não lhe 
fazem 
boa companhia! Você está aliviada porque foram embora. (Ri —um pequeno riso 
angustiado) Mas, então... oh! minha Mãe do Céu, por que me sinto tão 
desesperadamente só?! 
FIM DO ATO II 


