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ATO III 
CENÁRIO 
O mesmo. São pouco mais ou menos seis e meia da 
tarde. Na sala começa a escurecer rapidamente, devido 
ao nevoeiro que vem do Estreito, semelhante a um 
manto branco que, do lado de fora, recobrisse as 
janelas. De um farol que se encontra mais adiante na 
entrada do porto, chega, a intervalos regulares, o 
ulular de uma sirene que geme como uma fêmea em 
dores de parto; e do próprio porto, intermitentemente, 
ouve-se o sinal de aviso dos iates ali ancorados. 
Como na cena que precedeu o almoço — no ato 
anterior — sobre a mesa encontram-se a garrafa de 
uísque, os copos e um jarro de água gelada. 

Em cena, Mary e a empregada Cathleen, a qual está 
de pé à esquerda da mesa, com um copo vazio na mão, 
como se o tivesse esquecido. Percebe-se que ela bebeu. 
No seu rosto de expressão atoleimada, mas jovial, 
aparece um sorriso satisfeito e lisonjeado. 
Mary está mais pálida do que dantes, e seus olhos 
revelam um brilho pouco natural, acentuando seu 
estranho desapego do mundo que a cerca. Fechou-se 
ainda mais sobre si mesma, e encontrou refúgio e alívio 
em um sonho onde a realidade presente não passa de 
uma aparência que se deve aceitar e dissimular com a 
maior indiferença — até com cruel cinismo — ou 
ignorar por completo. Por momentos, em toda a figura 

de Mary assoma um quê de juvenil, de misteriosamente 
alegre e espontâneo, como se o seu espírito tivesse sido 
liberto para tornar a ser a ingênua colegial sem 
complexos e alegre do seu tempo de convento. Mudou 
de vestido para dar o seu passeio de automóvel — um 
vestido simples, mas que se sente ser custoso e de boa 
qualidade e que lhe assentaria muito bem, não fosse a 
maneira negligente — quase desleixada — com que o 
usa. Seu cabelo não se acha mais rigorosamente 
penteado — um tanto desgrenhado, caem-lhe algumas 
mechas para um lado. Conversa com a empregada, com 
uma certa familiaridade, como se Cathleen fosse uma 
velha e íntima amiga. Ao levantar-se o pano, Mary está 



parada junto à porta telada, olhando para fora. Ouvese 
o gemido da sirene. 
MARY (com a vivacidade de uma jovem, achando graça) 
Oh! Essa sirene!! Você não acha que é horrível, Cathleen? 
CATHLEEN (com maior familiaridade do que a habitual, porém sem deliberada 
impertinência, visto que gosta sinceramente da patroa) 
Acho, sim, senhora. Parece um fantasma anunciando a morte de alguém! 
MARY (continua falando como se não tivesse ouvido. Durante quase todo o 
diálogo seguinte, percebe-se que ela retém Cathleen ao seu lado, como 
um mero pretexto para poder falar) 
Hoje não me incomodo. Mas ontem à noite quase me pôs louca! Fiquei 
acordada, sem poder dormir, numa angústia insuportável. 
CATHLEEN 
Isso é mau agouro... Voltando ontem do povoado, fiquei apavorada. Cheguei a 
pensar que Smythe — esse macaco horrendo — nos faria emborcar numa vala 
ou esmagar contra alguma árvore! Não se via um palmo adiante do nariz. 
Gostei bem que a senhora me fizesse sentar atrás, ao seu lado. Se eu viesse na 
frente, junto daquele macaco... Smythe não pode ficar com aquelas horríveis 
mãos quietas. Basta ter a menor oportunidade e começa a beliscar a gente na 
perna ou... bem... a senhora sabe onde é, não é? Desculpe, mas é a pura 
verdade! 
MARY (sonhadora) 
Eu não me referia à neblina, Cathleen. Na realidade adoro esse nevoeiro! 
CATHLEEN 
Dizem que faz bem à pele. 
MARY (prosseguindo) 
Encobre-nos o mundo e dele nos oculta. Sente-se que tudo está mudado — que 
nada mais é o que parecia ser. Ninguém nos pode atingir nem tocar. 
CATHLEEN 
Eu não me importaria tanto assim se Smythe fosse um tipo insinuante como 
alguns dos motoristas que conheço — quero dizer — contanto que não 
passasse de certos limites, porque sou uma moça direita... Mas, tratando-se de 
um anão como esse... Eu até já disse pra ele: Você pensa que eu estou em 

apuros para me meter com um macaco feito você?... E já o avisei de que um 
dia desses dou-lhe um tapa daqueles de que ele não se esquecerá tão cedo! E 
dou mesmo! 
MARY 
Como me irrita essa sirene! Não nos deixa em paz! É como se o tempo todo 
levasse a nos recordar alguma coisa... a nos advertir... e a nos chamar. 
(Sorrindo de modo estranho) Mas esta noite não conseguirá fazê-lo! Não 
passará de um som desagradável. Não me recordará coisa alguma! (Com um 
riso brincalhão e juvenil) Exceto talvez os roncos do Sr. Tyrone! Diverte-me 
sempre tanto pirraça-lo por causa dos seus roncos. Sempre roncou — 
sobretudo quando bebe muito, mas é como um menino grande, não gosta de 
admiti-lo! (Ri e se aproxima da mesa.) Bem... Acho que eu também devo 
roncar às vezes, e a mim tampouco agradaria reconhecê-lo. Não tenho, 
portanto, o direito de caçoar dele, não é verdade? (Senta-se na cadeira de 



balanço à direita da mesa) 
CATHLEEN 
Oh! É claro! Mas toda a gente sã ronca. Dizem que é sinal de saúde. 
(Preocupada) Que horas serão? Tenho que voltar à cozinha. A umidade piora o 
reumatismo de Brídget e ela então fica que nem um demônio. Vai me arrancar 
a cabeça! (Larga o copo sobre a mesa e dá um passo em direção à sala dos 
fundos.) 

MARY (num impulso, apreensiva) 
Não, não vá, Cathleen. Não quero ficar só, por enquanto. 
CATHLEEN 
A senhora não ficará só por muito tempo. Daqui a pouquinho o patrão e os 
rapazes estarão de volta. 
MARY 
Não, não creio que voltem para o jantar. Têm hoje um pretexto bom demais 
para se deixar ficar pelos bares onde se sentem à vontade. (Cathleen a fita 
intrigada, estupidamente perplexa. Mary prossegue sorrindo) Não se preocupe 
com Bridget. Direi a ela que precisei de você e a retive junto a mim — e 
depois, quando você for, lhe levará uma boa dose de uísque. Ela então não 
ficará mais aborrecida. 
CATHLEEN (sorrindo, tranqüilizada) 

É certo que não, senhora. É a única coisa que a põe de bom humor. Gosta 
muito de um traguinho! 
MARY 
Tome outro uísque, se quiser, Cathleen. 
CATHLEEN 
Não sei se devo. Já bebi bastante. (Estende a mão para a garrafa.) Bom... Um 
gole a mais não me fará mal. (Serve-se.) Á sua saúde, senhora. (Bebe, sem se 
dar o trabalho de acrescentar água ao uísque.) 
MARY (perdida nas suas recordações) 
Na verdade tive muito boa saúde, antigamente, Cathleen. Mas isso foi há tanto 
tempo! 
CATHLEEN (novamente preocupada) 
O patrão por certo vai notar que a garrafa está mais vazia. Para essas coisas 

tem um olhar de lince. 
MARY (divertida) 
Oh! Vamos pregar-lhe uma peça. A mesma de que Jamie costuma sempre 
lançar mão: e só medir algumas doses de água e derramá-las na garrafa. 
CATHLEEN (faz o que a patroa manda e diz com uma risadinha tola) 
A metade desse uísque será água! Que Deus nos acuda. O patrão vai perceber 
pelo gosto da bebida! 
MARY (com indiferença) 
Não. Quando voltar para casa já estará bêbedo demais para notar a diferença. 
Julga ter uma boa desculpa para afogar suas mágoas! 
CATHLEEN (com filosofia) 
Todo homem de verdade tem as suas fraquezas. Não daria um níquel por um 
abstêmio. É gente sem nervos. (Numa perplexidade tola) Uma boa desculpa? A 
senhora quer dizer a saúde do Sr. Edmund, não é, senhora? Sente-se que o 



patrão anda muito preocupado com ele. 
MARY (põe-se logo na defensiva, numa atitude rígida, de dureza, mas — coisa 
estranha — sua reação é maquinal, como se não atingisse o fundo de sua 
emoção) 
Não seja boba, Cathleen! Por que havia ele de estar preocupado com Edmund? 
Uma gripezinha à toa não tem a menor importância. E o Sr. Tyrone não 
costuma preocupar-se com coisa alguma, a não ser o dinheiro, os negócios e o 
receio de acabar seus dias na miséria! Bom... quero dizer: fora disso nada o 
preocupa seriamente. Porque de fato não o avalia nem o compreende... (Com 
um risinho afetuoso e indulgente) Meu marido é um homem muito estranho, 
Cathleen. 
CATHLEEN (como que vagamente ressentida pela apreciação da patroa em 
relação ao marido) 
Bem... de qualquer forma é um homem bondoso, fino e bem bonitão, senhora. 
Não ligue tanto assim às suas fraquezas... 
MARY 
Oh! Não ligo não. Eu o amo com imensa ternura há trinta e seis anos. Isso 
prova que sei o quanto no fundo ele é digno de ser querido... só que não pode 
deixar de ser o que é, não é assim mesmo? 
CATHLEEN (tranqüilizada) 

É sim, senhora. A senhora deve querer muito bem ao patrão porque qualquer 
um pode ver que ele adora até o chão em que a senhora pisa! (Lutando contra 
o efeito da última dose de uísque e tentando conversar direito) A propósito... 
Como se explica que a senhora nunca tenha entrado para o teatro? 
MARY (ofendida) 
Eu?! Como lhe ocorreu uma idéia tão absurda dessas? Fique sabendo que fui 
criada num lar respeitável e educada no melhor convento do oeste. Antes de 
conhecer o Sr. Tyrone, mal suspeitava da existência do teatro. Era uma moça 
muito piedosa. Até pensava em me fazer freira. Nunca senti o menor desejo de 
ser atriz. 
CATHLEEN (sem rodeios) 
Pois eu não imagino a senhora freira! Tenho certeza como a senhora raramente 
pisa numa igreja, que Deus a perdoe. 

MARY (como se não a tivesse ouvido) 
Nunca me senti bem no ambiente de teatro. Nem mesmo quando o Sr. Tyrone 
insistia para que eu o acompanhasse, nos seus giros teatrais. Pouco me dava 
com o pessoal da companhia ou com qualquer pessoa vinculada à cena. Não 
que tenha prevenção contra os atores. Sempre foram gentis comigo e eu com 
eles. Mas ao lado deles nunca me senti à vontade. A sua vida não é a minha 
vida. Sempre se interpôs entre mim e... (Erguendo-se bruscamente) Mas não 
falemos das coisas do passado, que já não têm mais remédio!... (Vai até a 
porta de entrada e olha para fora.) Como está forte o nevoeiro. Nem se vê o 
caminho. Toda a gente do mundo poderia passar por aqui... e eu não o saberia. 
Quisera eu que sempre fosse assim. Já começa a escurecer. Daqui a pouco já 
terá anoitecido, graças a Deus. (Virando-se, em tom indeciso) Foi bondade sua, 
Cathleen, fazer-me companhia na tarde de hoje. Ter-me-ia sentido muito só se 
tivesse ido ao povoado desacompanhada. 



CATHLEEN 
É claro! E, por acaso, para mim não é mais agradável dar um passeio num 
lindo carro do que ficar aqui ouvindo as mentiras de Bridget acerca de seus 
parentes?! Foi como se eu estivesse de folga. (Interrompe-se e, tolamente, 
acrescenta) Só de uma coisa não gostei. 
MARY (hesitante) 
De que, Cathleen? 
CATHLEEN 
Da atitude daquele farmacêutico quando lhe entreguei a sua receita. 
(Indignada) Que desaforo! 
MARY (com fingido espanto) 
Que quer dizer, Cathleen? Que farmácia? Que receita? (Rapidamente, 
enquanto a empregada a contempla, por sua vez, espantada) Ah! 
Naturalmente! Eu havia esquecido! O remédio para o reumatismo das minhas 
mãos. Mas... o que disse o homem? (Com indiferença) Não que eu me importe 
com isso, contanto que tenha aviado a receita. 
CATHLEEN 
Pois eu me importei! Não estou habituada a que me tratem como uma ladra. O 
farmacêutico me olhou e perguntou com ar desaforado: “Onde é que você 
conseguiu essa receita?” E eu respondi: “Isso não é da sua conta, mas já que 
quer saber, é para a senhora em cuja casa trabalho, a Sra. Tyrone, que está 
sentada ali fora esperando no carro”. Isso fez com que ele cerrasse o bico. 
Espiou pela porta, viu a senhora e exclamou: “Ah!” E então foi buscar o 
remédio. 
MARY (numa voz hesitante) 
É, ele me conhece. (Senta-se na poltrona á direita da mesa. Acrescenta numa 
voz serena, distanciada) Tenho que tomar esse remédio porque é a única coisa 
que consegue acalmar-me a dor... toda a dor... quero dizer, de minhas mãos. 
(Ergue as mãos e as contempla com pena e melancolia) Agora já não tremem. 
Pobres mãos! Parece incrível! Antigamente eram o que em mim mais atenção 
chamava — assim como os meus olhos e cabelos. Além disso, eu era muito 
bem feita de corpo. (Sua voz torna-se cada vez mais distante, perdida no seu 
sonho.) Eram mãos de musicista! Gostava tanto de tocar piano! No convento, 

estudava música com afinco, horas por dia... se é que se pode chamar estudo o 
que se faz com prazer! A Madre Elisabeth e a minha professora diziam que eu 
tinha mais talento do que qualquer outra das alunas que tinham passado por 
suas mãos. Meu pai pagava-me aulas particulares. Ele me mimava. Concediame 
tudo aquilo que eu lhe pedia. Queria mandar-me estudar na Europa assim 
que eu terminasse o curso no colégio das freiras. Eu teria ido à Europa se não 
me tivesse apaixonado pelo Sr. Tyrone. Ou teria entrado para o convento. Eu 
só tinha dois sonhos: ou ser freira — e dos dois este era o mais lindo — ou ser 
pianista e dar concertos. (Faz uma pausa e fita fixamente as próprias mãos. 
Cathleen pisca os olhos para afugentar o sono e a embriaguez) Há tantos anos 
que não toco piano! Nem que o quisesse, não poderia fazê-lo com esses dedos 
deformados! Quando me casei, durante algum tempo ainda tratei de não 
abandonar a música. Mas foi impossível... Os hotéis de passagem, as pensões 
baratas, os trens imundos, tendo filhos, vivendo como ave de arribação, sem ter 



a minha casa... (Contempla as suas mãos com fascinada repulsa) Veja, 
Cathleen, como estão feias! Tortas e mutiladas! Parecem ter sofrido algum 
horrível acidente! (Ri — um risinho estranho e inesperado) E na realidade foi 
isso mesmo! (Bruscamente esconde as mãos atrás das costas) Não quero mais 
olhar para elas. Ainda me fazem maior mal do que a sirene, recordando-me 
de... (A seguir, com desafiadora segurança) Mas nem elas mesmo podem me 
atingir agora. (Põe as mãos diante de si e as fita, fixa e intencionalmente. Logo 

a seguir diz em tom sereno) Estão distantes. Eu as vejo, mas a dor se foi. 
CATHLEEN (cada vez mais perplexa na sua estupidez) 
A senhora tomou o remédio! É certo que está agindo sobre a senhora de uma 
maneira esquisita. Se eu não o soubesse, julgaria até que a senhora tivesse 
tomado um tragozinho! 
MARY (sempre distante e sonhadora) 
Isso suprime a dor. Faz com que se retroceda no tempo, até que ela não nos 
alcance mais. Somente o passado é real... o passado em que se foi feliz. (Uma 
pausa. E como se suas palavras fossem uma evocação que tivesse o dom de 
reacender a felicidade, todos os seus gestos e sua expressão fisionômica logo 
se transformam. Parece mais jovem. Nela aflora algo da inocente aluna de 
colégio religioso, e timidamente sorri) Se você acha o Sr. Tyrone bonito agora, 
Cathleen, devia tê-lo visto quando eu o conheci! Era considerado um dos 
homens mais belos do país. As meninas de colégio que o haviam visto 
trabalhar no teatro ou que o conheciam de fotografia tinham loucura por ele. 
Era um ídolo das garotas de então! No fim do espetáculo, as mulheres se 
postavam junto à porta do seu camarim só para vê-lo sair. Você pode imaginar 
minha emoção quando papai me escreveu contando que travara amizade com 
James Tyrone e que eu lhe seria apresentada quando eu fosse para casa passar 
as férias de Páscoa. Mostrei a carta a todas as colegas e — oh! como elas me 
invejaram! Antes de mais nada, papai me levou ao teatro para vê-lo 
representar. Era um drama sobre a Revolução Francesa e ele fazia o papel de 
um nobre. Não pude afastar os olhos dele o tempo todo. Chorei quando o 
jogaram na prisão... e depois tive raiva, com medo que meus olhos e meu nariz 
ficassem vermelhos! Meu pai me dissera que logo após a peça iríamos até os 
bastidores, ao seu camarim. E assim fizemos. (Dá uma risadinha excitada e ao 

mesmo tempo tímida) Sentia-me tão encabulada que nada soube fazer senão 
gaguejar e corar feito uma tolinha! Mas ele não parecia achar-me tão tola 
assim. Sei que ele gostou de mim desde o momento em que fomos 
apresentados um ao outro. (Com coqueteria) Acho que, afinal de contas, meu 
nariz e meus olhos não estavam vermelhos! Eu era realmente muito bonita 
naquela época, Cathleen. E ele — com maquilagem e no seu traje de nobre que 
lhe ia tão bem — era ainda mais lindo que qualquer um dos meus sonhos mais 
loucos! Era diferente dos outros homens comuns, como alguém vindo de um 
outro mundo. E ao mesmo tempo era simples, bondoso, modesto. Não era 
vaidoso nem convencido. Apaixonei-me na mesma hora. E ele também se 
apaixonou logo por mim... disse-mo depois. Esqueci todos os meus projetos de 
fazer-me freira ou de ser pianista. Só queria uma coisa: ser sua esposa. (Faz 
uma pausa, o olhar perdido no vácuo, os olhos impregnados de sonho, 

estranhamente brilhantes, e na boca um sorriso de êxtase, terno e próprio de 



uma adolescente) Foi há trinta e seis anos, mas eu o revejo tão claramente 
como se fosse esta noite. Amamo-nos desde então! E em todos esses trinta e 
seis anos nunca houve em volta de seu nome o mais ligeiro sopro de escândalo. 
Quero dizer, a respeito de... qualquer outra mulher. Nunca, desde que me 
conheceu! Isso me tem feito muito feliz, Cathleen, tem-me ajudado a esquecer 
tantas outras coisas!... 
CATHLEEN (combatendo a sonolência que a bebida lhe provocou) 

É um gentil cavalheiro, e a senhora uma mulher de sorte. (Preocupada) Posso 
levar o uísque para Bridget? Daqui a pouco é hora do jantar e tenho que ajudála 
na cozinha. Se não lhe der algo que a acalme... 
MARY (ligeiramente exasperada por ter sido arrancada de seu sonho e trazida 
de volta à realidade) 
Sim, sim, vá. Não preciso de você agora. 
CATHLEEN (com alívio) 
Obrigada, senhora. (Pega um copo e com ele caminha até a sala dos fundos) A 
senhora não ficará só por muito tempo. O senhor e os rapazes... 
MARY (impaciente) 
Não, não. Não virão. Diga a Bridget que não os esperarei. Pode servir o jantar 
às seis e meia em ponto. Não tenho fome, mas me sentarei à mesa e 
acabaremos de uma vez com isso. 
CATHLEEN 
A senhora deveria comer qualquer coisa. Que remédio estranho é esse que a 
senhora toma que lhe tira assim o apetite? 
MARY (recomeçou novamente a se deixar arrastar pelos seus devaneios; 
mecanicamente reage) 
Que remédio? Não sei a que é que você se refere. (Desejando fazer com que 
ela se afaste) É melhor que você vá levar o uísque para Bridget. 
CATHLEEN 
Sim, senhora. 
(Sai pela sala dos fundos. Mary espera até que ouve 
fechar-se, por trás de si, a porta da copa. Logo se 
recosta na cadeira numa sonolência relaxada, olhando 
fixamente no vácuo. Seus braços estão caídos sobre os 

braços da poltrona — suas mãos, de longos dedos 
deformados, de nódulos sensíveis e intumescidos, 
largadas numa imobilidade total. Na sala, aos poucos 
escurece. Reina um silêncio de morte. Nisto, chega de 
fora o gemido melancólico da sirene, seguido por um 
verdadeiro coro de sinetas, abafado pela neblina, que 
ressoa dos barcos ancorados no porto. O rosto de Mary 
não trai o menor sinal que revele ter ela ouvido o ruído, 
mas suas mãos começam a mover-se em espasmos e 
seus dedos, por um momento, agitam-se no ar. Franze a 
testa e meneia a cabeça maquinalmente, como se pelo 
cérebro lhe tivesse passado uma mosca, incomodandoa. 
Perde logo o seu ar remoçado e juvenil, e se 

transforma numa mulher envelhecida, triste e amarga) 



MARY (com irônica amargura) 
Não passo de uma velha tola e sentimental. Que há de maravilhoso no encontro 
entre uma colegialzinha romântica e boba e um ídolo das matinês juvenis? Era 
muito mais feliz antes de saber que ele sequer existia, no convento onde rezava 
à Virgem Maria!... (Com angustiado anelo) Ah! Se eu pudesse reencontrar a 
minha Fé perdida e recomeçar a rezar... (Faz uma pausa e começa a recitar a 
ave-maria, num tom monótono e inexpressivo) Ave Maria, cheia de graça. O 
Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres... (Com sarcasmo) Crê, 
então, que a Virgem Santa se deixará enganar por uma morfinômana 
embusteira, só porque recita essas palavras?! Não pode iludi-La! (Ergue-se 
bruscamente. Leva as mãos ao cabelo, ajeitando-o no usual e mecânico 
cacoete) Tenho que subir. Não tomei o suficiente... Quando a gente recomeça, 
nunca sabe ao certo a dose necessária! (Vai até a sala da frente e se detém no 
batente da porta ao ouvir vozes no caminho. Tem um sobressalto, sentindo-se 
culpada) São eles... (Volta precipitadamente e torna a sentar. Com ar 
obstinado e hostil e em tom ressentido) Por que voltaram? Não queriam 
voltar... e eu preferia muito estar só... (De súbito opera-se nela uma 
transformação total. Mostra-se pateticamente aliviada e ansiosa) Oh! Como 
estou contente que tenham vindo! Sentia-me tão só. (Ouve-se a porta da frente 
que se fecha e Tyrone chama com voz inquieta) 

TYRONE 
Você está aí, Mary? 
(Acende-se a luz do vestíbulo que se reflete na sala 
da frente e se projeta sobre sua esposa. Mary se ergue 
da cadeira, seu rosto iluminado de afeto, e responde 
com sofreguidão) 
MARY 
Estou aqui sim, querido. Na sala de estar. Estava esperando você. 
(Entra Tyrone pela sala da frente. Edmund o segue. 
Nota-se que Tyrone bebeu muito, mas é apenas o seu 
olhar um tanto vidrado e um certo embotamento no 
modo de falar que o revelam. Edmund também passou 
da conta, sem muito efeito aparente. Só que suas faces 

encovadas e os olhos brilham febris. Param no limiar 
da porta e observam Mary inquiridoramente. O que 
vêem só faz é confirmar suas piores suspeitas. Mas, no 
momento, Mary não se apercebe dos olhares que a 
condenam. Beija o marido e o filho. Sua atitude é 
exageradamente efusiva. Eles aceitam a contragosto os 
seus carinhos. Ela fala, muito excitada.) 
MARY 
Estou tão contente que vocês tenham vindo! Já tinha perdido a esperança! 
Receei que vocês não voltassem para casa. A noite está lúgubre e há uma tal 
cerração! Deve estar muito mais alegre nos bares lá do povoado, onde há gente 
com quem conversar e contar piadas. Não! não o neguem! Sei muito bem 
como vocês se sentem, e não os censuro em absoluto! Por isso mesmo é que 
ainda lhes fico mais agradecida por terem voltado para casa. Estava aqui tão só 



e desanimada. Venham e sentem-se um pouco. (Senta-se atrás da mesa à 
esquerda. Edmund, à esquerda da mesma, e Tyrone na cadeira de balanço, à 
direita.) Daqui a pouco o jantar estará pronto. Na verdade, vocês hoje 
chegaram um pouco cedo demais. São milagres que acontecem!... Aqui está o 
uísque, meu bem. Quer que o sirva? (Serve-o sem esperar resposta.) E você, 
Edmund? Não devo incitá-lo a beber, mas um golezinho antes do jantar, como 
um aperitivo, não pode fazer-lhe mal algum. (Serve o uísque ao filho. Nem 

Edmund nem o pai fazem o menor movimento para pegar os copos. Ela 
continua a falar, como que ignorando o silêncio de ambos.) Onde está Jamie? 
Mas... é certo! Não voltará enquanto ainda tiver no bolso o suficiente para 
pagar mais um gole! (Estende os braços e aperta a mão do marido, com 
tristeza na voz.) Temo que Jamie esteja perdido para nós há muito tempo já! 
(Seu rosto se endurece.) Mas não devemos permitir que arraste Edmund 
consigo, como gostaria de fazê-lo. Tem ciúmes porque Edmund sempre foi o 
menino mimado da família... Como antigamente teve ciúmes de Eugene. Não 
se dará por satisfeito enquanto não fizer de Edmund um fracassado, tão sem 
remédio quanto ele próprio... 
EDMUND (angustiado) 
Basta, mamãe, basta! 
TYRONE (abatido) 

Sim, Mary. Quanto menos você disser agora... (A Edmund com uma voz 
ligeiramente empastada) Com tudo isso há alguma coisa de exato na 
advertência de sua mãe. Tome cuidado com seu irmão ou lhe envenenará a 
vida com sua maldita língua viperina! 
EDMUND (como antes) 
Oh! Basta você também, papai. 
MARY (continua como se não tivesse dito nada) 
Ao ver Jamie tal qual é agora, custa crer que foi algum dia o nosso garotinho! 
Você se lembra que criança sã e feliz ele era, James? Apesar de todos os hotéis 
baratos, trens sujos e das pensões com sua comida infecta, ele nunca ficava 
zangado, nem doente. Sorria sempre... ria para tudo. Quase nunca chorava. 
Eugene foi tal qual ele, sadio e feliz, durante os seus dois aninhos de vida... 
antes que, devido a minha negligência, eu lhe causasse a morte! 

TYRONE 
Oh! meu Deus! Como fui estúpido de voltar para casa! 
EDMUND 
Papai, cale-se! 
MARY (sorri para Edmund com uma ternura distante) 
Era Edmund quem tinha mau gênio, ele que sempre se irritava e assustava sem 
motivo algum. (Acariciando-lhe a mão e pirraçando-o) Todos costumavam 
dizer, querido, que você chorava por qualquer ninharia! 
EDMUND (sem poder reprimir a sua amargura) 
Talvez pressentisse que havia uma boa razão para não rir! 
TYRONE (repreendendo-o em tom compassivo) 
Vamos, vamos, rapaz. Não leve a sério o que... 
MARY (como se não o tivesse ouvido, com tristeza) 

Quem teria acreditado então que, com o tempo, Jamie viria a ser o que é: uma 



vergonha para nós! Você se lembra, James, quando ele foi para o colégio 
interno; durante anos recebíamos sempre os boletins mais elogiosos! Todos 
gostavam dele. Os professores comentavam a sua inteligência e a facilidade 
que ele tinha para aprender as lições. Mesmo depois, quando começou a beber 
e que tiveram que expulsá-lo, ainda nos escreveram dizendo-nos o quanto o 
lamentavam, visto ser ele um estudante tão brilhante e apreciado de todos. 
Prediziam-lhe um belo futuro, se, algum dia, aprendesse a levar a vida a sério! 
(Interrompe-se e ajunta, num tom impessoal, estranho e triste.) É uma pena! 
Pobre Jamie... Custa-se a crer... (Nela já se operou nova transformação. Seu 
rosto se endurece e encara o marido com acusadora hostilidade.) Não, não é 
difícil compreender o porquê. Você fez dele um ébrio. Desde que abriu os 
olhos pela primeira vez na vida, sempre o viu bebendo. Sempre havia uma 
garrafa sobre a mesa no quarto barato de hotéis ordinários em que ficávamos, e 
se Jamie, em criança, tinha algum pesadelo ou a menor dor de estômago, o 
remédio que você lhe dava era uma colher de uísque para acalmar. 
TYRONE (ferido) 
Então sou eu que tenho a culpa de que um homenzarrão vadio se tenha 
transformado num bêbedo vagabundo!... hem? Foi para ouvir isso que voltei 
para casa?! Devia tê-lo imaginado! Quando você está com todo esse fel na 
alma, procura lançar a culpa sobre todo o mundo, menos sobre si mesma. 
EDMUND 
Papai, você mesmo me disse que não prestasse atenção! (Ressentido) De 
qualquer forma, é verdade! Você fez o mesmo comigo. Lembro-me dessa tal 
colherada de uísque de cada vez que eu acordava com um pesadelo! 
MARY (num tom distante, nostálgico) 
Sim, quando era pequenino tinha sempre pesadelo. Você nasceu com medo! 
Porque eu senti tanto medo de trazê-lo ao mundo... (Faz uma pausa — e logo 
após prossegue no mesmo tom) Peço-lhe que não culpe seu pai, Edmund. Não 
pode agir de melhor maneira. Aos dez anos deixou de ir à escola. Seus pais 
eram irlandeses — daqueles irlandeses turrões e ignorantes, esmagados pela 
pobreza. Estavam, sem dúvida, sinceramente convencidos de que o uísque era 
o melhor medicamento possível para uma criança doente ou assustada. 
(Tyrone, colérico, parece disposto a dizer alguma 

coisa em defesa de sua família, porém Edmund 
intervém) 
EDMUND (asperamente) 
Papai! (Mudando de assunto) Vamos ou não tomar esse uísque? 
TYRONE (dominando-se e em voz abafada) 
Tem razão. Sou um idiota de dar atenção ao que ela diz. (Toma o copo com 
indiferença) Beba com vontade, rapaz! 
(Edmund bebe, porém Tyrone fica absorto olhando 
para o copo que tem na mão. Imediatamente aquele 
nota a considerável quantidade de água acrescida ao 
uísque. Franze a cara e afasta o olhar da garrafa, 
lançando-o de relance à sua mãe. Dispõe-se a dizer 
algo, todavia contém-se a tempo) 

MARY (mudando de tom, continua) 



Perdoe-me pela amargura das minhas palavras, James. Tudo isso já vai tão 
longe!... Porém magoou-me um pouco a sua atitude quando você lamentou ter 
voltado para casa. Eu me senti tão feliz, tão aliviada, quando você voltou... 
fiquei tão grata! É triste e aborrecido ficar aqui sozinha, cercada por essa 
neblina quando anoitece. 
TYRONE (sensibilizado) 
Também eu me alegro de ter vindo, quando reencontro em você a verdadeira 
Mary. 
MARY 
Sentia-me tão isolada que retive Cathleen a meu lado, só para ter com quem 
falar. (Sua atitude e expressão voltam a ser de uma tímida menina de 
convento) Sabe o que eu contei a ela, querido? A noite em que meu pai me 
levou ao seu camarim e em que me apaixonei por você. Lembra-se? 
TYRONE (profundamente comovido, em voz rouca) 
Acha que algum dia poderia esquecê-lo, Mary? 
(Edmund desvia os olhos de ambos, com tristeza e 
mal-estar) 
MARY (com ternura) 
Não. Sei que me ama ainda... apesar de tudo! 
TYRONE (seu rosto se ilumina e suas pálpebras batem, retendo as lágrimas; 

com serena força) 
Sim! Que Deus me seja testemunha. Sempre e para sempre, Mary! 
MARY 
E eu também o amo, querido. Apesar de tudo. 
(Há uma pausa durante a qual Edmund se move 
contrafeito. Mary torna a revestir-se de seu estranho ar 
desligado, como se falasse com indiferença de gente a 
quem visse de uma longa distância.) 
MARY 
Devo, porém, confessar-lhe, James, que, embora nunca pudesse deixar de amálo, 
nunca me teria casado com você se eu soubesse que você bebia tanto. 
Recordo-me da primeira noite em que seus amigos do bar tiveram que trazê-lo 
até a porta do nosso quarto do hotel; bateram e trataram de correr, antes que eu 

a abrisse. Ainda estávamos na nossa lua-de-mel, você se lembra? 
TYRONE (com culpada veemência) 
Não, não me lembro! Não foi na lua-de-mel! E nunca na minha vida tiveram 
que me botar na cama, nem faltei a um só espetáculo em que tomasse parte. 
MARY (como se não tivesse ouvido) 
Durante horas e horas eu tinha esperado naquele horrível quarto de hotel. 
Inventava para você uma série de desculpas. Procurava convencer-me de que 
você devia ter ficado preso por algum motivo ligado ao seu trabalho. Eu sabia 
tão pouco de teatro! Mas comecei a ficar com medo, apavorada! Imaginei toda 
espécie de acidentes horríveis! Ajoelhei-me e supliquei a Deus que não tivesse 
acontecido nada com você!... E foi aí que eles o trouxeram carregado e o 
deixaram defronte da porta.... (Com um leve suspiro de tristeza) Ainda não 
previa a freqüência com que isso se repetiria nos anos a seguir, quantas vezes 
da mesma maneira teria que esperar sozinha naqueles horrorosos quartos de 



hotel... Acabei por me acostumar... 
EDMUND (explodindo, enquanto fita o seu pai com olhar acusador) 
Deus meu! Não é de estranhar que... (Controla-se e ajunta rispidamente) 
Quando é que vamos jantar, mamãe? Já deve estar na hora. 
TYRONE (afundado num sentimento de vergonha, que procura ocultar, consulta 
o seu relógio) 
Sim, já deve estar na hora. Vejamos. (Olha fixamente o relógio, sem vê-lo. Em 

tom de súplica) Mary, não poderia esquecer? 
MARY (com indiferente piedade) 
Não, querido. Mas eu perdôo. Sempre perdoei. De sorte que não deve sentir-se 
assim culpado. Lamento ter de recordar-lhe. Não desejo estar triste nem 
entristecê-lo. Quero lembrar-me somente da época feliz do nosso passado. 
(Torna a transformar-se na jovem ingênua, alegre e tímida) Lembra-se do dia 
do nosso casamento, meu bem? Tenho certeza de que nem se lembra como era 
o meu vestido de noiva! Os homens não reparam nessas coisas! Não lhes dão 
importância! Mas foi algo de muito importante para mim, isso eu asseguro! 
Como fiquei nervosa e preocupada. Sentia-me tão excitada, tão feliz!... Meu 
pai me dissera para comprar o que quisesse, sem ligar ao preço. “O melhor 
nunca é bastante bom” — declarou. Creio que ele me mimava demais. Minha 
mãe, não. Era muito severa e piedosa. Acho que também tinha ciúmes de mim. 
Não aprovou o meu casamento, especialmente tratando-se de um ator. Acredito 
que ela esperava que eu me fizesse freira. Costumava repreender meu pai. 
Levava resmungando: “Quando eu comprar alguma coisa, você nunca mais 
venha me dizer que repare no preço! Você está estragando essa menina de tal 
maneira que tenho pena de seu marido, se ela algum dia se casar! Esperará que 
ele lhe dê a lua. Não será nunca uma boa esposa!” (Ri afetuosamente) Pobre 
mãe! (Sorri para o marido, com inesperada coqueteria) Estava, porém, 
enganada... não é verdade, James? Nunca fui má esposa... não é verdade? 
TYRONE (em voz rouca, deixando de sorrir) 
Não me estou queixando, Mary. 
MARY (por cuja fisionomia passa uma sombra de culpa) 
Pelo menos, sempre o quis do fundo do meu coração e... apesar das 
circunstâncias, fiz tudo o que era possível! (Desvanece-se a sombra do seu 

rosto, que retoma sua tímida expressão de adolescente) Pouco faltou para que 
aquele vestido de noiva custasse a vida à minha modista e a mim mesma! (Ri) 
Eu era tão exigente! O vestido nunca me parecia estar suficientemente a gosto! 
Por fim, a costureira se negou a tocar mais nele, com receio de acabar por 
estragá-lo. Pedi-lhe que saísse do quarto, para que eu pudesse examinar-me a 
sós diante do espelho. Oh! Como eu me sentia satisfeita e envaidecida! Disse a 
mim mesma: “Apesar de o nariz, a boca e as orelhas serem um pouquinho 
grandes demais, esses defeitos são compensados pelos olhos e cabelos, e pelo 
corpo e as mãos. É tão bonita quanto qualquer das atrizes que ele tenha 
conhecido, e isso sem precisar de maquilagem”. (Faz uma pausa, franzindo a 
testa como que se esforçando por recordar) Por onde andará agora o meu 
vestido de noiva? Guardei-o numa mala, embrulhado em papel de seda. 
Sonhava ter uma filha, e, quando chegasse a hora dela se casar... Não poderia 
comprar um vestido de noiva mais lindo, e eu sabia, James, que você nunca lhe 



diria que comprasse o que quisesse, sem ligar ao preço. Haveria de querer que 
ela descobrisse por aí alguma pechincha!... Era um vestido de cetim macio, 
reluzente, debruado de uma maravilhosa renda antiga duchesse, com uns 
pequenos babados em volta da gola e das mangas e cujas pregas eram 
drapeadas nas costas, fazendo um efeito de “anquinhas”. A blusa tinha 
barbatanas e era muito ajustada ao corpo. Lembro-me de que, quando me vesti, 
tive que conter a respiração para que minha cintura ficasse a mais fina 
possível. Meu pai consentiu até que eu pusesse a renda sobre os sapatos de 
cetim branco e em redor do véu, com botões de flores de laranjeira. Oh! Como 
eu gostava daquele vestido! Era tão lindo!! Onde estará agora?! Quando eu me 
sentia muito só, costumava retirá-lo da mala, mas sempre me fazia chorar, de 
modo que, afinal, há muito tempo já desisti... (Torna a franzir a testa) Onde o 
terei guardado?... Provavelmente em alguma daquelas malas velhas lá no 
sótão. Um dia desses preciso dar uma busca. 
(Interrompe-se, o olhar absorto fixo diante de si. 
Tyrone suspira e sacode a cabeça desanimado. Olha 
para o filho como que a lhe pedir solidariedade, mas 
Edmund tem os olhos postos no chão.) 
TYRONE (num tom forçado de despreocupação) 
Não lhe parece que já é hora de jantarmos, querida? (Numa débil tentativa de 

ironia) Você está sempre ralhando comigo porque chego atrasado. Hoje que, 
por uma vez, fui pontual, é o jantar que está tardando! (Ela não parece ouvi-lo. 
Tyrone continua com ar jovial) Bom. Se ainda não posso comer, ao menos 
posso beber. Tinha-me esquecido disso! (Bebe o seu uísque. Edmund o 
observa. Tyrone franze a testa, olha para a mulher com um olhar penetrante e 
ao mesmo tempo receoso; brutalmente a interpela) Quem andou tocando no 
meu uísque?! A metade é água pura! Jamie tinha saído e de todas as maneiras 
não exageraria dessa forma o seu truque habitual. Qualquer imbecil o notaria 
logo! Responda-me, Mary! (Com asco e cólera) Espero em Deus que agora 
você não tenha dado para beber além de... 
EDMUND 
Cale-se, papai. (Sem olhar para a mãe, pergunta-lhe) Você ofereceu uísque a 
Cathleen e a Bridget, não foi, mamãe? 

MARY (num tom casual e indiferente) 
Foi sim, naturalmente. Elas trabalham muito e ganham pouco. E sou a dona da 
casa — tenho que impedir que vão embora. Além do mais, quis fazer um 
agrado a Cathleen, porque lhe pedira que me acompanhasse ao povoado e 
levasse à farmácia minha receita para ser aviada. 
EDMUND 
Mas, mamãe, pelo amor de Deus! Você não pode confiar nela. Você quer que 
todo mundo venha a saber? 
MARY (sua fisionomia se fecha obstinada) 
Saber o quê?! Que eu sofro de reumatismo nas mãos e tenho que tomar um 
remédio para passar a dor? Por que me deva envergonhar disso?! (Vira-se para 
o filho, com antagonismo cruel e acusador — quase uma vingativa 
hostilidade) Nunca soube o que era reumatismo antes de você nascer! Pergunte 
a seu pai. 



(Edmund desvia o olhar e se retrai) 
TYRONE 
Não faça caso, filho. Isso não quer dizer nada. Quando ela chega ao ponto de 
recorrer à velha desculpa — tão absurda — do reumatismo nas mãos, é que já 
está fora do nosso alcance. 
MARY (vira-se para ele com um sorriso provocante e estranhamente triunfante) 
Fico contente que você finalmente tenha percebido isso, James. Agora, talvez, 
você e Edmund parem com essa mania de viver querendo que eu me recorde... 
(Abruptamente, num tom prático e objetivo) Por que não acende a luz, James? 
Está ficando escuro. Sei que lhe desagrada fazê-lo, mas Edmund já lhe provou 
que uma lâmpada acesa não gasta tanto assim! Não há razão alguma para que o 
seu receio do asilo de velhos o leve a ficar tão avaro! 
TYRONE (reage maquinalmente) 
Nunca disse que uma lâmpada gastava muito! O que enriquece a companhia de 
eletricidade é acender uma aqui, outra acolá... (Levanta-se abruptamente e 
acende o abajur.) Mas sou é um tolo de discutir com você... (Para Edmund) 
Vou buscar uma nova garrafa de uísque, filho, e aí, sim, vamos beber de 
verdade! (Sai pela porta dos fundos.) 
MARY (achando graça - no seu jeito impessoal e distante) 
Ele vai se esgueirar furtivamente até a porta externa da adega, de modo que as 
empregadas não o vejam. No fundo, sente-se envergonhado de guardar o seu 
uísque fechado a cadeado! Seu pai é um homem estranho, Edmund. Levei 
muitos anos até conseguir entendê-lo! Você precisa fazer um esforço para 
também compreender e desculpá-lo e não mostrar esse desdém pela sua 
avareza. Lembre-se que o pai dele abandonou a mulher e os seis filhos dois 
anos após terem chegado aos Estados Unidos. Disse-lhes que tinha o 
pressentimento de que breve ia morrer, e que sentia saudades da Irlanda e 
queria voltar, para lá fechar os olhos. De modo que partiu, e de fato morreu. 
Seu pai teve que trabalhar numa oficina quando tinha apenas dez anos de 
idade. 
EDMUND (protesta surdamente) 
Ora, mamãe! Pelo amor de Deus! Já ouvi papai contar mais de mil vezes essa 
história da oficina! 

MARY 
Sim, querido — você teve que ouvir essa história uma porção de vezes, mas 
duvido muito que jamais tenha tentado compreendê-la... 
EDMUND (como se não tivesse ouvido, numa voz magoada) 
Escute-me, mamãe. Você ainda não se distanciou tanto de nós, que se esqueça 
de tudo. Você nem me perguntou o que o médico me disse hoje à tarde. Não 
lhe importa?! 
MARY 
Não diga isso, meu filho. Assim me fere. 
EDMUND 
Mamãe, o que tenho é grave, O Dr. Hardy agora já tem certeza. 
MARY (rígida, mas com uma teimosia desdenhosa, defendendo-se contra a 
verdade) 

Oh! Esse velho charlatão embusteiro! Eu o avisei de que ele inventaria. 



EDMUND (numa dolorosa obstinação) 
Ele chamou um especialista para me examinar, a fim de estar perfeitamente 
seguro. 
MARY (ignorando essa informação) 
Não me fale de Hardy! Se você tivesse ouvido o que o médico do sanatório 
achou da maneira por que este me tratou! Aquele sim, sabia, realmente, alguma 
coisa. Declarou-me que Hardy devia era ser preso. Que era um verdadeiro 
milagre que eu não tivesse ficado louca. Eu lhe disse que isso me acontecera 
uma vez naquela noite em que saí correndo de camisola para me atirar do cais 
na água. Você se lembra, não é verdade? E, com tudo isso, você ainda quer que 
eu preste atenção ao que Hardy diz. Ah! Não!... 
EDMUND (com tristeza) 
Lembro-me perfeitamente. Foi quando papai e Jamie acharam que não podiam 
mais ocultar-me a verdade. E então Jamie me contou... Chamei-o de 
mentiroso! Tentei dar-lhe um soco na cara. Mas, no fundo, sabia que ele não 
estava mentindo. (Sua voz treme e seus olhos começam a se encher de 
lágrimas.) Céus! E desde então a vida se tornou um inferno! 
MARY (roída de pena) 
Oh! Meu filhinho, não chore! Assim me faz sofrer tanto! 
EDMUND 
Perdoa-me. Mas foi você quem primeiro tocou no assunto. (Com amarga e 
teimosa insistência) Escute-me, mamãe. Preciso dizê-lo, quer você queira, quer 
não. Terei que ir para um sanatório! 
MARY (atordoada como se tal possibilidade nunca lhe tivesse ocorrido) 
Ir para um sanatório? (Com violência) Não! Não o consentirei! Como se atreve 
o Dr. Hardy a aconselhar semelhante coisa sem me consultar? Como se atreve 
o seu pai a permiti-lo? É meu filho. Que ele se ocupe de Jamie! (Com 
crescente exasperação e angústia) Sei por que James quer mandá-lo para um 
sanatório. Para afastá-lo de mim. Sempre quis fazê-lo. Sempre teve ciúmes dos 
meus filhos. Sempre arranjou meios de fazer com que eu os largasse. Foi isso o 
que causou a morte de Eugene! E é sobretudo de você que tem ciúmes. Sabe 
que eu o quero mais do que a qualquer um porque... 
EDMUND (angustiado) 

Oh! Será que você não pode parar de dizer absurdos, mamãe? Deixe de jogar 
sempre a culpa de tudo sobre ele! E por que se opõe tanto assim a que eu me 
afaste agora? Tenho partido tantas outras vezes e nunca me pareceu que isso 
lhe dilacerasse o coração! 
MARY (amarga) 
Receio que no final das contas não tenha mesmo muito sentimento. 
(Tristemente) Querido, você deve compreender que ao descobrir que sabia da 
verdade... só podia alegrar-me com o fato de estar longe... onde não me 
pudesse ver... 
EDMUND (com voz embargada) 
Oh! Mamãe, não diga isso. (Estende as mãos às cegas e segura a de Mary; 
porém a solta quase imediatamente, esmagado de novo por sua horrível 
amargura.) Você fala tanto no seu amor por mim... e nem sequer presta atenção 
quando tento explicar-lhe o quanto estou enfermo. 



MARY (numa transição brusca para uma atitude maternalmente jactanciosa) 
Vamos, vamos! Não falemos mais nisso! Se me recuso a ouvir é porque sei que 
se trata apenas das mentiras ignorantes de Hardy! 
(Edmund se retrai. A mãe insiste num tom forçado e 
zombeteiro em que se sente um oculto e crescente 
ressentimento) 
MARY 

Você é tão parecido com seu pai, querido. Gosta tanto de fazer uma cena por 
uma coisa à toa para poder ser trágico e dramático! (Com um riso, fazendo 
pouco do que lhe foi dito) Se eu o encorajasse, um pouquinho que fosse, a 
primeira coisa que você me diria é que estava para morrer. 
EDMUND 
Há pessoas que morrem disso... Seu próprio pai... 
MARY (ríspida) 
Por que você o menciona? Não há comparação possível entre o caso dele e o 
seu. Ele estava tuberculoso. (Enraivecida) Detesto quando você começa a ficar 
assim lúgubre e mórbido. Proíbo-lhe que me recorde a morte de meu pai, está 
me ouvindo? 
EDMUND (o semblante duro e sério) 
Sim, mamãe. Quisera Deus que eu não a tivesse ouvido. (Levanta-se e fica de 

pé, contemplando-a fixamente com um ar que a condena. Com profunda 
amargura) É muito duro, por vezes, ter-se por mãe uma morfinômana. (Ela 
tem um violento sobressalto. De seu rosto toda a vida parece esvair-se, 
deixando-o com uma aparência de máscara de gesso. Imediatamente Edmund 
desejaria poder retirar o que disse, e murmura desolado) Perdoe-me, mamãe. 
Eu estava irritado. Você me magoou muito. 
(Há uma pausa em que se ouvem a sirene e as sinetas 
dos barcos) 
MARY (caminha lentamente para as janelas à direita; parece um autômato; 
quando fala, na sua voz há uma nota como que apagada, morta, 
distante) 
Ouve só essa horrível sirene... E as sinetas. Por que o nevoeiro faz com que 
tudo pareça tão desolado e perdido?! 

EDMUND (a voz quebrada) 
Eu... não posso ficar mais aqui. Não quero jantar. 
(Sai apressadamente pela sala da frente. Ela 
continua olhando pela janela até que ouve fechar-se 
atrás do filho a porta da rua. Então retorna e se senta 
na cadeira com o mesmo olhar perdido no seu rosto 
lívido.) 
MARY (numa voz vaga) 
Preciso subir... O que eu tomei não foi bastante. (Pausa. Com um desesperado 
anelo) Espero que um dia, sem querer, eu tome uma dose excessiva. Não teria 
coragem de fazê-lo deliberadamente. A Santíssima Virgem, então, não me 
perdoaria nunca mais... 
(Ouve o marido que regressa e se vira ao vê-lo entrar 

pela sala dos fundos, tendo na mão uma garrafa de 



uísque que acaba de desarrolhar. Tyrone está furioso.) 
TYRONE (indignado) 
O cadeado está todo arranhado. Aquele patife do nosso filho tentou forçar a 
fechadura com um pedaço de arame, como já fez em outra ocasião. (Com 
satisfação, como se aquilo fosse um duelo perpétuo de engenho e esperteza 
entre o filho mais velho e ele) Mas, desta vez ele fez papel de bobo! É um 
cadeado especial, que nem um ladrão profissional conseguiria forçar. (Deixa a 

garrafa sobre a mesa e, repentinamente, repara na ausência de Edmund) Onde 
está Edmund? 
MARY (com um ar vago e distante) 
Ele saiu. Talvez tenha ido novamente ao povoado encontrar-se com Jamie. 
Suponho que lhe reste algum dinheiro, e que esse dinheiro lhe esteja 
queimando os bolsos. Disse que não queria jantar. Pelo que vejo, esses dias ele 
não tem tido apetite algum. (Obstinadamente) Mas isso não passa de um 
simples resfriado de verão. (Tyrone a observa demoradamente e sacode a 
cabeça sem saber o que fazer. Serve-se de uma boa dose de uísque e a sorve de 
um trago só. Mas a tensão é excessiva para Mary e, repentinamente, esta 
rompe em soluços) Oh! James, estou com tanto medo! (Levanta-se, abraça-se 
a ele e esconde o rosto no seu ombro, soluçando) Sei que ele vai morrer! 
TYRONE 
Não diga isso! Não é verdade! O médico me garantiu que em seis meses ele 
estaria curado! 
MARY 
Não acredite nisso. Sei quando está fingindo. E será tudo por minha culpa! 
Nunca devia ter tido Edmund. Teria sido muito melhor para ele. Eu não lhe 
poderia então causar dano algum. Edmund não teria que saber que sua mãe não 
passa de uma morfinômana... e odiá-la por isso! 
TYRONE (a voz trêmula) 
Cale-se Mary, pelo amor de Deus! Ele lhe quer bem. Ele sabe que isso foi uma 
maldição que caiu sobre você sem que você dela tivesse consciência, contra. a 
sua vontade. Ele se orgulha de que você seja sua mãe! (Bruscamente, ao ouvir 
que abrem a porta da copa) Silêncio. Aí vem Cathleen. Você não há de querer 
que ela a veja chorando?! 

(Mary se volta para as janelas da direita, enxugando 
rapidamente os olhos. Ao cabo de uns segundos, 
aparece a empregada no limiar da porta da sala dos 
fundos. Seu andar é incerto e ela sorri de modo 
grotesco) 
CATHLEEN (tem sobressalto ao ver Tyrone; diz com ar solene) 
O jantar está servido, senhor. (Alteando a voz desnecessariamente) O jantar 
está servido, senhora. (Esquece seu ar digno e interpela Tyrone com uma 
familiaridade bem-humorada) Então o senhor veio, hem?! Está bem! A Bridget 
é que vai ficar furiosa! Eu disse a ela que a madame tinha avisado que o senhor 
não viria jantar. (Notando a censura no olhar do patrão) Não olhe para mim 
dessa maneira! Se bebi uns goles, não roubei uma só gota. Fui convidada! 
(Volta-se com dignidade e altivez e sai pela porta dos 

fundos) 



TYRONE (suspira e apela para toda a sua bonomia de ator) 
Vamos, minha cara. Vamos jantar. Tenho um apetite de caçador! 
MARY (aproxima-se dele; seu rosto parece de novo ser de gesso, e seu tom é o 
mais distante possível) 
Você terá que me desculpar, James. Não poderia comer coisa alguma. Estou 
com muita dor nas mãos. Acho que o melhor que tenho a fazer é ir para cama e 
descansar. Boa noite, querido. (Beija-o maquinalmente e se volta para a sala 

da frente) 
TYRONE (áspero) 
Você vai subir para tomar um pouco daquele maldito veneno, não é assim? 
Antes que a noite termine você parecerá um fantasma enlouquecido! 
MARY (começando a andar — no mesmo tom que adota sempre, alheio e 
desligado) 
Não sei a que você se refere, James. Quando bebe demais você diz umas coisas 
mesquinhas e amargas... Você é tão perverso quanto Jamie ou Edmund! 
(Afasta-se e sai pela porta da sala da frente. Ele fica 
parado por um momento sem saber que fazer. Não 
passa de um pobre velho triste, vencido e desorientado. 
Caminha penosamente pela sala dos fundos em direção 
à sala de jantar.) 
FIM DO ATO III 


