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ATO IV 
CENÁRIO 
O mesmo. Por volta de meia-noite. A lâmpada do 
vestíbulo foi apagada, de sorte que não vem luz alguma 
da sala da frente. Na salinha de estar está aceso apenas 
o abajur para leitura, que se acha sobre a mesa. Do 
lado de fora, o manto de cerração parece mais denso 
do que nunca. Ao levantar-se o pano, ouve-se a sirene 
e, logo a seguir, as sinetas de sinalização dos navios no 
porto. Tyrone acha-se sentado junto à mesa. Usa 
pincenê e joga paciência. Tirou o paletó e veste um 
velho chambre. A garrafa de uísque na bandeja está 
três quartos vazia. Sobre a mesa vê-se outra garrafa 
cheia que Tyrone trouxe da adega para ter à mão uma 

boa reserva de bebida. Está embriagado, e se trai pela 
maneira fixa e vagarosa pela qual observa cada uma 
das cartas a fim de se certificar delas, jogando-as, a 
seguir, como que indeciso quanto ao seu propósito. Seu 
olhar mostra-se vago e brumoso. Sua boca relaxada. 
Mas, apesar de todo o uísque tomado, não conseguiu 
escapar ao seu tormento, e ali está como apareceu no 
final do ato precedente: um pobre velho triste e 
vencido, esmagado por uma resignação sem 
esperanças. 
Ao se erguer o pano, acabou de jogar uma paciência 
e recolhe as cartas. Embaralha -as desajeitadamente, 
deixando cair umas duas no soalho. Apanha-as com 

dificuldade e novamente recomeça a embaralhá-las, 
quando ouve alguém que entra pela porta da frente. 
Espia por sobre o pincenê na direção do vestíbulo de 
entrada. 
TYRONE (com voz pastosa) 
Quem está aí? É você, Edmund? 
(A voz de Edmund responde laconicamente “Sim”. 
Logo a seguir evidentemente o jovem esbarra em 
alguma coisa no hall que está ás escuras. Ouve-se sua 
voz soltando uma praga. Ao cabo de uns instantes 
acende-se a luz do vestíbulo. Tyrone franze o sobrolho e 
diz, alteando a voz.) 
TYRONE 



Apague essa luz antes de entrar. 
(Edmund, todavia, não o faz. Entra atravessando a 
sala da frente. Está bêbedo; porém, como o pai, suporta 
bem a bebida, e sua fisionomia pouco revela do seu 
estado, exceção feita aos olhos, de uma agressividade 
desafiadora. Tyrone fala, a princípio, num tom de 
afetuosa acolhida e com um certo alívio.) 

TYRONE 
Alegro-me com a sua chegada, filho. Sentia-me muito solitário. (Magoado) 
Você fez muito mal em fugir e em deixar-me aqui à noite, só, sabendo que... 
(Com irritação, em tom áspero)Já lhe disse que apague esta luz! Não estamos 
dando uma festa. Não há motivo para termos a casa toda iluminada a esta hora, 
queimando dinheiro! 
EDMUND (irritado) 
Iluminadíssima! Uma só lâmpada! Puxa!! Todo mundo deixa acesa uma luz na 
entrada, antes de ir deitar-se. (Esfrega o joelho.) Pouco faltou para que eu 
fraturasse o joelho no porta-chapéus. 
TYRONE 
A luz acesa daqui ilumina o vestíbulo. Você teria podido ver o caminho se não 
estivesse bêbedo! 
EDMUND 
Se eu não estivesse bêbedo? Essa é boa! 
TYRONE 
Não tenho nada a ver com o que os outros fazem! Se querem desperdiçar o seu 
dinheiro estupidamente, só por fanfarronada, que o façam! 
EDMUND 
Uma única lâmpada! É o cúmulo. Não seja tão sovina! Já lhe provei em 
algarismos que, se você deixar acesa uma lâmpada durante a noite inteira, não 
lhe custará mais do que um gole de uísque! 
TYRONE 
Vá pro diabo com os seus algarismos! A prova está nas contas que devo pagar. 
EDMUND (sentando-se defronte ao pai, desdenhosamente) 
Sim. Os fatos nada significam para você, não é verdade?! A única verdade é o 

que lhe convém crer! (Sarcasticamente) Shakespeare, por exemplo, era um 
católico irlandês.. 
TYRONE (obstinado) 
Certamente que o era. Os seus dramas o provam. 
EDMUND 
Pois não o era; e seus dramas nada provam a não ser na sua opinião. (Com 
ironia) O Duque de Wellington também era outro bom católico irlandês, não?! 
TYRONE 
Nunca disse que fosse bom. Foi um renegado, mas de qualquer modo, um 
católico. 
EDMUND 
Pois tampouco o era. O que acontece simplesmente é que você quer acreditar 
que só um general católico irlandês poderia vencer Napoleão! 
TYRONE 



Não vou discutir com você. Pedi-lhe que apagasse a luz do vestíbulo. 
EDMUND 
Já ouvi — mas pelo que me diz respeito, continuará acesa. 
TYRONE 
Não tolerarei sua insolência! Você me obedecerá, sim ou não? 
EDMUND 
Não. Se teima em ser um avarento maníaco, apague-a você mesmo. 
TYRONE (com cólera crescente e ameaçadora) 
Escute. Tenho tolerado muitas coisas de sua parte, porque as loucuras que você 
cometia me levavam a crer que você não estava no seu juízo perfeito. 
Desculpei-o, e nunca ergui a mão contra você. Mas há sempre a gota d’água 
que faz transbordar o copo! Você vai obedecer e apagar aquela luz; ou senão, 
com todo o seu tamanho, tão certo quanto eu estou aqui, levará uma surra de 
que não se esquecerá nunca! (Bruscamente lembra-se de que Edmund está 
doente e se sente logo arrependido e culpado.) Perdoe-me, filho. Esquecia-me 
de que... Não devia fazer-me perder assim a calma. 
EDMUND (agora também envergonhado de si mesmo) 
Esqueça isso, papai. Eu também lhe peço desculpas. Não tinha o direito de 
aborrecê-lo por uma bagatela. Creio que passei da conta na bebida. Apagarei 
essa maldita luz. (Faz menção de se levantar.) 

TYRONE 
Não, fique onde está. Deixe-a acesa. 
(Ergue-se bruscamente, cambaleando um pouco na 
sua embriaguez, e começa a acender as três lâmpadas 
do candelabro — visivelmente compadecido de si 
próprio — de uma maneira a um tempo dramática e 
grotescamente infantil) 
EDMUND (que observa a cena com um crescente senso de humor, sorri com 
afetuosa zombaria) 
Esta é uma cena, papai. Você é maravilhoso... 
TYRONE (senta-se, encabulado, e resmunga) 
É isso! Caçoa desse velho tolo! Do pobre ator de estradas! Mas a cena final 
será de qualquer modo o asilo, e isso não me parece propriamente cômico! (Ao 

ver que Edmund ainda sorri, muda de assunto.) Bom... não vale a pena 
discutir... Não é um vagabundo como o seu irmão. Renunciei a toda esperança 
de que aquele rapaz venha a ter um pouco de juízo. E, por falar nisso, por onde 
andará ele?! 
EDMUND 
Como quer que eu saiba? 
TYRONE 
Julguei que tivesse ido ao povoado procurá-lo. 
EDMUND 
Não. Fui até a praia. Não o tornei a ver desde a tarde. 
TYRONE 
Pudera! Se você fez a tolice de repartir com ele o dinheiro que lhe dei!... 
EDMUND 
Naturalmente. Ele sempre reparte comigo o que tem. 



TYRONE 
Então é fácil adivinhar onde deve estar metido: em algum bordel. 
EDMUND 
E caso esteja mesmo... então o quê?! Por que não? 
TYRONE 
Por que não? Hem!... E, com efeito, o lugar ideal para ele. Que eu saiba, nunca 
sonhou, a não ser com rameiras e uísque! 
EDMUND 
Ora, papai. Pelo amor de Deus! Se você já recomeça com isso, vou-me 
embora! 
TYRONE (em tom conciliador) 
Bem... bem. Não direi mais nada. Deus sabe que o assunto também não me 
agrada. Quer beber um gole comigo? 
EDMUND 
Ah! Boas falas! 
TYRONE (passando-lhe a garrafa maquinalmente) 
Faço mal em lhe oferecer mais uísque. Você já bebeu bastante. 
EDMUND (servindo-se uma dose grande, numa voz de ébrio) 
Bastante ainda não é propriamente o que se chama uma farra! (Devolve-lhe a 
garrafa.) 

TYRONE 
No seu estado de saúde é prejudicial. 
EDMUND 
Esqueça a minha saúde. (Ergue o copo) Saúde! 
TYRONE 
Saúde! (Bebem) Se você foi até a praia a pé, deve estar molhado e enregelado. 
EDMUND 
Qual nada! Entrei no bar, na ida e na volta. 
TYRONE 
A noite de hoje não é a mais indicada para longas caminhadas. 
EDMUND 
Gosto do nevoeiro. Estava precisando disso mesmo. (Sua voz é típica de ébrio 
e com efeito parece realmente.) 

TYRONE 
Você devia ter bastante critério para não arriscar-se a... 
EDMUND 
Para o inferno com o seu critério!! Todos somos uns doidos. Para que 
precisamos de critério?! (Cita sardonicamente uns versos de Dowson.) 
Nem o riso, nem o pranto duram muito... 
Nem tampouco o amor, o desejo e o ódio; 
Creio que não mais deles participamos, 
Uma vez franqueado o grande mortal... 
Não são longos os dias de rosas e de vinho! 
De um sonho brumoso 
Emerge o nosso caminho por um pouco de tempo 
[ - a seguir se fecha 
Novamente num sonho... 



(Com os olhos fixos no vácuo) A névoa estava onde eu queria estar. No 
caminho, a alguns passos daqui, não se podia ver esta casa. Nem se adivinhava 
sequer a sua presença. Nem tampouco a das outras casas da avenida. Só se 
podia distinguir alguma coisa a poucos metros de distância. Não encontrei 
vivalma... Tudo era irreal. Até o menor ruído. Nada parecia ser o que realmente 
é. Era isto que eu desejava. Estar a sós comigo mesmo num outro mundo, onde 
a verdade é mentira, e a vida pode ocultar-se de si mesma. Mais adiante do 
porto — onde a estrada se cruza com a praia — perdi até a noção de que estava 
em terra firme. A neblina e o mar pareciam confundir-se. Era como se eu 
caminhasse para o fundo do mar. Como se há muito, muito tempo, eu me 
tivesse afogado. Como se eu fosse um fantasma surgido da bruma, e o nevoeiro 
o fantasma do mar. Era uma tal sensação de paz: não ser mais do que um 
fantasma dentro de outro fantasma! (Repara que o pai o observa fixamente 
com um misto de inquietude e censura irritada; então sorri zombeteiro) Não 
olhe para mim como se eu tivesse ficado maluco!... O que digo tem sentido 
comum. Quem quer encarar a vida tal qual é, se pode evitá-lo?!... São as três 
Górgonas numa só. Quem as fitar face a face é convertido em pedra. Ou então 
é Pã. Você o vê e morre — por dentro — naturalmente... e tem que seguir 
vivendo como um espectro. 
TYRONE (impressionado e ao mesmo tempo com uma certa revolta) 

Há em você um poeta — não há dúvida — porém um tanto mórbido. (Com um 
sorriso forçado) Para o diabo com esse seu pessimismo! Já me sinto, assim 
como estou, bastante deprimido. (Suspira) Por que você não recorda 
Shakespeare e esquece os poetastros de terceira classe?! Nele encontrará o que 
quer exprimir... e tudo o que merece ser dito. (Cita, fazendo valer sua voz 
harmoniosa) 
Somos da substância de que são feitos os sonhos; 
E nossa curta vida se conclui no sono. 
EDMUND (irônico) 
Bravos! Isso é lindo! Mas não era isso o que eu estava tentando dizer. “Somos 
da substância de que é feito o esterco”, isso sim! De modo que devemos 
embriagar-nos e esquecer. Isto era o que eu pretendia dizer. 
TYRONE (com desaprovação) 

Ora! Guarde esses sentimentos tolos para você. Não lhe devia ter dado esse 
uísque. 
EDMUND 
Arrancou-me dos sonhos, não há dúvida! E a você também! (Sorri, com 
afetuosa pirraça.) Embora você nunca tenha faltado a uma única 
representação!... (Agressivamente) Mas, afinal... Que mal há em se ficar 
bêbedo? Acaso não é isso o que buscamos?! Nós não precisamos enganar-nos 
mutuamente, papai. Ao menos por esta noite. Sabemos bem o que tentamos 
esquecer. (Precipitadamente) Mas, não falemos mais nisso. Agora é inútil. 
TYRONE (com voz surda) 
É... O que nos resta fazer é tratar de nos resignar... mais uma vez. 
EDMUND 
Ou embriagar-nos o suficiente para podermos olvidar... (Recita, e recita bem, 

num tom apaixonado, amargo e irônico a tradução de Symons do poema em 



prosa de Baudelaire) 
“Embriague-se. Somente isto importa: é o único problema! Se não quer sentir 
o horrível peso do Tempo que pesa sobre os seus ombros e o esmaga, 
embriague-se sempre. 
“Com quê? Com vinho, com poesia ou com virtude. Com o que queira. Porém 
embriague-se. 
“E se, por vezes, na escadaria de um palácio, ou na borda verdejante de um 
vale, ou na desolada solidão de seu quarto, despertar e sentir que a embriaguez 
se dissipou em parte ou totalmente, pergunte que horas são ao vento, à onda, à 
estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que voa, ou suspira ou se move, ou canta, 
ou baila... e o vento, a onda, a estrela, o pássaro e o relógio lhe responderão: É 
hora de embriagar-se! Embriaguem-se todos, se não quiserem ser os escravos 
martirizados do Tempo! Embriaguem-se sem cessar. Com vinho, com poesia, 
com virtude, ao seu bel-prazer !“ 
(Sorri para o pai, de modo provocante) 
TYRONE (mal-humorado) 
Se eu fosse você não me preocuparia com a parte referente à virtude! (Com 
desdém) Puá!! São tolices mórbidas! O pouco de verdade que essa poesia 
contém, você a pode encontrar dita com outra grandeza por Shakespeare. (Com 
ar estimativo) Todavia, você a recitou muito bem, filho. Quem é o autor?! 
EDMUND 
Baudelaire. 
TYRONE 
Nunca ouvi falar dele. 
EDMUND (sorri provocando o pai) 
Também escreveu um poema sobre Jamie e a Broadway. 
TYRONE 
Aquele patife! Tomara que perca o último bonde e tenha que pernoitar no 
povoado. 
EDMUND (continua, fazendo caso omisso do comentário paterno) 
Embora Baudelaire fosse francês, nunca tivesse conhecido a Broadway e 
morresse antes do nascimento de Jamie... Contudo ele a conheceu e à velha 
Nova York. (Recita a tradução do epílogo de Baudelaire, feita por Symons.) 

Com o coração em paz galguei a altura escarpada 
Da cidadela e, como de uma torre, avistei a cidade, 
O hospital, o bordel, o cárcere e os infernos 
Em que o mal surge suave como uma flor. 
Tu sabes, ó Satanás, protetor de minha mágoa, 
Que ali, a essas horas, não subi em busca de 
[lágrimas inúteis, 
Senão como um velho triste, fiel e libidinoso, 
Disposto a sorver o prazer dessa grande rameira 
Cuja beleza infernal me rejuvenesce; 
Quer estejas dormindo cheia de pesados vapores, 
Saturada do dia, ou que, engalanada, 
Apareças embelezada pelos véus de renda dourada 
[da noite 



Eu te amo, cidade infame! 
As prostitutas e os perseguidos podem proporcionar 
[prazeres muito seus, 
Que o vulgo nunca logrará entender. 
TYRONE (irritado e aborrecido) 
Que sujeira mórbida! De onde tira esse seu péssimo gosto literário?! Sujeira, 
pessimismo e desespero!! É outro ateu, na certa. Quando se nega Deus, negase 
toda esperança. Isto é o que acontece. Se se tivesse ajoelhado... 
EDMUND (como se não o ouvisse, sardonicamente) 
Você imagina Jamie perseguido por si mesmo e pelo uísque, escondendo-se 
num quarto de hotel da Broadway com alguma marafona gorda — agradamlhe 
as mulheres gordas — e recitando-lhe Cynara de Dowson?!!! (Recita em 
zombaria, porém com profundo sentimento.) 
A noite toda, sobre mim senti bater o seu tíbio coração; 
Durante toda a noite esteve estendida entre 
[os meus braços, perdida no amor e no sonho. 
Por certo eram doces os beijos de sua mercenária 
[boca rubra. 
Mas eu estava desolado, e enfermo ainda de uma 
[velha paixão 
Quando despertei, e descobri que amanhecia... 
Eu lhe fui fiel, Cynara, à minha maneira. 
(Sarcasticamente) E a pobre obesa rainha de ficção não entende uma só 
palavra disso tudo, mas suspeita que a insultam! E Jamie nunca amou Cynara 
alguma, e nunca foi fiel a ninguém, nem mesmo à sua maneira! Mas ali está 
ele, estendido, ludibriando-se com a idéia de que é um ser superior e que 
desfruta prazeres que “o vulgo não é capaz de entender”! (Ri.) É algo de 
absurdo — de completamente absurdo! 
TYRONE (imprecisamente, numa voz espessa) 
É loucura, isso sim! Se quisesse ajoelhar-se e rezar. Ao renegar Deus, renega a 
sanidade. 
EDMUND (sem responder a isso) 
Mas... quem sou eu para me julgar superior? Cometi a mesma estupidez. E 

tudo isso não é mais absurdo do que o caso do próprio Dowson, quando, 
inspirado pelos vapores do absinto, escreveu a uma vivandeira imbecil que 
julgou ser ele um pobre ébrio demente e lhe deu o fora para se casar com um 
criado... (Ri, com solidariedade grave e sincera) Pobre Dowson! O álcool e a 
tuberculose deram cabo dele! (Estremece e por um momento parece aflito e 
receoso. Com defensiva ironia) Talvez mais valha eu mudar de assunto. 
TYRONE (sombrio) 
Mas de onde vem esse seu gosto literário? Essa sua maldita biblioteca!... 
(Aponta para a pequena estante de livros no fundo.) Voltaire, Rousseau, 
Schopenhauer, Nietzsche, Ibsen! Ateus, loucos, imbecis!... E os seus poetas! 
Esse Dowson e esse Baudelaire e Swinburne e Oscar Wilde e Poe! 
Freqüentadores de prostitutas e degenerados! Bah! E pensar que ali tenho... 
(indica a estante maior) três ótimas coleções de Shakespeare que você poderia 
ler. 



EDMUND (provocante) 
Dizem que ele também era um ébrio. 
TYRONE 
Pois mentem! Não duvido que lhe agradasse um gole ou outro — é uma 
fraqueza própria de todo verdadeiro homem — porém sabia beber sem 
envenenar o cérebro com morbidez e imundícies! Não o compare com essa 
gentalha que há por ai! (Aponta novamente para a estante menor.) Esse seu 
Zola é um sujo!... E Dante Gabriel Rossetti, que não passa de um 
morfinômano! (Tem um sobressalto, com uma expressão de culpa.) 
EDMUND (secamente) 
Talvez seja prudente mudarmos de assunto. (Pausa.) Você não me pode acusar 
de desconhecer Shakespeare. Por acaso não ganhei de você certa vez cinco 
dólares, quando apostou comigo que eu não seria capaz de aprender um de 
seus principais papéis numa semana, como você o fazia antigamente, quando 
estudava o seu repertório? Aprendi o papel de Macbeth, e recitei-o na 
perfeição, dando-me você a deixa. 
TYRONE (em tom aprovador) 
É verdade. Você o fez. (Sorri zombeteiramente e suspira.) Mas sofri horrores 
— eu o recordo — ao ouvi-lo assassinar os versos daquela maneira!... Teria 
preferido pagar a aposta sem o obrigar a provar-me que sabia de cor! (Ri e 

Edmund sorri. Nisso Tyrone estremece ao ouvir ruído no primeiro andar, e diz 
com receio) Ouve? É ela que caminha. Julgava que tivesse adormecido. 
EDMUND 
Esqueça isso! Vamos tomar outro uísque? (Pega a garrafa, serve-se e a repõe 
no lugar, com forçada indiferença, enquanto o pai se serve por sua vez.) 
Quando foi que mamãe se deitou? 
TYRONE 
Mal você foi embora. Não quis jantar. 
EDMUND 
Por nada. (Alçando o copo) À sua saúde. 
TYRONE (maquinalmente) 
À sua saúde, filho. (Bebem. Tyrone torna a escutar o ruído no andar de cima. 
Aflito) Ela está caminhando muito. Queira Deus que não desça. 

EDMUND (numa voz abafada) 
Sim... A essa altura seria apenas um fantasma que ronda o passado. (Faz uma 
pausa. Ajunta, sucumbido.) Leva a evocar o tempo em que eu ainda não tinha 
nascido... 
TYRONE 
Acaso não faz o mesmo comigo? Recorda a época em que não me conhecia. 
Como se os seus únicos dias felizes tivessem sido os que passou em casa de 
seu pai, ou no convento, rezando e tocando piano. (Enciumado e ressentido na 
sua amargura.) Já lhe disse que aceitasse com reservas as suas recordações. 
Seu lar maravilhoso era como outro qualquer... Seu pai longe estava de ser o 
nobre cavalheiro irlandês, magnífico e generoso, que ela descreve. Era muito 
gentil, uma companhia agradável... uma boa prosa. Simpatizei com ele e ele 
comigo. Era, além do mais, um homem próspero nos negócios — possuía uma 
mercearia — era um homem capaz. Mas tinha também o seu ponto fraco. Ela 



me condena por beber, mas se esquece que o pai fazia o mesmo. É verdade que 
nunca tocou numa gota de álcool até os quarenta anos; mas depois também 
tratou de recuperar o tempo perdido! E se converteu num assíduo bebedor de 
champanha! Fazia disso um grande alarde: só bebia champanha! Foi o que 
acabou com ele — isso e a tuberculose! (Pára bruscamente, olhando de 
relance para o filho.) 
EDMUND (sarcasticamente) 

Parece que não conseguimos evitar os assuntos desagradáveis, não é mesmo?! 
TYRONE (suspira tristemente) 
É sim. (Com um patético esforço para ser jovial) Que tal uma partida ou duas 
de cassino, hem? 
EDMUND 
De acordo. 
TYRONE (baralhando desajeitadamente as cartas) 
Não podemos trancar a porta e ir para a cama até que Jamie chegue no último 
bonde — o que espero não se dará! — e, de qualquer forma, não quero subir 
antes que ela esteja dormindo. 
EDMUND 
Nem eu tampouco. 
TYRONE (continua a baralhar mal as cartas, esquecendo-se de as dar) 

Conforme lhe dizia, deve aceitar com reservas as suas recordações. Refiro-me 
aos seus estudos de piano; ao seu sonho de ser concertista. Essa idéia foi-lhe 
inculcada pelas freiras que a adulavam. Era a aluna predileta. Queriam-lhe 
muito bem, por ser muito piedosa. Mas as freiras são umas ingênuas quando se 
trata da vida cá de fora, no mundo. Ignoram que nem uma só — entre um 
milhão de jovens pianistas — chega a realizar aquilo que parecia prometer. Era 
verdade que sua mãe tocava bastante bem para uma colegial, mas isso não é 
bastante para crer que pudesse ser... 
EDMUND (interrompe-o, áspero) 
Se vamos jogar... por que você não dá as cartas? 
TYRONE 
Ah?!... Sim, é verdade. (Dá as cartas, calculando erroneamente a distância 
entre ambos.) E a idéia de que podia ser freira! Isso foi o pior de tudo! Sua 

mãe foi uma das moças mais lindas que jamais vi. E ela sabia disso. Era 
provocante e coquete, debaixo de toda a sua timidez e de seus rubores. Não 
fora feita para renunciar ao mundo. Espocava de saúde, de alegria de viver... do 
desejo de amar!... 
EDMUND 
Papai, por favor... Por que não apanha suas cartas? 
TYRONE (apanha-as com ar sombrio) 
Sim, vejamos o que tenho aqui! (Tyrone e Edmund olham as cartas que têm na 
mão, sem lhes prestar atenção. Nisso ambos estremecem. Tyrone sussurra) 
Ouça só! 
EDMUND 
Ela está descendo. 
TYRONE (precipitadamente) 

Joguemos. Finja não notar sua presença, e ela logo tornará a subir. 



EDMUND (olhando para a sala da frente — com alívio) 
Não a vejo. Deve ter começado a descer e depois voltado atrás. 
TYRONE 
Graças a Deus! 
EDMUND 
Sim! É horrível vê-la no estado em que deve estar agora. (Com amargurada 
tristeza) O mais penoso é o verdadeiro muro de confusão que mamãe ergue em 
volta de si. Ou antes — digamos — o manto de bruma em que ela se esconde... e 
se perde! Deliberadamente! Isso é o mais dantesco no caso! Sente-se que nela 
algo há que age propositadamente — para fugir do nosso alcance; para se ver 
livre de nós; para esquecer que existimos! É como se, apesar de nos amar, ela nos 
odiasse! 
TYRONE (repreende-o com doçura) 
Vamos, filho, não diga uma coisa dessas. Não é ela. É essa maldita droga. 
EDMUND (com amargura) 
Se ela a toma, é justamente com essa finalidade. Pelo menos sei que hoje ela o 
fez para isso. (Bruscamente) É minha vez, não é? Aí vai. (Joga a carta.) 
TYRONE (joga automaticamente — com afetuosa censura) 
Ela tem estado terrivelmente preocupada com a sua saúde, por mais que tente 
disfarçá-lo. Não seja demasiadamente duro para com ela, Ed. Leve em conta 
que ela não é responsável. Quando esse desgraçado veneno toma conta de 
alguém... 
EDMUND (seu semblante torna-se duro e fita o pai com um amargo olhar de 
acusação) 
Não devia tê-la dominado! Sei muito bem que a culpa não é dela! E sei de 
quem é! É sua! De sua maldita avareza! Se tivesse gasto o seu dinheiro num 
médico competente, quando ela adoeceu após o meu nascimento, mamãe nem 
sequer saberia que existia morfina! Mas você a pôs nas mãos de um charlatão 
de hotel, que não quis reconhecer sua ignorância e escolheu o caminho mais 
fácil, sem ligar a mínima coisa ao que a ela aconteceria depois. Tudo porque 
cobrava barato! Mais outra de suas “pechinchas”! 
TYRONE (ferido e encolerizado) 
Basta! Como é que você ousa falar de uma coisa que ignora por completo?! 

(Tentando controlar-se) Você precisa ver o meu lado da questão, filho. Como 
podia eu adivinhar que aquele médico era um charlatão? Tinha boa reputação. 
EDMUND 
Entre os bêbedos do bar do hotel, seguramente! 
TYRONE 
Isso não é verdade! Pedi ao dono do hotel que me indicasse o melhor. 
EDMUND 
Sim, sei disso! E ao mesmo tempo você se lastimava, a dizer que terminaria os 
dias num asilo de velhos, como que insinuando que queria um médico barato! 
Conheço o seu sistema! Por Deus, é natural que o conheça depois do que se 
deu na tarde de hoje! 
TYRONE (sentindo-se culpado,já pronto a se defender) 
Na tarde de hoje? Que aconteceu? 
EDMUND 



Agora não mais importa. Estamos falando de minha mãe. Digo que, por mais 
desculpas que você arranje, sabe perfeitamente que a culpa foi toda de sua 
avareza. 
TYRONE 
E eu digo que você não passa de um mentiroso! Cale a boca agora mesmo, ou 
eu... 
EDMUND (sem ligar ás suas palavras) 

... quando você descobriu que mamãe se havia habituado à morfina... por que 
não a mandou para um sanatório onde a curassem logo de início, quando ainda 
podia ser salva? Não! Isso teria significado gastar um pouco mais! Aposto 
como você lhe afirmou que lhe bastava ter “força de vontade”! No fundo, é o 
que você continua achando, apesar do que lhe disseram os médicos — os 
médicos que realmente entendem do assunto. 
TYRONE 
Você está de novo falseando a verdade! Hoje sei que não é assim... mas... como 
podia sabê-lo então? Que conhecia eu de morfina? Levei anos a perceber o que 
se passava. Julgava que sua mãe não se havia curado inteiramente de sua 
doença, e era só. Você pergunta por que não a mandei para um sanatório? 
(Com amargura) E por acaso não o fiz? Gastei milhares e milhares de dólares 
em tratamentos! Foi um dinheiro jogado fora. De que lhe serviu? Sempre 
tornava a recomeçar... 
EDMUND 
Porque você nunca lhe deu algo que a ajudasse a largar a droga! Mamãe não 
tinha outro lugar a não ser este casarão úmido, perdido num lugarejo que ela 
detesta; e até para reformá-lo você se negou a gastar o seu precioso dinheiro, 
enquanto continua comprando terrenos e deixando-se ludibriar por qualquer 
espertalhão que lhe acene com uma mina de ouro ou de prata, ou algum outro 
embuste para enriquecer depressa! Você arrastou mamãe nas suas tournées, e a 
deixou dormir em pensões miseráveis onde não tinha nem com quem falar; e 
esperar em hotéis sórdidos que você voltasse bêbedo, depois que se fechavam 
os bares! Cristo! Tem alguma coisa de extraordinário o fato de um doente não 
ter querido curar-se?! Quando penso nisso, chego a odiá-lo. 
TYRONE (arrasado) 

Edmund! (Num acesso de ira) Como se atreve a falar assim com seu pai, seu 
cachorro insolente?! Depois de tudo o que fiz por você! 
EDMUND 
Agora é a isso que chegamos: ao que você está fazendo por mim!! 
TYRONE (sentindo-se novamente culpado, e sem relevar as palavras do filho) 
Você deixe de repetir as acusações falsas de sua mãe. Ela mesmo só as lança 
quando dominada pela droga! Nunca a arrastei contra a sua vontade nas 
minhas viagens. Naturalmente queria tê-la ao meu lado. Amava-a. E ela me 
acompanhava porque também me amava e desejava estar comigo. É esta a 
verdade, diga o que disser sua mãe quando está fora de si. E não havia motivo 
para se sentir solitária. Podia ter relações e conversar com os atores de minha 
companhia. Eles estavam igualmente com os seus filhos. E eu insistia — 
apesar da despesa — para que tomássemos uma ama que nos ajudasse nas 
viagens com vocês. 



EDMUND (com amargura) 
Sim, foi sua única generosidade, e isso porque você tinha ciúmes por mamãe 
se ocupar demais conosco, e você queria se ver livre de nós. Foi mais outro 
erro seu! Se ela tivesse tido que tomar conta de mim, ocupando-se e distraindo 
assim o seu espírito, talvez não pudesse... 
TYRONE (espicaçado, num impulso de vingança) 
Quanto a isto, se você insiste em julgar os fatos pelo prisma por que ela se vê 
quando está fora de si, para começar, se você não tivesse vindo ao mundo, ela 
não teria... 
EDMUND (bruscamente vencido e angustiado) 
É certo... Avalio o que ela sente, papai... 
TYRONE (protestando, contrito) 
Não! Não sente nada disso! Ela o quer tanto bem quanto qualquer outra mãe. 
Eu só disse isso porque você me levou a um tal extremo de raiva, esgravatando 
o passado... como se você me odiasse... 
EDMUND (com tristeza) 
Não tinha intenção, papai. (Inesperadamente sorri e caçoa, com um laivo de 
embriaguez.) Sou como minha mãe. Não posso deixar de lhe querer bem... 
apesar de tudo. 
TYRONE (sorri também por sua vez, ligeiramente ébrio) 

Eu poderia dizer o mesmo. Você não vale grande coisa, meu filho. É um desses 
casos de: “Algo de pouca valia... porém meu”. (Ambos riem alcoolizados, 
porém com sincero afeto, Tyrone muda de assunto.) E nossa partida, a quem 
toca jogar? 
EDMUND 
Parece-me que é você. (Tyrone joga uma carta que Edmund compra, e tornam 
a esquecer o jogo.) 
TYRONE 
Não deve ficar desanimado demais com a má notícia que lhe deram hoje, filho. 
Ambos os médicos me garantiram que —se obedecer direito às instruções 
recebidas no sanatório para onde vai — estará curado dentro de seis meses — 
um ano, no máximo. 
EDMUND (novamente hostil) 

Não caçoe de mim!... Você não acredita nisso. 
TYRONE (com excessiva veemência) 
Claro que acredito! Por que não haveria de acreditar, se tanto Hardy quanto o 
especialista... 
EDMUND 
Você sabe muito bem que eu vou morrer! 
TYRONE 
Que absurdo! Está louco! 
EDMUND 
E assim sendo, para que gastar dinheiro?! Por isso, você me manda para uma 
fazenda do Estado... 
TYRONE (confuso, não querendo reconhecer-se culpado) 
Que fazenda do Estado é essa?! É o sanatório de Hilltown — foi o que me 
disseram. E os médicos garantiram-me que era o lugar ideal para a sua saúde. 



EDMUND (ferino) 
Porque é barato! Ou antes, porque não cobra nada... ou quase nada. Não minta, 
papai! Você sabe muito bem que o sanatório de Hilltown é uma instituição do 
Estado. Jamie bem que suspeitou que você iria para cima de Hardy com suas 
eternas lamentações e seu “receio do asilo de velhos”... Hardy confirmou essa 
suspeita quando Jamie lhe arrancou a verdade. 
TYRONE (furioso) 

Aquele patife bêbedo! Eu o enxotarei a pontapés! Envenenou sempre o seu 
espírito contra mim, desde que você atingiu a idade do uso da razão. 
EDMUND 
Você não pode negar que é verdade o que eu disse sobre a granja do Estado, 
não é? 
TYRONE 
Não é verdade da maneira pela qual você a interpreta! E se é o Estado que 
administra o sanatório, que mal há nisso?! É muito natural. O Estado tem verba 
necessária para manter um estabelecimento melhor que qualquer sanatório 
particular. E por que não havia eu de aproveitar tal circunstância? É um direito 
que me assiste, e a você também. Somos vizinhos desse distrito. Sou 
proprietário. Ajudo a mantê-lo. Pago impostos... 
EDMUND (com amarga ironia) 

Sim, com propriedades avaliadas num quarto de milhão. 
TYRONE 
Não é verdade. Está tudo hipotecado. 
EDMUND 
Hardy e o especialista sabem o quanto você tem. Só imagino o que pensaram 
de você quando o ouviram lastimar-se de que assim acabaria os dias num asilo, 
e insinuar que preferia entregar-me à caridade do Estado!! 
TYRONE 
Mentira! Disse-lhes, apenas, que não podia permitir-me o luxo de um sanatório 
de ricos porque não tinha meios para isso. Esta é que é a verdade. 
EDMUND 
E logo depois você foi encontrar-se com McGuire para que ele o tapeasse, 
mais uma vez, num dos seus fraudulentos negócios de venda de terras! (Como 

o pai se apronta a negar) Não negue, papai. Encontramos McGuire no bar do 
hotel, após a sua partida. Jamie puxou conversa e, como que de brincadeira, 
perguntamos-lhe se havia jogado o anzol para fisgar você. Ele piscou o olho e 
se pôs a rir. 
TYRONE (ainda numa débil tentativa de negar a verdade) 
É um embusteiro, se disse que... 
EDMUND 
Não minta! (Com crescente veemência) Meu Deus! Desde que parti e vivi por 
minha conta e soube o que significava trabalhar de sol a sol por uns poucos 
dólares e não possuir um centavo e sentir fome e acampar nos bancos das 
praças por não ter onde dormir, esforcei-me por fazer-lhe justiça, papai, porque 
compreendi as penúrias de sua infância. Tentei encontrar atenuantes para você. 
Céus! Se não fizesse isso, era de se ficar louco nesta maldita família! Tratei de 
me desculpar a mim mesmo, levando em conta todos os maus pedaços que 



passei. Tratei de pensar, como mamãe, que você não pode deixar de ser como 
é, nessa questão de dinheiro... Mas, por Deus... esse seu último ardil foi o 
cúmulo! Chega a me dar náusea! Não pela maneira incrível por que você me 
está tratando. Para o inferno com isso! Também eu, a meu modo, o tenho 
tratado mal por mais de uma vez... Mas... pensar que, quando um filho seu está 
tuberculoso, você é capaz de se exibir diante de toda a gente do povoado, como 
um miserável avarento! Por acaso pensa que Hardy não fará comentários, e 
que todos aqui não virão a saber?! Por Deus! Será que você não tem amor 
próprio nem o menor brio?! (Estourando de raiva) E não pense que eu deixarei 
que você se saia bem desta! Não irei para nenhuma dessas malditas instituições 
do Estado, para poupar-lhe uns miseráveis dólares que lhe permitam ainda 
comprar outras propriedades sem valor algum... Velho sovina!! (Engasga-se de 
ódio, sua voz treme e ele se torce num acesso de tosse.) 
TYRONE (encolheu-se na cadeira ante a violência desse ataque, e seu remorso 
supera-lhe a cólera; balbucia) 
Cale-se! Não diga isso! Está bêbedo! Não me importam as suas palavras. Pare 
de tossir, rapaz. Fica todo exaltado por uma ninharia. Quem disse que o 
forçaria a ir para Hilltown? Pode ir para onde quiser. Não me importa o quanto 
custe. Não me chame de avaro só porque não quero que os médicos me 
julguem um milionário a quem possam explorar. (Edmund parou de tossir. 

Parece cada vez mais fraco e doente. Seu pai o olha fixamente, temeroso) Você 
está enfraquecido, filho. Tome um gole. 
EDMUND (pegando a garrafa e enchendo o copo até a borda, com uma voz que 
desfalece) 
Obrigado. (Bebe de um só trago.) 
TYRONE (serve-se de bastante uísque, esvaziando a garrafa, e bebe; inclina a 
cabeça e contempla com ar ausente as cartas da mesa e, em tom 
indeciso) 
A quem toca a vez de jogar? (Continua sombriamente, sem ressentimento) 
“Um velho sovina”... E, talvez tenha razão! Talvez eu não possa mesmo deixar 
de sê-lo, se bem que durante toda a minha vida — desde que tive dinheiro — 
joguei-o sobre os contadores dos bares para pagar a bebida a todos que neles se 
achavam; ou o emprestei a pobres diabos vagabundos que nunca mo 

devolveram... (Com um sorriso sarcástico de desdém por si próprio que lhe 
distende a boca) Mas, naturalmente, isso só acontecia nos bares, quando eu 
estava saturado de uísque! Não podia pensar da mesma maneira quando me 
achava em casa e não tinha bebido. E foi em casa mesmo que descobri o valor 
de um dólar; que em mim brotou o medo do asilo de velhos!!! Desde então 
nunca mais pude crer na minha boa estrela. Sempre temi que se apagasse e que 
me tirassem tudo o que tenho. Porém o fato é que quanto mais propriedade se 
possui, mais a salvo a gente se sente. Talvez não seja lógico, mas é a realidade. 
Os bancos abrem falência e o nosso dinheiro desaparece; mas sabemos que 
podemos conservar a terra que se acha debaixo dos nossos pés. (Seu tom 
torna-se de repente desdenhosamente superior) Você disse que compreendia os 
obstáculos que tive que vencer na minha infância. Que pode você 
compreender? Você teve tudo: amas, escolas, universidades, se bem que não 
quisesse terminar os estudos. Tinha alimentos, roupa. Oh! Já sei que trabalhou 



no duro — trabalho pesado! — que vagou sem teto nem dinheiro por esse 
mundo afora, e eu o respeito por isso. Mas, para você, isso não passou de 
romantismo e aventura! Foi um jogo, nada mais! 
EDMUND (com sombrio sarcasmo) 
Sim!... Sobretudo quando tentei suicidar-me na taverna de Jimmie, o Padre, e 
quase o consegui... 
TYRONE 
Você não estava no seu juízo perfeito... Nenhum filho meu pensaria jamais 
em... Você estava bêbedo! 
EDMUND 
Naquela hora, não tinha bebido uma só gota. Foi por isso que o fiz... Tinha tido 
tempo demais para pensar... 
TYRONE (com uma irritação típica de bêbedo) 
Não comece outra vez com essa maldita morbidez de ateu! Não quero 
aborrecer-me dando-lhe ouvidos! Procurava apenas fazê-lo compreender... 
(Com menosprezo) ...Que sabe você do valor de um dólar? Quando eu tinha 
dez anos, meu pai abandonou minha mãe e foi morrer na Irlanda. O que fez, 
aliás, bem depressa; e bem que o merecia! Espero que esteja torrando nas 
profundezas do inferno! Confundiu um veneno para ratos com farinha ou 
açúcar, ou qualquer coisa parecida! As más línguas disseram que não foi mero 
engano, mas isso é mentira. Na minha família ninguém nunca quis... 
EDMUND 
Pois eu apostaria como não foi um engano! 
TYRONE 
Aí vem você mais uma vez com a sua morbidez! Seu irmão meteu-lhe isso na 
cabeça. Para ele a pior das suspeitas é sempre a única verdade aceitável! Mas, 
não importa! Minha mãe, estrangeira em terra alheia, viu-se abandonada com 
quatro filhos de tenra idade: eu, uma irmã um pouquinho maior e dois 
irmãozinhos. Os meus dois irmãos mais velhos tinham partido para outras 
cidades e não nos podiam ajudar. Já lhes custava bastante ganhar o pão de cada 
dia! Nossa pobreza nada teve de romântico! Fomos desalojados por duas vezes 
da miserável pocilga que considerávamos o nosso lar; e jogaram à rua os 
móveis destrambelhados que minha mãe possuía. Ela e os meus irmãozinhos 

choraram tanto! Eu também chorei, se bem que me esforçasse por conter-me, 
pois era o homem da família! Aos dez anos de idade, para mim acabou-se a 
escola. Trabalhei doze horas por dia numa oficina mecânica, aprendendo a 
fazer limas. Era um alpendre imundo onde a chuva se infiltrava pelo telhado; 
onde se torrava de calor no verão; e no inverno não havia aquecimento: as 
mãos inchavam de frio! A única claridade existente penetrava por umas 
janelinhas escuras de tanta sujeira, de modo que, nos dias nublados, eu tinha 
que me inclinar até quase tocar com os olhos as limas, a fim de conseguir vêlas. 
E quanto pensa que me pagavam por isso? Cinqüenta centavos por 
semana! E minha pobre mãe lavava e esfregava durante todo o dia e minha 
irmã mais velha cosia enquanto os meus irmãozinhos ficavam tomando conta 
da casa. Nunca tínhamos roupa ou comida bastante que chegasse para todos. 
Lembro-me muito bem de um dia de Ação de Graças — ou talvez tenha sido 
Natal, não sei mais... — em que um homem, em cuja casa minha mãe fazia 



limpeza, deu-lhe um dólar de gorjeta e no trajeto de regresso ela o gastou 
inteirinho em alimentos. Lembro-me como nos abraçou e beijou, e como nos 
disse, enquanto corriam as lágrimas pelo seu rosto cansado: “Louvado seja 
Deus! Por uma vez na vida, teremos o suficiente!” (Enxuga as lágrimas) Era 
uma boa mulher, uma mulher forte e serena. Nunca houve outra mais corajosa 
e melhor. 
EDMUND (comovido) 

Sim, devia sê-lo... 
TYRONE 
Só temia uma coisa: envelhecer e morrer no asilo de velhos. (Faz uma pausa 
— a seguir acrescenta com amarga ironia) Foi nessa época que aprendi a ser 
mesquinho. Um dólar valia tanto então! E quando se aprendeu uma lição 
destas, custa-se a desaprendê-la. Sente-se um impulso incontido de procurar 
sempre fazer pechinchas. Se essa granja-sanatório do Estado pareceu-me a 
mim uma pechincha, deve perdoar-me. Os médicos me garantiram que era um 
estabelecimento adequado. Precisa crer em mim, Edmund. E eu lhe juro como 
nem por um momento pensei mandá-lo para lá, se não quisesse ir. (Com 
veemência) Você pode escolher o sanatório que quiser! Não me importa o que 
custar. Posso permitir-me qualquer preço! O que lhe agrade... dentro do 
razoável... (Diante de tal ressalva, um sorriso torce os lábios de Edmund. 

Dissipou-se o seu ressentimento. Seu pai continua com um tom propositadamente 
despreocupado e casual) Há um outro sanatório que o especialista 
também recomendou. Disse ser considerado entre os melhores do pais. É 
subvencionado por um grupo de industriais, milionários todos eles, em 
beneficio — antes de tudo — de seus próprios operários. Mas pode ser 
admitido por sermos residentes no distrito. Esse estabelecimento acha-se escorado 
por uma tal soma de dinheiro que, para se manter, não necessita cobrar 
muito caro; o preço é de apenas sete dólares por semana, porém, na realidade, 
vale dez vezes mais! (Acrescenta precipitadamente) Não o quero induzir a 
fazer coisa alguma filho — por favor, compreenda-me. Estou somente 
repetindo o que me disseram. 
EDMUND (dissimulando um sorriso,fala com negligência) 
Oh! Já sei! A oportunidade parece mesmo ser das melhores para mim. Assim 

fica o problema solucionado de vez. (Bruscamente mostra-se de novo aflito e 
angustiado) De qualquer maneira... agora tanto se me dá! Esqueçamos isso! 
(Mudando de assunto) E a nossa partida? Quem é a jogar?! 
TYRONE (mecanicamente) 
Não sei... Acho que sou eu! Não, é você. (Edmund tira uma carta; seu pai a 
compra. Mas, quando, por sua vez, se dispõe a jogar, torna a esquecer a 
partida) Sim, creio que a Vida me deu uma lição demasiado severa, e ensinoume 
a superestimar o valor de um dólar. E veio a hora em que esse erro arruinou 
uma magnífica carreira de ator!... (Tristemente) Nunca confessei isso a 
ninguém, rapaz; porém, na noite de hoje, sinto-me tão deprimido, que é como 
se tudo tivesse acabado para mim... E de que, então, me serviriam as vaidades, 
as jactâncias ou um falso orgulho?! Aquela maldita comédia que comprei por 
uma ninharia, e na qual tive tanto sucesso — um grande sucesso comercial! — 
estragou-me a vida com sua promessa de fácil fortuna. Eu não queria fazer 



mais nada! E, quando dei pela coisa, já me havia convertido em um verdadeiro 
escravo dessa peça amaldiçoada!! Experimentei representar outras, mas aí já 
era tarde demais. O público já me havia identificado com aquele papel e não 
compreendia ver-me noutro. E tinha razão! Eu havia perdido o meu talento em 
anos de fácil repetição, sem aprender um só papel novo, sem nunca mais 
trabalhar de verdade! Fazia trinta a quarenta mil dólares líquidos de lucro por 
temporada, sem despender o menor esforço! A tentação era demasiado forte! E, 
no entanto, antes de comprar essa nefasta peça, eu era considerado um dos três 
ou quatro jovens atores de mais futuro nos Estados Unidos! Trabalhara com o 
máximo empenho, abrindo mão de um bom emprego de mecânico para ser 
substituído no elenco de uma companhia, só pelo amor que tinha ao teatro! 
Vivia louco de ambição! Lia todas as obras dramáticas existentes. Estudava 
Shakespeare como se estuda a Bíblia. Educava-me a mim mesmo. Com 
esforço, consegui libertar-me do meu sotaque irlandês que era bastante forte. 
Que entusiasmo tinha por Shakespeare! Teria, de bom grado, representado 
qualquer de suas obras, sem receber um centavo, só pela satisfação de viver na 
atmosfera de sua sublime poesia! E posso dizer que a interpretava a contento! 
Sentia-me inspirado por ela. Se eu tivesse insistido, poderia ter chegado a ser 
um grande intérprete shakespeariano. E tinha consciência disto! Em 1874, 
quando Edwin Booth veio trabalhar no teatro de Chicago, onde eu já era a 
primeira figura, representei, certa noite, o papel de Cassius, enquanto ele fazia 
o de Brutus. Em outra ocasião, trocamos os papéis: encarnei Brutus e ele 
Cassius. Também interpretei Otelo e ele Yago, e assim por várias outras vezes. 
Ao ver-me em Otelo, Booth comentou com o seu empresário: “Este jovem está 
fazendo o papel de Otelo melhor do que eu próprio!” (Com orgulho) E isto 
quem disse foi Booth, o maior ator de sua época, o maior talvez de todas as 
épocas! E era a expressão da verdade! Eu tinha apenas vinte e sete anos! 
Quando me lembro, compreendo que aquela noite foi o ponto culminante de 
minha carreira!! Havia chegado onde queria chegar. E, durante algum tempo 
ainda, continuei subindo, com uma ambição sempre crescente! Casei-me com 
sua mãe. Pergunte-lhe como eu era então. Seu amor foi um incentivo a mais 
para as minhas aspirações. Mas... no fim de uns poucos anos, minha boa sorte 
— que acabou por ser má! — fez com que eu topasse com o grande “negócio” 

da minha vida! A princípio não julguei que fosse tal. Era um belo papel 
romântico que eu sabia poder desempenhar melhor do que ninguém. Essa peça, 
desde o início, veio a ser um formidável sucesso de bilheteria! E então a vida 
me levou até onde eu queria chegar: a um lucro líquido de trinta e cinco a 
quarenta mil dólares por temporada! Era uma verdadeira fortuna naquela 
época... ainda o é hoje! (Com amargura) Não sei que diabos queria então 
comprar que valesse a pena eu... Bem, de nada mais adianta rememorar isso 
agora! É tarde para arrependimentos! (Olha distraidamente as cartas) Sou eu a 
jogar, não? 
EDMUND (comovido, olha-o com compreensão e responde em voz lenta) 
Alegro-me que você me tenha contado tudo isso, papai. Agora eu o conheço 
muito melhor. 
TYRONE (com um sorriso apagado e forçado) 

Talvez não devesse tê-lo feito. Talvez, no fundo, ainda me despreze pelo que 



agora sabe. É uma triste forma de convencê-lo do valor de um dólar! (Como se 
essa frase nele suscitasse automaticamente uma habitual associação de idéias, 
olha com ar desaprovador o lampadário aceso) O brilho de todas essas luzes 
extras me irrita os olhos. Vê algum inconveniente em que eu as apague? Não 
precisamos delas e não há por que enriquecermos a companhia de eletricidade! 
EDMUND (reprimindo uma absurda vontade de rir, em tom amável) 
Não — claro que não. Pode apagá-la. 
TYRONE (levanta-se pesadamente e, cambaleando, encaminha-se, de modo 
mecânico, até as lâmpadas, enquanto torna às suas divagações 
anteriores) 
Não, não sei que diabos queria eu comprar... (Apaga, com um estalido, uma 
das lâmpadas) Juro pelo que há de mais sagrado, Edmund, que me 
conformaria em não possuir um único acre de terra nem um só centavo no 
banco... (apaga com novo estalido outra lâmpada) ... e me resignaria em não 
ter outro lar a não ser o asilo de velhos, contanto que eu pudesse olhar para trás 
e sentir que fora de verdade o magnífico ator que poderia ter sido! (Apaga a 
terceira lâmpada; permanece aceso somente o abajur de leitura. Torna a se 
sentar pesadamente. De repente Edmund não consegue mais reprimir uma 
gargalhada terrivelmente irônica. Tyrone mostra-se ferido) Por que diabos está 
você rindo dessa maneira?!! 
EDMUND 
Não estou rindo de você, papai. E sim da Vida! É tão loucamente absurda! 
TYRONE (resmungando) 
Lá vem você de novo com suas idéias doentias! A Vida nada tem de ruim... 
Somos nós que. . . (Cita): “O mal não está em nossas estrelas, Brutus, mas em 
nós mesmos, que não passamos de uns pobres diabos !“ (Uma pausa. 
Acrescenta melancólico) Quando Edwin Booth me elogiou no Otelo, pedi ao 
meu empresário que anotasse todas as suas palavras e, durante anos, guardei-as 
na minha carteira. Costumava sempre relê-las, até que me causaram um malestar 
que não tive mais coragem de enfrentá-las! Por onde andarão agora essas 
anotações? Na certa estarão jogadas por aí, em algum canto desta casa! 
Lembro-me, no entanto, que as guardei cuidadosamente... 
EDMUND (com irônica tristeza) 

Talvez estejam em algum velho baú do sótão, junto com o vestido de noiva de 
mamãe... (Ao notar que seu pai o fita, ajunta rapidamente) Pelo amor de Deus, 
se vamos jogar cartas, joguemos de uma vez !... 
(Compra a carta que o pai tirou. O jogo prossegue 
por um momento, como se fossem autômatos a jogar 
uma partida de xadrez. Mas Tyrone interrompe o jogo 
ao ouvir um ruído que provém do primeiro andar.) 
TYRONE 
Ela ainda está caminhando de um lado para outro! Quem sabe quando 
adormecerá! 
EDMUND (toga, com ar tenso) 
Por favor, papai, esqueça isso! (Serve-se de uísque. Tyrone pensa protestar, 
mas, desanimado, desiste de fazê-lo. Edmund bebe. Larga o copo. Sua 

expressão fisionômica muda totalmente. Quando fala, dir-se-ia que 



deliberadamente se entrega á embriaguez, e que procura esconder o seu 
íntimo por trás de uma atitude de ébrio.) Sim, mamãe caminha lá por cima 
como um espectro que ronda o passado. E nós fingimos esquecer, porém. 
procuramos perceber o mais leve ruído. Escutamos a umidade da neblina 
gotejar dos olmos como o bater irregular de um extravagante e desconjuntado 
relógio de parede... ou como as lágrimas aborrecidas de uma marafona, que 
caem numa poça de cerveja rançosa sobre a mesa de um bar. (Ri, com a 

autoaprovação 
de um ébrio) Esta última frase não esteve má, hem?! E é minha! 
Não é de Baudelaire! Pode crer! (Com loquacidade) Você acaba de me relatar 
alguns momentos culminantes de suas recordações. Quer ouvir as minhas? 
Estão todas elas ligadas ao mar. Aí vai uma: foi quando eu viajava num veleiro 
rumo a Buenos Aires... a favor dos ventos alísios e com lua cheia. O velho 
barco fazia quatro nós por hora. Achava-me estendido no tombadilho, olhando 
em direção à popa — a água salpicava-me com sua espuma, e os mastros 
resplandeciam lá no alto, na brancura de suas velas despregadas ao luar. Tudo 
aquilo me embriagava com sua beleza e o ritmo de seu canto; e, por uns 
momentos, esqueci-me de mim mesmo... na verdade, esqueci-me até da 
própria Vida! Senti-me livre! Dissolvi-me no mar! Converti-me em velas 
brancas e espuma voadora! Transformei-me, também eu, em beleza e ritmo! 
Fundi-me no luar, no barco, no firmamento vagamente estrelado! Integrei-me, 
sem passado nem porvir, na paz e na unidade do universo e, numa selvagem 
alegria, em algo maior que a minha vida ou a vida do homem: a própria Vida 
em si!... Deus — se você assim o prefere! Lembro-me também de outra 
ocasião, no American Line, quando estava de vigia na torre de guarda e 
cumpria o quarto do amanhecer. Dessa vez o mar estava sereno. Sentia-se 
apenas o preguiçoso trepidar da coberta e o suave e sonolento balanço do 
navio. Os passageiros dormiam, e nem um só tripulante havia à vista. Não se 
ouvia o menor ruído humano. Por trás de mim e à minha frente, brotava a 
negra fumaça das chaminés. Eu sonhava, esquecido de minha missão de vigia. 
Sentia-me só, isolado ali no alto, e via arrastar-se a madrugada como um sonho 
pintado sobre o céu e o oceano que juntos dormiam. E aí foi que chegou o 
momento de estática liberdade. A paz... o fim de toda busca, o ponto final, a 

alegria da plena realização, além dos temores pequeninos e das mesquinhas 
ambições humanas — além dos sonhos e das aspirações!... E de outras vezes 
em minha vida — quando a nado entrava pelo mar adentro, ou estava a sós, 
estendido na praia — experimentei a mesma maravilhosa sensação! Convertime 
no sol, na areia quente, nas verdes algas ancoradas nas rochas, balouçandose 
ao vaivém da maré! Como a visão da beatitude de um santo! Como o véu 
que encobre o mistério, ao ser descerrado por uma Mão invisível! Por um 
segundo vislumbramos o segredo e — ao vislumbrá-lo — nele nos 
integramos... fugazmente alcançamos o seu sentido. Mas, logo a seguir, a Mão 
invisível deixa recair o véu, e novamente ficamos sós, perdidos na bruma, e 
continuamos a avançar aos tropeções, sem saber para onde nem para quê! 
(Com um sorriso que mais parece uma careta) Foi um grande erro ter eu 
nascido homem! Teria sido muito mais feliz como... um peixe, ou uma 
gaivota!! Assim, serei sempre um estranho, que nunca se sente em casa, que 



não quer realmente a ninguém — e a quem, em troca, ninguém quer! — que 
nunca está onde deveria estar, e que vive continuamente um tanto quanto 
enamorado da morte!.. 
TYRONE (olhando impressionado para o filho) 
Não há dúvida de que em você existe o estofo de um poeta! (Protestando 
constrangido) Mas é absurdo dizer que ninguém o quer e que deseja a morte...! 
É de uma morbidez doentia! 
EDMUND (sardônico) 
“Estofo de poeta”! Qual nada! Temo que eu seja apenas como o tipo que 
mendiga um cigarro. Nem sequer há nele o “estofo” de um fumante. Tem 
somente o hábito de fumar... Não poderia alcançar o que há pouco tentei 
explicar-lhe; só fiz foi tartamudear... É o máximo que sei fazer... e que farei, se 
viver, naturalmente... Bem. Pelo menos terá sido de um fiel realismo. O 
tartamudeio é a nossa forma de eloqüência — a dos que vivem afundados na 
neblina! (Pausa. Ambos se erguem de um salto ao perceberem um rumor que 
vem de fora, como se alguém ao tentar entrar em casa, tivesse tropeçado e 
caído nos degraus da frente. Edmund sorri e comenta) Bom... isso parece ser o 
irmão ausente... Com certeza regressa num bom pileque! 
TYRONE (enrugando a testa) 
O patife! Pegou a tempo o último bonde! Que azar! (Levanta-se) Ponha-o na 
cama, Edmund. Vou até a entrada. Ele tem uma língua de peste quando está 
bêbedo. Só faria era me enfurecer. 
(Sai em direção ao pórtico lateral no momento em 
que se ouve a porta da frente bater com força atrás de 
Jamie. Edmund observa, divertido, o irmão que 
caminha ziguezagueando através do vestíbulo da frente. 
Jamie entra na sala de estar. Está completamente 
bêbedo e mal se sustém sobre as pernas. Tem os olhos 
vidrados, o rosto intumescido, a fala pastosa, a boca 
frouxa como a do pai. Nos lábios traz um sorriso 
zombeteiro.) 
JAMIE (cambaleando e piscando os olhos, grita em altas vozes, do vão da porta) 
Olá! Olá... pessoal!... 

EDMUND (em voz áspera) 
Nada de gritos!... 
JAMIE (fitando-o, sempre a pestanejar) 
Oh! Olá, garoto! (Muito sério) Estou bêbedo feito uma perua!! 
EDMUND 
Agradeço-lhe por me ter confiado o seu grande segredo! 
JAMIE (sorri tolamente) 
É mesmo! Uma informação desnecessária, hem?! (Dobra-se e bate nas calças, 
na altura dos joelhos) Tive um acidente sério! Imagine que os degraus da 
frente tentaram pisotear-me!! Aproveitaram-se da cerração para fazer com que 
eu me extraviasse. Devia haver um farol aí fora. Aqui dentro também está 
escuro feito breu! (Franzindo a testa) Que diabo é isso?! Parece um velório! 
Lancemos um pouco de luz sobre esse local. (Avança titubeando para a mesa, 

recitando versos de Kipling) 



Vau, vau, vau do rio Kabul, 
Vau do rio Kabul nas trevas 
Não te afastes dos bordões ferrados que te 
[guiarão de maneira segura 
Para cruzar o vau do rio Kabul nas trevas! 
(Busca, ás apalpadelas, o lampadário, e consegue acender, uma a uma, as três 
lâmpadas) Agora sim, melhorou muito. Para o inferno com o Gaspard!! Onde 
está aquele velho avarento?! 
EDMUND 
Lá fora, na entrada. 
JAMIE 
Não há de pretender que vivamos na Cela Negra de Calcutá! (Seu olhar se 
detém na garrafa cheia de uísque) Senhor! Será que estou com delirium 
tremens?! (Estende a mão trêmula e agarra a garrafa) Por Deus é uma garrafa 
de verdade! Que se passa com o velho na noite de hoje?! Deve estar 
“ossificado” para se ter esquecido que a deixou do lado de fora! Agarre a sua 
oportunidade... pelo gasganete!! É esta a chave do meu sucesso! (Despeja a 
bebida no copo.) 
EDMUND 
Já cheira mal! Recende a cachaça! Mais uma bebida e cairá por terra! 
JAMIE 
A sabedoria fala pela boca das crianças. Guarde para si as palavras sensatas, 
sim, garoto?! Mal sai dos cueiros! (Deixa-se cair numa cadeira, segurando o 
copo cuidadosamente) 
EDMUND 
Está bem. Se quer ficar inconsciente, vá lá!! 
JAMIE 
Não consigo. É este o problema, Já bebi o bastante para afundar um navio, mas 
não consigo afogar-me a mim próprio.. Bem — sempre resta a esperança... 
(Bebe.) 
EDMUND 
Passe-me a garrafa. Também eu tomarei um gole. 
JAMIE (repentinamente com ar solícito de um irmão mais velho, retendo a 

garrafa) 
Não, não vai tomar coisa alguma. Pelo menos, enquanto eu estiver por aqui. 
Lembre-se das recomendações do médico. É possível que ninguém mais se 
importe caso venha a morrer — mas eu me importo... Meu irmão caçula! 
Quero-lhe muito, Ed. Todo o resto já desapareceu. Só tenho a você. (Aproxima 
de si a garrafa) De modo que nada de bebidas, se eu o puder evitar... (Sob o 
seu sentimentalismo de ébrio há uma real sinceridade) 
EDMUND (irritado) 
Ora, deixe disso! 
JAMIE (sente-se magoado e sua expressão torna-se dura) 
Não acredita que eu me importe, não é assim? “Simples desvarios de um 
bêbedo”... é o que pensa! (Empurra-lhe a garrafa) Pois bem! Continue 
bebendo e suicide-se de uma vez! 
EDMUND (ao vê-lo magoado por suas palavras, diz afetuosamente) 



Sei que isso o preocupa, Jamie, e estou deixando de beber. Mas esta noite não 
conta. Que diabo! Tantas coisas aconteceram no dia de hoje! (Serve-se de 
uísque) À sua saúde! (Bebe) 
JAMIE (por um momento parece ficar sóbrio; com um olhar de pena) 
Eu sei, Ed. Foi um dia penoso para você. (Com cínico sarcasmo) Aposto como 
o velho Gaspard nem tentou impedi-lo de beber. Provavelmente queria arranjar 
um bom pretexto a fim de poder mandá-lo para a granja do Estado... onde vão 
os enfermos indigentes! Quanto mais depressa você morrer, menos gastos fará! 
(Com ódio e desprezo) Que canalha é esse nosso pai! Deus meu! Se figurasse 
num romance, ninguém acreditaria! 
EDMUND (defendendo-o) 
Não é tanto assim, Jamie! É só tratar de compreendê-lo um pouco, e conservar 
o bom humor! 
JAMIE (cínico) 
Já vejo que o velho esteve representando para você a velha cena de lágrimas, já 
tão conhecida, hem?... Consegue sempre tapeá-lo! Porém a mim não. Nunca 
mais tornará a enganar-me.. (Lentamente) Se bem que, de certo modo, tenha 
pena dele... por uma coisa... Mas até disso teve a culpa! (Precipitadamente) 
Ora! Que vá tudo para o inferno! (Pega a garrafa, despeja mais uísque no 
copo e demonstra de novo estar bêbedo) Sinto que este último uísque me está 
pondo por terra. Creio que será o suficiente para deixar-me inconsciente. É o 
que eu desejo. Você disse ao velho que, segundo o Dr. Hardy, esse tal sanatório 
não passa de uma instituição de caridade?! 
EDMUND (de má vontade) 
Sim. Declarei-lhe que não iria para lá. Agora já está tudo combinado. 
Respondeu-me que eu poderia ir para onde quisesse. (Acrescenta sorrindo, 
sem ressentimento) “Dentro do razoável”, já se vê... 
JAMIE (imitando o pai) 
“Decerto, rapaz, tudo dentro do razoável...” (Mordaz) Isto significa outro 
sanatório barato! O velho Gaspard, o avarento de Os Sinos. Aí está um papel 
que nosso pai poderia representar até sem maquilagem! 
EDMUND (irritado) 
Ora, cale a boca, sim?! Já o ouvi chamá-lo de “Gaspard” um milhão de vezes! 

JAMIE (dá de ombros —falando com dificuldade) 
Está bem! Se você está de acordo, que ele faça o que bem quiser! É você quem 
vai morrer! quero dizer... oxalá tal não aconteça! 
EDMUND (mudando de assunto) 
Que é que você fez esta noite no povoado? Foi à casa de Mamie Burns? 
JAMIE (completamente embriagado, meneia a cabeça afirmativamente) 
Claro que fui! Em que outro lugar teria encontrado uma companhia feminina 
adequada?!... E amor... Não se esqueça do amor! O que é o homem sem o amor 
de uma boa mulher?! Uma casa vazia, nada mais! 
EDMUND (com um risinho oco, abandonando-se, por sua vez e completamente, 
à embriaguez) 
Está doido! 
JAMIE (recita com prazer versos de A Casa das Mulheres de Oscar Wilde) 

Então, voltando-se para o meu amor, disse-lhe: 



‘Os Mortos estão bailando com os Mortos, 
O Pó está rodopiando com o Pó!’ 
Ela, porém, ouviu o som do violino, 
Abandonou-me e entrou... 
O Amor penetrou na casa da Luxúria... 
Repentinamente, então, a melodia tornou-se falsa. 
Os bailarinos cansaram-se da valsa! 
(Interrompe-se com ar sombrio) Isto não é lá muito exato... Se meu amor 
estava comigo nem o vi! Deve ter sido um fantasma! (Faz uma pausa) 
Adivinhe qual das sereias de Mamie elegi para gratificar-me com seu amor de 
mulher?!... Isso até o fará rir, rapaz! Escolhi Violeta, a “Gorda”! 
EDMUND (rindo) 
Não! Não é possível! Deveras?! Que mau gosto! Violeta deve pesar uma 
tonelada! Por que diabo você a escolheu?! Por brincadeira?! 
JAMIE 
Qual brincadeira, qual nada! Foi algo de muito sério! Quando cheguei à casa 
de Mamie, sentia-me profundamente deprimido ao pensar na minha sorte e na 
de todos os demais vagabundos do mundo! Estava pronto a chorar e me 
desabafar em qualquer colo feminino. Sabe a disposição em que se fica quando 
Baco acorda em nosso peito a tecla do sentimentalismo! Mal cheguei à porta, 
Mamie pôs-se a contar-me todos os seus problemas. Queixou-se de que os 
negócios andavam mal, e me disse que ia despedir Violeta, a “Gorda”. Só a 
conservava ali porque sabia tocar piano. Mas ultimamente a mulher dera para 
beber. Vivia “alta” demais para poder tocar, e não fazia a sua féria. Os 
fregueses não a queriam mais. E, se bem que fosse uma pobre criatura, tola, 
mas de bom coração, e ela, Mamie, tivesse muita pena, pois não imaginava de 
que outra forma Violeta poderia ganhar a vida — “negócio, afinal, era negócio, 
e ela não se podia pagar o luxo de dirigir uma casa para rameiras obesas”! 
Então tive pena da pobre Violeta e gastei dois dos seus dólares para 
acompanhá-la ao primeiro andar. Sem quaisquer intenções desonestas, aliás... 
Agradam-me as mulheres gordas, como sabe, mas não a esse ponto! Queria 
apenas ter uma pequena conversa de coração aberto acerca da infinita tristeza 
da Vida! 

EDMUND (sempre ébrio, rindo) 
Coitada da Violeta! Aposto como você lhe recitou versos de Kipling e 
Swinburne e Dowson, e saiu-se com aquele célebre trecho: “Eu te fui fiel, 
Cynara, à minha maneira...” 
JAMIE (com um sorriso sem graça) 
Claro... enquanto o velho Baco despertava em mim sua suave música 
sentimental... Ela o suportou durante algum tempo. Mas, logo depois, 
aborreceu-se. Julgou que eu a tivesse levado ao primeiro andar por deboche! 
Lançou-me em rosto mil impropérios! Gritou-me que valia mil vezes mais do 
que um tipo à toa como eu, um bêbedo que só sabia era recitar versos!! 
Começou depois a chorar; e tive que lhe assegurar que eu a amava de verdade, 
justamente porque era assim gorda! Eu próprio quis crer no que afirmava — e, 
então, fiquei... para prová-lo. Isto a fez muito feliz! Beijou-me quando sai, e 
declarou-me que estava apaixonadíssima por mim! Choramos um pouco mais 



no corredor, mas tudo terminou bem. Só que Mamie Burns julgou que eu tinha 
ficado louco! 
EDMUND (citando com mofa) 
“As prostitutas e os perseguidos podem proporcionar prazeres muito seus que 
o vulgo jamais compreenderá...” 
JAMIE (meneando a cabeça com ar de ébrio) 
E isso mesmo! Com efeito, foi uma farra! Que pena você não ter vindo 
comigo, Ed! Mamie Burns perguntou por você. Lamentou saber que você anda 
doente. Lamentou-o sinceramente. (Faz uma pausa e prossegue, sempre na 
sua embriaguez, em tom de ator cômico e vulgar) Hoje à noite, rapaz, abriramse 
os meus olhos para uma carreira magnífica que o destino me reserva! Vou 
devolver às focas amestradas a arte de representar! São elas a sua mais perfeita 
expressão! Aplicarei, na sua devida esfera, os talentos naturais que Deus me 
concedeu, e alcançarei, dessa maneira, a culminância do êxito! Serei o amante 
da mulher obesa de Circo de Barnum e Bailey!! (Edmund ri. O estado de 
ânimo de Jamie se transforma, convertendo-se em orgulhoso desdém) Bah! 
Imagine só seu irmão rendendo-se aos encantos da mulher gorda, num mísero 
bordel de província! Eu que fiz esperar e suplicar as mulheres mais belas da 
Broadway! (Cita uns versos da Sextina de Tramp-Royal de Kipling) “De modo 
geral, experimentei todos os alegres caminhos que nos levam pelo Mundo.” 
(Com a voz impregnada de melancolia) Esses “caminhos alegres” não passam 
de meras palavras! São as trilhas penosas que contam! Levam-nos rapidamente 
ao nada... a parte alguma! Foi aí que cheguei: a parte alguma!... Onde todos 
nós vamos parar no final, embora a maioria dos incautos não o queira 
reconhecer! 
EDMUND (gracejando) 
Basta! Daqui a pouco você estará chorando!... 
JAMIE (tem um sobressalto e, por um segundo, olha fixamente para o irmão, 
com hostilidade; sobriamente retruca) 
Não fique... atrevido demais, hem?! (Brusco) Mas tem razão! Que os remorsos 
vão pra o inferno! Afinal, a gorda Violeta é uma boa mulher, e alegro-me por 
ter estado com ela! Foi um ato de caridade. Curei-lhe a tristeza e passei uns 
bons momentos. E uma pena que não me tenha acompanhado, rapaz! Teria 

esquecido todas as suas preocupações. De que lhe serve voltar para casa, se se 
entristece com o que não tem mais remédio? É o fim — tudo agora acabou — 
não resta mais a menor esperança! (Pára — balançando a cabeça tontamente e 
cerrando os olhos. — Abre-os de repente, ergue o olhar e com o rosto duro 
recita em tom de mofa) 
Se me enforcassem na mais alta colina 
Minha mãe, oh! minha mãe 
Sei qual o amor que me seguiria ainda... 
EDMUND (com violência) 
Cale essa boca! 
JAMIE (em tom cruel e mordaz em que aflora um travo de ódio) 
Onde está aquela cabeça louca? Foi dormir? 
(Edmund estremece como se fora agredido. Há um 

silêncio tenso. O rosto de Edmund apresenta-se lívido e 



doentio. De repente, num acesso de ódio, levanta-se de 
um salto.) 
EDMUND 
Canalha! 
(Dá-lhe um soco que resvala pelas maçãs do rosto. 
Por um momento Jamie chega a erguer-se em parte da 
cadeira e reage disposto a lutar. Mas, como que 

repentinamente, cai em si e reavalia a brutalidade do 
que disse. Afunda-se na cadeira como uma massa 
inerte.) 
JAMIE (arrasado) 
Obrigado, rapaz. É certo que o mereci. Não sei porque disse isso. Foi o álcool 
com certeza. Você já me conhece, Ed. 
EDMUND (cuja raiva se dissipa pouco a pouco) 
Sei que você não o teria dito nunca se não fosse por... Mas, Jamie... Por mais 
bêbedo que esteja, isso não se desculpa! (Depois de uma pausa, num tom 
desolado) Lamento tê-lo alcançado... Você e eu nunca brigamos... (Afunda-se 
também na cadeira.) 
JAMIE (num timbre rouco) 
Não tem importância. Foi bom que me tivesse atingido! É essa minha língua 
suja! Quisera eu poder cortá-la! (Ocultando o rosto entre as mãos numa voz 
abatida) É por isso que estou assim arrasado. Desta vez mamãe me enganou. 
Na realidade acreditei que ela tinha largado o vício. Ela supõe que sempre 
penso o pior, mas desta vez imaginei o melhor... (Sua voz vacila.) Acho que, 
por enquanto, ainda não lhe poderei perdoar... Isto significa tanto para mim! 
Acreditava que, se ela conseguisse dominar o seu vício, eu também dominaria 
o meu! 
(Começa a soluçar, e o que há de pungente no seu 
pranto é que é o pranto de um homem lúcido, não de 
um ébrio.) 
EDMUND (pestanejando, afugenta as lágrimas) 
Deus meu! Pensa por acaso que não sei como você se sente?! Chega, Jamie! 
JAMIE (tentando controlar os soluços) 

Soube o que se passava com mamãe muito antes de você. Nunca esqueci o 
momento em que o descobri: surpreendi-a quando tomava a droga com uma 
seringa. Cristo! Nunca imaginara que mulheres — a não ser prostitutas — 
tomassem drogas. (Pausa.) E depois, mais essa história de você ficar 
tuberculoso! Isso me arrasou. Temos sido mais do que irmãos. Você é o único 
companheiro que jamais tive. Quero-lhe um bem imenso, Ed. Faria qualquer 
coisa por você. 
EDMUND 
Eu sei, Jamie. (Dá-lhe uma palmadinha no braço.) 
JAMIE (controlou o pranto; afasta as mãos do rosto e diz com estranha 
amargura) 
Meu Deus! Aposto como depois de ter ouvido mamãe e o velho Gaspard 
dizerem tantas vezes que sempre espero pelo pior, você agora é capaz de 
suspeitar que penso comigo mesmo: nosso pai já está velho e não viverá muito, 



e, se você morrer, mamãe e eu ficaremos com tudo que ele tem — assim 
provavelmente espero que... 
EDMUND (indignado) 
Cale a boca, imbecil. Que diabo pôs essa idéia louca na sua cabeça! (Fitando-o 
com ar acusador) Sim, isto é o que eu gostaria de saber. Como lhe veio essa 
idéia? 
JAMIE (confuso, novamente com ar de ébrio) 

Não seja tolo! Vocês sempre suspeitam o pior! Já cheguei a um estado tal que 
não posso evitar. (Com ressentimento) Que é que você pretende? Acusar-me? 
Não se faça de sabido comigo. Aprendi muito mais sobre a vida do que você 
nunca o saberá. Não pense que pode enganar-me só porque leu um montão de 
palavreado pedante! Você não passa de um garoto que cresceu demais. O 
queridinho da mamãe e do papai! A esperança da família! Ultimamente deu 
para ficar convencido! Sem motivo algum! Tudo por causa de uma meia dúzia 
de versos publicados num jornaleco de um povoadozinho à toa! Com mil 
diabos, rapaz, eu publicava coisas muito melhores na revista do colégio! É 
bom que você desperte e compreenda que não fará maravilhas! Você deixa que 
os provincianos idiotas daqui o adulem com bonitas palavras sobre o seu 
futuro... (Bruscamente seu tom de voz revela cansaço e contrito 
aborrecimento. Edmund desvia o seu olhar do irmão, procurando não dar 

ouvidos às suas palavras.) Esqueça isso tudo, rapaz! Que inferno! Já sabe que 
nunca falo a sério. Ninguém se orgulha mais do que eu de que comece a 
triunfar! (Afirmativo) E por que não me haveria de orgulhar? Seria mero 
egoísmo. Seus sucessos são uma honra para mim. Mais do que ninguém 
ocupei-me de sua educação. Fui eu que o instruí sobre a vida e as mulheres, de 
modo que não fizesse papel de tolo nem caísse em erros que não gostaria de 
cometer. E quem o animou a ler os poetas? Swinburne, por exemplo? Eu! E — 
como em outros tempos desejei escrever — sugeri-lhe que escrevesse. Para 
mim você é mais do que um irmão. Eu o fiz! É o meu Frankenstein. 
(Sua voz adquiriu um tom altaneiro de ébrio que se 
gaba. Edmund agora sorri divertido.) 
EDMUND 
Está bem. Sou seu Frankenstein. Então vamos beber. (Ri.) Que louco! 

JAMIE (com ar sombrio) 
Tomarei um gole. Você não. Tenho que cuidar de sua saúde. (Inclina-se com 
um sorriso inexpressivo, afetuosamente chocho e segura a mão do irmão) Não 
fique assustado com esse negócio de sanatório. Que diabo! Você se sairá dessa! 
Seis meses e estará novamente em forma! Vai ver que nem está tuberculoso 
nem nada!... Esses médicos são uns farsantes! Há anos disseram-me que eu 
deixasse de beber, ou seria logo um homem morto... e aqui estou! Não passam 
de uns embusteiros! Fazem não importa o quê, só para tirar o dinheiro da 
gente! Apostaria como toda essa história da granja do Estado não passa de 
politicagem e trapaça! Certamente os médicos receberão sua comissãozinha 
por doente que mandem para lá! 
EDMUND (agastado e ao mesmo tempo divertido) 
Você é um número, Jamie! No dia do juízo final andará, na certa, dizendo a 
todos que o julgamento depende da soma que puder dar! 



JAMIE 
E terei razão! Ponha alguns dólares na mão do Juiz Supremo, e você se 
salvará! Mas, se não tiver dinheiro, pode ir logo para o inferno!! (Sorri ante a 
própria blasfêmia, e Edmund também não pode deixar de rir. Jamie continua) 
“Portanto, leve sempre dinheiro na sua carteira... “É este o melhor estimulante 
na vida! (Num tom de motejo) O segredo do meu grande sucesso! Veja até onde 
me levou... (Solta a mão de Edmund para despejar mais uma dose de uísque 

no copo, e a sorve de um só trago. Contempla o irmão com afetuosa emoção. 
Segura-lhe de novo a mão, e começa a falar-lhe com uma voz pastosa, mas 
com estranha e convincente sinceridade) Escute, Ed. Você vai partir. Talvez 
não tenhamos outra ocasião para conversar assim — ou eu não torne a estar 
embriagado a ponto de ousar dizer-lhe a verdade. Devo, portanto, fazê-lo 
agora. É algo que eu devia ter confessado a você, há muito tempo... para o seu 
próprio bem. (Hesita, em luta consigo mesmo. Edmund o olha fixamente, 
surpreendido e com certo mal-estar. Jamie, bruscamente, desabafa-se) Desta 
vez não serão invencionices de bêbedo, mas a pura verdade... In vino veritas... 
sabe?! Mais vale, pois, que me tome a sério. Quero pô-lo em guarda contra 
mim mesmo. Nossos pais têm razão. Tenho exercido uma péssima influência 
sobre você. E, o que é pior, eu o fiz deliberadamente... 
EDMUND (constrangido) 

Cale-se. Não quero saber. 
JAMIE 
Vamos, Edmund. Você tem que me ouvir. Agi de má fé, com intenção de fazer 
de você um vagabundo. Ou, pelo menos, uma parte de mim mesmo agiu assim. 
Uma grande parte que há tanto tempo já morreu em mim! Aquela que odeia a 
Vida! Refiro-me aos ensinamentos que lhe dei para que você aprendesse com 
os meus próprios erros. Fingia crer nisso, mas era uma farsa! Fiz com que 
meus erros parecessem certos; e minha bebedeira romântica; e as prostitutas 
umas sereias fascinantes, em vez de serem as pobres decaídas estúpidas e 
enfermiças que são! Zombei do trabalho como se fosse um jogo de néscios! 
Não queria ver você triunfar e eu perder no confronto. Queria que você 
fracassasse. Tinha sempre ciúmes de você: o “filhinho” da mamãe... o predileto 
do papai! (Olha fixamente para o irmão com crescente animosidade) E foi o 

seu nascimento que empurrou mamãe para a morfina. Sei que a culpa não foi 
sua, homem! Com tudo isso, maldito seja!! não posso deixar de o odiar... 
EDMUND (quase assustado) 
Jamie! Pare com isso! Você está louco!... 
JAMIE 
Não me leve a mal. Eu lhe quero mais bem do que o odeio. E o fato de 
confessar-lhe tudo isto agora é a prova. Corro o risco de que passe a me 
detestar — e, afinal, você é tudo que me resta. Não pensava, porém, ir tão 
longe, dizer-lhe toda a verdade até o fim. Não sei o que me levou a fazê-lo. 
Quis que compreendesse o meu desejo de vê-lo triunfar mais do que ninguém. 
Mais vale, porém, que esteja alerta, porque, ao mesmo tempo, farei todo o 
possível para o seu fracasso! Não posso evitá-lo. Odeio-me a mim próprio. 
Tenho que me vingar. Vingar-me dos demais... e, sobretudo, de você... É como 
na Balada do Cárcere de Reading de Oscar Wilde. O homem estava morto e, 



por isso, tinha que matar a quem amava. Assim é que deveria ser. O que há de 
morto em mim espera que não se cure nunca. Talvez até se alegre que mamãe 
tenha retomado a morfina!... Requer companhia... Não quer ser o único 
cadáver dentro desta casa! (Ri um riso cruel e torturado.) 
EDMUND 
Céus! Jamie! Você está realmente ficando louco! 
JAMIE 
Pense bem e verá que tenho razão. Torne a pensar, quando estiver já longe de 
mim, no sanatório. Deve compreender que precisa amarrar-me uma pedra ao 
pescoço, Ed, expulsar-me de sua vida... considerar-me morto... dizer a toda 
gente: “Tive um irmão, mas ele já morreu”... E, à sua volta... cuidado comigo! 
Estarei à sua espera, com minha eterna cantilena de “velho camarada”, pronto 
a estender-lhe cordialmente a mão e a dar-lhe — na primeira ocasião — uma 
punhalada certeira pelas costas!... 
EDMUND 
Cale a boca, por piedade! Que eu seja amaldiçoado se continuar a ouvi-lo! 
JAMIE (sem prestar atenção aos protestos do irmão) 
Mas não se esqueça de mim. Lembre-se de que o avisei... para seu próprio 
bem. Acredite-me: não há maior amor do que este: o daquele que salva o seu 
irmão de si mesmo! (Seu timbre de voz demonstra o quanto está ébrio. 

Balança a cabeça) É tudo. Agora sinto-me melhor. Confessei-me. Sei que me 
absolverá, não? Procure compreender, Ed. É um rapaz e tanto! E é natural que 
o seja! Afinal, fui eu que o formei!! Vá, pois, e trate de curar-se. Não se deixe 
morrer comigo. É tudo o que lhe peço, pois é tudo o que me resta. Que Deus o 
guarde. Amém. 
(Afunda num dormitar de bêbedo, sem adormecer 
por completo. Desolado, Edmund oculta o rosto entre 
as mãos. Tyrone entra pela porta telada, vindo do 
pórtico. Sua roupa está úmida de neblina e traz a gola 
levantada em torno do pescoço. Sua fisionomia severa 
revela aborrecimento e, ao mesmo tempo, compaixão. 
Edmund não se apercebe de sua chegada.) 
TYRONE (em voz baixa) 

Por sorte adormeceu. (Edmund olha sobressaltado para o pai) Julguei que não 
parasse de falar. (Abaixa a gola da roupa) Mais vale que o deixemos ficar onde 
está para que cozinhe a bebedeira! (Edmund permanece em silêncio. Tyrone o 
fita e prossegue) Ouvi suas últimas palavras. Eu o preveni, Edmund... Espero 
que você leve em conta o aviso, agora que o mesmo veio dos próprios lábios 
de seu irmão. (Edmund não dá sinal de o ter ouvido. Tyrone acrescenta, com 
compaixão) Mas não tome demasiado a sério, meu filho. Jamie gosta de 
exagerar o que nele há de pior, quando está assim embriagado. Mas ele lhe 
quer bem. É a única coisa que naquele rapaz resta de bom! (Olha para Jamie 
com amarga melancolia) Que belo espetáculo para mim!! O meu primogênito 
que tanto esperei levasse avante o meu nome com honra e dignidade — e que 
parecia ser uma tão brilhante promessa!... 
EDMUND (penalizado) 

Cale-se, papai. Você não pode calar-se?!... 



TYRONE (servindo-se de uísque) 
... Um lixo humano! Uma mina, um pobre trapo, ébrio, acabado e liquidado!... 
(Bebe) 
(Jamie mostra-se inquieto, adivinhando a presença 
do pai e tentando sair do seu torpor. Abre os olhos e, 
pestanejando, olha para Tyrone que, de cara fechada, 
retrocede um passo, na defensiva) 

JAMIE (repentinamente, apontando-lhe o dedo e recitando com ênfase teatral) 
Chegou Clarence, o pérfido, frívolo e perjuro Clarence 
Que me apunhalou nos campos junto a Tewksbury. 
Agarrai-o, ó Fúrias!, e atormentai-o... 
(Ressentido) Que diabo você tanto olha?! (Recita, com ironia, versos de 
Rossetti) 
Olha-me na cara. Eu me chamo ‘Podia Ter Sido’. 
Também me chamam ‘Já Não Sou’, ou ‘Demasiadamente 
[Tarde’ ou ‘Adeus’... 
TYRONE 
Sei muito bem disso e garanto-lhe que não me agrada encará-lo! 
EDMUND 
Chega, papai! 
JAMIE (em tom de zombaria) 
Tenho uma ótima sugestão para você, papai. Torne a representar Os Sinos nesta 
temporada. Há, nessa peça, um papel notável que pode fazer até sem 
maquilagem! O do velho Gaspard, o Avarento! (Tyrone dá-lhe as costas, 
esforçando-se por conter a sua cólera) 
EDMUND 
Jamie, cale a boca. 
JAMIE (mordazmente) 
Afirmo como Edwin Booth nunca pôde apresentar uma interpretação tão 
brilhante quanto a das focas amestradas. As focas são animais sinceros e 
inteligentes. Nada de trapaças na arte de representar! Reconhecem que são 
meramente artistas saltimbancos que ganham o seu peixe de cada dia! 
TYRONE (ferido, volta-se furioso para o filho) 

Seu parasita ordinário! 
EDMUND 
Papai, você quer provocar aqui uma discussão que fará com que mamãe desça 
lá de cima?! Jamie, vá dormir! Você já falou mais do que devia! 
(Tyrone volta as costas a Jamie) 
JAMIE (falando com dificuldade) 
Bem... bem, rapaz. Não estou procurando briga. Estou com muito sono 
demais! 
(Cerra os olhos, e cabeceia. Tyrone aproxima-se da 
mesa e senta-se, virando a cadeira, de modo que não 
possa ver Jamie. Logo após, mostra-se também 
sonolento.) 
TYRONE (num tom desanimado) 

Queira Deus que ela já tenha ido para a cama, a fim de que eu possa ir deitarme! 



(Dormitando) Estou cansadíssimo! Já não agüento mais passar uma noite 
de vigília como antigamente. Estou velho... velho e cansado! (Com um enorme 
bocejo que por um pouco lhe desarticula os maxilares) Os meus olhos se 
fecham. Acho que vou tirar um cochilo. Por que não faz o mesmo, Edmund? 
Assim passará o tempo até que ela... 
(Sua voz se apaga. Os olhos se cerram; o queixo 
pende; e ele começa a ressonar pesadamente através da 

boca aberta. Edmund permanece sentado, numa forte 
tensão. Ouve um ruído e, num sobressalto, pende o 
corpo para frente, na ponta da cadeira, e olha para a 
porta da frente do hall. Ergue-se de um salto, aflito e 
aterrorizado. Por um segundo, dá a impressão de que 
vai esconder-se na sala de trás. Nisso, senta-se 
novamente e espera, desviando o olhar, as mãos 
aferradas aos lados da poltrona. Repentinamente 
acendem-se as cinco luzes do lampadário na sala da 
frente; e alguém nela começa a tocar ao piano a 
introdução de uma das valsas mais conhecidas de 
Chopin. Toca de maneira hesitante, com os dedos que 
parecem endurecidos, como uma colegial desajeitada 

que pela primeira vez tentasse tirar uma música. Tyrone 
estremece e, imediatamente, volta a si. Jamie joga a 
cabeça para trás e abre os olhos. Por um momento os 
três homens escutam petrificados. A música cessa de 
modo igualmente inesperado, e Mary aparece no limiar 
da porta. Usa um penhoar azul-celeste sobre a 
camisola de dormir e nos pés descalços, umas lindas 
chinelas adornadas de pompons. Está mais pálida do 
que nunca e seus olhos parecem enormes. Brilham 
como reluzentes jóias negras. O que há de peculiar é 
que seu rosto parece agora extraordinariamente jovem. 
Dir-se-ia que toda a experiência e os desgostos 
passados dela se esfumaram. É como uma máscara 

marmórea de juvenil inocência — os lábios 
entreabertos num tímido sorriso. Seu cabelo branco 
está repartido em duas longas tranças que lhe caem 
sobre o busto. Traz sobre um dos braços, de modo 
negligente, um vestido de noiva de cetim branco, de 
modelo antiquado, debruado de renda duchesse, e que 
ela deixa arrastar pelo assoalho como se já tivesse 
esquecido que o tem na mão. Hesita no vão da porta, 
relanceando o olhar, pela sala, a testa contraída com 
um ar de perplexidade — como quem veio em busca de 
alguma coisa mas, em caminho, distraiu-se, esquecendo 
de que se tratava. Os três homens a fitam em silêncio. 
Mary mal se apercebe da presença deles. Avista-os 

mecanicamente, como avista os demais objetos da sala: 



os móveis, as janelas, os trastes familiares que aceita 
naturalmente como habituais, mas para os quais não 
olha porque está demasiado preocupada para reparar 
na sua presença.) 
JAMIE (rompendo o pesado silêncio, tão penoso, com cáustica amargura, e já 
na defensiva) 
A Cena da Loucura! Entra Ofélia!!... 
(O pai e o irmão viram-se para ele, revoltados. 
Edmund é o mais ligeiro, e, com o dorso da mão, dá-lhe 
uma bofetada na boca.) 
TYRONE (a voz trêmula de fúria reprimida) 
Muito bem, Edmund! Que miserável! Asqueroso! Tratando-se de sua própria 
mãe!... 
JAMIE (murmura, com ar culpado, e sem ressentimento) 
Está bem, rapaz. Foi merecido! Mas já lhe disse quanta esperança eu tinha de 
que... (Cobre o rosto com as mãos e começa a chorar.) 
TYRONE 
Amanhã, se Deus quiser, hei de pô-lo na rua, a pontapés!! (Os soluços de 
Jamie dissipam-lhe, todavia, aos poucos, a cólera. Volta-se; sacode-o pelo 
ombro, e suplica) Jamie, pelo amor de Deus, pare com isso! 
(E então Mary fala... Os três novamente permanecem 
petrificados, os olhos fitos nela, num silêncio mortal. 
Mary não prestou a menor atenção ao incidente. Foi 
apenas uma parte da atmosfera familiar da sala, um 
fundo de quadro que não a afetou nem perturbou. E ela 
fala, em voz alta, consigo mesma, não com eles...) 
MARY 
Toco mal agora! Irmã Teresa vai passar-me um pito! Dirá que não é justo para 
com meu pai, que gasta tanto dinheiro para que eu tenha aulas particulares. E 
ela tem razão! Não é mesmo justo, quando ele é tão bom e generoso e se 
orgulha tanto de mim! De hoje em diante preciso todos os dias praticar um 
pouco. Mas... aconteceu uma coisa horrível com as minhas mãos. Os dedos 
ficaram tão duros! (Ergue as mãos e as examina com angustiada 

perplexidade) As juntas estão inchadas, tão feias! Tenho que ir à enfermaria e 
mostrá-las à Irmã Marta. (Com um sorriso doce de afetuosa confiança) Ela já é 
velha e um tanto maluca! Mas, mesmo assim, gosto muito dela; e, no seu 
armariozinho de remédios, ela tem com que curar todas as doenças! Ela me 
dará uma pomada qualquer para passar nas mãos, e me recomendará que reze à 
Santíssima Virgem... e ficarei logo boa! (Esquece-se das mãos e caminha para 
dentro da sala, arrastando pelo chão o vestido de casamento que leva no 
braço. Olha em volta, com um olhar vago, a testa novamente franzida) 
Vejamos! O que foi mesmo que vim buscar aqui?! Como estou ficando 
distraída! É terrível isso!! Estou sempre sonhando e me esquecendo das 
coisas... 
TYRONE (com voz abafada) 
Que é que ela traz no braço, Edmund? 
EDMUND (com tristeza) 



Suponho que seja o seu vestido de noiva... 
TYRONE 
Deus meu! (Levantando-se e vedando-lhe o caminho. Num tom de profunda 
angústia) Mary! Já não é bastante doloroso que... (Controlando-se, com terna 
persuasão) Vamos, minha querida! Deixe que eu leve. Você acabará por pisá-lo 
e rasgá-lo. Sem contar que se manchará arrastando-se assim pelo chão. Depois 
você ficará triste. 
(Ela o deixa segurar o vestido, olhando para ele com 
um olhar abstrato, vindo de algum recanto distante de 
sua alma, sem reconhecê-lo mais, sem afeto nem 
animosidade.) 
MARY (com a tímida polidez de uma jovem bem educada para com um senhor de 
idade que a alivia de um peso) 
Obrigada, o senhor é muito gentil. (Olha para o vestido com interesse e 
perplexidade) É um vestido de noiva. Lindo, não é verdade? (Uma sombra 
atravessa-lhe o rosto e ela parece sentir um vago mal-estar) Agora sim, 
recordo-me. Encontrei-o no sótão, escondido dentro de uma mala. Mas, não sei 
para que o queria. Vou ser freira... quero dizer, se eu conseguir encontrar... 
(Relanceia o olhar pela sala. Torna a franzir a testa) O que estarei 
procurando? Sei que é alguma coisa que perdi. 
(Afasta-se de Tyrone, que lhe parece tão-somente um 
obstáculo a lhe obstruir o caminho) 
TYRONE (exortando-a com desespero) 
Mary! 
(Mas não consegue atravessar a muralha de 
preocupação atrás da qual ela se move. Não parece 
ouvi-lo. Ele desiste, desanimado, fechando-se em si 
mesmo. Até sua embriaguez, que é a sua forma de 
defesa, dissipa-se, deixando-o sombrio e desamparado. 
Deixa-se cair na poltrona, sustentando nos braços o 
vestido de noiva com um cuidado inconsciente, 
desajeitado e ligeiramente protetor.) 
JAMIE (retira a mão do rosto; seus olhos estão fixos na mesa; de repente, não se 

contém mais; sombriamente) 
É inútil, papai. (Recita versos de A Despedida de Swinburne, e os recita bem, 
com simplicidade, porém com amarga tristeza) 
Levantemo-nos e separemo-nos; ela não o saberá. 
Vamos até o mar, como os grandes ventos 
Carregados de areia e de espuma... 
De que serve estarmos aqui? 
É inútil! Que assim são todas as coisas 
E o mundo é amargo como uma lágrima! 
E ela não saberá como essas coisas são. 
Embora procuremos explicar-lhas. 
MARY (olhando em redor) 
Há alguma coisa de que sinto uma falta tremenda. Não é possível que se tenha 
perdido para sempre. 



JAMIE (volta-se para fitá-la face a face e não consegue reprimir por sua vez 
uma exortação suplicante) 
Mamãe! (Mary nem parece ouvi-lo. Jamie desvia o olhar, com um ar 
impotente) Para o diabo!... Afinal de que serve chamá-la! É inútil. (Torna a 
recitar vasos de A Despedida com crescente amargura) 
Vamo-nos daqui, canções minhas, ela não as ouvirá. 
Vamo-nos daqui juntos, sem temor. 
Guardai silêncio agora, pois foi-se a hora do cantar. 
E foram-se também todas as velhas coisas que 
[nos eram caras. 
Ela não te ama a ti nem a mim, como todos nós 
[a amamos. 
Sim. Ainda mesmo que feito anjos lhe cantássemos 
[ao ouvido, 
Ela não nos ouviria. 
MARY (olhando em volta, prossegue) 
... Alguma coisa de que sinto uma falta terrível! Lembro-me de que quando a 
tinha nunca me sentia só nem assustada. Não a posso ter perdido para sempre! 
Se pensasse isso, eu morreria! Porque então não haveria mais esperança! 
(Move-se como uma sonâmbula pelas costas da poltrona de Jamie. A seguir 

caminha para diante em direção à esquerda, passando por trás de Edmund.) 
EDMUND (vira-se num impulso e lhe agarra o braço; ao chamar por ela, na 
sua súplica há um quê de menino ferido e perplexo) 
Mamãe, o que eu tenho não é um simples resfriado de verão! Estou 
tuberculoso! 
MARY (por um segundo parece que o desespero do filho rompeu a barreira e a 
atingiu; ela estremece e sua expressão é de terror; aturdida, como que 
dando uma ordem a si própria, exclama) 
Não!! (E instantaneamente mais uma vez ela se afasta. Murmura em voz 
suave, porém de um modo impessoal) Não procure tocar-me. Nem me deter. 
Não fica bem, agora que espero ser freira. 
(Edmund a solta. Ela continua a andar pela 
esquerda, até a extremidade do sofá, sob as janelas, e 

se senta, de frente para o público, as mãos juntas sobre 
o colo com a atitude recatada de uma jovem colegial.) 
JAMIE (lança ao irmão um olhar em que há um estranho misto de compaixão e 
enciumado regozijo) 
Seu tolo! Não vê que é inútil? (Recita ainda um trecho do poema de 
Swinburne) 
Vamos adiante — vamos adiante. Ela não nos verá. 
Cantemos todos juntos uma vez mais — certamente 
[ela — também, 
Recordando os dias e as palavras que se foram, 
Voltar-se-á um pouco para nós, a suspirar. Mas nós 
Vamo-nos daqui; já nos fomos, como se nunca 
[aqui tivéssemos estado. 
Não! Embora todos os homens que vissem se 



[apiedassem de mim, 
Ela não nos veria mais... 
TYRONE (procurando libertar-se de seu torpor e abatimento) 
Oh! Somos uns idiotas de lhe prestar atenção. Toda a culpa é dessa maldita 
droga. Porém nunca a vi afundar-se nela tão completamente como hoje. 
(Asperamente) Passa-me essa garrafa, Jamie! E deixe de recitar essa poesia 
mórbida. Não a admito mais em minha casa. 
(Jamie lhe empurra a garrafa. Tyrone se serve sem 
desarranjar o vestido de noiva que continua a suster 
cuidadosamente sobre o outro braço e os joelhos, e 
empurra de volta a garrafa para o filho. Jamie se serve 
e a passa para Edmund que por sua vez despeja uma 
dose no copo. Tyrone ergue o seu copo e 
mecanicamente os filhos o imitam — mas antes que 
possam beber, Mary recomeça a falar — e eles abaixam 
lentamente os copos e os deixam sobre a mesa, 
esquecidos dos mesmos.) 
MARY (olhando para o vácuo com olhar sonhador; seu rosto parece 
extraordinariamente juvenil e inocente; nos seus lábios nota-se um 
sorriso confiante e timidamente ansioso, enquanto fala consigo mesma) 

Conversei com Madre Elisabeth. É tão doce e boa !... Uma verdadeira santa. 
Gosto muito dela. Talvez seja até um pecado, mas a quero mais do que a minha 
própria mãe. Porque sempre me compreende mesmo antes que eu diga uma só 
palavra. Seus bondosos olhos azuis penetram logo fundo no meu coração. Dela 
não posso ocultar coisa alguma. Nem a posso enganar, mesmo que fosse tão 
mesquinha que desejasse fazê-lo. (Meneia a cabeça num gesto de ligeira 
rebeldia, com um certo despeito juvenil) Contudo, acho que desta vez não foi 
compreensiva assim! Eu lhe disse que queria ser freira. Expliquei-lhe como 
estava segura de minha vocação e que tinha rezado à Santíssima Virgem, 
pedindo-lhe que me desse essa certeza, e que dela me achasse digna. Contei à 
madre que eu tinha tido uma visão quando rezava na capelinha de Nossa 
Senhora de Lourdes, na pequena ilha junto ao lago. Disse-lhe que sabia — tão 
certo quanto estava ali ajoelhada — que a Virgem havia sorrido para mim e me 

tinha abençoado, dando-me seu consentimento. Mas a Madre Elisabeth achou 
que eu devia ter ainda maior certeza e provar que não fora simplesmente 
imaginação minha! Disse-me que, se estava tão segura assim, não me devia 
importar se me pusessem à prova, mandando-me para casa depois da minha 
formatura, para que eu levasse uma vida igual à das outras moças, assistindo a 
festas e bailes e me divertindo como elas fazem. E que, se ao cabo de dois anos 
eu me sentisse ainda tão certa da minha vocação, então, sim, poderia voltar 
para vê-la e tratarmos novamente do assunto. (Sacode a cabeça indignada) 
Nunca imaginei que a santa madre me pudesse dar tal conselho! Fiquei mesmo 
chocada com isso. Respondi-lhe que, decerto, atenderia à sua sugestão, mas 
que achava que era simplesmente perda de tempo. Depois que a deixei, sentime 
muito desorientada. Fui então à capela e rezei à Virgem Santíssima, e 
novamente encontrei a paz porque sabia que ela ouvira a minha prece e que me 
amaria sempre... e que nunca permitiria que o mal me atingisse, conquanto que 



eu não perdesse a minha fé... (Faz uma pausa e uma expressão de crescente 
mal-estar se estende sobre o seu rosto. Passa a mão na testa como se tentasse 
afastar de seu espírito conturbado teias de aranha. Em tom vago e distante) 
Isso se passou no inverno do meu último ano de estudos. Depois, na 
primavera... aconteceu alguma coisa comigo... Sim, agora eu me recordo... 
Apaixonei-me perdidamente por James Tyrone e durante algum tempo fui tão 
feliz... 
(Olha fixamente diante de si, mergulhada no seu 
sonho triste. Tyrone se agita na cadeira. Jamie e 
Edmund permanecem imóveis.) 
FIM 

 


