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Resumo 

 

Esta dissertação de Mestrado consiste numa tradução da peça Absent Friends do 

dramaturgo inglês Alan Ayckbourn, acompanhada de um breve comentário sobre o 

autor e as tradições dramáticas que enquadram e ajudam a entender a sua obra.  

Num primeiro momento, evidencio a forma como este autor determinou o seu 

próprio percurso na comédia inglesa, contrariando alguns dos seus contemporâneos, 

bem como apresento o enquadramento histórico-social do autor e da obra.   

Num segundo momento, reflicto acerca de alguns contributos teóricos no âmbito 

da tradução dramática, de modo a não só delimitar as linhas de pensamento que 

orientarão a tradução da presente dissertação, como também explicitar alguns problemas 

pontuais da mesma.  

 

Palavras-chave: Tradução, Drama Inglês, Alan Ayckbourn, Absent Friends 

 

ABSTRACT 
 

This MA dissertation consists in the translation of Alan Ayckbourn’s play, 

Absent Friends, followed by brief remarks on the author and the dramatic traditions 

which frame and help us understand his work.  

In its first section, my study focuses on how the author determined his own 

course within the traditions of English Comedy, swerving from some of his 

predecessors, and I highlight the historic and social framework within which the writer 

and the play may be considered. 

A second moment deals with a reflection on theoretical discussions of the 

dramatic translation process, in order to define not only a set of guidelines for my 

translation, but also to explain some of its inherent difficulties.  

 

 

Keywords: Translation, English Drama, Alan Ayckbourn, Absent Friends 
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Alan Ayckbourn: algumas notas sobre a sua obra e o seu tempo 

 

O século XX é um dos períodos mais vitais e excitantes do Drama Inglês durante 

o qual foram produzidas mais peças do que anteriormente, desenvolvendo e 

atravessando as fronteiras entre diferentes géneros tradicionais. As mudanças massivas 

da sociedade resultantes de duas guerras mundiais, os efeitos dos avanços tecnológicos 

e o aumento do urbanismo provocaram um impacto criativo no teatro.
 
 

Neste século, o palco marca posição como local de debate público que foi 

mantendo a sua atracção e relevância, apesar do poder dos novos meios de 

comunicação. O cinema e a televisão alcançam, nesta altura, públicos mais vastos 

devido à sua capacidade de representar a realidade social de uma forma mais 

abrangente. Não obstante os dramaturgos mais conhecidos terem feito um trabalho 

extensivo na televisão e no cinema, o seu foco maior permaneceu no teatro (Innes 

2002:1). 

Ao contrário de França e Alemanha, onde a actividade teatral era fortemente 

dominada pelos encenadores, na Inglaterra, e ao longo deste século, os dramaturgos 

exerceram uma influência decisiva sobre o meio teatral que encenava as suas peças 

(Innes 2002:1). Durante os anos 70, a comédia inglesa tornou-se cada vez mais popular, 

bem como alguns autores a ela ligados como, por exemplo, Alan Ayckbourn, que por 

esta altura consolidava a sua reputação. Este autor mostrava-se já especialmente 

influente na determinação do curso que a comédia inglesa encontraria, rejeitando as 

estratégias mais radicais, assentes na exploração da farsa (por ele considerada como 

inferior ao cómico), que caracterizara o drama de Joe Orton ou Peter Barnes. 

Contrariamente a Orton, que tratava elementos trágicos como farsa para provocar uma 

sensação de choque no seu público, Ayckbourn usava a farsa como forma de expor a 

insensibilidade das reacções convencionais ao sofrimento humano, ao mesmo tempo 

que sugeria a possibilidade do trágico sob a superfície cómica da acção dramática. E em 

contraste com a imagem grotesca da sociedade dada por Barnes, Ayckbourn oferecia 

representações da experiência situadas a um nível mais pessoal e individual
 
(Innes 

2002:1). 

Ao mesmo tempo, Alan Ayckbourn estava não só a afastar-se do drama político 

que tendia a hegemonizar o teatro inglês no início dos anos 70, como também, 
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estabelecia o seu regresso aos valores cómicos tradicionais. No entanto, o facto de todo 

o seu foco se direccionar para o entretenimento levou a que a sua obra fosse 

desvalorizada, tendo sido posta de parte pela crítica, pois não preenchia os requisitos 

necessários que muitos esperavam ver cumpridos pelo drama. O facto de Ayckbourn 

entreter o público não invalidava o realismo da sua obra, nem a força incisiva dos 

comentários sobre pretensões sociais e costumes contemporâneos que subjaziam à sua 

comédia. Embora a popularidade e prolificidade atingidas eficazmente por Ayckbourn 

tenham sido vistas por alguns como superficiais, o seu sucesso comercial foi-se 

tornando cada vez mais evidente. O autor atraiu menos a atenção da crítica do que os 

seus contemporâneos, Harold Pinter ou John Arden, mas, apesar de tais contrariedades, 

a sua obra atingiu um público mais vasto (Innes 2002: 370).  

Alan Ayckbourn é de longe o mais prolífico dramaturgo inglês do século XX. 

Conhecido por ser capaz de escrever uma peça completa em apenas seis dias, fazem já 

parte do seu rol cerca de 74 peças – da comédia aos musicais. No entanto, até mesmo 

Ayckbourn não tem a certeza sobre o número total (Innes 2002: 377).   

Nasceu em Hampstead, Londres, em 12 de Abril de 1939.  A sua mãe era Irene 

Maud Worley - mais conhecida como a romancista Mary James - e seu pai, Horace 

Ayckbourn, violinista da London Symphony Orchestra. Dirigiu a maior parte das suas 

obras, tendo começado no Stephen Joseph Theatre em Scarborough, onde se dedicou 

quase exclusivamente ao seu trabalho. Mais tarde, em Londres, Ayckbourn viu as suas 

peças serem levadas à cena.
1
 Peter Hall justifica a inclusão do trabalho de Ayckbourn 

no repertório do Teatro Nacional com base no facto deste dramaturgo oferecer ―an 

accurate reflection of English life…a very important social document.‖. Refere também 

ainda que as obras How the Other Half Loves (1969), Absurd Person Singular (1972), 

Men on Women on Men (1978) e Woman in Mind (1986), constituem exemplos 

particularmente claros das preocupações de Ayckbourn.
2
 

 Alan Ayckbourn recebeu mais de 35 prémios e distinções, incluindo dois 

Oliviers, um Tony, dois Molieres e Lifetime Achievement Awards, tanto do Variety 

Club como do Writer’s Guild da Grã-Bretanha. Em 1992, foi nomeado Cameron 

Mackintosh Professor of Contemporary Theatre na Universidade de Oxford e recebeu 

ainda um Montblanc de la Culture Award por ―establishing a thriving theatrical 

                                                             
1 Ayckbourn, Alan. Página pessoal. http://www.alanayckbourn.net 
2 Sir Peter Hall, The Sunday Times, 1st June 1986 – cit. Innes 2002: 378. 

http://www.alanayckbourn.net/
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tradition in Scarborough and for his dedication and commitment to it‖
3
. Em 2009, foi 

incluído no American Theater’s Hall of Fame e recebeu um Society's Special Award no 

Laurence Olivier Awards. É titular de uma série de títulos honoríficos e, em 1997, foi 

condecorado por serviços ao teatro. Em 2010, recebeu o prestigiado prémio Tony 

especial para a TV Lifetime Achievement no Teatro. As suas peças foram encenadas 

regularmente nos Estados Unidos e mais de 10 foram produzidas na Broadway e fora da 

Broadway. Em 1975, detinha o recorde do maior número de peças simultaneamente em 

cena na Broadway (The Norman Conquests e Absurd Person Singular). No entanto, 

Ayckbourn provavelmente consideraria como seu maior sucesso o facto de ter levado, 

em 2005, a sua companhia teatral de Scarborough a representar Private Fears In Public 

Places no Theaters’ Brits Off Broadway Festival. A representação desta peça durante 

um mês foi um sucesso sem precedentes, recebendo grande aclamação por parte do 

público e da crítica. O New York Times considerou-a "completamente maravilhosa" e 

todo o elenco "impecável". Em 2007, a produção de Intimate Exchanges também foi 

levada ao mesmo Festival, com a qual ele quebrou recordes de bilheteira e recebeu a 

Drama Desk Nomination para Outstanding Play.
4
  

Ayckbourn pode ser comparado a Noel Coward no brilhantismo e vivacidade 

dos seus diálogos e na observação cuidada de como as pessoas se comportam, tendo um 

humor pouco sentimental. O tom cómico de Ayckbourn, tal como em Coward, é 

frequentemente marcado por uma certa aspereza. Contudo Ayckbourn, ao contrário de 

Coward, deixa de lado as personagens elegantes e artísticas para se focar nos costumes 

da classe média-baixa na qual a sua comédia se radica, sendo esta uma das marcas da 

atenção de Ayckbourn às condições mais democráticas da sociedade do seu próprio 

tempo histórico. Paralelamente, a sua popularidade foi sendo acompanhada por um 

talento genuíno para as circunstâncias concretas do teatro (Innes 2002: 371). 

Tal como Joe Orton e Peter Barnes, Ayckbourn buscou inspiração para as suas 

peças em predecessores famosos, tendo como referência Sheridan, Pirandello, Ionesco, 

Pinter, com os quais a sua obra tinha entrado em contacto no início da sua carreira. 

Porém, Ayckbourn combina o interesse pela continuidade da tradição (que é uma marca 

definidora da comédia inglesa), honrada através da assunção de tais modelos, com o 

interesse pela experimentação técnica. A transparência da condição teatral nos seus 

textos - onde as pessoas são apresentadas como artistas; as suas identidades são as que 

                                                             
3
 Ayckbourn, Alan. Página pessoal. http://www.alanayckbourn.net 

4 Ayckbourn, Alan. Página pessoal. http://www.alanayckbourn.net 

http://www.alanayckbourn.net/
http://www.alanayckbourn.net/
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lhes são conferidas pelos seus papéis e o seu contexto social é um palco, para que tudo 

se relacione com o drama – é a extensão lógica de tendências estabelecidas no início do 

século (Innes 2002: 376).  

No final dos anos setenta, Alan Ayckbourn tornou-se o dramaturgo cujas peças 

mais foram vistas. Devido ao seu crescimento enquanto dramaturgo em Scarborough, 

fez com que as suas peças se tornassem apelativas para gerações de grupos amadores de 

teatro que trabalhavam com orçamentos apertados e com elencos restritos. A 

oportunidade que foi dada a Ayckbourn de encenar as suas próprias peças e escolher os 

actores permitiu que este fosse ainda mais leal ao Teatro de Scarborough. Foi-se 

tornando, assim, o único dramaturgo inglês que abrangeu quer a cena teatral de 

província, quer o West End. Com efeito, no final dos anos 70, Alan Ayckbourn era o 

dramaturgo mais popular e com maior sucesso comercial no teatro do West End  

(Shellard 2000: 171).  

O talento demonstrado nas suas obras atraiu não só muita admiração e inveja, 

como também uma certa tendência, pouco sensata, para as menosprezar ao ponto de as 

considerarem entretenimento para a classe média. O facto de se ter tornado tão popular 

enfureceu os seus concorrentes, que temiam a inferiorização das suas obras
 (Shellard 

2000: 171). 

As políticas sexuais e o impacto do condicionamento social no sofrimento 

individual, em particular o efeito do casamento nas mulheres e o facto de, por vezes, 

serem o objecto sexual dos homens, são uma das bases recorrentes das acções cómicas 

de Ayckbourn. O seu humor é baseado no exagero de certos padrões comportamentais 

reconhecíveis, revelando o custo psicológico a pagar pelas diferenças de classes e pelos 

estilos de vida modernos (Innes 2002: 378).  

A sua obra é caracterizada por uma imagem bem definida da classe média 

inglesa, sendo esta criada em torno de fantasias neuróticas, bem como de donas de casa 

inseguras, pais tiranos, adultérios, mulheres tristes e maltratadas. Nas palavras de 

Ayckbourn ―What one is trying to portray is normality, but you’ve got to have 

something to contrast it with, and indeed to upset it.‖ Para ele o humor não é importante 

em si próprio, mas antes pelo modo como põe em evidência os problemas sérios que 

emergem por detrás dele (Innes 2002: 379). 

 O tipo de acção que ele cria, com as suas multiplicações maníacas e os seus mal 

entendidos, a sua denúncia da inépcia social e de fantasias incongruentes, é construído 
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cuidadosamente para suscitar um riso contínuo. Até sob esta estrutura cómica, os seus 

temas são frios e potencialmente trágicos. Os casamentos que terminam, o amor 

obsessivo, a traição, a fraude e a manipulação, todos estes temas se encontram sempre 

relacionados com o sofrimento como, por exemplo, na sua obra Things We Do For 

Love, em que os gemidos de prazer sexual de uma mulher são trocados pelo pranto 

compulsivo. O suicídio é também repetidamente dramatizado, tal como a morte 

acidental.  

Nas suas melhores peças, onde as personagens são mais do que estereótipos que 

captam a simpatia do público, o engenho cómico de Ayckbourn cria uma tensão 

extrema devido a temas tão sombrios que evocam uma resposta emocional complexa. 

Nas suas peças, quanto maior o sofrimento, mais histéricas se tornam as risadas dos 

espectadores.  

Em Absent Friends (1974), o riso das personagens é sempre desadequado. 

Quando alguém do grupo exclama o quão contentes eles estão, faz com que, devido à 

sua jovialidade, um outro chore histericamente. Na mesma peça, um homem novo, que 

todos acreditam que está em sofrimento devido à morte da sua noiva, ri-se com 

complacência à medida que se lembra da perfeição romantizada do seu amor perdido. A 

pessoa que o ouve, cujo próprio casamento está a chegar ao fim, passa do escárnio ao 

desespero (Innes 2002: 378). 

Ayckbourn descreve esta sua peça como sendo ―about death and the death of 

love‖ e que deve ser encenada num ―small intimate theater where one can hear the 

actors breathing and the silences ticking away.‖ Devido a o cenário ser sempre o 

mesmo, a acção ser muito detalhada e a duração da peça ser quase a mesma da acção 

representada, a sua representação poderia tornar-se muito claustrofóbica, quase 

opressiva, sendo esta uma das grandes preocupações de Ayckbourn visto Absent 

Friends ter sido quase que um culminar da sua capacidade dramatúrgica.
5
  

A peça Absent Friends demonstra a bem-intencionada, mas desastrosa decisão 

de um grupo de amigos de convidar um velho conhecido da escola, Colin, para um chá 

com o intuito de o animarem devido à morte da sua noiva. A pressão da interacção, o 

reavivar da morte e o comportamento grosseiro de um homem enlutado, aumentaram a 

tensão entre os casais presentes. A mistura de humor, rigor e carácter comovente, bem 

como a mistura de fragilidade e luminosidade, são, na verdade, um excelente truque 

                                                             
5 http://theater.nytimes.com/mem/theater/treview.html 
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para despertar simultaneamente no público o riso e o choro, elementos típicos em 

Ayckbourn.  

A sala de estar de Diana, uma das personagens femininas da obra, é antissética o 

suficiente para ser considerada como um mausoléu. A recordação de morte que por 

momentos a visita é a da noiva de Colin, que tinha morrido afogada e quem nenhum dos 

presentes conhecia. Colin acaba por ser o amigo ausente que todos devem consolar, 

dada a sua perda. Todos se sentem obrigados a mostrarem-se pesarosos, mesmo já não 

convivendo há muito tempo com aquele amigo. Eles são, na realidade, amigos ausentes 

incapazes de admitir os verdadeiros motivos e necessidades para consigo próprios e para 

com os outros. No entanto, contrariamente ao que todos imaginavam, Colin não 

demonstra o seu pesar, mas sim um enorme entusiasmo quando lhes mostra fotografias 

da sua amada. Todavia, este sentimento tem um efeito contrário nos amigos. Quanto 

mais ele fala, congratulando os amigos pelos seus excelentes casamentos, filhos e 

carreiras, e quanto mais vai recordando memórias passadas, que eles vagamente 

relembram, mais os seus amigos anfitriões são forçados a confrontarem-se com a falha 

que separa a fantasia de Colin do sofrimento e decepção de todos eles. Mesmo assim, 

Colin não consegue reconhecer a verdade, que os seus amigos são uns falhados. O 

marido de Diana, Paul, é um homem egoísta que trai a mulher; John, marido de Evelyn 

– outra personagem feminina – é um pobre vendedor com um ilimitado repertório de 

irritantes tiques nervosos; e uma mulher alegre, Marge, que vive, porém, atormentada 

pelo seu marido acamado e com excesso de peso, Gordon. Este é o mundo suburbano de 

Ayckbourn, onde os homens tendem a ser ou malévolos ou indefesos, enquanto as 

mulheres são as suas subvalorizadas e, por vezes, maltratadas, amas-secas. Contudo, as 

personagens femininas, maioritariamente nas suas últimas peças, têm um carácter muito 

mais marcado do que o dos seus companheiros. Visto que o amor é o tema mais 

tradicional da comédia – onde as personagens femininas representam a fecundidade e a 

continuidade social – esta é o único sub-género dramático em que as mulheres dominam 

a acção dramática.
6
   

Todas as obras de Ayckbourn estão ligadas à falha completa das pessoas em 

comunicarem umas com as outras e à incapacidade de perceberem o sofrimento dos 

demais. A única excepção a esta quase regra de personagens falhadas é a mulher mais 

nova, Evelyn. Esta é uma personagem carrancuda e mesquinha com tendência para falar 

                                                             
6 http://theater.nytimes.com/mem/theater/treview.html 
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por monossílabos, normalmente ―no‖. Colin cansa-se devido a toda esta sua inércia, mas 

através das suas recordações torna-se quase tão destrutivo quanto a malícia e cinismo 

assumidos por Evelyn.  

A peça Absent Friends torna a classe média mundana por esconder por detrás da 

crueldade ocasional, do sofrimento profundo e da bravura das suas personagens, a 

humilde e calamitosa vida familiar.
7
  

Alan Ayckbourn considera-se ―basically a visual writer‖ (King 2001: 19) que 

sente que se tem enfatizado mais o aspecto oral do teatro do que o visual. Todavia, o 

autor reconhece que uma boa peça terá que combinar tanto o oral, como o visual. Ele 

acredita que uma peça falha quando o espectador pode assistir a ela ―with his eyes 

closed, listening with a serene smile on his face‖, uma vez que o lado visual é 

menosprezado. Ayckbourn prefere que quem assiste pense ― I’d better watch this, 

because I may miss something‖, ou seja, que não pode perder nada do que está a 

observar. A parte visual é o aspecto mais relevante dos requisitos teatrais e não-

literários exigidos pelo teatro.  

As peças de Ayckbourn contêm uma comédia inteiramente visual (King 2001: 

19). Ele usa o visual para tecer comentários acerca do oral através do uso de meios 

visuais como, por exemplo, o cómico de situação em que o riso decorre daquilo que se 

passa no momento. Tendo em consideração a peça Absent Friends, a personagem Paul 

atira um cigarro para John num gesto automático e este apanha-o tal como um cão 

apanha um osso. Este gesto demonstra a relação de trabalho bastante próxima que estes 

têm, uma vez que John precisa de Paul para o seu negócio vingar. Outro exemplo é 

quando John tenta dissimular a sua hostilidade em relação à sua mulher, fazendo, como 

que na brincadeira, de pugilista junto à sua face. Se o público não tomar em atenção 

pequenas atitudes como estas, talvez não seja capaz de compreender a relação que existe 

entre estas personagens. 

Após estes exemplos, torna-se claro que Ayckbourn é um dramaturgo que 

escreve as suas peças para serem representadas em palco e assistidas por pessoas que 

são não só um público que as recebe através dos seus ouvidos, mas também 

espectadores cuja compreensão deriva daquilo que vêem. O que elas ouvem inclui sons 

e linguagem, enquanto que o que elas vêem inclui o cenário, o guarda-roupa, a acção, o 

palco e símbolos visuais, por vezes irónicos, mas normalmente reveladores da 

                                                             
7 http://theater.nytimes.com/mem/theater/treview.html 
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personagem, da história e do tema. Ayckbourn tira partido da ilusão negativa das peças, 

por parte daqueles que acreditam que aquilo a que estão a assistir é uma ilusão e não 

uma realidade, para ultrapassar esta descrença e, por outro lado, realçar a condição 

teatral do palco mesmo que ele induza os espectadores a aceitarem o que eles vêem e 

ouvem como realidade. A tensão entre o realismo e a condição teatral caracteriza, desta 

forma, as peças de Alan Ayckbourn (King 2001: 29). 

A reputação de Ayckbourn baseia-se no talento como autor de comédias e 

muitos críticos concordam que as suas peças reúnem temas que retratam as falhas e as 

dificuldades da sociedade, bem como o seu declínio moral e cultural. Foram muitos os 

críticos que se pronunciaram sobre a sua obra. Michael Billington considera-o ―the best 

comic dramatist since Molière‖, ou seja, Ayckbourn tem-se tornado um dramaturgo 

com um sucesso tal que pode mesmo ser considerado como superior mesmo a uma 

grande figura da história do teatro como o mestre francês da comédia satírica, Molière. 

Peter Hall refere também que, ―in 100 years' time, when he's forgiven for being 

successful, people will read his plays as an accurate reflection of English life in the 

1960s, ’70s and ’80s‖, isto é, daqui a uns anos, o dramaturgo será lembrado como 

alguém cuja obra reflecte a sociedade do séc. XX, nomeadamente das décadas referidas. 

Eric Shorter aponta que ―Alan Ayckbourn's comedies have become such money-

spinners and he himself has won such general critical acclaim that it is difficult to think 

of him as an experimental dramatist. He has however probably done as much as any 

other living playwright to use the stage with an original sense of its scope—to stretch its 

scenic and dramatic possibilities‖. Em relação às personagens de Ayckbourn estas são 

consideradas pelo mesmo crítico nos seguintes termos ―Ayckbourn's people are both 

silly and wise. They are neither unduly clever nor outrageously dim-witted, but of 

average intelligence and average stupidity in a sturdy amalgam. And they can make 

fools of others and themselves with equal ease, thanks to either quality. They are funny 

not because they are smarter or more foolish than the rest of us, but because they are 

exactly like us, only in a slightly tightened, sharpened version, to make a particular 

brand of lopsidedness reveal its bias more theatrically.‖ As personagens não são mais 

do que o reflexo da sociedade que representam. 
8
 

  

  

                                                             
8  As citações constantes deste parágrafo foram recolhidas em http://www.enotes.com/contemporary-

literary-criticism/ayckbourn-alan-vol-18 
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Principais obras de Alan Ayckbourn 

 

Relatively Speaking, 1967 

How the Other Half Loves, 1969 

Time and Time Again, 1970 

Absurd Person Singular, 1972 

The Norman Conquests, 1973 

Absent Friends, 1974 

Bedroom Farce, 1975 

Joking Apart, 1978 

Sisterly Feelings, 1979 

Intimate Exchange, 1983 

A Chorus of Disapproval, 1984 

A Small Family Business, 1987 

Man of the Moment, 1989 

The Revenger’s Comedies, 1991 

Time of My Life, 1992 

Communicating Doors, 1994 

Comic Potential, 1998 

Things We Do For Love, 1998 

House and Garden, 1999 
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Amigos Distantes 

 

Acto I 

15 horas de Sábado 

Sala de estar em plano aberto de uma casa moderna de estilo executivo. Arcadas 

conduzem à cozinha e à porta das traseiras. Outras à porta da entrada e aos quartos. 

Mobilada essencialmente com mobília de estilo escandinavo. Muito uso de ferro forjado 

para portões no lugar das portas a separar as diferentes divisões. Também vidro artístico 

e fosco. Quadros duvidosos. Possivelmente um bar. Tudo custou uma fortuna. Chão de 

parquet com tapetes.  

No início, Evelyn, extremamente maquilhada, vestida razoavelmente na moda, uma 

rapariga sem expressão, está sentada junto a um carrinho de bebé que ela embala de 

uma forma ausente com uma mão, enquanto olha fixamente pela janela. Perto dela, em 

cima da mesa, por baixo de coberturas próprias, está servido o chá, sob a forma de 

sanduíches e bolos. Só faltam o bule e o jarro de água quente. Evelyn masca e canta 

para si própria. 

Passado um tempo, Diana entra. É mais velha, trinta e tal anos. Dá sempre a impressão 

de estar ligeiramente angustiada. Ri esporadicamente, mas é penoso. Não há muita coisa 

que escape aos seus olhos incisivos depois de anos de suspeitas genuínas e infundadas.  

DIANA: Puseste-o a dormir? 

EVELYN: Sim. 

DIANA: [a olhar para dentro do carrinho de bebé] Oooh! Parecem tão queridos assim. 

Como pequenos querubins.  

EVELYN: [sem entusiamo] Mmm. 

DIANA: Tal e qual pequenos querubins. [Ansiosa] Ele devia estar assim tão coberto, 

querida? 

EVELYN: Sim. 

DIANA: Não vai ficar demasiado quente? 

EVELYN: Ele gosta de estar quente. 
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DIANA: Ah. Estava apenas preocupada que ele não estivesse a apanhar ar suficiente. 

EVELYN: Ele está bem. Não precisa de muito ar.    

DIANA: Ah, bem… [Ela olha em redor] Bem, penso que estamos prontos para eles. O 

John já vem a caminho, dizes tu? 

EVELYN: Sim. 

DIANA: Como é que ele tem passado? Não vejo o John há séculos. 

EVELYN: Ele está bem.  

DIANA: Não tenho visto nenhum de vocês. 

EVELYN: Nós estamos bem.  

DIANA: Há séculos. Bem, estou contente por teres vindo esta tarde. O Colin vai gostar, 

tenho a certeza. De ver-nos a todos. [Pausa]  

O Paul deve estar a chegar. Acho que está outra vez a jogar squash. 

EVELYN: Ah. 

DIANA: Ele e o squash. Antes era ténis – agora é tolo por squash. Squash, squash, 

squash. Não sei o que vê naquilo. Estar toda a tarde a bater uma bola contra a parede. É 

tão barulhento. Pum, pum, pum. Nem sequer é ao ar livre. Não há ar fresco. Não pode 

ser bom para ele. O John joga squash? 

EVELYN: Não. 

DIANA: Ah. 

EVELYN: Ele não joga nada.  

DIANA: Ah, bem. Provavelmente não precisa. De exercício. Alguns homens não 

precisam. O meu pai nunca fez exercício. Até morrer. Ele parecia em forma o suficiente. 

Fazia o que queria. Quer dizer, ele nunca fez muita coisa. Ficava sentado a gritar 

connosco, as raparigas. A maior parte do tempo. Mas ficou mais calmo quando 

envelheceu. Depois de a minha mãe o ter deixado. [a olhar para dentro do carrinho de 

bebé]. Tricotaste aquele pequeno casaco para ele? 

EVELYN: Não. 

DIANA: Bonito. [Pausa] Não, às vezes acho que é esse o principal problema entre mim 

e o Paul. Quer dizer, eu sei que me estou a deitar abaixo, mas o Paul basicamente, tem 

mais pedalada – bem, há que reconhecer, ele é muito mais esperto do que eu. Há que 

reconhecê-lo. Basicamente. Quer dizer, eu era a mais inteligente na nossa família, mas 

às vezes não consigo acompanhar o Paul. Quando ele está num dia mau, penso para 

mim própria, se eu agora fosse verdadeiramente esperta, eu poderia convencê-lo ou 
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alguma coisa, mas o que quero dizer é que, na verdade, e eu sei que me estou a deitar 

abaixo quando o digo, acho que não chego para ele. [Ela reflecte] Mas ele não faria 

nada sem mim. Não estou enganada em relação a isso. Ele tem esta energia estonteante. 

Não sei onde a encontra. Ele vai para a cama muito depois de mim, acorda ao 

amanhecer, trabalha aqui em baixo – e depois lá vai ele todo o dia… eu preciso das 

minhas oito horas, não vale a pena. O que estou a dizer é que, na verdade, não o 

culparia. De todo. Se ele teve um caso. Com outra pessoa qualquer. Tu sabes, com outra 

mulher. Não o culparia, não a culparia. Não desde que mo tivessem contado. Desde que 

eu soubesse, que me tivessem contado – tudo bem. Desde que eu me sinta à vontade 

para dizer às pessoas – ―Sim, estou consciente de que o meu marido está a ter um caso 

com esta ou aquela ou com quem quer que seja…está muito bem. Sei tudo sobre o caso. 

Somos ambos adultos, sabemos o que fazemos, ele sabe que eu sei, ela sabe que eu sei. 

Por isso metam-se na vossa vida.‖ Sentir-me-ia bem com isso. Mas não vou aguentar o 

engano. Só peço que me contem. Por ele ou, então, por ela. Não necessariamente agora, 

mas numa altura qualquer. Percebes.  

[Uma pausa. Evelyn está sem expressão] 

Eu sei que ele me anda a enganar, percebes. Ele não é muito esperto e é um mau 

mentiroso como a maior parte dos homens. Se ele se dá ao trabalho, como no último 

Sábado, de me dizer que vai só ali abaixo para ver o jogo de futebol, podia ao menos 

escolher um dia em que eles jogassem em casa. [Ela levanta a toalha e inspecciona as 

sanduíches] Espero ter feito que cheguem, com tomate. Não, têm que me contar. Senão 

torna a minha vida impossível. Não posso falar com ninguém sem eles…espero que 

eles, ambos, que tenham ao menos alguma consideração por mim. [Ela assoa o nariz] 

Bem.  

[A campainha toca] 

Desculpa… 

[Diana sai] 

[Diálogo fora do palco] 

MARGE: Sou só eu.  

DIANA: Marge! 

MARGE: Andei às compras, não te rias. 

DIANA: Queres tirar o casaco?  

MARGE: Ah sim! 

[Som de sacos de compras a cair e risadas] 

DIANA: Como está o Gordon? 
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MARGE: Não muito mal… [Entra ajoujada de sacos] …coitadinho – lá deitado – com a 

cara branca como uma folha de papel… 

DIANA: [regressando] Coitado… 

MARGE: Está com um ar terrível…Olá, Evelyn. 

EVELYN: Olá. 

MARGE: Oh! Olha quem está aqui! O pequeno bebé Walter. 

EVELYN: Wayne. 

MARGE: O quê? 

EVELYN: É Wayne. O nome dele é Wayne. 

DIANA: [rindo] Walter… 

MARGE: Achava que era Walter. 

DIANA: Marge, sinceramente. Não se pode ter um bebé chamado Walter. 

MARGE: Bem, não sei. Alguém há-de ter usado o nome… [Ela grita de contentamento. 

Olha com atenção para dentro do carrinho de bebé] Oh, olhem. Olhem para a pele 

dele. É uma pele adorável, Evelyn.  

EVELYN: Obrigada. 

MARGE: Pele bonita. Olá, bebé Wayne. Olá, Wayne. Cutchi – cutchi – cutchi.   

DIANA: Ssh, Marge, ela acabou de o pôr a dormir. 

MARGE: [mais baixinho] Digui digui digui. [Sussurrando] São adoráveis enquanto 

dormem. 

DIANA: Sim… 

MARGE: [sussurrando] Parece-se com o papá. Parece-se com o John.  

DIANA: Não tens que sussurrar, Marge. Apenas não lhe berres ao ouvido.  

MARGE: [de volta aos seus sacos] Olha para este monte. Não posso ir a lado nenhum. 

DIANA: O que tens ali? 

MARGE: Tu sabes como eu sou. Conheces-me…oh, adivinha o que arranjei? 

DIANA: O quê? 

MARGE: Estás preparada? 

DIANA: Sim. 
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MARGE: Prepara-te. Fui buscar os sapatos. 

DIANA: Compraste-os? 

MARGE: Agora mesmo e não me interessa. Passei pela loja no caminho para cá. 

Pensei: não vale a pena, não me interessa, é agora ou nunca, vou tê-los, tenho que os ter. 

Então comprei-os. 

DIANA: Tenho que ver. 

MARGE: Só um instante. O Gordon vai ficar maluco… [À procura] Agora, em qual é 

que eu os pus? 

DIANA: É uma pena o Gordon. O Gordon está doente, Evelyn, não pode vir.  

EVELYN: Oh. 

MARGE: Não. Apanhou-a finalmente. A gripe anda por aí às voltas e voltas há meses, 

eu sabia que eventualmente ele ia apanhá-la. Ele estava bem ontem à noite, depois 

acordou esta manhã e tinha-a… [Encontra o saco dos sapatos dentro de outro saco] 

Aqui estamos nós… [Encontra outra coisa] Ah – quase me esquecia. É para ti. 

DIANA: Para mim? 

MARGE: É só uma coisinha. Mas vi um enquanto lá estava e sabia que tinhas visto em 

minha casa e que ias querer um… 

DIANA: Ah, sim… 

MARGE: [para a Evelyn] É um suporte. Para aquelas toalhas de papel na cozinha. 

Suporte de papel de cozinha. Já tens? 

EVELYN: Não. 

MARGE: Lembra-me. Eu arranjo-te um. 

DIANA: Que amável. Tenho que te pagar.   

MARGE: Nem penses fazer tal coisa. 

DIANA: Não, Marge, eu insisto. Estás sempre a comprar-nos coisas.  

MARGE: Eu gosto. Eu adoro comprar presentes. 

DIANA: [pegando na carteira] Quanto? 

MARGE: Não aceito, chega isso para lá. 

DIANA: Quanto foi? 

MARGE: Diana, afasta essa carteira neste preciso momento.  
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DIANA: Não, desculpa, Marge, mas vou-te pagar. 

MARGE: Diana, afastas essa carteira neste preciso momento. Evelyn, diz-lhe para a 

afastar… 

[Evelyn, entretanto,foi até à porta e está à beira de sair] 

DIANA: [reparando nela] Estás bem, querida? 

EVELYN: Bem. 

DIANA: Para onde é que ias então? 

EVELYN: À casa-de-banho. 

DIANA: Ah. Percebo. Peço desculpa. 

[Evelyn sai] 

[escolhe moedas da carteira] Vinte. Aqui tens. Não sei quanto foi, mas aqui tens. 

MARGE: Oh, francamente. [Ela deixa o dinheiro na mesa] 

DIANA: Estou contente por te ver.  

MARGE: E então porquê? 

DIANA: Ela está aqui há séculos. 

MARGE: A quem te referes – ah, sim. A Menina Faladora. 

DIANA: Eu sei que ela anda a aprontar alguma. Não confio nela. Nunca confiei. 

MARGE: Tenho que te mostrar os meus sapatos. [Começa a tirá-los da caixa] Que 

queres dizer? 

DIANA: Eu sei que aquela rapariga anda a aprontar alguma. 

MARGE: Ah, queres dizer com o…? 

DIANA: Ela e o Paul. Eu sei que sim. 

MARGE: Bem… [Mostrando um par de sapatos pouco adequados] Aqui, olha. Não 

são espectaculares? 

DIANA: Encantadores. 

MARGE: Havia em azul, o que era melhor, na verdade. Mas depois não tinha mais nada 

que ficasse bem com eles.  

DIANA: Ele não queria que eles viessem cá hoje. Por isso é que eu sei que eles andam a 

aprontar alguma. 
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MARGE: Quem? 

DIANA: A Evelyn e o John. Ele não os queria cá.  

MARGE: Quem? O Paul não queria? 

DIANA: Não. 

MARGE: [a desfilar nos seus sapatos] Olha, percebes… estas meias não ficam bem 

com eles, mas… 

DIANA: Quer dizer, por que é que ele de repente não os quer por perto? Eles andavam 

muito por aqui no passado e de um momento para o outro ele não os quer ver. 

MARGE: Estranho. Havia de outro género, sabes, com uma tira, mas achei que eles me 

cortavam aqui. 

DIANA: Ficam-te bem. 

MARGE: Sim, estou muito satisfeita. 

DIANA: Tentei que ela dissesse alguma coisa. 

MARGE: A Evelyn? 

DIANA: Agora mesmo. 

MARGE: Ah. Ela disse? 

DIANA: Não. Ela não diz nada. Por que o faria? Eu conheço o Paul, percebes. Eu sei 

que ele anda com alguém. Tenho a certeza que é ela. Ele veio para casa na outra noite, 

foi directamente lá para cima e lavou a camisa. Eu disse: o que é que te deu? Ele disse: 

bem, o que tem de mal eu estar a lavar a camisa? Eu disse: nunca lavaste nada na tua 

vida. Ele disse: bem, todos temos que começar algum dia. Eu disse: óptimo, mas por 

que é que queres começar a fazê-lo no meio da noite. E ele não teve resposta. Nada. 

Apenas ficou ali com aquilo a pingar no chão.  

MARGE: Bem… 

DIANA: Passados doze anos, começas a conhecer uma pessoa. 

MARGE: Pergunto-me se ficarão bem com aquele outro casaco. 

DIANA: O que é que ela está a fazer lá em cima? 

MARGE: Bem, ela está… 

DIANA: Aposto que está a dar uma bela vista de olhos em volta. 

MARGE: Oh, Di… 
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DIANA: Aposto que é o que ela está a aprontar. Nunca confiei nela. Ela tem mesmo 

uma carinha mesquinha, não tem? 

MARGE: Bem… 

DIANA: Aposto que foi ela que levou a minha écharpe, sabes. 

MARGE: Não me parece. Por que é que não falas sobre isso com o Paul? 

DIANA: Com o Paul? Não falamos há séculos. De facto, não. Agora que ele levou a 

dele avante e mandou os miúdos para o colégio, ainda há menos para se falar. Não sei 

porque ele os quer num internato. Nenhum deles está contente. Eu sei que não estão. 

Devias ver as cartas que eles escrevem. 

MARGE: Não sei o que dizer… [para o carrinho de bebé] Cutchi, cutchi. Olá, Walter. 

DIANA: Wayne. 

MARGE: Olá. 

DIANA: Pelo amor de Deus, não o acordes. Ele tem estado a berrar como um possesso 

quase toda a tarde. Acho que ela não o alimenta devidamente. 

MARGE: Ele parece bem e gorducho. 

DIANA: A mim não me parece muito bem acabado. 

MARGE: Di! 

DIANA: Não, a sério, olha para os olhos dele. 

MARGE: Ele está a dormir. 

DIANA: Bem, olha para eles quando ele acordar. Não me digas que é normal. Quer 

dizer, os do nosso Mark nunca pareceram assim. Nem os da Julie. E ela teve que usar 

óculos. 

MARGE: Ela fica encantadora com os seus pequenos óculos. 

DIANA: O Paul não acha. Não a deixa usá-los quando ela está em casa.  

MARGE: Bem, eu acho que é um bebé encantador. Falei com o Gordon novamente no 

outro dia acerca de adoptarmos um. 

DIANA: O que foi que ele disse? 

MARGE: Ainda não. Não quer ouvir falar disso. Tem medo, acho eu. Está sempre a 

dizer-me: não é como um cão, Marge. Não nos podemos livrar dele se não gostarmos 

dele e eu digo: nós vamos gostar, vamos crescer para gostarmos dele e depois ele diz: 

bem o que acontece se adoptarmos um e depois ele cresce e torna-se um assassino? 

Depois o que fazemos? Vão-nos culpar.   
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DIANA: Não é muito agradável. 

MARGE: Tenta convencê-lo. Não, ele vai continuar a fazer análises…até as galinhas 

terem dentes. Isso lembra-me que lhe tenho que ligar. Eu disse que ligava assim que cá 

chegasse. Ver se está a safar-se. Importas-te? 

DIANA: Não, força. 

MARGE: Ele tem o telefone ao pé da cama. 

[Marge começa a discar] 

[Evelyn regressa] 

DIANA: Encontraste o que precisavas? 

EVELYN: Tudo bem. [Ela espreita para ver se está tudo bem com o bebé, depois 

senta-se e começa a ler uma revista] 

DIANA: A Marge está a ligar ao marido. 

EVELYN: Ah. 

MARGE: [enquanto espera por uma resposta, aponta para os sapatos] Gostas destes, 

Evelyn?  

EVELYN: Fantásticos. 

MARGE: [para o telefone] Olá…Fofucho? É a Margie, querido. Como te sentes 

…ah…ah… Ouve bem, Fofucho, consegues chegar à cómoda, fofinho?... ao pé da 

janela, sim…vais encontrá-los na gaveta de cima…isso mesmo, querido…consegues 

fazer isso tudo sozinho…certo [Pausa. Para elas] Ele quer as gotas para o nariz, ele 

está todo entupido, coitadinho…[Ela está de pé a ouvir] 

DIANA: [para a Evelyn] O que estás a mascar, querida? 

EVELYN: Pastilha elástica. 

DIANA: Ah. 

EVELYN: Queres um bocado? 

DIANA: Não, obrigada. Daqui a pouco temos o nosso chá. 

MARGE: [para o telefone] Oh, querido…tens que ter cuidado, Fofucho…sim, eu sei 

que não deve estar aí…deixa lá, esfrega isso, esfrega isso melhor [tapando o telefone, 

para os outros] Bateu com a perna… [para o telefone] Estás bem? Estou aqui se 

precisares de mim. Sabes o número. Estarei em casa em breve…sim…sim…estarei. 

Ligo-te mais tarde. Xauzinho, Fofucho, xauzinho, querido. Xau. [Pausa] Xauzinho. 
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[Pausa] Xau. [Desliga] Sinceramente, não sei para que quero filhos, a viver com o 

Gordon. Compro estojos de primeiros socorros como quem compra pãezinhos.  

DIANA: Ele é muito azarado, não é? 

MARGE: Oh, é. Ele é tão grande, percebes. Acho que é um dos seus problemas. Ser tão 

grande. Nada é realmente feito ao seu tamanho. Ele bate com a cabeça nos autocarros. 

Não se pode sentar no cinema e tem problemas em caber nas calças. É um problema 

terrível. Cem quilos.   

DIANA: Sim, isso é grande. 

MARGE: É, é muito grande. A cara dele é pequena, mas isso é de ter uma cabeça 

pequenina. O pior é o resto. No outro dia alguém disse que ele parecia um saco de 

polietileno cheio de água. [Ela ri-se] 

[Diana ri] 

Oh, querida, tens que te rir. 

DIANA: Pobre Gordon. Não é justo.  

MARGE: Ele está bem. Graças a Deus. Poupa-me preocupações. 

[Elas riem-se] 

[Um silêncio. Elas olham para a Evelyn que continua a mascar, lendo] 

DIANA: [com um olhar para a Marge] Estás a gostar, não estás? 

EVELYN: É agradável… 

MARGE: Oh. Ainda tenho isto calçado. [Ela começa a trocar os sapatos] 

DIANA: Vai ser divertido ver novamente o Colin. Passados três anos. 

MARGE: Só o conheço ligeiramente. Na verdade, ele era amigo do Gordon. 

DIANA: Sim. É uma pena ele não ver o Colin. 

MARGE: O que é que aconteceu exactamente com a noiva dele? Ela morreu sem mais 

nem menos? 

DIANA: Afogada. 

MARGE: Afogada, oh… 

DIANA: No mar. 

MARGE: Ah. 
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[Ao longo do que se segue, Marge segue cuidadosamente os lábios da Diana, repetindo 

as suas palavras aqui e além, em sinal de concordância] 

DIANA: Nós conhecíamo-lo muito bem, sabes. Ele e o Paul eram inseparáveis. Depois 

o trabalho do Colin afastou-o, mas ele costumava escrever-nos esporadicamente e numa 

das cartas disse que tinha conhecido uma tal Carol, e que eles se iam casar – o que foi 

uma grande surpresa para nós porque sempre dissemos que ele nunca deixou nada 

chegar tão longe e depois a próxima coisa que ouvimos é que ela se tinha afogado. 

Então eu disse ao Paul que era melhor convidá-lo para cá vir. Quer dizer, nós 

continuamos seus amigos. Duvido que tenha algum onde está agora porque são precisos 

anos para ele conhecer pessoas e depois pensei, bem, pode ser inoportuno, embaraçoso 

saber o que lhe dizer, apenas o Paul e eu e desde que conheceu o Gordon e a ti 

ligeiramente e o John – ele claro que não conhece a Evelyn – achei que seria simpático 

se nos juntássemos para tomar chá. Ele precisa dos amigos.  

MARGE: Bem, tu conheces-me, é provável que diga a coisa errada por isso cala-me ou 

eu meto o pé na argola. Era nova? 

DIANA: Quem? 

MARGE: A noiva dele. 

DIANA: A Carol? Mais ou menos da idade dele, acho eu. 

MARGE: Oh. Trágico. 

DIANA: Sim. [Consciente da Evelyn novamente] O que estás a ler, querida? 

EVELYN: Nada.  

DIANA: Não, o que é? 

EVELYN: [vira a página de uma forma penosa e lê categoricamente] A tua felicidade 

consiste em manter contente o homem com quem vives. Doze dicas de uma mulher 

psiquiatra. 

DIANA: Ah. 

MARGE: Todos podemos aprender com isso.  

EVELYN: [lendo sem remorsos] Dica número um: despeça-se dele de manhã com um 

sorriso. Quantas de nós não se dão ao trabalho de fazer aquele pequeno esforço. Alguma 

vez chegou à mesa do pequeno-almoço sem ter passado um pente no cabelo. Vá lá, 

admita, claro que sim. Somos todos humanos. Ou não fizeram aquela pequena coisa 

extra para ficarem com um ar mais atraente de manhã cedo. Não admira que ele fuja 

para trás do jornal… 

DIANA: Tenho que ler isso. 
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EVELYN: [imparável] Vá lá, viva um pouco e dê-lhe a surpresa da vida dele. 

DIANA: Sim, é encantador, Evelyn… 

EVELYN: Torne-se a notícia do dia dele. Viverá com ele até ao fim do dia. Dica 

número dois: vá lá, mime-se a si própria com um tratamento de beleza completo.  

DIANA: Sim, obrigada, Evelyn. 

EVELYN: O quê? 

DIANA: É encantador. Vou lê-lo mais tarde. 

MARGE: Todos podemos aprender alguma coisa com isso.  

EVELYN: Não faço nada disto pelo raio do meu marido. Ele que se lixe.  

[Pausa] 

MARGE: Odiaria afogar-me. [Pausa] Não me importo com qualquer outra coisa. 

Veneno, enforcamento, assassinato – isso nunca me preocupou, mas odiaria afogar-me. 

Fica-se horrível depois.  

DIANA: Agora, é proibido ficar mórbido. Estamos aqui para alegrar o Colin quando ele 

chegar. Eu sei que isto tudo já aconteceu há dois meses atrás, mas ele deve estar um 

pouco em baixo. Não o podemos deixar pensar nisso. 

MARGE: Não. Tens toda a razão.  

[Um silêncio. O Paul entra. Ele traz vestidas as calças de fato de treino e uma 

camisola. É óbvio que esteve a fazer exercício] 

PAUL: [à medida que entra] Viste os meus sapatos nalgum sítio…? 

[Interrompe ao ver que têm companhia] Ah, olá. 

MARGE: Olá, Paul. 

EVELYN: [mal olha para cima] Oi. 

PAUL: Reunião de mães é? Como estás, Marge? 

MARGE: Muito bem, obrigada. 

PAUL: E tu, Evelyn? 

EVELYN: Ah? 

PAUL: Em forma? 

EVELYN: Sim. 
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PAUL: [olha para dentro do carrinho de bebé] O que está aqui então? O jantar de 

amanhã? 

EVELYN: Não. 

PAUL: Oh. Pensava que era o jantar de amanhã. 

DIANA: Tiveste um bom jogo? 

PAUL: Bem. Mais ou menos. O Dick não apareceu. Tive que jogar com outro colega. 

Inútil. Acabei por lhe dar oito pontos de avanço e joguei com a mão esquerda. Mesmo 

assim ganhei-lhe. Depois ele tropeçou na raquete e partiu os óculos, por isso foi um dia 

daqueles. O problema daquele clube é que não consegues progredir no teu jogo, mesmo 

que queiras. Não há competição. Um monte de velhos flácidos. 

EVELYN: [sem olhar para cima] Ouçam o Mister Universo. 

PAUL: Vê lá, vê lá. [Para a Diana] Viste os meus sapatos pretos? 

DIANA: Quais? 

PAUL: Os pretos. 

DIANA: Estão lá em cima. 

PAUL: Bem, não estavam lá esta manhã. Como está o Gordon? 

MARGE: Receio que não esteja muito bem hoje. 

PAUL: Outra vez não. 

DIANA: Que queres dizer com, outra vez não? 

PAUL: Ele está sempre doente. 

MARGE: Nem sempre. 

PAUL: Não vai trabalhar há já dois anos, certo? 

MARGE: Claro que vai. 

DIANA: Ele está a exagerar. 

PAUL: Ele sozinho é uma enfermaria completa. Por que é que não lhe arranjas um 

seguro, Marge? Fazias uma fortuna em poucos dias. 

MARGE: Continua. 

PAUL: Certo. Deixo as meninas com isso, se não se importam. Xauzinho. Tomem conta 

de vocês. Tenho coisas para fazer lá em cima. 

DIANA: Não te demores, querido. 
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PAUL: Que queres dizer? 

DIANA: Quer dizer, não fiques lá muito tempo. 

PAUL: Não, tenho apenas algum trabalho para fazer, é só isso.  

DIANA: Bem, o chá está pronto num minuto. Tens de vir cá abaixo. 

PAUL: Não. Não me queres aqui, eu vou… 

DIANA: Tu tens que vir para o chá. O Colin está a chegar. 

PAUL: Que Colin? 

DIANA: O Colin. Tu sabes, Col… 

PAUL: Ah, esse Colin. Ai está? 

DIANA: Oh, não sejas estúpido. Tu sabes que está. Eu disse-te. 

PAUL: Disseste? 

DIANA: Planeei isto há quinze dias. 

PAUL: Nunca me falaste disso. 

DIANA: E lembrei-te esta manhã. 

PAUL: Não me disseste. 

DIANA: Esta manhã, eu disse-te. 

PAUL: Desculpa, tu não me disseste esta manhã que ele vinha. Tu não me disseste nada 

esta manhã. Eu saí antes de te levantares.  

DIANA: Bem, então deve ter sido ontem de manhã. 

PAUL: É mais provável. Mas mesmo assim não me disseste. 

DIANA: Disse-te muito claramente. 

MARGE: Se calhar esqueceste-te, Paul. 

PAUL: Não. Desculpa, eu não me esqueci. Nunca me esqueço das coisas. Estão a falar 

com o homem errado. Eu dirijo um negócio em que não me esquecer das coisas é mais 

importante do que a minha vida. Treinei-me a mim próprio para não o fazer. Nunca me 

esqueço. 

MARGE: Bem, desculpa, eu…  

PAUL: Sim, tudo bem. Só não me venhas com o ―se calhar esqueceste-te‖ porque 

comigo isso não resulta… 
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DIANA: Olha, Paul, importaste-te de parar de descarregar na Marge por alguma 

razão… 

PAUL: Não estou a descarregar em ninguém. Olha, tenho muito trabalho para fazer lá 

em cima… 

DIANA: Ora, Paul, não podes fazer isso. O Colin está a chegar. Ele é teu amigo. Não 

podes ir assim lá para cima… 

PAUL: Desculpa, ele não é meu amigo. Nunca foi meu amigo… 

DIANA: Como podes dizer isso? 

PAUL: Apenas aconteceu conhecê-lo, só isso. Só lhe vais ter que dizer quando ele 

chegar que pedes desculpa, que eu não fazia ideia de que ele vinha, que ninguém me 

disse e que eu tinha muito trabalho para fazer lá em cima. 

DIANA: Não podes fazer isso… 

PAUL: Desculpa… 

DIANA: Não tens trabalho para fazer. 

PAUL: Acabou. Mais não. Não vou continuar com isto. Vou lá para cima. Não quero 

ouvir mais nada sobre isto. Tenho muito trabalho para fazer. Desculpem-me por favor. 

[Paul sai. Um silêncio] 

DIANA: Eu disse-lhe que o Colin vinha. Disse-lhe ao pequeno-almoço. Enquanto ele 

comia os cereais. Eu disse-lhe. Ele faz sempre isto. Todas as vezes que eu – [Chorosa] 

Perdi imenso tempo para ter isto pronto. 

MARGE: Está tudo bem, Di… 

DIANA: Não está tudo bem. Ele está sempre a fazer isto. Ele faz sempre isto. Eu disse-

lhe. Especialmente… [Ela sai a correr para a cozinha] 

MARGE: Oh, meu Deus. 

[Evelyn divertida, dá um pequeno grunhido, ostensivamente por causa da revista] 

[Marge olha para ela] 

Evelyn, posso dar-te uma palavrinha? 

EVELYN: O quê? 

MARGE: Quero que me respondas honestamente. Quero que sejas absolutamente 

sincera comigo. Fazes isso por favor? 

EVELYN: O quê? 
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MARGE: Foi-me dado a conhecer que tu e o Paul…têm…bem… 

EVELYN: O quê? 

MARGE: Acho que sabes do que estou a falar. 

EVELYN: Não. 

MARGE: Que tu e o marido dela têm…é verdade? Sim ou não? 

EVELYN: O que é que é verdade? 

MARGE: Pousas essa revista um segundo, por favor. 

EVELYN: [colocando a revista de lado penosamente] Sim? 

MARGE: É verdade ou não? Sim ou não? 

EVELYN: O quê? 

MARGE: Andas a…ter…um caso amoroso com o Paul? 

EVELYN: Não. 

MARGE: Estás a falar a sério? 

EVELYN: Eu disse que não. 

MARGE: Ah. Bem. Está tudo bem então.  

[Pausa] 

EVELYN: Tivemos relações no banco de trás do carro dele na outra tarde, mas não lhe 

chamaria um caso amoroso.  

MARGE: Tu e o Paul tiveram relações? 

EVELYN: Sim. 

MARGE: Que nojento. 

EVELYN: Não foi muito agradável. 

MARGE: E tens o descaramento de vires e sentares-te na casa dela… 

EVELYN: Ela convidou-me. [Pausa] Ela não precisa de se preocupar. Não estou 

disposta a repeti-lo. Ele tinha estado a jogar squash e estava horrível. 

MARGE: A Diana sabe disto, sabes. 

EVELYN: Então ele deve-lhe ter contado. Eu não contei. 
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MARGE: Ela não é parva. Juntou dois e dois. Ele não queria nada que viesses esta 

tarde. É sinal de uma consciência pesada. 

EVELYN: Acho mais provável que seja por não gostar lá muito de mim. 

MARGE: Ele gosta de ti o suficiente para… 

EVELYN: Não depois do que eu lhe disse. 

MARGE: O que disseste? 

EVELYN: Disse-lhe muito obrigada. Que tinha sido tão excitante como fazer amor com 

um saco de cimento húmido e se fazia a fineza de me levar a casa. 

MARGE: Não foi uma coisa muito agradável de se dizer. 

EVELYN: Ele é horrível. 

MARGE: Que coisa para se dizer. 

EVELYN: Horrível. Pior do que o meu marido e já é dizer muito. 

MARGE: Coitado do John. Deus lhe valha por estar casado contigo. 

EVELYN: Porquê? 

MARGE: Bem. Realmente. 

EVELYN: Todos eles pensam que são peritos com as mulheres. Normalmente, nenhum 

deles o é. E quando finalmente o são, a maior parte já não está à altura. 

MARGE: Fala por ti. 

EVELYN: E falo. Já experimentei um número suficiente para saber. [Ela lê] 

MARGE: Um dia destes o teu marido vai descobrir. 

EVELYN: Ele sabe. 

MARGE: Ele sabe? 

EVELYN: Não pode fazer nada. 

MARGE: Ele sabe sobre ti e o Paul? 

EVELYN: Provavelmente. Não se queixa. 

MARGE: Por que não? 

EVELYN: Bem – ele depende do Paul para os negócios, não é? Sem o Paul, ele tem 

problemas. Trabalho antes do prazer, é o lema do John. 

MARGE: Parece que também é o teu. 
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EVELYN: Não há muito prazer em estar aqui, pois não? 

MARGE: Desculpa, eu acho a tua atitude bastante nojenta. Sem coração, cruel e 

nojenta. 

[Evelyn ignora-a e continua a sua leitura] 

[para o carrinho de bebé] Pobre criancinha. Se apenas ele soubesse. Pobre pequeno 

Walter. Cutchi, cutchi…Tu és apenas uma pequena ordinária sem coração…cutchi, 

cutchi. 

EVELYN: Se queres saber, esses teus sapatos são uma péssima compra.  

MARGE: E o que é que te importam os meus sapatos? 

EVELYN: Comprei uns. Alargam passados dois dias e a tinta pinta os pés. 

MARGE: Não tenho mais nada para te dizer. 

EVELYN: De qualquer forma, estão fora de moda. 

MARGE: Não te quero ouvir mais. 

[Campainha. Ambas esperam] 

É melhor uma de nós atender, não?   

EVELYN: Sim. 

[Campainha] 

MARGE: Acho melhor ser eu. 

[Diana entra] 

DIANA: Era a campainha, não era? 

MARGE: Ah, era? Sim, achámos que a tínhamos ouvido. 

DIANA: E se é o Colin? Não sei o que vou dizer se for… 

[Diana sai] 

MARGE: Vês o que fizeste? 

EVELYN: Desculpa? 

MARGE: A eles. Ao Paul e a ela. Vê o ambiente entre eles. Tudo obra tua. 

EVELYN: Minha? 

MARGE: De quem mais? 
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EVELYN: Queres mesmo saber de quem mais? 

MARGE: Espero que tenhas a noção. 

EVELYN: Se queres mesmo saber de quem mais, é melhor passares-me a lista 

telefónica. Ele já deve ir a meio das páginas amarelas. Desde que se mexa, ele está 

interessado. 

[John entra. Uma figura sacudida e impaciente] 

JOHN: Olá, olá. 

MARGE: Olá, John. 

EVELYN: Demoraste. 

JOHN: Só passam vinte minutos. 

EVELYN: Demoraste. 

JOHN: [amavelmente] Sim. [Ele mexe-se de um lado para o outro]  

MARGE: Onde é que foi a Di? 

JOHN: Não sei. Lá para cima, acho eu. [Enfiando a cabeça dentro do carrinho de bebé] 

Olá, filho. Diz olá ao Papá. 

EVELYN: Não faças isso. 

JOHN: Ah? 

EVELYN: Ele está a dormir. 

JOHN: Não devia estar. Assim não vai dormir hoje à noite. 

EVELYN: Nunca dorme, seja como for. 

JOHN: Mantém-no acordado durante o dia, é o segredo. Abana o guizo ao pé do ouvido 

dele de dez em dez minutos. 

EVELYN: Fantástico. 

JOHN: Onde está o Paul? 

MARGE: Lá em cima. 

JOHN: Ah. Foram ambos para a cama, foi? [Ele ri] 

[Marge olha furiosa para a Evelyn] 

Nada do Colin ainda? 

MARGE: Ainda não. 
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JOHN: Bem, espero que se despache. Para acabarmos com isto de uma vez. 

EVELYN: Achava que ele era supostamente um amigo vosso. 

JOHN: Era, sim. 

EVELYN: Parece mesmo.  

JOHN: Não o vejo há séculos. De qualquer forma – não sei o que lhe dizer. Não 

conhecia a namorada dele. Quer dizer, é difícil. 

MARGE: Não me parece que ele vá querer falar da Carol. 

JOHN: Não? 

MARGE: Não acho. Ele vai querer esquecer. 

JOHN: Espero que sim. Odeio a morte. Dá-me arrepios. 

EVELYN: Deixa-te disso. 

JOHN: Dá mesmo. 

EVELYN: Tu? 

JOHN: Fico todo…uhhhh. [Ele estremece] Não fales disso. 

EVELYN: [ri] Morte, morte, morte. 

JOHN: Cala-te. 

[Evelyn ri] 

[Silêncio. A Marge tira para fora o seu tricô] 

MARGE: Espero que eles desçam antes de ele chegar. 

JOHN: Vergonhoso. Numa tarde de Sábado. O que virá a seguir. [Pausa. Ele agita-se 

mais um pouco] Arranjei aquele indicador do nível do combustível. 

EVELYN: Oh. 

JOHN: 100€. [Ele ri] Tinha um arame solto. Disse à menina que era defeituoso. Ela não 

sabia mais. 100€ [Pausa] Arranjei um espelho retrovisor por 35€ Faltava-lhe um 

parafuso. Arranjei um daqueles ao virar da esquina e ele deixou-me ficar com um tapete 

interior de graça. Ele ia deitá-lo fora. Não foi mau, pois não? 

EVELYN: Óptimo. 

JOHN: Tu é que querias um tapete para o carro. 

EVELYN: Tá. 
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JOHN: Não consigo fazer nada certo, pois não? 

EVELYN: Eu conheço-te. Não vai caber quando o lá colocares. 

JOHN: Vai caber. 

EVELYN: Não, não vai porque arranjaste-o barato. 

JOHN: Vai caber. 

EVELYN: Nada do que alguma vez arranjaste para nós está bem. Tenho um aspirador 

com tiras de elástico pendurado nos anexos porque as arranjaste de um outro modelo 

barato.   

JOHN: Oh, vá lá. 

EVELYN: Tenho uma batedeira eléctrica que não consigo usar porque atira a comida 

pelo raio da parede acima. 

JOHN: Isso é apenas porque tem a tigela errada, só isso. Apenas a tigela errada. 

EVELYN: Então por que é que não temos a tigela correcta? 

JOHN: Estou a ver se deito a mão a uma. São difíceis de encontrar. 

EVELYN: Mas ela nunca teve a tigela certa. 

JOHN: Eu sei que não. Para começar, como é que achas que a arranjei barata? 

EVELYN: Oh, desisto. [Ela lê] 

JOHN: Gostas mesmo de arranjar problemas. [Ele a brincar faz de conta que dá socos 

junto à cara dela] Bam, bam… 

EVELYN: Vai-te embora. 

[John faz de pugilista à volta da sala] 

[Diana regressa] 

JOHN: Aqui está ela. Divertiste-te lá em cima? 

MARGE: O Paul vai descer? 

DIANA: Não faço a mínima ideia. Não faço mesmo a mínima ideia. Fiz o meu melhor. 

Acabei agora de desistir. Provavelmente nós é que nos vamos ter que arranjar. Neste 

caso, vamos ter que lidar sozinhos com o Colin, pois vamos? 

JOHN: Sem o Paul? 

DIANA: Aparentemente ele está muito ocupado para ver o seu suposto melhor amigo.  
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JOHN: Se o Paul não vai cá estar, vai ser um pouco… 

DIANA: Bastante. O que é isso que estás a tricotar, Marge? 

MARGE: Oh, apenas uma camisola para o Gordon. 

DIANA: É uma cor adorável. 

MARGE: Sim, gosto bastante. Espero que a use para proteger o peito dele. Assim que 

ele sair com aquele vento… 

JOHN: Como está o velho Gordon? Ele vem? 

MARGE: Infelizmente não está lá muito bem. 

JOHN: Oh, que pena. Ele tem isso há já muito tempo, não tem? 

MARGE: Tem o quê? 

JOHN: Isso – intoxicação alimentar, não é? 

MARGE: Isso foi há semanas atrás. Agora é algo bem diferente. 

JOHN: Ah. [Ele mexe-se de um lado para o outro] 

DIANA: Não te queres sentar, John? 

JOHN: Não, estou bem, obrigado. Não gosto muito de me sentar. 

EVELYN: Senta-te, pelo amor de Deus. 

JOHN: Não gosto de me sentar. Não aprecio. 

EVELYN: Ele nunca se vai sentar. Acho que nunca o vi sentar-se. Ele faz as refeições a 

dançar à volta da mesa. 

JOHN: Prefiro estar em pé, apenas isso. 

[Pausa. Ele mexe-se de um lado para o outro] 

DIANA: [tensa e estridente] John, sentas-te por favor, antes de me pores maluca. 

JOHN: [senta-se] Desculpa. Desculpa… 

DIANA: Desculpa. 

JOHN: Não, a culpa é minha. Desculpa. 

DIANA: Desculpa, John. 

JOHN: Não há que desculpar. Está tudo bem. 
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EVELYN: Nunca vais conseguir que ele se sente quieto, garanto-te. [Eles sentam-se. 

Evelyn canta, masca e lê. John tenta estar quieto. Diana senta-se, olhando fixamente 

para ela, mergulhada em preocupação. Marge analisa o padrão do tricô] 

MARGE: [por fim] Acho que me enganei. Tenho doze pontos a mais. Como diabo é que 

arranjei doze pontos a mais.  

[Finalmente, Paul entra]  

JOHN: Olá, olá. Ele chegou. 

[Paul está de pé, observando a sala, fazendo a sua presença notada. Ele senta-se] 

PAUL: Bem. Aqui estou então. 

DIANA: Assim o vemos. 

PAUL: Era o que querias, não era? 

DIANA: Não tenho assim tanta certeza. 

PAUL: Bem, decide-te. Vou lá para cima novamente. 

[Silêncio]  

JOHN: Paul, podemos dar uma palavrinha rápida sobre Eastfield, que achas? 

PAUL: Agora não, se não te importas. 

JOHN: É só que se me deres o teu aval, poderei avançar com a encomenda. 

PAUL: Olha, não estou com disposição para falar sobre Eastfield neste momento, John. 

Temos reunião caótica para tomar chá. É indelicado falar-se sobre negócios ao chá. [Ele 

descobre o suporte para as toalhas de papel] O que é isto? De onde é que isto veio? 

DIANA: Não é nada. É apenas um suporte para as tolhas de papel da cozinha, só isso. 

PAUL: É teu? 

DIANA: Sim. 

PAUL: Para que é que saíste e compraste outro? 

DIANA: Não fui eu. 

PAUL: Ainda montei um no outro dia. Quantos destes é que queres? 

MARGE: Ah bem… 

PAUL: [a rir-se para a Marge] Cozinha, envolvida em toalhas de papel. 

MARGE: Dá sempre jeito ter um a mais. 
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[Pausa] 

PAUL: Não sei sobre o que é que vamos falar com este amigo. Já não o vemos há três 

anos. Nem sequer sei o nome da namorada dele. 

DIANA: Carol. 

PAUL: Bem, já é alguma coisa. Quer dizer, não sei que bem isto lhe vai fazer. Vir cá a 

casa falar connosco sobre isso.   

DIANA: Provavelmente ele não vai querer falar do assunto. 

PAUL: Então do que é que se pode falar mais? É embaraçoso, não é? 

DIANA: Por que há-de ser embaraçoso? Alguém que conheces desde há muito tempo 

perdeu alguém muito querido para ele. Parece natural convidá-lo para vir cá a casa e 

confortá-lo um pouco.  

PAUL: Ele aqui vai receber montes de conforto. 

MARGE: Podemos tentar. É apenas por uma hora. 

JOHN: Desde que ele não comece a falar sobre morte, eu não me importo. Se ele 

começa a falar de morte ou de morrer, estou fora. 

EVELYN: Não sei porque vieste. 

JOHN: Bem – como diz a Di, é – simpático. 

EVELYN: Tu não gostas dele. 

JOHN: Do Colin? Não tinha nada contra ele. 

EVELYN: Tu disseste que não gostavas dele. 

JOHN: Não tinha nada contra ele. 

PAUL: Eu não gostava dele. 

DIANA: Vieste muitas vezes com ele cá a casa. 

PAUL: E não. 

DIANA: Costumavam vir para nossa casa todas as sextas e sábados. Tu e ele. 

Costumávamos chamar-vos os homens do vaso de flores.  

PAUL: Ele costumava seguir-me. 

DIANA: E o Colin sempre se interessou pela minha irmã Barbara e eu lá tive de ficar 

contigo. 

PAUL: Muito engraçado.  
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DIANA: É verdade. De facto, ambas gostávamos do Colin. 

[John e Marge riem novamente] 

PAUL: É manifestamente falso. Isso é mentira. 

DIANA: Só estava a brincar… 

PAUL: Se queres saber o que era de facto… 

DIANA: Estava a brincar. 

PAUL: Se queres mesmo saber… 

DIANA: Era uma piada. 

[Paul acalma-se] 

PAUL: Seja como for. Voltando a isso, por que é que achas que nós vínhamos cá para 

casa? 

DIANA: Não duvido. 

PAUL: Bem. 

DIANA: Saíste a perder, não foi? 

PAUL: Tal como tu. 

DIANA: Foste tu que o disseste, não eu. 

MARGE: Olhem, não podemos discutir. 

DIANA: Não estou a discutir. 

PAUL: Nem eu. 

MARGE: Quer dizer, o Colin não o vai querer. Ele vai querer sentir que está entre 

amigos e não entre inimigos.  

EVELYN: [na sua revista] Está aqui uma história terrível. Este tipo ficou maluco só 

porque esta rapariga o beijou. Anda por aí a correr e a cantar. 

MARGE: Acho que isso era para ser romântico, Evelyn. 

EVELYN: Eles deviam interná-lo para sempre, se queres a minha opinião. 

DIANA: Se realmente te sentias atraído pela Bárbara, admiro-me que não tenhas saído 

com ela. Tiveste a oportunidade. 

PAUL: Esquece o que eu disse. 

DIANA: Quer dizer, porque não o fizeste? 
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PAUL: Será que vocês, por favor, são testemunhas de que não fui eu que comecei esta 

conversa?     

DIANA: Responde-me. 

PAUL: São todos testemunhas, obrigado. 

DIANA: Se te sentiste assim tão atraído… 

PAUL: Oh, meu Deus. 

DIANA: Esquece. Já andas a compensar, não andas? 

PAUL: Que queres dizer com isso? 

MARGE: Ora, Di… 

DIANA: Eu disse, já andas a compensar, não andas, querido? Com o teu outro 

pequeno… 

MARGE: Por que é que não tomamos agora todos uma chávena de chá? Não seria uma 

boa ideia? 

[O telefone começa a tocar]   

PAUL: Não. Eu quero que me expliques aquele último comentário, se não te importas. 

MARGE: Ora Paul, Paul… 

DIANA: Esquece. 

PAUL: O meu outro quê? 

MARGE: [em pé entre eles, com os braços abertos] Ora, Di… Paul… 

DIANA: Tu sabes. 

JOHN: Devo atender? 

PAUL: O meu outro quê? Quero ouvir o resto da frase. 

DIANA: Sabes perfeitamente bem do que estou a falar. 

MARGE: Di…Paul… 

JOHN: Vou atender, posso? 

PAUL: Não faço a mínima ideia do que estás a falar, desculpa. 

DIANA: [aponta para a Evelyn] Bem, aposto que ela sabe. Pergunta-lhe a ela então. 

MARGE: Di…Paul… 
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EVELYN: Ah? 

JOHN: [que tinha atendido o telefone] Estou. Podia falar mais alto, por favor. 

DIANA: Sim, tu. Não estejas aí sentada com ar tão inocente e presunçoso. Sei tudo 

sobre vocês.  

PAUL: Por que é que estás a envolver a Evelyn nisto? 

JOHN: Ah, olá Gordon. [para a Marge] É o Gordon. 

MARGE: Gordon. Oh, meu Deus. [Ela arranca-lhe o telefone] 

DIANA: Se alguém envolveu a Evelyn nisto, foste tu. 

MARGE: Olá, Fofucho. 

DIANA: Foste tu quem literalmente a envolveu. 

MARGE: Meu querido, o que se passa? 

PAUL: Não sei do que estás a falar. Será que alguém teria a simpatia de me dizer do 

que é que ela está a falar. 

MARGE: Ele entornou o xarope da tosse na cama. 

DIANA: Tu sabes muito bem de que raio estou a falar. Estou a falar de ti e dela, seu 

filho da mãe. 

MARGE: Chegou ao colchão, amor? 

EVELYN: Vou para casa. 

DIANA: Sim, vai para casa, minha cabra. 

PAUL: Ai não, não vais. Ficas onde estás, Evelyn. Se ela diz coisas deste género, vai ter 

que provar.  

DIANA: Não o tenho que fazer. Eu sei. 

EVELYN: Adeus. 

JOHN: Não podemos ir agora. O Colin está a chegar. 

EVELYN: Que vá para o inferno. 

PAUL: Ela está apenas histérica. 

MARGE: Consegues dormir no lado seco até eu chegar? 

PAUL: A mulher está histérica. Agora ouve, Di… 

DIANA: [aos gritos] Não chegues perto de mim. 
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MARGE: Oh, não. Também tens no teu pijama? 

[O bebé começa a chorar] 

EVELYN: [furiosa] Agora acordaram-no. 

JOHN: Eu não o acordei. 

PAUL: Quer dizer, sinceramente, como pode um homem viver com uma mulher assim? 

MARGE: Fofucho, como é que puseste isso nas calças…bem, olha, tira-as fora, 

querido. Tira a parte de baixo. 

JOHN: Onde vais? 

EVELYN: [começa a puxar o carrinho de bebé para fora] Vou levá-lo para casa. 

JOHN: Oh, Evelyn… 

PAUL: Quer dizer, não sou razoável? 

MARGE: Há mais na gaveta de baixo. Aquelas às riscas. 

JOHN: [atrás dela a chamá-la] Evelyn. 

MARGE: Sim, bem, vais ficar pegajoso. Vais ter que lavar. 

[Campainha] 

DIANA: Como consegues estar aí em pé com um maldito olhar tão inocente… 

PAUL: Ouve, se me puderes dizer do que estou a ser acusado, talvez te possa responder. 

[Campainha] 

JOHN: Acho que é a campainha. 

MARGE: Não, mantém-te quente, Fofucho, mantém-te quente… 

[Evelyn entra novamente com o carrinho de bebé, ele continua a chorar] 

JOHN: O que estás a fazer? 

EVELYN: Não posso sair por ali. Está alguém à porta. 

DIANA: Sai da minha casa. 

EVELYN: Estou a tentar. 

MARGE: Adeus, querido. 

JOHN: Deve ser o Colin. 
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MARGE: Adeus. 

PAUL: O Colin? 

EVELYN: Vou levar o Wayne para o jardim. 

MARGE: Adeus. [Ela desliga]  

JOHN: Não vás para casa, Evelyn. 

PAUL: Agora ouçam, Di, Marge… 

EVELYN: [à medida que sai] Posso? 

[Evelyn sai para a cozinha com o carrinho de bebé]  

MARGE: Ele entornou o xarope da tosse não só no lençol, mas também na almofada. 

[Campainha] 

PAUL: Podem ouvir-me um minuto? 

MARGE: …as calças do pijama limpas… 

PAUL: Marge, por favor. Importas-te? Di, controla-te, Di. 

DIANA: O quê? 

PAUL: O Colin já chegou e está à porta. 

DIANA: Oh, não. 

[Diana corre para a cozinha] 

PAUL: Di… 

MARGE: Faço-o entrar? 

PAUL: Fazes esse favor, Marge. Pareces ser a mais calma entre nós. 

MARGE: Não estou calma, acredita. Aquele xarope já deve ter passado o lençol de 

baixo directamente ao colchão. [À medida que vai] Não sei como vou tirar aquilo, não 

sei mesmo. 

[John e Paul ficam a sós] 

[Paul passeia com ritmo, John mexe-se de um lado para o outro]  

PAUL: Contaste-lhe? 

JOHN: A quem? 

PAUL: À Di. 
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JOHN: Sobre o quê? 

PAUL: Sobre a Evelyn e eu. 

JOHN: Eu não. Porque o faria? Quer dizer, como na altura dissemos, foi apenas uma 

daquelas coisas que acontecem, não foi? 

PAUL: Certo. 

JOHN: Não volta a acontecer. 

PAUL: De certo que não. 

JOHN: Lá está. Resolvemos o caso, não resolvemos? 

PAUL: A Evelyn contou à Di? 

JOHN: Acho que não. 

PAUL: Não vejo porque o faria. 

JOHN: Nenhuma razão para tal. Apenas uma daquelas coisas, não foi? Não estou 

ressentido. Foi um choque e pêras quando ela me contou. Mas não estou ressentido. 

PAUL: Alguém lhe contou… 

[Marge anuncia o Colin]  

MARGE: Aqui está ele. 

COLIN: Paul. 

PAUL: Colin, meu velho companheiro, como estás? [abraça-o] 

COLIN: Contente por te ver, John… 

JOHN: [dá-lhe um aperto de mão] Olá, Col. 

COLIN: Oh, é bom vê-los a ambos. Como estão? 

PAUL: Óptimos. 

JOHN: Bem. 

COLIN: Onde estão as meninas então, onde estão as meninas? 

PAUL: Ah – hhmm – a Di saiu mesmo agora para a cozinha. 

COLIN: A tratar das coisas dela? 

PAUL: Sim, mais ou menos. E – hhmm – a Evelyn está com o bebé. 

COLIN: Ah, sim. Tens um bebé. 
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JOHN: Certo. 

COLIN: Menino ou menina? 

JOHN: Menino. Wayne. Quatro meses. 

COLIN: Fantástico. Foi o que sempre quiseste, não foi? Lembro-me sempre disso. 

Quando nós os quatro costumávamos estar juntos, tu sabes, tu, eu, o Gordon, o Paul – o 

que é que o Gordon queria ser, jogador de criquete, não era? – costumavas dizer sempre, 

eu quero é casar e ter um filho. 

JOHN: Certo. 

COLIN: Fantástico. Parabéns. Fiquei triste por saber do Gordon, Marge. Está doente, 

dizes tu? 

MARGE: Receio que sim. 

COLIN: Pobre Gordon, tem cá uma sorte. Ele não se estava a sentir muito bem quando 

fui embora, pois não? Exactamente. Ele estava doente na festa de despedida. 

MARGE: Foi alguma coisa que ele comeu. 

COLIN: [a rir-se para os outros] Saiam-me da frente, saiam-me da frente. Lembram-se. 

Estávamos todos ali sentados, a falar calmamente e depois, saiam-me da frente, saiam-

me da frente. A sair a correr da sala, toda a gente a dispersar para se cobrir. Ele atira-se 

para a porta e abre-a e vomita para dentro dos arrumos. [ele ri] Nada sério, espero? 

MARGE: Não, não. Ele parece sempre pior do que realmente está. [Com uma 

gargalhada] Acho que ainda não está às portas da morte. 

[Pausa]  

COLIN: Bom. 

MARGE: Eu vou – vemo-nos num minuto. 

COLIN: Certo. 

[Marge vai para a cozinha] 

Isto é bom, este lugar, não é? Muito agradável na verdade. Há quanto tempo tens isto, 

Paul? 

PAUL: Oh, perto de dois anos. 

COLIN: Agora sabemos para onde vai o dinheiro. Eu era capaz de assentar para ter uma 

coisa assim. Não o farias, John? Sim, eu assentava. 

JOHN: Sim. 
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PAUL: Queres sentar-te? 

COLIN: Obrigado. [Ele senta-se] Muito agradável. 

PAUL: Como te estás a sentir? 

COLIN: Oh, mais ou menos. Perdi um pouco de peso ultimamente, isso ajuda. 

JOHN: Sim. 

PAUL: Col? [Oferece um cigarro]  

COLIN: Não obrigado. 

[Paul pega num, com a atitude de quem quase se esquecia atira um para o John que o 

apanha]  

JOHN: Obrigado Paul. 

[Pausa] 

COLIN: Diz-me lá outra vez o nome da tua mulher, John, que eu esqueço-me? Antes de 

a conhecer. 

JOHN: Evelyn. 

[John acende o isqueiro intermitentemente num esforço para conseguir acendê-lo]  

COLIN: Evelyn. É isso. A Di escreveu-me e disse-me. Esqueci-me. Desculpa. 

JOHN: Não faz mal. Eu próprio me esqueço às vezes.  

[Colin ri] 

COLIN: Ela não é daqui, é? 

JOHN: Não. Ela tem cá parentes. 

COLIN: Ah. Achas que eu vou aprovar? 

JOHN: Ah? 

COLIN: Achas que eu a vou aprovar? 

JOHN: Bem, sim. Espero que sim. 

COLIN: Ela é fixe, Paul? 

PAUL: Ah? 

COLIN: Esta Evelyn dele? Achas que ele se saiu bem? 

PAUL: Ah, sim saiu-se bem. 
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COLIN: O John soube sempre escolhê-las. 

PAUL: Sim 

[Pausa] 

[Marge entra com bases para o bule e para o jarro de água quente]  

MARGE: [a sussurrar com embaraço] Com licença. Nós estávamos a fazer o chá. 

Agora, a Di quer a carteira dela. Está…? Ah, sim. Não demora um minuto. 

[Ela sai]   

COLIN: Ela não mudou. 

PAUL: Não. 

COLIN: Nós costumávamos ter um nome para ela, não tínhamos? Quando o Gordon a 

levou a sair pela primeira vez. 

PAUL: Não me consigo lembrar. 

COLIN: Era…consegues, John? 

JOHN: Não. Alguma coisa. Não me consigo lembrar. 

PAUL: Não. 

COLIN: Era escaravelho ou aranha ou qualquer coisa. Vou-me lembrar, há-de vir-me à 

ideia. 

[Pausa] 

JOHN: Pareces bem, Colin. 

COLIN: Sinto-me bem. 

JOHN: Parece-lo. 

[Pausa] 

COLIN: Não vim cedo, pois não? 

PAUL: Não, não… 

JOHN: Não. 

[Pausa] 

COLIN: Sim. Deves ter-te saído muito bem, não foi, Paul? 

PAUL: Umas vezes melhor que outras.  
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JOHN: Tudo em que toca. 

COLIN: Aposto. Vocês continuam unha com carne, acertei? 

JOHN: Oh, bem, tu sabes. Quando os nossos caminhos se cruzam. De vez em quando 

fazemos um favor um ao outro. 

PAUL: Geralmente é só para um lado. 

JOHN: Oh, vá lá. 

PAUL: Normalmente. 

JOHN: Sim, normalmente. Nem sempre, mas normalmente. 

PAUL: Ele continua a ser o raio do pior vendedor do país. Sou o único que compra o 

material da treta que ele vende. Tenho para aí quinhentas latas daquela porcaria. Não 

posso dar a ninguém. 

COLIN: O que é? 

PAUL: Comida para gato. Supostamente. É o que lhe chamam. Ainda não consegui 

conhecer um gato que coma aquilo e sobreviva. Porcaria. Não dava aquilo a um cão. 

COLIN: Podias experimentar no Gordon. 

JOHN: Não, agora a sério, Paul, era sobre o que te queria falar. Aquela nossa linha em 

particular não está a vender assim tão bem. Não tem muito conteúdo, é só embalagem. 

Agora, eles apresentaram esta nova linha…  

PAUL: Continua. Eles descobriram o antídoto. 

[Colin ri] 

JOHN: Não, a sério, Paul. 

PAUL: Agora não. 

JOHN: Não, a sério, uma palavrinha… 

PAUL: A sério, John, não. 

JOHN: Vai-se arrepender. 

[Marge regressa] 

MARGE: [no mesmo sussurro embaraçado, como anteriormente] Com licença, é só um 

minuto. Só vim buscar o meu pente. Para a Di. Agora onde é que eu…? Ah, sim. 

[Ela encontra a sua carteira, curva-se e remexe nela. Os homens observam-na] 

COLIN: O insecto pau. 
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MARGE: [sobressaltada] O quê? 

COLIN: Nada. 

[Os homens riem-se] 

MARGE: [confusa, a acenar com o pente] Não demoramos. Isto é para a Di. Um pente. 

Para o cabelo dela. Com licença. 

[Marge sai] 

PAUL: Ainda estás no banco, Colin? 

COLIN: Sim. Ainda no banco. 

PAUL: Isso é que eu gosto de ouvir. 

COLIN: Sim. 

[Pausa] 

PAUL: [levanta-se] Olhem, acho que vou ver se as consigo tirar dali. Dar-lhes uma 

mãozinha. Com licença.  

COLIN: Claro. 

PAUL: Não demoro. 

COLIN: Está bem. 

[Paul sai para a cozinha] 

[John e Colin levantam-se. Eles sentam-se. Eles levantam-se e encontram-se em frente 

à mesa, riem-se. Sentam-se, Colin de novo na cadeira, John no puff. Levantam-se. Colin 

olha para a fotografia por trás do bar]  

COLIN: ÓPTIMO! 

JOHN: ESPANTOSO! 

[Colin olha para o brinquedo no bar, à medida que o John sai para a cozinha. Colin 

vira-se, vê que está sozinho, e senta-se de novo na cadeira] 

[Toda a gente regressa. Diana com a carteira. Paul com o bule seguido do John. Marge 

com o jarro de água quente. Evelyn do jardim] 

DIANA: Olá, Colin. Peço-te imensa desculpa. 

COLIN: Olá, Di. [Eles cumprimentam-se com beijo] 

PAUL: De volta novamente. 
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JOHN: [seguindo Paul para todo o lado e prosseguindo o diálogo anterior] Não, o que 

quero dizer é que, se eu tivesse que baixar cinco por cento e vender as coisas a ele por 

esse valor menor, nós continuaríamos a ter lucro de nada menos do que? – cinco vezes 

vinte são cem – cinco vezes oito são quarenta – menos quê? – três vezes cinco são 

quinze – cento e vinte e cinco por cento. É um investimento inicial – inclui transporte, 

de quê? – quatro vezes nove são trinta e seis – mais, digamos, vinte para lidar a cada 

final – são cinquenta e seis. Arredondando – sessenta… 

[Paul, por entre esta conversa, acena com a cabeça como quem concorda 

desinteressadamente, mas tem a cabeça noutro lugar. Nisto:] 

DIANA: Foi tão bom teres vindo. Foi mesmo. Conheces a Marge, claro, não conheces? 

COLIN: Sim, sim. 

DIANA: Ah, mas não conheces a Evelyn. Esta é a Evelyn do John.  

COLIN: Como estás? 

EVELYN: Olá. 

COLIN: Ouvi muito sobre ti. 

EVELYN: Ah, sim? De quem? 

COLIN: Hhmm… 

DIANA: Senta-te, Colin. Deixa-me servir-te um pouco de chá. Sentem-se todos. [Para 

o John que está a moer o juízo ao Paul] John, querido, senta-te. 

JOHN: Ah, sim, desculpa. 

[Todos se sentam. Diana serve o chá] 

COLIN: Trabalhas, Evelyn, ou o bebé toma-te todo o tempo? 

EVELYN: Não. 

COLIN: Ah. 

JOHN: Ela trabalha alguns dias. 

COLIN: Ah, sim, e onde é que é? 

EVELYN: Trabalho na caixa do Rollarena, em part-time. 

COLIN: Ah. É interessante? 

EVELYN: Não. 

COLIN: Ah. 
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DIANA: Vais passando isto, Paul? Lembro-me que gostas dele forte, Colin. 

COLIN: Oh, que querida. 

[Pausa]  

MARGE: Oh! Adivinhem quem eu vi em High Street? 

DIANA: Quem? 

MARGE: A Sra Dyson. Grace Dyson. 

DIANA: Ah, ela. 

MARGE: Fiquei surpreendida. Ela parecia bem. 

DIANA: Bom. 

PAUL: Quem é a Grace Dyson? 

MARGE: Oh, bem, deves tê-la conhecido como Grace Follett talvez. 

PAUL: Acho que não a conheço mesmo. 

JOHN: Lembras-te do Ted Walker, Colin? 

COLIN: Ted walker? Ah, Ted Walker, sim. Claro, sim. 

JOHN: Ele ainda anda por aí. 

DIANA: Tu gostas do teu razoavelmente fraco, não é, Marge? 

MARGE: Sim, por favor. Mas não o afogues. 

[Um silêncio] 

COLIN: Sabem o que me dá mais pena? 

DIANA: O quê, Colin? 

COLIN: Que nenhum de vocês tenha conhecido a Carol. 

MARGE: Quem? 

COLIN: Carol. A minha ex-noiva. Ela morreu afogada, sabem. 

MARGE: Oh, sim, sim. Eu sei, eu sei. 

COLIN: Quem me dera que a tivessem conhecido.  

DIANA: Sim. [Uma pausa] Acho que posso falar por todos nós, Colin, para dizer como 

lamentámos a tua perda. Como esperamos que entendas que somos teus amigos e – bem 

– e apesar de não conhecermos a Carol – nenhum de nós teve o prazer de a conhecer – 
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nós sentimos que de uma pequena forma, a tua dor é a nossa dor. Afinal de contas, neste 

mundo, estamos todos até certo ponto – estamos todos – qual é a palavra? 

PAUL: Unidos. 

DIANA: Não. 

JOHN: Relacionados. 

MARGE: Combinados. 

DIANA: Não. Dependentes. 

PAUL: Foi o que eu disse. 

DIANA: Não, não disseste, disseste unidos ou qualquer coisa desse género. 

PAUL: É a mesma coisa. Unidos, dependentes, é tudo a mesma coisa. 

DIANA: Estamos todos dependentes de uma certa forma para o nosso próprio bem – e, 

bem…não, desculpa ter-me esquecido do que ia dizer agora. Espero que tenhas 

percebido o que eu queria dizer, de qualquer forma. 

COLIN: Obrigado. 

DIANA: [envergonhada e aliviada] Oh, bem, vamos agora deixar esta questão, de 

qualquer forma. Quer dizer – alguém quer mais chá? 

MARGE: Dá-nos uma oportunidade. 

[Um silêncio] 

[Colin de repente bate nos joelhos e levanta-se com um salto. Todos ficam 

sobressaltados] 

O que se passa? 

COLIN: Esperem aí, esperem aí. 

[Colin apressa-se para a porta da frente] 

DIANA: [num sussurro chocado] Onde é que ele foi? 

PAUL: Eu não sei. 

MARGE: Ele está bem? 

DIANA: Eu não o aborreci, pois não, ao dizer-lhe aquilo? 

MARGE: Não. Foi maravilhoso. 

JOHN: Vou dar uma olhadela, devo? 
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DIANA: Importas-te, John. 

PAUL: Onde querias chegar com aquilo? 

DIANA: O quê? 

PAUL: Aquilo da dor e assim. 

DIANA: Eu apenas disse… 

PAUL: Era suposto estarmos a animá-lo. Ele não queria ouvir isso. 

DIANA: Tinha que ser dito. 

MARGE: Tinhas que dizê-lo. 

PAUL: É óbvio que não queria que lhe lembrassem, ou queria? Não havia necessidade, 

nenhuma necessidade mesmo. Estávamos todos a dar-nos perfeitamente bem. 

DIANA: Não podes ficar aqui sentado e não dizeres nada sobre o assunto. 

[John regressa] 

JOHN: Ele saiu pela porta da frente. 

DIANA: Para onde? 

JOHN: Para o carro dele, acho eu. Ele está a tirar alguma coisa da mala do carro. 

PAUL: Provavelmente vai enforcar-se com o cabo de reboque. Depois do que ela disse. 

DIANA: Ele pareceu-me perfeitamente recuperado. Muito alegre. Achei que alguém 

devia dizer alguma coisa. 

PAUL: Alegre? Podia ver-se que era apenas superficial.  

DIANA: Não vi. 

PAUL: Eu estava a falar aqui com ele. Posso dizer. Ele anda muito nervoso. No fio da 

navalha. Dava para ver, não dava, John? 

JOHN: Ele pareceu-me bastante animado. 

PAUL: Ele pode rebentar a qualquer momento. Como qualquer um nesta situação. De 

um momento para o outro. 

JOHN: Nunca o tinha visto tão alegre. 

PAUL: Exactamente. Todos os sinais estão lá. A última coisa que ele queria fazer era 

falar da noiva dele. É um facto conhecido, as pessoas nunca… 

MARGE: Oh, sim, pelo contrário. A minha Tia Ângela… 



53 
 

PAUL: É um facto conhecido… 

[Ligeira pausa] 

[Porta bate] 

JOHN: Ele está de volta. 

PAUL: Agora, nem mais uma palavra sobre ela. Mantém-no alegre. Pelo amor de Deus, 

Evelyn, esforça-te e ri, só por uma vez. 

[Colin regressa. Ele carrega um álbum de fotografias e um envelope com fotografias 

soltas, tudo guardado, no momento, numa grande caixa de bombons]  

ALL: Ah… 

COLIN: [ofegante] Desculpem. Esqueci-me de trazer isto para dentro. São algumas 

fotografias. Podem ver como ela era. 

DIANA: Dela? 

COLIN: Sim. Achei que iam gostar. 

MARGE: Ah. 

COLIN: Sim. Há uma ou duas mesmo boas. Achei que talvez gostassem de ver 

algumas. Claro, se preferirem… 

PAUL: Não, não… 

COLIN: Ela era muito fotogénica. Posso sentar-me aqui ao pé de ti, Di? Assim posso… 

[Ele senta-se ao pé de Diana] Agora então. [Tira fotografias do envelope] Ah, sim, aqui 

estão algumas soltas que ainda não colei no álbum. São as mais recentes. Posso mostrar-

te estas, Marge? Acho que a maior parte daquelas é das férias. [Ele entrega as 

fotografias soltas à Marge]  

MARGE: Obrigada. 

COLIN: [com o álbum] Estas são na maior parte no jardim da casa dela.  

MARGE: Oh, esta é ela? Oh, ela é encantadora, Colin. Não era? 

DIANA: [à medida que Colin abre a primeira página] Oh. 

COLIN: Cá está ela novamente. Com a mãe dela. 

DIANA: Ela é uma mulher muito bem-parecida também. 

COLIN: Maravilhosa. Ela tem sido realmente maravilhosa. Ela tem esta perna terrível. 

DIANA: Ah. 
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MARGE: Oh, esta é encantadora …Queres passar aos outros, John? 

JOHN: Oh, sim, claro. 

[Marge passa-as ao John que na devida altura as passa ao Paul que as passa à Evelyn] 

DIANA: É encantadora. Aquela era a casa dela? 

COLIN: Não. São as traseiras do Museu de História Natural, acho eu. 

DIANA: Eu ia dizer… 

COLIN: Fomos lá na Páscoa. 

MARGE: [para a fotografia] Oh. 

PAUL: [para a fotografia] Ah. 

DIANA: [para o álbum] Oh. 

MARGE: Oh, olha, John, com o seu cãozinho, vês? 

JOHN: Oh, sim. 

COLIN: Era da mãe dela. 

MARGE: Oh. Querido cãozinho. 

EVELYN: Gosto daquela carteira. 

COLIN: Cá está ela novamente. Um pouco atrevida. Não está muito bem, o sol está do 

lado errado. 

DIANA: Quem me dera ter uma figura como a dela. É muito agradável tê-las trazido, 

Colin. 

MARGE: Oh, sim. 

DIANA: É agradável também, que olhes para elas sem – tu sabes… 

COLIN: Oh, não, não me perturba. Agora não. 

MARGE: É maravilhoso. 

COLIN: Fiquei perturbado na altura, tu sabes. 

DIANA: Naturalmente. 

COLIN: Mas – depois daquilo – bem, é uma coisa engraçada sobre alguém morrer – 

nunca se sabe, até realmente acontecer, como te vai afectar, quer dizer, todos pensamos 

sobre a morte em certa altura, suponho eu, todos nós. Tanto na nossa morte, como na 
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morte de outra pessoa qualquer. Afinal de contas, é uma das poucas coisas que todos 

temos em comum… 

[John levantou-se e sacode-se] 

DIANA: Senta-te, John. 

[John senta-se de forma relutante] 

COLIN: Acho que quando me encontrei com a Carol pela primeira vez, deve-me ter 

passado pela cabeça como me sentiria se a perdesse. E não podia sequer pensar. Não 

conseguia imaginá-lo. Não conseguia imaginar a minha vida a continuar sem ela. E 

depois aconteceu. De repente. Numa tarde. Acabou tudo. Ela foi apanhada numa 

corrente submarina, não havia nada que se pudesse fazer. Eu nem sequer estava perto. 

Eles vieram e contaram-me. E mais ou menos nas três semanas seguintes, não consegui 

fazer mesmo nada. Nada. Apenas me pus a pensar, a lembrar e depois, de repente, veio-

me à cabeça que se a minha vida tivesse acabado ali, por Deus - tinha muita coisa por 

que me sentir agradecido. Quer dizer, antes de mais, tive muita sorte em tê-la 

conhecido. Não sei se alguma vez conheceram uma pessoa perfeita. Mas era o que ela 

era. A única forma de a descrever. E eu, eu próprio, tive o amor de uma pessoa perfeita. 

E é algo que posso estar sempre grato. Mesmo que não seja por mais nada. E depois 

pensei, mas de que raio estou a falar, toda a minha vida tem sido assim. Durante toda a 

minha infância, na altura em que estava a crescer, durante todo o tempo que aqui vivi, 

tive o que muitas pessoas provavelmente dariam o seu braço direito para ter – amigos. 

Amigos verdadeiros, como o John e o Paul e o Gordon e a Di. Então, uma das coisas 

que queria dizer, Di – Paul – Marge – John – Evelyn e ao Gordon se ele estivesse aqui, 

é que não estou ressentido por causa do que aconteceu. Por me ter sido negada a minha 

própria felicidade, não invejo ou vejo com maus olhos a vossa. Só queria que 

soubessem isso, apesar de tudo o que aconteceu, é engraçado, mas eu também estou 

muito feliz. 

[Ele sorri para eles de uma forma serena. Um silêncio. Um grito estranho. É Diana que 

chora histericamente. Incapaz de se conter, ela apressa-se para sair. Passado um 

tempo, Marge procura o lenço dela e assoa o nariz ruidosamente. John, com ar doente, 

dá ao Colin um sorriso sinistro. Paul abre a boca como se fosse dizer alguma coisa, 

mas desiste. Colin está de pé parecendo um pouco desconcertado. Ele olha para a 

Evelyn. Ela olha para ele, sem expressão, a mascar]  

COLIN: Disse alguma coisa errada? 

[Evelyn encolhe os ombros e retoma a leitura] 

 

CAI O PANO 
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Acto II 

O mesmo. O tempo é contínuo. Quatro e um quarto da tarde. Todos, menos Diana. 

COLIN: [preocupado] Eu não disse nada de mal, pois não? 

PAUL: Não, não… 

JOHN: Eu acho que ela foi buscar o …[Ele não consegue lembrar-se de nada] 

MARGE: Tu conheces a Di, Colin, ela… 

COLIN: Sim. Desculpa. 

PAUL: Não, não… 

COLIN: Vou guardá-las na caixa. Não percebi que… 

MARGE: Não, não… 

COLIN: Sim. Pode ser perturbador. Não percebi que… 

[Ele começa a juntar as fotografias. Os outros ajudam, passando-lhas] 

Aposto que sei qual é o problema, Paul. 

PAUL: Qual? 

COLIN: A Di anda a exagerar outra vez, não anda? Foi sempre o problema dela. Ela 

entrega-se a qualquer coisa que faz. De corpo e alma. Lembras-te dela naquele bazar? 

Ainda tenho esta imagem dela. Lá, no meio de todas aquelas roupas velhas, debulhada 

em lágrimas. Lembras-te? 

PAUL: Sim. 

COLIN: Quer dizer, olhem para este chá. Quem é que alguma vez viu um chá tão bem 

servido como este? 

JOHN: Há por aí uma sandes? 

MARGE: Sim, acho melhor nós… [A segurar um prato com sandes] John, importas-te 

de passar isto, querido? Vá, estão aqui os pratos. 

[John levanta-se] 

PAUL: [também se levanta] Está tudo bem. Eu vou… 

COLIN: [que juntou todas as fotografias] Não falta nenhuma? 

MARGE: [entrega os pratos ao Paul e os guardanapos de papel] Aqui tens. [Para o 

Colin] Gostávamos muito de tornar a vê-las mais logo. 
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JOHN: [passa as sandes, queixando-se] Óptimo.  

COLIN: Sim, bem, possivelmente. Espero que a Di esteja bem. 

PAUL: Ah, sim… 

MARGE: Ah, sim. Ela está bem. Bem. Ela é muito sensível. 

COLIN: Ah, sim. Acho que é isso que faz dela uma pessoa maravilhosa, sabes. 

MARGE: Sim, sim. Acho que todos podemos aprender com o exemplo dela. Ela é tão 

fiel e confiante… 

COLIN: Sim. Ela tem muitas das qualidades que a Carol tinha nesse domínio. Tens 

muita sorte, Paul. 

PAUL: Sim. 

COLIN: [ri-se de repente] Podia ter sido eu a certa altura, não podia? Lembras-te? A 

Diana e eu em vez de a Diana e tu. 

PAUL: Podia? 

COLIN: Oh, anda lá, não te esqueceste disso. [Para os outros] Andávamos os dois atrás 

dela – ele e eu – a certa altura. 

MARGE: Andaram mesmo? 

COLIN: Ah, sim. E acho que é justo dizer-se, não é, Paul, justo dizer-se, que houve um 

momento em que acho que ela não conseguia escolher entre nós.  

MARGE: A sério, não sabia. 

COLIN: Ainda assim, tudo acabou bem, não foi? O Paul teve muita sorte, e se eu 

tivesse casado com a Di, não teria conhecido a Carol… 

MARGE: Claro. 

[Pausa]  

COLIN: Falando da Carol, sabem, é uma coisa estranha. Tenho a certeza de que é 

bastante comum. Quer dizer, lê-se acerca disto acontecer, mas há momentos em que 

acho que ela ainda anda por aqui. Alguma parte dela. O espírito ou lá o que lhe 

chamam. Ela pode estar nesta sala neste momento. Estranho, não é? 

MARGE: Isso acontece às pessoas. A minha Tia Ângela –  

COLIN: Quer dizer, eu tenho a certeza de que ela morreu. Não há dúvida que ela 

morreu. Eu via lá deitada morta com os meus próprios olhos…  

[John levanta-se e mexe-se de um lado para o outro] 
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Mas, todavia, como digo, eu sinto que aqui, que algures aqui, ela está a observar-nos. 

Ela não consegue comunicar, mas está a observar-me. A tomar conta de mim. 

JOHN: [dirige-se à porta] Com licença. 

MARGE: Tudo bem, John? 

JOHN: Sim, vou só ver se a – Di está bem… 

[John sai para a cozinha] 

COLIN: Bom velho John. Ele ainda não se consegue sentar quieto, pois não? 

MARGE: Não. 

COLIN: Tens ali uma pilha de nervos, Evelyn. 

EVELYN: Ah, sim? 

COLIN: Como consegues acompanhá-lo? 

EVELYN: Nem me dou ao trabalho. 

COLIN: Tens que te levantar cedo de manhã para apanhares o John. 

EVELYN: Tenho. Todas as manhãs. Ele não acorda mesmo a não ser que eu o acorde.  

COLIN: Ah, bem, isso é o casamento. 

EVELYN: Como é que sabes? 

COLIN: Bem, quer dizer… 

MARGE: Evelyn… 

EVELYN: O quê? 

MARGE: Não sejas tão… 

EVELYN: O quê? 

MARGE: Esquece. 

PAUL: Há quanto tempo conheceste a Carol, Colin? 

COLIN: Há quase um ano. Catorze meses, vinte e três dias. 

PAUL: Ah, bem. O tempo teria dito. 

COLIN: Dito o quê? 

PAUL: Quer dizer, bem – quer dizer, para ser justo não tiveste tempo suficiente para a 

conheceres. Não realmente. 
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COLIN: Acho que conhecia melhor a Carol do que alguma vez conheci alguém antes ou 

desde então, Paul. 

PAUL: Ah, pois, claro… 

[Diana regressa com uma taça de natas]   

DIANA: Peço imensa desculpa a todos. Só queria ter a certeza que tinha desligado o 

gás. Ora estão aqui as natas para comer com o bolo, se alguém quiser. Deixei-o a 

arrefecer até termos comido algumas destas coisas. Ah bem, já começaram com as 

sandes.  

MARGE: Sim, espero que não… 

DIANA: Não, não. Estão aí para serem comidas. 

COLIN: Peço imenso desculpa, Di, se te incomodei com – o que disse… 

DIANA: Oh, não, Colin, não. De maneira alguma. O John está lá fora a ver se está tudo 

bem com o bebé, Evelyn. 

EVELYN: Ah. 

DIANA: Ele achou que um de vocês devia tratar disso. Ele é maravilhoso com aquele 

bebé, Colin. Devias vê-lo. 

COLIN: Aposto que sim. 

DIANA: Faz tudo o que uma mãe deve fazer e até melhor. 

[Evelyn dá um estalo com a língua. Pega na revista e enfia o nariz nela 

malcriadamente] 

COLIN: Estás bem, Evelyn? 

EVELYN: Ah? 

COLIN: Estás incomodada? Pareces um pouco em baixo. 

EVELYN: Não. Não. Não… 

MARGE: É a sua forma de ser. 

DIANA: Acabamos por nos habituar. 

COLIN: Oh. Sabes uma coisa, Evelyn? Estou apenas a especular, porque acabei de te 

conhecer, não te conheço realmente – mas – acho que o Paul me vai apoiar nisto, não 

vais, Paul – sempre tive este jeito – dom se preferires, acho que se pode chamar assim – 

para ser capaz de avaliar muito rapidamente as pessoas. Às vezes, acabei de as 

conhecer, de trocar algumas palavras com elas e de vez em quando, não sempre, mas de 

vez em quando, sei mais acerca dessa pessoa em particular do que ela sabe acerca dela 
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própria. Ora posso estar enganado, como disse estou apenas a especular, mas diria que 

apenas pelo pouco tempo que tive para te estudar, diria que alguma coisa te incomoda. 

Certo ou errado? 

EVELYN: Certo. 

COLIN: Aí tens. Agora, vou um pouco mais longe e aviso-te que agora vou arriscar e 

dizer que uma das tuas preocupações é o John. Certo? 

EVELYN: Fantástico. 

COLIN: Não. Sabes, acho que sei o que é – [Para os outros] com licença, estou apenas 

a perceber a Evelyn – certo. Número um. O John é um indivíduo com uma grande 

energia – não consegue sentar-se quieto, está sempre em movimento. Todos os que 

estamos nesta sala conhecemo-lo muito bem. Provavelmente melhor do que tu, Evelyn. 

Sabes, conhecemo-lo há anos. Ele é extrovertido, uma boa cabeça, inteligente – 

maravilhoso com as mãos. O tipo de amigo que, se estiveres com problemas, é ao John 

a quem te diriges. O John é o melhor. Nunca te desilude. É o maior. Mas – há um 

grande mas – e acho que toda a gente aqui vai concordar com isto – Marge, Di, Paul, o 

Gordon se aqui estivesse – o que nós, todos nós, sempre dissemos sobre o John é – a 

mulher que casar com ele, Deus lhe valha. Porque durante todos os dias da sua vida em 

conjunto, ela vai ter que se habituar ao facto de que o John é que vai ser o condutor, 

enquanto que ela vai ter que passar a maior parte da sua vida no banco de trás.   

[Ele pára para causar o efeito pretendido e depois continua]  

Então. O meu conselho é, não deixes a tua personalidade – porque posso ver que há 

uma personalidade adorável escondida aí debaixo – não deixes que isso fique abafado. 

Porque ele não te vai agradecer no final. Ninguém vai. Habitua-te a dar-te às pessoas, se 

é que me percebes, e irás receber muito mais em troca, acredita em mim. Eu sou alguém 

que se dá. É natural, a forma como nasci, não há nisto nada de virtuoso, em si mesmo – 

é só a minha maneira de ser. Há pessoas que têm de se esforçar para isso. A Carol era 

outra pessoa que se dava. Ela dar-te-ia tudo. Tudo o que tinha. 

[Silêncio] 

MARGE: É verdade. Verdade… 

COLIN: Desculpa. Estou para aqui a dar um sermão. Entendo. Desculpa, Evelyn. Peço-

te desculpa. É que eu sei tanta coisa sobre o John! Também sei muita coisa sobre o Paul. 

Queres que te conte como é o Paul?  

EVELYN: Não, obrigada. 

COLIN: Não. É melhor não. Ele fica envergonhado. 

DIANA: Sim. Outra sandes, meninos? 

COLIN: Oh, ok. 
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[John regressa do jardim] 

MARGE: Ele está bem? 

JOHN: Sim. Agora está a dormir profundamente. 

COLIN: Estávamos a falar de ti. 

JOHN: Quem é que estava…? 

EVELYN: Ele, principalmente.   

COLIN: Eu, principalmente. 

JOHN: Ah. 

MARGE: Sim, agora sabemos, não sabemos, meninos? 

EVELYN: Sabemos mesmo. 

[Pausa. As sandes circulam. Todos se acalmam] 

COLIN: Vamos a um teste de memória. Lembram-se, alguém se lembra da última vez 

que estivemos assim todos juntos? Quer dizer em grupo. Se contarem o Gordon e não a 

Evelyn. Alguém se lembra? 

DIANA: Não. Quando é que isso deve ter sido? 

PAUL: No aniversário do Dick. 

COLIN: Não, não. Meses depois disso. 

MARGE: Desisto. 

COLIN: As palavras Casa Senhorial dizem-vos alguma coisa? 

DIANA: Casa Senhorial? Estás a falar daquele lugar? 

JOHN: Aquele lugar, sim… 

PAUL: Ah, que pesadelo… 

MARGE: Justamente no dia em que resolvemos…  

DIANA: E estava fechado. 

MARGE: Foi horrível, não foi? 

PAUL: Um autêntico desperdício de gasolina. 

DIANA: E depois a chuva. 

MARGE: Toda aquela chuva. 



62 
 

DIANA: E foi o dia em que perdi aquela luva. 

MARGE: Sim. É isso. E depois o Gordon perdeu a caravana. Nós subíamos aqui, 

descíamos ali, a tentar encontrar-vos. 

JOHN: Para vocês foi bom. Estivemos sentados naquela berma durante duas horas 

enquanto vocês andavam a ver o campo. 

COLIN: Sim, mas foi um dia maravilhoso, não foi? 

JOHN: Foi? 

COLIN: Oh, foi uma galhofa – desculpa, Evelyn, isto deve estar a ser muito aborrecido 

para ti, querida –  

EVELYN: Pois está. 

COLIN: Lembram-se daquele famoso piquenique? 

DIANA: Tudo o que me lembro é de correr de um carro para o outro à chuva com a 

garrafa-termo. 

COLIN: E encontrámos um óptimo lugar para o lanche. 

PAUL: Onde eles nos levaram couro e cabelo. 

COLIN: Foi óptimo. Nunca me hei-de esquecer. 

JOHN: Sim. 

COLIN: Que dia maravilhoso que foi. 

DIANA: [com olhar duvidoso] Sim.  

MARGE: Suponho que sim. 

COLIN: Perdeste um grande dia, Evelyn. 

EVELYN: Parece que sim. 

[Pausa] 

COLIN: Coitado do Gordon. De cama enquanto nós nos empanturrávamos.  

MARGE: Sim, que vergonha. 

COLIN: Ora, o Gordon é o oposto do John, não é? Ele é, digamos, tímido. Não o achas 

tímido, Marge?  

MARGE: Bem, às vezes – sim. Suponho que tem sido. 

COLIN: Os homens mais pesados são assim. São sempre envergonhados. 
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PAUL: Eu não sou envergonhado. 

DIANA: Não és muito pesado. 

PAUL: Sou bastante. 

MARGE: Não és tão pesado como o Gordon. 

PAUL: Ninguém é tão pesado como o Gordon. 

[Pausa]  

MARGE: Isso é porque o alimento. Quando o estômago dele não lhe dá problemas.  

COLIN: O Gordon era famoso pelo seu apetite. 

MARGE: Continua a ser. Eu gosto de um homem com apetite. 

COLIN: Lá está, vês. Mais dois clientes satisfeitos.  

[Pausa. Colin ri] 

DIANA: O quê? 

COLIN: Desculpa. Não, estava a lembrar-me de uma coisa. 

DIANA: O quê? 

COLIN: Era algo que eu e a Carol – não vos interessaria. 

DIANA: Continua. 

COLIN: Não, não… 

MARGE: Continua. Queremos ouvir coisas sobre ela. 

COLIN: Bem, foi apenas um daqueles momentos fantásticos, sabem. 

MARGE: [romântica] Ah… 

COLIN: Foi – bem – quando nos conhecemos pela primeira vez e – agora esqueci-me 

onde foi – acho que estávamos a atravessar um campo – não estava lá ninguém – e ela 

de repente virou-se para mim e disse ―Colin, acho que é o momento certo para me 

beijares. Gostava muito. Pode ser?‖ 

MARGE: Ah… 

COLIN: E depois de a ter beijado, lembro-me que estava literalmente na lua. Deviam 

ter-me visto, estava a cantar e a dançar e a pular de um lado para o outro naquele 

campo… 

MARGE: Ah… 
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DIANA: Ah… 

EVELYN: Huh. 

[Pequena pausa] 

PAUL: Tens alguma ideia de quem vai ganhar o campeonato este ano, Colin? 

COLIN: Não, na verdade não. 

PAUL: Eu torci bastante pela nossa equipa este ano. Eles vão bastante bem… 

JOHN: Vão. 

COLIN: Bem, continuo a segui-los. Quantos foram? Quatro a zero no último Sábado. 

Foste lá? 

PAUL: Não. Sim.  

COLIN: Deve ter sido um espanto. 

PAUL: Foi. 

DIANA: Não há nada que se possa pôr entre o Paul e um jogo de futebol, pois não 

Paul? Agora vá lá, quero isto tudo comido ou não corto o bolo. 

MARGE: Bem, se te sobrar alguma coisa eu levo num saco para o Gordon.  

PAUL: Oh, meu Deus. 

COLIN: É um banquete maravilhoso, Di. Realmente maravilhoso. Mesmo à altura.  

DIANA: Obrigada. 

COLIN: Os chás da Di. Famosos. Lembro-me de ter estado em vários ao longo dos 

anos. Tu não, Paul? 

PAUL: Ah? 

COLIN: Lembras-te quando aparecíamos para o chá? Na casa da Di e da irmã, Barbara. 

PAUL: Ah, sim. 

COLIN: Todos os fins-de-semana. Nem queiram saber, o Paul estava num tal estado, 

que não conseguia comer. Ele dizia-me, como raio hei-de eu sentar-me ao lado de uma 

rapariga com uma aparência atraente como aquela e conseguir comer. É a última coisa 

em que pensaria. Ele ficava mesmo mal. 

DIANA: Por causa da Barbara? 

COLIN: Barbara? Deixa-te disso. Por ti. 
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DIANA: Oh. 

PAUL: Não, não ficava. 

COLIN: Olhem, ele está envergonhado. Está a ficar envergonhado. Os homens fortes, 

eu disse-vos. Conta-lhes acerca do guardanapo de mesa. 

PAUL: Cala-te. 

COLIN: Está bem. Eu conto-lhes. Nós aparecíamos para o chá, sabem, em casa delas – 

alguma vez te contei isto, John? 

JOHN: Não me parece. 

PAUL: Olha, Colin –  

DIANA: Cala-te, Paul, eu quero ouvir. 

MARGE: Nós queremos ouvir. 

COLIN: Acho que foi, bem, praticamente a primeira vez que aparecemos em casa da 

Bárbara, da Di e da mãe dela para o chá e o Paul estava – bem, ele estava a transpirar – 

literalmente a transpirar e todo o tempo que lá esteve não parava de dizer – o que é que 

lhe vou dizer – isto era para a Di. E quando ele lá chegou, as meninas e a mãe delas 

tinham tudo pronto para o chá, tudo devidamente colocado, sabem. Guardanapos de 

mesa, tudo correcto… 

PAUL: Olha, isso foi há muito tempo. 

COLIN: É por isso que lhes estou a contar. 

DIANA: Cala-te. 

COLIN: Continuando, a primeira coisa que acontece, o Paul e eu ali na sala de entrada, 

à espera – elas estão todas na cozinha, às risadas, a prepararem o chá – e o Paul, bem 

vocês sabem o que ele consegue ser, ele fica tão nervoso, a andar para cima e para 

baixo, senta-se, levanta-se, senta-se e depois finalmente encosta-se à parede com uma 

mão – assim, vêem – [Ele demonstra] e põe a mão mesmo em cima de um daqueles 

patos. Patos de porcelana, sabem, do tipo que as pessoas costumam pôr pelas paredes 

acima. Uma fila deles, sabem. Continuando, ele põe a mão em cima de um deles e ouve-

se um estalido – pimba, lá vai um pato. Então lá está ele em pé com metade de um pato 

em cada mão e ouvimo-las voltar. Sem tempo para fazer alguma coisa. Então ele senta-

se para o chá com os bolsos cheios de bocados do pato. 

[Eles riem-se]  

Ali estamos nós, sentados para o chá à espera que alguém olhasse para cima e dissesse – 

olá – um, dois – o que é que lhe aconteceu? Ele deve ter migrado. 

[Eles riem-se todos novamente] 
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DIANA: Nunca demos pela falta. 

COLIN: Não, bem. Ele levou-o para casa, colou-o e pendurou-o novamente quando lá 

fomos na semana seguinte. 

DIANA: Típico. 

COLIN: Ele estava tão preocupado, mal conseguia olhar para a Di. Continuando, no fim 

da refeição, sabem o que ele fez? – e isto mostra o quanto ele é romântico por baixo de 

tudo aquilo – ele apanha o guardanapo que tinhas usado, Di, e põe-no no bolso. Levou-o 

para casa para se lembrar de ti.  

MARGE: Ah. 

DIANA: Foi aí que ele foi parar. 

PAUL: Não me lembro de fazer isso. 

MARGE: Acho que é uma história maravilhosa. Só mostra que todos os homens, no 

fundo, são românticos. 

[Pausa] 

JOHN: Nunca fiz tal coisa. 

EVELYN: Tu roubaste a chave de fendas do meu tio.  

JOHN: Não, não roubei. 

EVELYN: Ele viu-te a pegar nele. Ele disse que se voltasses lá novamente, partia-te o 

pescoço.  

JOHN: Nunca me convidaste para o chá.  

EVELYN: Nunca te sentaste o tempo suficiente para isso. 

DIANA: Ora. Mais chá? 

COLIN: Por favor. 

PAUL: [ri-se de repente] Sabes uma coisa, Col? 

COLIN: O quê? 

PAUL: Acabei de me lembrar. Ainda tenho aquele guardanapo de mesa dela, sabes. 

COLIN: A sério que tens? 

PAUL: Sim. Uso-o para limpar o carro. 

[Diana pega no jarro de natas e despeja-o devagar sobre a cabeça do Paul. Paul senta-

se por um momento, atónito] 
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[dando um salto] Hei! O que estás a fazer, mulher? 

MARGE: Di - ! 

COLIN: Hei, hei! 

JOHN: Oi! 

DIANA: Oh, peço desculpa. 

PAUL: [furioso] O que estás a fazer? 

DIANA: Peço-te imensa desculpa. 

PAUL: Despejaste aquilo tudo em cima de mim. Ela despejou aquilo em cima de mim. 

MARGE: Vou buscar um pano. 

PAUL: Não, não posso usar um pano. Vou ter que lavar. 

MARGE: Não é para ti. Para a cadeira. 

[Marge sai para a cozinha]  

PAUL: O raio da mulher está fora de si. Ela despejou tudo em cima de mim. 

[Paul bate com o pé e vai para cima] 

DIANA: São acidentes... 

COLIN: Bem… [Ri, embaraçado] 

DIANA: Desculpa, Colin. Estavas a dizer? 

COLIN: Estava? 

DIANA: Vais ter que desculpar o meu marido, Colin, ele tem mudado ao longo dos 

anos… Então, um pouco mais de chá, John? 

JOHN: Ah – obrigado. 

DIANA: Passa a tua chávena. Evelyn? 

EVELYN: Não. 

DIANA: Obrigada. 

EVELYN: Obrigada. 

COLIN: Bem, atrevo-me a dizer que todos mudámos de alguma forma. 

DIANA: Possivelmente. Uns mais do que outros.  
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[Marge regressa com um pano, uma bacia com água e toalhas de papel]  

MARGE: Posso usar isto para limpar, Di? 

[mostra o pano] 

DIANA: Como quiseres. 

MARGE: Olha, toalhas de papel. Muito úteis. [Examinando o estrago] Oh, não está 

muito mal.  

[Marge prepara-se para o trabalho. Diana dá o chá ao Colin. Depois ao John]  

DIANA: Está suficientemente forte, Colin? 

COLIN: Oh, está óptimo, Di. Está perfeito. Perfeito. [a rir-se] Tal e qual como a Carol 

costumava fazer. 

DIANA: Não se pode fazer mais elogios, pois não? 

COLIN: Ouve, Di… 

DIANA: John… 

[Pequena pausa] 

COLIN: Ouve, Di…Estava a pensar no que o Paul disse – pode ter-te soado um pouco – 

eh – bem – acho que, na verdade, compreendo o que ele estava a sentir. Sei o que lhe ia 

na cabeça. Envergonhei-o com aquela história – não a devia ter contado e – eh – bem, o 

Paul, basicamente – cá vou eu novamente. Eu disse-te que sou um especialista no Paul. 

DIANA: Também eu sou, Colin. Também eu sou. 

COLIN: Sim, certo, tens razão, claro. Mas…percebes, o Paul é realmente um homem 

muito romântico. É meigo. Conheço-o há muito tempo – oh, ele pode parecer um pouco 

rude – aquela atitude do ―não me importo com o que os outros pensam‖ – mas 

honestamente, Di, tu própria o sabes, ele tem vergonha da sua própria natureza, tu 

sabes. Ele arranjou nalgum ponto esta ideia de que se mostrar qualquer tipo de gentileza 

às pessoas elas irão pensar que ele é meigo. E claro, é o que fez dele o sucesso que ele é 

hoje. Há que reconhecer. Ele é obrigado a encobri-lo. E acho que, de alguma forma, irás 

ser a primeira a agradecer aos céus por ele ser assim. Quer dizer. Vocês têm esta casa 

maravilhosa, cheia de coisas fantásticas, têm dois filhos excelentes e – bem, sejamos 

justos, têm quase tudo o que um ser humano pode desejar. E é um facto de vida muito 

triste de que não se tem isto por se ser meigo. É por isso que pessoas como eu, o John, o 

Gordon, nunca iremos chegar ao mesmo patamar que o Paul. Nunca. Di, receio que a 

única coisa que te resta é amá-lo como ele é. Certo, John? 

JOHN: Certo. Certo. 

COLIN: Marge? 
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MARGE: [não muito convencida] Sim... 

[Pausa] 

EVELYN: Por acaso escreves para alguma destas revistas? 

COLIN: Ah? 

[Pausa. Marge termina a sua tarefa] 

MARGE: Acho que já está. Queres que limpe o resto já que estou aqui, Di? [Ela ri-se] 

[Marge sai] 

JOHN: Estás satisfeito com o teu carro? 

COLIN: Sim. Sim, leva-me onde preciso de ir. 

JOHN: Sempre gostei daquele modelo. A única coisa que me preocupa acerca dele é, 

tem pouca cilindrada? 

EVELYN: Aposto que tem um tapete na medida certa.  

COLIN: Não, parece estar bem. Não é um Ferrari – mas –  

JOHN: Não, não, claro. Estou a pensar comprar um, um dia destes. 

EVELYN: Um barato, sem rodas. 

JOHN: Oh, deixa-me em paz, Evelyn. Vê lá se és mais boazinha. Passo os meus dias a 

esfalfar-me para ela – a esfalfar-me…  

[Marge regressa] 

MARGE: Cá estamos. Tudo pronto. Acho que tenho direito a mais uma chávena de chá, 

não, Di? 

[Diana está em transe] 

Di? 

DIANA: É todo teu. 

MARGE: Ah, sim. 

[Marge serve a si própria uma chávena de chá e senta-se em silêncio] 

DIANA: [calma a princípio] Quando eu era menina, sabem, a minha irmã Barbara tinha 

muitos ciúmes de mim porque a nossa mãe comprou-me um casaco nos meus anos… 

MARGE: Oh, a sério? 
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DIANA: Vi-o na montra de uma loja quando ia para a escola. Era vermelho com uma 

gola pequena e debruado à volta do pescoço e das mangas. Costumava passar por ele 

todos os dias. Colocaram-no no manequim da montra. Um pequeno manequim de 

criança. Era um manequim mesmo bonito. Não como alguns deles. Uma cara como 

deve ser. Tinha uns olhos muito azuis e cabelo claro, era baixinho e tinham-no posto em 

cima de uma espécie de relva falsa. Queria tanto aquele casaco. E a Barbara costumava 

dizer, nunca vais conseguir que a mãe to compre. Mas consegui. E no dia dos meus 

anos, vesti-o e senti-me, oh, tão feliz que nem podem imaginar. E depois fomos todos 

dar um passeio e estávamos prestes a sair quando me vi de relance a todo o 

comprimento no espelho na entrada. E eu parecia, sei lá bem o quê nele. Estava 

horrível. 

MARGE: Oh, querida. 

COLIN: Que pena. 

DIANA: Sim, foi. Queria especialmente um em vermelho. Porque eu tinha uma 

ambição ardente, percebem, de me juntar à Real Polícia Montada Canadiana. 

MARGE: Santo Deus… 

DIANA: As pessoas costumavam dizer ―Não podes ir para a Polícia Montada. Tu és 

uma menina. As meninas não vão para a Polícia Montada. As meninas fazem coisas 

boas como dactilografar e fazer tricô e tratar de pessoas doentes e ter filhos.‖ Em vez 

disso, casei com o Paul. Porque eles não me deixaram ir para a Polícia Montada. Casei 

com ele porque ele estava sempre a perguntar-me. E porque as pessoas estavam sempre 

a dizer que seria muito melhor do que…então casei. E aprendi a dactilografar e tive os 

meus filhos e tomei conta deles até quando me deixaram e depois, de repente, dei conta 

de que tinha estado a fazer as coisas erradas. Eles tinham-se enganado ao dizer-me para 

casar com o Paul, e ter filhos, se nem sequer podia ficar com eles, e eu devia ter ido para 

a Polícia Montada. [Começa a soluçar] Eu quero ir para a Polícia Montada. Por favor… 

[Ela começa a soluçar cada vez mais alto até os soluços se tornarem uma sucessão de 

gritos staccato]  

MARGE: John, pelo amor de Deus. Traz aqui o Paul. 

JOHN: Paul. Sim, eu vou buscar o Paul… 

[John vai para as escadas e sai. Evelyn levanta-se e estuda Diana com curiosidade] 

EVELYN: O que se passa com ela? 

MARGE: Sai-me da frente. [Abana Diana] Di – Di – Di… 

[Paul regressa com o John atrás de si. O cabelo do Paul continua molhado por tê-lo 

lavado]  

PAUL: O que se passa? O que se passa com ela? 



71 
 

MARGE: Ela não está bem, Paul. Tens que chamar um médico. 

PAUL: Di – Di, anda lá… 

JOHN: Querem que vá buscar-lhe um copo de água? 

PAUL: Não, vamos levá-la para a cama. Chamamos o médico. Dá-me uma ajuda, John. 

JOHN: Certo. 

MARGE: Vou buscar um pano húmido. Vai ajudar. 

[Marge apressa-se para a cozinha] 

[John e Paul tentam levantar a Diana, puxando um braço cada um] 

DIANA: [afasta violentamente Paul] Afasta-te de mim… 

PAUL: Ora, Di… 

DIANA: Afasta-te! 

COLIN: [que se tinha retirado horrorizado para o canto mais afastado da sala, incapaz 

de fazer algo] Posso…? 

EVELYN: Eu ajudo. Vamos. 

[Ela pega no braço de Diana, o que Paul tinha deixado. John continua a segurar o 

outro braço] 

DIANA: [empurrando Evelyn com alguma violência] Afasta-te de mim, minha cabra… 

[Marge regressa com um pano de flanela] 

JOHN: Não vale a pena. Ela não vai deixar que ninguém - [debatendo-se com ela] – 

ajuda-a. 

MARGE: Pega, segura nisto. [Ela atira o pano de flanela para a mão do Colin] 

COLIN: Ah! 

MARGE: Vamos, saiam da frente. 

JOHN: Podíamos tentar dar-lhe umas bofetadas. 

MARGE: Não, não podíamos. Gostavas que te dessem uma bofetada? Não sejas parvo. 

Vamos, Di, é isso mesmo… 

[Marge e John, entre eles, começam a levá-la para a porta] 

COLIN: Posso tentar…? 
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MARGE: Está tudo bem, Colin. Senta-te. Cuidado com ela, John, é isso mesmo…ligo 

para o médico de lá de cima, Paul. 

PAUL: Certo. 

MARGE: Continua a ser o Harris, não é? 

PAUL: Sim. 

MARGE: Continua, John. Ela precisa de apoio. Apoia-a desse lado. 

JOHN: Estou a tentar. Ela é pesada como o diabo. 

[John, Diana e Marge saem. Um silêncio. Os homens ficam constrangidos. Evelyn 

senta-se e limpa as unhas] 

PAUL: O que aconteceu? 

COLIN: Não sei muito bem. Ela começou, sem mais nem menos, a falar acerca da 

Polícia Montada. 

PAUL: Acerca do quê? 

COLIN: Da Real Polícia Montada Canadiana. Acho que ela queria fazer parte. 

PAUL: [abanando a cabeça] Bem… [Ele senta-se] 

COLIN: Há ali qualquer coisa que não está bem, Paul. Mesmo nada bem.  

[Marge regressa cheia de energia] 

PAUL: Conseguiste lidar com ela? 

MARGE: Está tudo bem. Só se sentiu um pouco mal nas escadas. Nada sério. Evelyn. 

EVELYN: O quê? 

MARGE: Toalhas de papel. Na cozinha. Anda lá, isto é em parte tua culpa. Vai buscá-

las e limpa.  

[Marge sai] 

[Evelyn dá um estalo com a língua e sai para a cozinha]  

COLIN: Já tiveste este problema antes, Paul? 

PAUL: Não desta forma. 

COLIN: É preocupante. 

PAUL: Pois. 

COLIN: Acho que devias ir ter com ela, sabes. É provável que precise de ti. 
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PAUL: Oh, vá lá, Colin… 

COLIN: O quê? 

PAUL: Tu ouviste-a. Ela quer-me a quilómetros de distância. 

COLIN: Ah, sim, mas aquilo foi…ela estava histérica. Quer dizer –  

PAUL: Sou a última pessoa que ela quer ver. 

[Evelyn entra vinda da cozinha com uma mão cheia de toalhas de papel]   

EVELYN: Está mesmo a ser uma tarde em grande. Sua senhoria também está lá fora a 

berrar. 

[Ela sai para o hall de entrada] 

COLIN: Lembro-me de quando a Carol teve gripe. Não me largava a mão. Excepto 

quando se virava. Estive sentado a fazer-lhe companhia durante duas noites seguidas. 

Mas acho que a coisa entre mim e Carol era –  

PAUL: Col. 

COLIN: Sim? 

PAUL: Faz-me um favor. Pára de falar sobre a Carol por um minuto. Não te quero 

magoar, mas agora não… 

COLIN: Oh, desculpa. Eu estava – apenas a pensar – talvez ajudasse, sabes. 

PAUL: Não, Colin. A sério, honestamente não acho que ajude. Quer dizer, tu e a Carol 

eram – algo bastante diferente, não eram?  

COLIN: Sim, eu sei que sim. [Ele pensa por um momento] Mesmo assim, estás 

enganado, sabes. 

PAUL: Como assim? 

COLIN: A Di não queria dizer aquilo. Que não te queria ao pé dela.  

PAUL: Ela, quanto a mim, foi convincente.  

COLIN: [rindo-se] Não, não, desculpa, Paul, não enganas ninguém, sabes. Nem a Di. 

Lembras-te de mim? Eu sou aquele que costumava sentar-se e falar com ela no passado, 

durante dias e noites sem fim. Sabes do que falávamos, constante e incessantemente? 

PAUL: [cansado] Vá lá, surpreende-me… 

COLIN: De ti. Apenas de ti. Quer dizer, na altura, quando ela me convidava para 

aparecer, costumava pensar. Olá, descobri aqui alguma coisa. Não pode ser mau. Deve 

querer dizer alguma coisa. E nós sentávamo-nos toda a noite, na sala de entrada, 
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bebíamos café e falávamos de ti a todo o instante. Bem, passado um bocado, comecei a 

perceber a mensagem. Não era atrás de mim que ela andava afinal. De ti… mas tu tinhas 

saído com a irmã dela, a Bárbara. Não, foste sempre o número um no livro da Di, Paul. 

Sempre o foste. Acho que não percebeste muito bem o pedestal em que aquela mulher te 

colocou. Ela seguir-te-ia até ao fim do mundo, sabes. 

PAUL: É provável que sim. 

COLIN: Espero que tenhas consciência do que ali tens. 

PAUL: Tenho, tenho. 

COLIN: Agarra bem o que tens, Paul, velho amigo. 

PAUL: Obrigado, Colin. Muito obrigado. 

COLIN: Eu sei que sim. Conheço-te. [Pausa] Sabes uma coisa? Sabes do que me 

arrependo? De que eu e a Carol – a nossa relação – não se vai poder tornar num tipo de 

relação como a que tu e a Di devem ter… 

PAUL: Oh, Colin… 

COLIN: Deixa lá. Agora já é demasiado tarde. Não te sentes mais alegre? 

PAUL: Oh, Colin, o que é que havemos de fazer contigo? 

COLIN: Comigo? [Ele ri-se] É a última coisa com que tens que te preocupar. Lembro-te 

que estou muito contente por ter vindo esta tarde. Não sei como é que vocês se 

arranjaram sem mim, ah? 

[Colin ri-se. Paul ri-se. Colin pára de se rir. Paul continua. Colin fica preocupado. 

Evelyn entra. Ela olha fixamente para Paul.] 

EVELYN: Ah. Eu vou trazer o Wayne para dentro. Está a chover… 

[Evelyn sai pela cozinha]  

[Paul pára finalmente de se rir] 

PAUL: Desculpa, Col…desculpa… 

COLIN: Tudo bem? 

PAUL: Sim, sim… 

[John entra] 

JOHN: Certo. A Marge deu-lhe um dos seus comprimidos de dormir. Se aquilo não 

conseguir adormecê-la, ela chama o médico. 

PAUL: Obrigado. 
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JOHN: Não tens de quê. [Olhando em redor] Ela foi para casa? 

PAUL: Não, está com o bebé. 

JOHN: Ah. Desculpa lá aquilo, Col, velho companheiro. 

COLIN: Oh –  

JOHN: Não acontece todos os dias. 

COLIN: Espero que não. 

JOHN: Tens que vir a nossa casa da próxima vez. Paz absoluta. Nenhum de nós dirige a 

palavra um ao outro. É o segredo de uma união de sucesso. Casar com uma mulher forte 

e silenciosa como a Evelyn… [Ele faz de pugilista] Bum – bum… [Para a mesa] 

Alguém vai comer isto? 

PAUL: Serve-te à vontade. 

[John mastiga ruidosamente uma sandes] 

COLIN: Vou ter que ir embora em breve, Paul. Não quero incomodar, percebes. 

[Paul, a matutar, não responde]  

JOHN: [comendo ruidosamente] O que é bom em relação à Evelyn – e ela tem o seu 

lado bom, apesar de ter muito cuidado em escondê-lo dos estranhos – é que ela não tem 

qualquer sentido de humor. O que é muito útil pois significa que nunca tens que gastar 

tempo a tentar animá-la. Porque ela está permanentemente descontente. A infelicidade é 

o seu estado natural. Também temos muita sorte em termos sido abençoados com um 

rapaz muito infeliz. Na verdade, tirando-me a mim, somos a família mais infeliz que 

alguma vez tiveste o prazer de conhecer, e ando a tratar do meu caso. Ainda estás 

acordado? 

PAUL: Senta-te. 

JOHN: [sentando-se] O que achas do acordo? Vale a pena tentar. 

PAUL: Não sei. 

JOHN: Cento e vinte e cinco por cento. Vale a pena tentar. 

PAUL: Vou pensar nisso. 

[O telefone toca]  

Atendes, por favor, John. 

JOHN: [fá-lo] Estou…Pode falar mais alto? Gordon?... estou, Gordon, companheiro…é 

o John, sim…sim, ela está aqui…espera um minuto…vou berrar por ela.  
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COLIN: [a dirigir-se para a porta] Vou chamá-la. 

PAUL: Diz-lhe que pode atender lá em cima. 

JOHN: [ainda ao telefone] Espera, Col, ela está aqui…já atendeste, Marge…ok…ela já 

atendeu… [Ele vai a pousar o auscultador mas, tapando o bocal, ouve às escondidas. 

Ele ri-se] 

PAUL: Pousa isso. 

JOHN: [todo contente] Espera, espera. 

COLIN: Diz-lhe que lhe quero dar uma palavrinha quando ela – 

JOHN: [rindo-se] Ele rebentou o saco de água quente. [ouve] Está em estado de choque. 

PAUL: Pousa isso. 

JOHN: Devias ouvir – 

PAUL: É privado, pousa isso. 

[John fá-lo, de forma relutante] 

COLIN: Eu queria dar-lhe uma palavra. 

JOHN: Acho que não vais fazê-lo neste momento. Ele está sempre a queixar-se, não 

está? Queixa-se a toda a hora. Um queixinhas grande e gordo. Velho e melancólico 

Gordon. 

COLIN: Ele no críquete era óptimo a lançar, era um grande esquerdino. 

JOHN: Oh, sim. Podia ter estado na selecção regional. 

COLIN: Facilmente. 

JOHN: Até ter deslocado o ombro. 

COLIN: Trágico. 

JOHN: Sim. Podíamos ter ido longe com um bom jogador esquerdino neste Condado. 

COLIN: Ele achava que tinha ali uma carreira, não achava? 

JOHN: Sim. O que é que ele é agora? Um funcionário da prevenção de incêndios, 

casado com a Marge e gordo. 

COLIN: Acho que ela está muito bem para ele, não está? 

JOHN: Sim. Ela está bem. O que eu não sei é se ele está bem para ela. [Ele levanta o 

telefone do descanso para ouvir por um segundo] 
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PAUL: [em tom cansado] O que estás a fazer? 

JOHN: [rindo-se] Ele continua num berreiro com ela… [Ele continua a ouvir e a fazer 

caretas devido ao que ouve] 

COLIN: [dirigindo-se a ele] John… com licença… importas-te? ... Obrigado… [Ele tira 

o telefone ao John] 

JOHN: [sobressaltado] O que estás a fazer? 

COLIN: [para o telefone] Estou… estou… Marge… Gordon… Desculpem se é uma 

conversa privada… perdoem-me por interromper… Aqui é o Colin… Olá, Jumbo… 

Desculpa, Marge… Só queria dizer, as melhoras… Não desanimes… Espero que a 

Marge não demore a ir para casa para tomar conta de ti, certo, Marge? Tens ali um 

verdadeiro tesouro, Gordon, um verdadeiro tesouro… Deus a abençoe, não demoro 

mais… De volta à enfermeira Marge… Xau-xau… xau-xau, Gordon… [Ele pousa o 

auscultador] Foi bom. Conseguir dar-lhe uma palavrinha, de qualquer forma… [Ele 

sorri] 

PAUL: Oh, meu Deus… 

COLIN: Como é que ele estava? 

COLIN: Aqui entre nós, acho que ele não está muito bem. A Marge pareceu-me muito 

transtornada. Muito transtornada, na verdade. 

[Evelyn traz o bebé para dentro] 

JOHN: Vais trazê-lo para dentro? 

EVELYN: Está a chover lá fora. 

JOHN: A chuva não o mata. É bom para ele. Fá-lo crescer. 

EVELYN: Ele também já está quase a dormir. 

COLIN: Posso dar-lhe uma olhadela? 

EVELYN: Sim. Só não lhe faças barulhos tontos. Ele não gosta. 

COLIN: [a olhar para dentro do carrinho de bebé] Oh, fantástico. Ele é tão – pequeno, 

não é? 

EVELYN: Sim. Olha para ele, o diabinho, está mesmo a lutar para estar acordado. 

COLIN: Ele é mesmo fantástico. A sensação que ambos devem ter, ao olharem para 

ele… deve fazer-vos tão… 

EVELYN: [cortando-lhe a conversa] Sim, não é mau. [Ela abana o carrinho de bebé. 

Para o John] Vamo-nos embora daqui a nada. 
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JOHN: Certo. 

COLIN: Sim, assim que a Marge descer, acho que devo... 

JOHN: Estás bem, Paul? 

PAUL: Óptimo. Acho que vou subir daqui a pouco. Tenho muito trabalho para fazer lá 

em cima. 

[Marge entra, a assoar o nariz]   

MARGE: Ela está quase a dormir. Acho que vai ficar melhor quando descansar. 

COLIN: Ah, sim. Sono. Um óptimo curandeiro. [Confidencialmente] Espero que não te 

tenhas importado por ter interrompido a conversa ao telefone, Marge? 

MARGE: Não faz mal, Colin. 

COLIN: Achei que, já agora, aproveitava para lhe dar uma palavrinha. 

MARGE: Óptimo. 

COLIN: Ele pareceu-me um pouco… hmmm… em baixo. 

MARGE: Ele está bem. 

COLIN: Não tão animado como é costume. 

MARGE: Ele está bem. 

COLIN: Pareceu-me que podia ter um pouco mais de alegria… 

MARGE: [com maior aspereza] Ele vai ficar perfeitamente bem mal eu chegue ao pé 

dele, não te preocupes, Colin.  

COLIN: Ah, bem. Isso é bom. 

[Paul senta-se com os olhos fechados] 

[Evelyn abana o carrinho de bebé] 

[John olha fixamente pela janela] 

[Marge fica envolvida em pensamentos] 

Bem. [Pausa] Acho que tenho de ir…Por muito que gostasse… Há que fazer-me ao 

caminho e tudo isso. 

[Pausa] 

COLIN: Sim. 

[Pausa] 
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[a olhar para o relógio] Valha-me Deus, sim. Olha para o… Ainda é uma grande 

distância. É melhor começar. [Pausa] Adeus a todos…  

MARGE: [saindo do seu devaneio] Oh, Colin, estás de saída? 

COLIN: Sim, acho que… 

MARGE: Sim. Não te esqueças das tuas fotografias… 

COLIN: Oh, não. Não me esqueceria. Nunca faria isso.  

MARGE: Espero que tu – lides bem com tudo, Colin. 

COLIN: Eu? Oh, eu estou bem. Consegui sempre lidar com as dificuldades, sabes… 

Ainda tenho um bom emprego – saúde e força – e ultimamente, acho que encontrei 

alguns bons amigos por lá também. Os pais da Carol, para não ir mais longe. Hoje em 

dia passo imenso tempo com eles. Tu sabes, a falar de tempos e coisas passadas. E se 

ficar um pouco deprimido, pego nos velhos álbuns. É uma pena que não a tenhas 

conhecido, Marge. Ter-se-iam dado bem. 

MARGE: Estou certa que sim. 

COLIN: Bem. Adeus, Evelyn. Foi um grande prazer conhecer-te. 

EVELYN: Xau. 

JOHN: Adeus, velho Col. Até à próxima. 

COLIN: Podes apostar. Aparece quando quiseres. 

JOHN: Talvez o faça mesmo. Quando tiver o carro novo. Para tomarmos alguns – [Faz 

o gesto como se estivesse a beber] … juntos. 

COLIN: Quando quiseres, Paul. 

PAUL: Xau, Colin. Porta-te bem. 

COLIN: E tu também. Dizes adeus à Di por mim? 

PAUL: Oh, claro. Vai ficar triste por não te ver. 

COLIN: Xauzinho, Marge. Não, está tudo bem. Vou-me embora. [Hesitante] Hmmm – 

gostei muito que me tivessem convidado para cá vir esta tarde, vocês sabem e, bem… 

muito obrigado. Vocês foram mesmo fantásticos. Todos vocês. 

MARGE: Adeus, Colin. E espero que talvez, tu sabes – daqui a uns tempos – tu vais… 

quando tiveres ultrapassado… quer dizer, eu sei que por um tempo vai ser difícil para ti 

esqueceres a Carol… 

COLIN: Esquecê-la? Oh, vá lá, Marge. Conheces-me melhor que isso, não? [sorri em 

redor] Xauzinho a todos. 
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[Colin sai. Uma pausa] 

MARGE: É boa pessoa, não é? 

JOHN: Bom e velho Col. Sempre o mesmo.  

MARGE: Paul, vou ter que ir para casa para ao pé do Gordon, daqui a nada. 

PAUL: Sim. Tudo bem, Marge. Tudo bem. Faz isso… 

MARGE: Mas se por qualquer razão precisares de ajuda – com ela – sabes o meu 

número. Assim que limpe o Gordon, posso bem voltar cá. 

PAUL: Não, nós cá nos arranjamos, Marge, a sério.  

MARGE: Ela deve dormir agora. 

[Evelyn começa a cantar e continua a abanar o carrinho de bebé] 

[Paul senta-se e começa a dormitar] 

JOHN: [que se sentou de vez] Vou cortar aquele tapete do carro à medida amanhã. 

MARGE: [sentando-se por um momento] Acho que não volto a deixar o Gordon 

sozinho quando ele estiver doente, sabem. Ele não gosta. Ele prefere que eu lá esteja. 

[Pequena pausa] Oh, é terrível. Não tenho energia para me mexer agora. Depois de me 

ter sentado… Acho que aqueles sapatos vão ficar bem com aquele casaco. Espero que 

sim… oh, olhem para nós. Honestamente. Para aqui prostrados, como em fins-de-

semana de chuva… mesmo assim, por que não? Há formas piores de passar o tempo. 

Do que estarmos calmamente sentados com os amigos. É bom sentarmo-nos com os 

amigos de vez em quando. Bom… 

[Evelyn continua com a cantoria] 

[Marge sonha acordada] 

[Paul começa a ressonar alto] 

[John mexe-se de um lado para o outro] 

 

CAI O PANO 
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Conclusão 

 

A ideia de tradução como uma actividade menor persistiu durante muito tempo 

e, de certo modo, continua nos dias de hoje. No entanto, à medida que se vai chegando 

ao fim do século XX, torna-se claro que esta atitude foi mudando por várias razões. É a 

era das comunicações de massa, de experiências multimédia que, por aspirarem a atingir 

um público global, requerem a actividade translatória. Também o desenvolvimento da 

língua inglesa como uma língua mundial não travou o processo de tradução, pelo 

contrário, enfatizou a importância do mesmo. 

 Nunca houve um melhor momento para estudar a tradução, que, de uma 

actividade marginal e negligenciada por estudiosos de diferentes áreas – antropólogos, 

filósofos, sociólogos -, passou a ser objecto de uma consideração renovada que veio dar 

saliência à importância que detém nos processos de transferência intercultural. De certo 

modo, o papel do tradutor foi ganhando mais visibilidade, uma vez que consegue mudar 

os textos e, por consequência, o mundo (Bassnett 1996: 20). 

No caso da tradução de textos dramáticos, são vários os desafios que se 

colocam: 1. a estrutura do diálogo dramático e a sua importância para a tensão da acção 

dramática e para a caracterização; 2. a identificação das normas estéticas discerníveis no 

texto e a necessidade de lhes dar consequência translatória; 3. a pluralidade dos sistemas 

de signos que integram a experiência dramática – e o modo como esta pluralidade 

semiótica se torna característica definidora do texto dramático enquanto texto para o 

palco (Totzeva 1998: 81). 

A escolha para a tradução do texto Absent Friends de Alan Ayckbourn deveu-se 

às ironias e paradoxos que o caracterizam e à forma como, quase quatro décadas depois 

da sua estreia, nos confronta com temas ainda actuais. Para além disto, após a leitura do 

mesmo e de alguma pesquisa sobre o autor, considerei relevante a sua tradução, visto 

que o texto ainda não tinha sido traduzido. Contudo, ao longo de todo o processo de 

tradução, foram aparecendo alguns entraves que tornaram necessárias interpretações e 

pesquisas mais aprofundadas de modo a encontrar os equivalentes adequados.  

No caso da tradução de texto dramático, elementos de ambiguidade que 

caracterizem o texto colocam aos tradutores um desafio duplo: um, mais geral, que se 

prende com a dificuldade de manter a ambiguidade na tradução (não a resolvendo em 

favor de um dos sentidos em presença); outro, mais específico do texto para teatro, que 
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se prende com o exercício interpretativo adicional que, quando o texto for transposto 

para a cena, reconfigurará (ou anulará) a ambiguidade em causa (Totzeva 1998: 82).  

Na tradução do texto Absent Friends, para além do problema da ambiguidade, 

um outro problema que também logo se evidenciou foi o facto de se tratar de um texto 

do século XX onde a descrição das personagens, do seu comportamento e de alguns 

ambientes é feita de uma forma muito minuciosa, o que, por vezes, dificultou a escolha 

correcta da expressão portuguesa adequada. No entanto, após uma interpretação cuidada 

do contexto, as expressões mais acertadas iam surgindo. Por exemplo, a descrição da 

sala-de-estar de Diana, para além de ser bastante minuciosa para o leitor conseguir 

construir mentalmente aquele espaço, faz referência a um tipo de mobiliário 

escandinavo, ainda que com inflexão inglesa e importante para a caracterização da cena, 

mas que me dificultou a descrição do local em termos que socioculturalmente façam 

sentido para leitores portugueses.   

Em relação ao bebé referido ao longo do texto, para com ele é sempre mantida 

uma relação muito carinhosa com recurso a diferentes sons e conversas de bebé,  o que 

fez com que houvesse a necessidade de pesquisar o tipo de som que é usado em 

português para descrever as mesmas expressões, pois não era possível recorrer sempre 

às mesmas, tendo em conta a diversidade dos recursos que, nesse domínio, 

caracterizavam o texto de partida.  

Os false friends e as expressões idiomáticas foram algumas ―ratoeiras" 

encontradas e pelas quais me deixei levar, acabando, numa primeira tradução, por 

traduzi-las literalmente. Também, por vezes, preocupada em manter o registo de língua 

ao longo do texto, não percebi que em certas situações era necessário o recurso a um 

registo mais coloquial devido ao tipo de situação que se me deparava.  

Um dos problemas do tradutor é o que advém das gamas lexicais que 

predominam num texto, reveladoras de uma estética dominante que o tradutor tem de 

saber reconhecer - de modo a fazer escolhas lexicais que mantenham uma 

correspondência com essa dimensão estético-cultural da significação. Dependendo 

dessas escolhas e da sua colocação, na economia do texto, o tradutor activará 

possibilidades semânticas variáveis que, por sua vez, comportam envios para diferentes 

contextos (Totzeva 1998: 82). 

O discurso de cada uma das personagens foi sempre traduzido tendo em conta as 

circunstâncias em que estavam inseridas; todavia, nas didascálias referentes a John e no 

diálogo entre Marge e Gordon, vi-me obrigada a uma interpretação mais cuidada e 
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minuciosa. Por um lado, John é uma personagem que está sempre em movimento e que 

tem, às vezes, um comportamento que obriga a um esforço adicional para recriar 

mentalmente todo aquele cenário; por outro lado, na conversa entre Marge e Gordon 

estes recorrem a algumas alcunhas carinhosas e expressões de carinho para as quais tive 

de tentar encontrar os equivalentes certos na língua de chegada.   

O tradutor e o texto para tradução estão situados no ponto intermédio de uma 

linha que se estende de um pólo a outro. O texto traduzido faz parte tanto do texto de 

partida como do de chegada e cabe ao tradutor assumir que a tradução envolve 

simultaneamente a semântica, o ritmo e a conotação do texto de partida, e a respectiva 

adaptação à língua e cultura de chegada. É aqui que se agrava o trabalho do tradutor. A 

partir do momento em que o texto traduzido é configurado para um público e cultura de 

chegada, está cercado por uma situação de enunciação pertencente a estes. Há, então, 

uma intersecção real ou virtual destas duas situações de enunciação e tem que ser 

tomada em consideração a concatenação destas, distinguindo entre a parte da situação 

de enunciação que pertence exclusivamente à de partida ou à de chegada, ou à mistura 

das duas (Pavis 1992: 136). 

Enquanto tradutora deste texto, a escolha de recursos lexicais que fizessem 

justiça a esta dualidade causou-me, por diversas vezes, algum ―mal-estar‖, não só pela 

dificuldade em tomar decisões acertadas, como também pelo facto de considerar que 

não poderia usufruir, em cada momento, de uma total liberdade de escolha, pois esta 

podia colocar em causa toda a tradução realizada até então. Não obstante, tentei lidar 

com todas as estruturas de significado do texto de partida de uma forma consciente e 

clara, tentando não eliminar significados gerados anteriormente e tal como refere 

Derrida ―Translation serves to remind us that there is no absolute meaning, no 

uncontested original. The act of translating is dynamic, bringing texts together in a play 

of multiple meanings‖ (Bassnett 1996: 11).  

Apesar de, por vezes, me ter deixado levar por uma tradução literal, afastando-

me assim das suas implicações mais profundas, tentei explorar e compreender todos os 

significados e expressões da língua de partida e inseri-los, simultaneamente, numa 

estrutura de significado na língua de chegada passível de compreensão por qualquer 

leitor.      

No que concerne ao diálogo entre as diversas personagens, nunca pude descurar 

o estatuto social em que estas estavam inseridas, bem como o tempo  histórico do texto 

em questão. Apesar de ser apenas uma situação conversacional entre elas, tive que ter 
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em consideração que mesmo assim, continuava a ser uma linguagem referente a um 

determinado grupo social e tentar não colocar à margem todo o sentimento e emoção 

presentes nos diferentes discursos, como, por exemplo, no de Diana. Ao longo do texto 

revelou-se uma mulher sofrida, mas que continua a amar um homem que a trai com 

alguém que considera desprezível, que é mulher de um dos seus amigos e que frequenta 

a sua casa. Na minha tradução não podia deixar de passar para o leitor a emoção contida 

desta personagem, e, tal como no texto de partida, mostrar que aquela mulher não é 

fraca e que se tivesse tomado outro rumo na sua vida, ou melhor, se este rumo não lhe 

tivesse sido negado, talvez naquele momento não tivesse na sala de sua casa, a mulher 

que mais uma vez coloca um entrave na sua vida. Toda esta emoção está presente no 

diálogo inicial entre estas duas personagens e que ao longo do texto, em pequenas 

situações, é novamente relembrada.  

Em suma, ao longo de todo o processo translatório do texto Absent Friends de 

Alan Ayckbourn, pesquisei, seleccionei e interpretei os múltiplos significados quer da 

língua de partida, quer da língua de chegada, confiando no poder expressivo desta 

última. Procurei incutir regras de tradução em mim própria para que consiga abstrair-me 

de alguns erros em traduções futuras. Inicialmente deparei com diversos obstáculos; 

contudo, no decorrer da tradução e com as intervenções necessárias, penso que consegui 

ultrapassar tanto os limites do texto, como os meus próprios limites. Considero, deste 

modo, que foi um desafio ultrapassado e uma vitória alcançada.  
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