Thomas Middleton

Uma Donzela Casta
em Cheapside

Uma Donzela Casta em Cheapside
(A Chaste Maid in Cheapside1, 1613)
Personagens
Sr. DOURADO2, um ourives
ROSINHA3, sua esposa
TIM4, filho deles
MARIA5, filha deles
Um TUTOR, de Tim
SIR WALTER Cachorrão6, um fidalgo, pretendente de Maria
SIR OLIVER Secco7
LADY SECCO, sua esposa, parente de Sir Walter
Sr. José AMÂNCIO8
SRA. AMÂNCIO, sua esposa (ambos mantidos por Sir Walter)
Uma DAMA GALESA, amásia de Sir Walter
WALTINHO, CARDO, e a bebê, bastardos de Sir Walter com Sra. Amâncio
DAVI Venká9, lacaio de Sir Walter
ESPOLETA10 SÊNIOR, um cavalheiro decaído
SRA. ESPOLETA, sua esposa
ESPOLETA JÚNIOR, outro pretendente de Maria
1

Cheapside fica no coração da city, refletindo a preocupação da comédia urbana com a burguesia em detrimento de
nobreza e realeza. A ironia do título geralmente apontada, entre “chaste maid” e a má reputação de Cheapside, é
acrescida, a meu ver, de outro jogo de palavras, uma vez que “chaste” e “maid” carregam a mesma ideia de pureza
virginal, e sua justaposição sugere que haja “unchaste maids”, ou “donzelas não-castas”; e de fato a peça traz menções a
jovens que se passam por donzelas após perder a virgindade. Assim, o adjetivo “virgem” evidencia melhor essa falsa
redundância do que “casta” [LA]. “Chaste”, além de ter efeito aliterativo com Cheapside, também faz trocadilho com
“chased”: (1) perseguida: pelos pretendentes e pelos pais após suas fugas; (2) remetendo aos rituais de humilhação
pública de prostitutas, que ocorriam na rua. [LW]
2 Yellowhammer, indica sua atividade e, além disso os ciúmes da filha (geralmente, esposa). Pertence à tradição do senex
iratus, o antagonista ao enlace dos heróis [LW]. Designava ainda [AB] um pássaro, [L&T] “tolo”, e “moeda de ouro”.
3 Maudlin, deriva da figura chorosa de Maria Madalena, indicando sentimentalismo (irônico) e passado sombrio [LW].
Como a cor rosa é associada entre nós a sentimentalismo e inocência feminina, Rosinha funciona melhor do que
Madalena. Mary Magdalene, esposa de Thomas Middletlon, pode ter inspirado os nomes de mãe e filha [LA].
4 Tim indicava tamanho diminuto (ver 4.1.99) e era usado como termo depreciativo [AB].
5 Moll é um diminutivo de Mary. Mas enquanto Maria aponta para virgindade, Moll era comumente atribuído a mulheres
associadas à prostituição e à criminalidade; é o nome da heroína de The Roaring Girl, de Middleton e Dekker.
6 Walter se prununciava “water” (sêmen, fertiliade). Whorehound indica sua lascívia desregrada, brincando ainda com
“horehound”, planta de terrenos encharcados que: induzia o parto [AB], e representa sua inclinação ao logro [LW].
7 Oliver Kix, um oxímoro, uma vez que Oliver sugere fertilidade e Kix (um caule seco), infertilidade; “kix” também é um
nome para cicuta, que compromete a maturação sexual [LW]. O mesmo nome figura em A Trick to Catch the Old One.
8 Allwit, aponta para a inversão “wittol”, ou “corno manso”, mas indica também [LW] cheio de esperteza, [L&T]
racionalidade fria. Nomes com wit em sua composição figuram em A Trick to Catch the Old One (Witgood), No
Wit/Help Like a Woman (Savourwit) e A Mad World my Masters (Follywit). Ben Jonson também os empregava.
9 Dahumma, soa como “dewch yma”, “vem cá” em galês.
10 Touchwood: (1) material inflamável; espoleta de mosquete: sugere a fertilidade do mais velho, (2) pessoa passional:
descreve o mais novo [LA], (3) bater na madeira, ter sorte, ambos [LW].
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Dois FISCAIS11 de Quaresma
Dois CRIADOS DE AMÂNCIO
Dois CRIADOS DE SIR WALTER
Quatro CRIADOS DE SIR OLIVER
CRIADO DO DOCEIRO
Um PASTOR
Quatro REMEIROS
Simão, o MENSAGEIRO
Dois HOMENS com cestas
Um CAVALHEIRO
SUSANA, criada de Dourado e dama de companhia de Maria
Uma MOÇA, com um bastardo de Espoleta Sênior
Jana, a CRIADA de Lady Secco
AMA SECA e AMA DE LEITE
Duas PURITANAS (Senhora Umporcima12 sendo uma delas)
Cinco COMADRES13
Personagens mudos
Criados de Dourado
Uma Parteira

11 “Promoter”: “informante”, originalmente “advogado” [AB]. Fiscalizavam o cumprimento das leis da Quaresma.
12 Underman, ou “sob um homem”. “Puritano” era um termo pejorativo para reformistas extremos do anglicanismo. Eram
caricaturados no teatro, e a ele opostos.
13 A palavra “gossip” podia designar: (1) padrinho, (2) madrinha, (3) compadre, (4) comadre, (5) convidadas do batismo,
sentido que opera no caso destas personagens.
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1.1
Entram Rosinha e Maria, uma loja é descoberta1.
ROSINHA
A senhorita já fez seus deveres de virginal?2
MARIA
Sim.
ROSINHA

5

Sim, você tem sido uma parva por esses dias, penso que precisa de algo p'ra avivar 3 essa
anemia4; tá chorando? Um marido. Não tivesse tal pedaço de carne sido instituído, para
que de bom serviríamos nós esposas? Para verdura, ou então sermos apregoadas por aí
como temperos5. Está tudo mudado nestes tempos! Quando eu era da sua mocidade, eu
era ligeira, e fecunda, dois anos antes de casar. Até parece que você se presta à cama de
um fidalgo! Semblante sonolento, olho mortiço e espírito embotado! Aposto minha vida
que esqueceu sua dança: quanto tempo faz que esteve com você o dançarino?
MARIA

10

Uma semana.
ROSINHA
Isso tudo? Quando eu tinha seu calibre6,
Ele não me falhava uma noite, me ocupava;
Eu me deleitava em aprender, ele em me ensinar;
Um belo moreno, tinha prazer em minha companhia;
Mas você é devagar, não tem ligeireza alguma,

15

Dança como uma filha de encanador, e merece
Duas mil libras em chumbo pro casamento,
1
2
3
4
5
6

Removia-se uma cortina. Uma “porta central”, ou recesso no fundo do palco, é uma possibilidade [AB]. O esboço de
Witt (p.iii) não não a exibe, mas é de 1596. Menciona-se uma em Eastward Ho! (1605) de Chapman, Jonson e Marston.
Cravo compacto de mesa, com uma corda por nota; “old lessons o' the virginals” sugere “velhos truques das virgens”.
“Quicken”, comporta ainda uma sugestão de gravidez; “fecunda” (l.7) corresponde a “quick”.
Conhecida como “green sickness”, a anemia era associada às moças na puberdade [GW] e às apaixonadas [L&T].
“Verdura” adapta “salads” (saladas), associadas à impropriedade por serem condimentadas. “Temperos”, a “samphire”,
apontada como: acompanhamento de carne de ovinos (“mutton”, gíria para prostituta) [AB]; provocando micção e
desejo por carne, dois motivos da peça [LW]; e erva de Saint Pierre, usada em saladas [L&T].
Rosinha, obesa, ressalta a magreza da filha [LA], sugerindo, inadvertidamente ou não, a anatomia sexual de ambas.
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E não em ourivesaria.
Entra Dourado.
DOURADO
Ora, qual é a balbúrdia entre mãe e filha, hein?
ROSINHA
Ora, bobagem, apontando a sua filha Maria7 seus delitos.
DOURADO
20

“Delitos”! Não, a city8 não lhe basta, hein mulher,
Você precisa ir buscar palavras em Westminster;9
Pois p'ra mim, já chega...
Nenhum escriba de advogado aqui esteve
E trocou a meia-coroa10 que ganhou da mãe,

25

Ou então te enganou com uma de dois pence folheada,
P'ra por em voga a palavra para suas faltas
Ou fissuras no dever e na obediência?
Chamemos assim, doce esposa.
Assim como não há mulher feita sem falha alguma,

30

O mais puro linho desfia, e cambraia fura.11
ROSINHA
Mas é marido que calafeta toda fissura.
MARIA
Como, ele chegou, senhor?
7
8

Aqui, no original, Maria é tratada por Mary, e não Moll.
“City” indicava Londres central, espaço da burguesia, em oposição a corte e campo, igreja e universidade [LW].
Designa hoje o distrito financeiro da capital.
9 O distrito das cortes de justiça.
10 A unidade monetária padrão inglesa é a libra. No sistema que vigorou até 1971, uma libra (₤) equivalia a 20 xelins
(shillings, “s”, de solidus), e cada xelim a 12 pênis (penny/pence, “d”, de denarius). A meia-coroa era uma moeda de
ouro valendo um oitavo de libra, ou seja, 2s 6d. Joga-se com “half-crown words”, ou termos do jargão legal [L&T].
11 A insinuação é sobre a fidelidade da esposa [LA].
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DOURADO
Sir Walter chegou.
Foi visto na Ponte Holborn12, e estava na companhia
De bela e composta senhorita, a qual imagino,
35

Dado o pelo rubro e outras luxuriâncias,13
Ser sua sobrinha, dona de terras em Gales,
Que nosso Tim, o guri de Cambridge, vai desposar.
São núpcias pensadas pelo próprio Sir Walter:
Eternamente nos atam, e a nossos herdeiros.
ROSINHA

40

É uma honraria então, fosse a rapariga humilde,
E o beijasse com devoção quando ele entrar.
Eu não consigo, por minha vida!
Instruí-la a por as mãos assim, na frente e atrás,
Tal como esperam os fidalgos, na frente e atrás.

45

Eu sempre digo a ela, é um meneio de mulher
Que costuma mover um homem, e faz efeito.
Mas, meu bem, o senhor mandou nota a Cambridge,14
Tim foi avisado?
DOURADO

50

Foi desde o outro dia, quando você lhe enviou a colher de prata p'ra tomar sua sopa no
salão, junto a sua confraria.15
12 No caminho de quem vinha de Gales, entrando em Londres pela Newgate, a Ponte Holborn cruzava o Fleet Ditch, um
rio canalizado poluído – talvez evocando mais uma imagem de líquido na peça. Na área havia prisões, como as
mencionadas Bridewell (2.1.144) e Newgate (2.2.94). O campo de Smithfield, onde ocorria a Feira de São Bartolomeu,
ficcionalizada por Ben Jonson, também ficava próximo [LA].
13 Cabelo vermelho tem alta incidência em Gales, e era associado à luxúria. “Luxuriâncias” corresponde a “rank
descriptions”, que aponta ao mesmo tempo para distinção social e baixeza moral [LW].
14 Middleton estudou em Oxford, e a rival Cambridge já havia fornecido um estudante ridículo a Michealmas Term. Até
seus nomes são similares: Sim e Tim [LA].
15 “Gentlemen commoners”, termo usado na verdade em Oxford; em Cambridge se chamavam “pensioners”. Faziam as
refeições separadamente, usavam uniformes distintos, e pagavam mais [LW].
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ROSINHA
Oh, em bom tempo.
Entra um Mensageiro.
DOURADO
O que seria?
MENSAGEIRO
Uma carta de um cavalheiro de Cambridge.
DOURADO
Oh, um dos mensageiros de Hobson16, é bem-vindo.
55

Eu disse a você, Rosa, que receberíamos notícias de Tim. [Lê carta] Amantissimis
charissimisque ambobus parentibus patri et matri.17
ROSINHA
Do que se trata?
DOURADO
Não, por minha alma que não sei, não me pergunte:
Ele ficou verbal demais; esse estudo é uma bruxa.
ROSINHA

60

Deixa eu ver, por favor, eu costumava entendê-lo.
Amantissimus charissimus: mandei este camarada, diz ele; ambobus parentibus: buscar
um par de botas; patri et matri: paguem e mandem.18
MENSAGEIRO

65

Sim, pelos céus, minha senhora! Não é a interpretação correta; eu me esforcei um
bocado, e venho da estalagem Bell19 suando. Deixa eu tentar, já que fui acadêmico
quarenta anos atrás. É assim, garanto: matri, mandem; ambobus parentibus, buscar um
par de botas; patri, paguem; amantissimis charissimis, mandei este camarada, e seu
16 Personagem real que provinha transporte e correios entre Londres e Cambridge. A expressão “escolha de Hobson” se
disseminou, em referência à suposta impossibilidade de escolher os cavalos; talvez apenas uma “lenda urbana” [AB].
17 “A pai e mãe, ambos mui amados e amorosos pais.”
18 Foram feitas adaptações em relação ao original para que a “interpretação” soasse similar ao latim.
19 Provável erro para Bull, estalagem usada por Hobson na operação de seus serviços [AB].
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nome é Simão, e nisso ele diz a verdade, meu nome é mesmo Simão; não esqueci todo
meu estudo. Questão de dinheiro, eu sabia que ia acertar.
DOURADO
Você é uma raposa velha! [Dá dinheiro a ele.] Toma aí um tester20.
MENSAGEIRO
70

Se eu ver vossa excelência na Feira do Ganso21, eu tenho umas passarinhas pro senhor.
DOURADO
Ora, você mora em Bow?
MENSAGEIRO
A vida toda, senhor; e quando em Bow, 'cê tá convidado a foguear o ganso. 22 Adeus a
vossa excelência.
Sai Mensageiro.
DOURADO
Um mensageiro divertido.
ROSINHA

75

E como poderia ser diferente, vindo com cartas de Cambridge, do nosso filho Tim?
DOURADO
O que é isto aqui? [Lê] Maximus diligo?23 Santa misericórdia, eu devo buscar
aconselhamento gabaritado para esta questão, ou isto nunca se discernirá.
ROSINHA
Busca meu primo então, na Escola de Direito24.
DOURADO
Que! Lá são cheios de francês25, não falam latim.
20 Moeda com valor de seis pence, ou meio xelim.
21 Realizada em Stratford-le-Bow, subúrbio londrino. “Goose” sugere prostituta; em português, “ganso” reforça a sugestão
sexual por um caminho diferente. Já “bow”, ou seja, “arco” era gíria para a genitália feminina.
22 Adapta-se “boo to a goose”, que brinca com os dois sentidos sexuais apontados na nota anterior. Que a palavra “boceta”
aparceça em trocadilho se conforma com a prática contemporânea para palavras-tabu como “cunt”.
23 Latim errado, provavelmente para “Amo-os muito.”, ou “maxime diligo”. Alguns editores corrigem o latim de Tim e
seu tutor, mas os erros são possivelmente intencionais para evidenciar a inépcia dos dois [AB].
24 As “Inns of Court” eram escolas de Direito e forneciam parte considerável do público dos teatros [LA].
25 O meio legal usava uma língua híbrida chamada “Law French”. O jogo com sífilis, ou doença francesa, perde-se [LW].
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ROSINHA
80

Então o vigário vai conseguir.
Entra um Cavalheiro com uma corrente.
DOURADO
Não, ele renega,
Acha latim coisa de católico, não passa perto.
[Ao Cavalheiro] De que precisa, senhor?
CAVALHEIRO
Rogo, pese esta corrente.
Entram Sir Walter Cachorrão, Dama Galesa e Davi Venká, e conversam à parte.
SIR WALTER
Aí, meu bem, seja bem vinda ao coração
Da cidade de Londres.
DAMA GALESA
Duw cato chwi.26
SIR WALTER

85

Você pode agradecer em inglês, se quiser.
DAMA GALESA
Posso, de modo simples.
SIR WALTER
Vai dar de sobra, meu bem;
Seria estranho eu ir pra cama contigo tanto
E te deixar sem inglês; seria desnaturado.
Eu te crio para te transformar em ouro, meu bem,

90

Fazer seu fado brilhar tal sua ocupação.
Joalherias fabricam donzelas da city.
26 “Fica com Deus” em galês.
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Davi Venká, nem uma palavra.
DAVI
Mudo, senhor.
SIR WALTER
[À Dama Galesa] Aqui você deve passar por virgem.
DAVI [À parte]
Pura virgem galesa!
95

Ela perdeu o cabaço em Rhompimenshire27.
SIR WALTER
Que está a ruminar, Davi?
DAVI
Tenho dentes, senhor,
Não preciso ruminar por mais quarenta anos.
SIR WALTER [À parte]
O puto está afiado!28
DOURADO [Para o Cavalheiro]
Seu preço, senhor?
CAVALHEIRO
Cem libras, senhor.
DOURADO

100

Cem marcos29 no máximo, do contrário não me interessa.
Sai o Cavalheiro. Sir Walter se aproxima.
Ora, Sir Walter Cachorrão?

27 Brecknockshire, um dos condados galeses. Como “nock” era gíria para o órgão feminino, e “Breck” remete a “brake”,
ou “romper”, há uma sugestão de defloramento (em paralelo com uma refrência mais explícita) [LA].
28 Possivelmente Sir Walter já perdeu os dentes [L&T].
29 O marco é uma medida monetária, não uma moeda, correspondendo a dois terços da libra, ou 13s 4d. O contraste entre
a libra, que deriva de uma medida de peso, e o marco, meramente uma abstração, reflete o capitalismo nascente [LW].
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MARIA
Pela morte! [Sai.]
ROSINHA
Filha!
Nossa! Essa rapariga!
Sai Dourado atrás de Maria.
[A Sir Walter] Garota arredia; jovens são desconfiadas.
Além disso, o senhor tem uma presença, Sir Walter,
105

Capaz de intimidar uma donzela da city;
Entra Dourado, trazendo Maria.
Nobres almas da corte as fazem tremer,
E abraçar com as coxas sacodindo30. Lá vem ela.
SIR WALTER [A Maria]
Ora, vem cá, bela senhorinha, agora eu te peguei.
Como, calunia tanto seu tempo fugindo

110

Assim de seu fiel criado?
DOURADO
Ih, tais palavras, fidalgo, vão fazê-la corar,
Soam elevadas demais pras nativas da city31.
“Honra”, “fiel criado”! Esses são elogios
Pras damas importantes de Whitehall ou Greenwich32.

115

Palavras da lida, simples e suficientes, nos servem.
E esta nobre dama é sua distinta sobrinha?
SIR WALTER
30 “Abraçar” adapta “kiss”, que tinha sentido secundário de cópula [GW], enquanto “trembling thighs” era referência ao
coito em pé, ou “knee trembler” [L&T]. A opção por “abraçar com as coxas “ acaba sugerindo uma posição diferente.
31 “Daughters of the freedom” é uma delimitação geográfica e social (ver nota a 1.1.20); refere-se à licença necessária
para manter negócio [LW], e assim à burguesia e ao espaço da city.
32 Palácios da corte inglesa.
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O senhor pode abordá-la nesses termos; sim, é ela,
Herdeira de dezenove montanhas.
DOURADO
Oh, bênção!
O senhor me cumula de amor e de riquezas.
SIR WALTER
120

E todas tão altas quanto a St. Paul33.
DAVI [À parte]
Olha o golpe!
SIR WALTER
O que disse, Davi?
DAVI
Mais altas, senhor, de longe: não dá p'ra ver o cume delas.
DOURADO
O que, homem! Rosa, saúda esta nobre dama,
Nossa nora, se tudo der certo.
Entra Espoleta Júnior.
ESPOLETA JÚNIOR [À parte]

125

Meu fidalgo, com uma parelha de lacaios,
Cá veio conseguir pra ovelhinha34
Um carneirão chifrudo35 em Londres; eu devo ter pressa,
Ou então passar fome. Na carne ela36 me tem,
E isso me assegura. Bem, fidalgo, tal rico espólio
33 A Catedral de São Paulo, a oeste de Cheapside, fica no ponto mais alto de Londres; o campanário de 137m fora
destruído pelo fogo em 1561, e “as high as Paul's” era uma expressão consagrada [L&T].
34 “Ewe-mutton”. A carne de ovinos adultos, “mutton”, além de associada a Gales, indica larga experiência sexual. A
relação entre carne e sexo, ambos ilícitos, é um dos motivos da peça [LW].
35 O adjetivo “chifrudo” foi enxertado considerando o sentido de “figura do corno” para “ram” [GW].
36 Maria. “Her blood is mine” indica desejo sexual [LW/L&T].
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130

Para mim está reservado.
Chama Maria à parte.
MARIA
Senhor?
ESPOLETA JÚNIOR

135

Não me busque até que o possa fazer na lei, isso só aguça meu apetite, que tão afiado já
está. [Entrega um bilhete37] Leia com atenção este bilhete, não me levante suspeita, nem
reconheça meu zelo alhures que em seu peito; leia, e envie sua reação em três palavras,
estarei à mão para recebê-la.
DOURADO [A Sir Walter]
Oh, Tim, senhor, Tim!38
Um simples rapaz normal, vai à universidade,
Atinge na Quaresma o Bacharelado em Artes;
E será chamado de Sir Dourado, então,

140

Por toda Cambridge; isso já é meia fidalguia.39
ROSINHA
Gostaria de se aproximar e provar da recepção da city, senhor?
DOURADO
Vem, bom Sir Walter, e sua virtuosa sobrinha.
SIR WALTER
É fino aceitar cortesias.
DOURADO
Mulher, entra com eles.
SIR WALTER
Sua companhia, senho?
37 O bilhete provavelmente contém planos de fuga [LW].
38 “Tim” é emenda ao “turn” do in-Quarto, adotada por [LW], mas não por [AB/L&T].
39 “Half a knight” reflete o fato de que os graduados podiam usar o título “Sir” seguido do sobrenome, enquanto os
verdadeiros fidalgos, como Sir Walter e Sir Oliver, podiam usá-lo com o prenome [LW].

12

1.1 Uma Donzela Casta em Cheapside

DOURADO
Eu lhes concedo em breve.
Saem Rosinha, Sir Walter, Davi e Dama Galesa.
ESPOLETA JÚNIOR
145

[À parte] Como se intrometem o diabo e as riquezas;
Pobre alma, duro cárcere, o olho da mãe
É cruel com ela, a ele sendo gentil.
Seria engraçado fazê-lo trabalhar
Num anel de casamento p'ra ela; assim farei:

150

Antes que o lucro coubesse a qualquer estranho,
É honestidade minha enriquecer meu sogro.
DOURADO [À parte]
A garota é teimosa demais; o que temo
Mais que tudo é que já tenha outros amores,
Aí complica-se tudo; deve-se acompanhar;

155

Não se pode ter cuidado demais com os filhos.
[A Espoleta Júnior] Do que precisa?
ESPOLETA JÚNIOR
[À parte a Maria] Oh, nada agora, tudo que desejo está presente.
[A Dourado] Preciso de um anel de casamento para uma nobre,
Com a rapidez que for possível.
DOURADO

160

De que peso, senhor?
ESPOLETA JÚNIOR
Algo como meia onça40;
Belo e composto, com o lume dum diamante.
40 Medida de massa. No padrão “troy”, usado para metais preciosos e gemas, equivale a aproximadamente 31g.
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Senhor, seria uma pena estragar tal graça.
DOURADO
Por favor, deixe-me ver;
165

[Toma o diamante.] De fato, senhor, é dos puros.
ESPOLETA JÚNIOR
Como a senhorinha.
DOURADO
Tem a espessura do dedo41 dela?
ESPOLETA JÚNIOR
Pois sim, eu já tomei com ela as medidas necessárias.42
[Procura um papel] Pelos céus, escondeu-se, não posso mostar,
Precisava por tudo p'ra fora p'ra ter certeza.

170

Deixe-me ver: longos, esguios, de nós bem compostos,
Uma nobre senhorinha tal e qual sua filha, senhor.
DOURADO
E portanto, senhor, nobre alguma.43
ESPOLETA JÚNIOR
Garanto jamais ter visto duas moças de mãos tão similares;
Não procuro mais, se o senhor o consentir.
DOURADO

175

Se ousar investir no dedo dela44, senhor.
ESPOLETA JÚNIOR
Sim, e assimilo as perdas, senhor.
DOURADO
41 “Finger” brinca com o sentido de “pênis” [GW], conferindo a ela a “posse” da genitália do parceiro, e sugerindo assim
contato sexual, sugestão contemplada na linha seguinte [LA].
42 “Measure” brinca com o sentido fálico de “vara de medição” [GW], buscou-se criar outra brincadeira com “medida”.
43 Ou seja, ela é da classe mercante. Dourado pode (1) estar sendo humilde por estratégia comercial, ou (2) demonstrar
ciúmes de Maria, pretextando incompatibilidade [LW].
44 Ainda ecoa o sentido fálico; “venture” sugere risco financeiro, e reflete a mentalidade de sua classe [LA].
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É o que diz, senhor? Vem até aqui filha!
ESPOLETA JÚNIOR
Ouso pedir um instante seu dedo, nobre dama.
MARIA
A seu dispor, senhor.
ESPOLETA JÚNIOR
[Experimenta o anel no dedo dela.]
Entrou direitinho45, senhor.
DOURADO
180

E o que vai gravar, senhor?
ESPOLETA JÚNIOR
Nossa, tem isso, a gravação; assim, senhor:
“Amor, se for sagaz,
Cega os olhos dos pais.”
DOURADO
Ora, quê? Se puder falar sem ofensa, senhor,

185

Por minha vida que...
ESPOLETA JÚNIOR
O que, senhor?
DOURADO
Vamos, me perdoa?
ESPOLETA JÚNIOR
Perdoar? Mas claro, senhor.
DOURADO
Perdoa mesmo?
ESPOLETA JÚNIOR
45 “To a hair” denota justeza, exatidão, e sugere pêlos púbicos. A expressão reaparece em 2.3.6. A conotação sexual para
os anéis é comum no período, como em The Merchant of Venice e All's Well That Ends Well [GW: “ring”].
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Sim, garanto.
DOURADO
O senhor vai roubar a filha de alguém, estou quente?
Por que se vira? Vocês jovens da nobreza são uns pândegos;
Não sei como conduzem a coisa tão à surdina,
190

E os pais se cegam tanto; mas eles merecem,
Pois têm dois olhos e de enxergar se esquecem.
ESPOLETA JÚNIOR
[À parte] Que lhe caiba seu destino.
DOURADO
Meio dia amanhã estará o anel pronto.
ESPOLETA JÚNIOR
Sendo assim, é logo; grato, [Para Maria] e sua licença, doce nobre.
Sai.
MARIA

195

Não foi nada, senhor.
[À parte] Fora eu feita de desejos, iria contigo.
DOURADO
Bem, vejamos como corre lá dentro a folia.
MARIA [À parte]
Lá perco o que ganhei; me foge toda alegria.
Saem.
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1.2
Entram Davi e Amâncio separadamente.
DAVI
[À parte] Que a decência me lave os olhos! Vi um corno manso.1
AMÂNCIO
Ora, Davi Venká? Bem vindo do Norte de Gales,
E Sir Walter, chegou?
DAVI
Recém chegado à cidade, senhor.
AMÂNCIO
Aborde as criadas, doce Davi, e dê ordem
5

Para aprontar seus aposentos de imediato;
Minha mulher inchou até chafurdar, Davi;
Nada deseja além de pepinos em conserva2
E gozar3 da presença dele, e vai ter isso.
DAVI
Garanto um deles, senhor.4
AMÂNCIO

10

Com sua visão já terá prazer minha esposa,
Até receber o próprio fidalgo. Entra, entra.
Sai Davi.
O fundador5 chegou à cidade. Sou como um homem
Que encontra uma mesa fornida à sua mão,
1
2
3
4
5

Davi ironicamente atribui a visão a sua própria mente pecaminosa [LW].
Os desejos típicos das grávidas. Notar o caráter fálico dos pepinos.
Aqui, “coming” denota “vinda” mas sugere “orgasmo” ou “ejaculação”.
Em “she's sure of them”, a ênfase pssivelmente recaía em “them” para designar os pepinos [LW], assim questionando a
performance sexual de Sir Walter (ver nota anterior); no entanto, se no original a insinuação é de que ele não atingiria o
orgasmo, na tradução passou a ser de que ele não pode provocar um.
“Founder” se referia ao fundador e mantenedor de alguma caridade [LW].
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Como a minha sempre é, graças ao fundador:
15

“Louvada a venerável vida do bom fundador.”6
Sou-lhe grato, mantém minha casa já faz dez anos,7
Não só a minha mulher, ele mantém a mim,
E toda minha família. Estou à sua mesa;
Ele me gera todas crianças, e paga a ama

20

Por mês ou por semana; a mim nada recai:
Aluguel, ajuda à paróquia em pecúnia ou trabalho.8
A mais feliz situação p'ra que homem já nasceu!
Eu vou caminhar de manhã, venho ao desjejum,
Vejo alegria geral; bom fogo no inverno;

25

Meu estoque de carvão, já no solstício de verão,
Está repleto, cinco ou seis caçambas9 entregues;
Olho no meu quintal, lá se encontra um campanário,
De lenha de Kent10 composto, o qual vai mais alto
Que a caixa d'água e os cataventos11: eu nada digo,

30

Só sorrio, e travo a porta. Quando em trabalho,
Como está ela agora, já no ponto de grunhir,
Nem ladies têm parto como o dela; é tanto relevo,
Bordado, lantejoula, e sei lá mais o que,
Como que rodeada de todas lojas chics

35

Da Galeria Gresham12 em sua cama; e mais seus tônicos,
6
7
8

O caráter proverbial da frase [LW] é reforçado pelas aspas.
A relação entre Sir Walter e os Amâncio dura dez anos aqui e em 2.3.8, e sete anos em 3.2.67 e 4.1.201 [LW].
Os compromissos com a paróquia, “church-duties”, podiam ser pagos em pecúnia ou trabalho, então o dinheiro de Sir
Walter poupa Amâncio dos serviços comunitários [LW].
9 “Chaldron/cauldron” era uma medida de volume usada para carvão, de padrão variável (em torno de 6 mil litros) [LW].
10 “Kentish faggots”, feixes de lenha de Kent, cidade que era importante fornecedora do produto [AB].
11 “Water-house” possivelmente uma alusão ao reservatório construído por Hugh Myddleton e inaugurado no mesmo ano
em que a peça foi encenada (1613). Vários cataventos foram erguidos para bombear água na época [LW].
12 “Gresham Burse”, galeria vizinha à Royal Exchange [LW], a bolsa de valores erigida por Thomas Gresham [L&T].
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Capazes de estabelecer um jovem boticário,
E deixar rico o contramestre da drogaria;
Seu açúcar, aos tabletes; seu vinho, de barril.
Eu vejo essas coisas, mas feliz como sou,
40

Nada pago, e os tolos pensam ser tudo meu;
Carrego o nome, e em seu ouro eu brilho.
Enquanto mercadores mandam ao inferno a alma13
Para comprar um paraíso para as esposas;
E tingem a consciência com sangue dos pródigos

45

Para adornarem sua pombinha; e, conseguindo,
Os ciúmes até seus ossos vão consumindo –
Pois que aflição à natureza mais põe peias,
Do que cevar a esposa para outras veias? –
Desses tormentos estou livre, tão isento

50

De ciúmes de mulher quanto da incumbência.
Oh, duas bênçãos miraculosas; é o fidalgo
Quem tirou das minhas mãos todo esse labor;
Eu tenho sossego e diversão; ele, ciúme por mim –
Vigia-lhe os passos, põe espias. Eu, em paz;

55

Cabem-lhe ambos custo e tormento; quando as cordas
De seu coração14 trastejam, como, rio ou canto:
[Canta] Ai consolo-solo-solo, ai consolo-solo.15
Entram Primeiro e Segundo Criados de Amâncio.
PRIMEIRO CRIADO DE AMÂNCIO

13 “Kiss hell” talvez aluda à crença de que as bruxas beijavam o ânus do diabo [LW].
14 Acreditava-se que o coração era envolto em cordas, seu trastejar denotando “turbulência emocional” [LW].
15 “Dildo” era tanto uma palavra sem sentido usada em refrões de baladas quanto (ainda hoje) um falo artificial.
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Como? Que arranjo lhe vai pela cabeça agora?16
SEGUNDO CRIADO DE AMÂNCIO
Agora, aposentado, recorre a consolos.
AMÂNCIO
60

Senhores, Sir Walter chegou.
PRIMEIRO CRIADO DE AMÂNCIO
Nosso patrão chegou?
AMÂNCIO
Patrão! E que sou eu?
PRIMEIRO CRIADO DE AMÂNCIO
O senhor não sabe, senhor?
AMÂNCIO
Rogo, não sou eu seu patrão?
PRIMEIRO CRIADO DE AMÂNCIO
Oh, é apenas o marido de nossa patroa.17
AMÂNCIO
Ergo, bandido, seu patrão.
Entram Sir Walter e Davi. Amâncio tira o chapéu.
PRIMEIRO CRIADO DE AMÂNCIO

65

Negatur argumentum.18 Lá vem vindo Sir Walter.
[À parte ao Segundo Criado de Amâncio] Olha ele descoberto como nós; pode usar e
abusar dele, ele está um tento acima de um serviçal, e isso por causa dos chifres.
SIR WALTER
Como vai, Zé?
AMÂNCIO
16 “Singing in his head” alude aos chifres, possivelmente ao incômodo da desconfiança, o que resulta irônico aqui [LA].
17 Ecoa o Rei Lear sendo tratado por Oswald como pai de sua senhora (F 1.4.77).
18 “Argumento negado”.
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Feliz por vossa saúde, sir.
SIR WALTER
Como vai a esposa?
AMÂNCIO
Como o senhor a deixou, sir;
70

Uma acrobata na cama; nariz e ventre se tocam.19
SIR WALTER
Já vão se separar de novo.
AMÂNCIO
Em boa hora vão sim, e para vosso agrado.
SIR WALTER
[Ao Primeiro Criado de Amâncio] Aqui, lacaio20, puxa minhas botas.
[A Amâncio] Cubra-se, cubra-se, Zé.
AMÂNCIO

75

Agradeço a gentileza de vossa excelência, sir.
SIR WALTER
Sandálias! [Segundo Criado de Amâncio traz sandálias.] Ora, está dormitando!
Gesticula a Amâncio que ponha o chapéu.
AMÂNCIO
[À parte] Já começou o jogo.
SIR WALTER
Eia, cubra-se Zé.
AMÂNCIO

19 “Tumbler”, ostensivamente “acrobata”, brinca com o sentido de cópula para “tumble” [GW]. Nariz e barriga se tocando
era uma imagem para gravidez adiantada [L&T].
20 “Sirrah”: forma desdenhosa de se dirigir a um inferior social.
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80

[À parte, pondo o chapéu] Agora eu devo obedecer, ou ele fica tão bravo quanto se eu
me tivesse coberto à primeira instância. Basta observar, basta observar os humores dum
homem uma vez, e se pode tê-lo no arreio toda a vida.
SIR WALTER [Ao Primeiro Criado de Amâncio]
A que tipo de convívio esteve a casa aberta?
Nenhum estranho em minha ausência?
PRIMEIRO CRIADO DE AMÂNCIO
Claro que não, senhor.
AMÂNCIO
Começou com os ciúmes, não sou eu feliz agora

85

Que posso me rir enquanto ele se contorce21?
SIR WALTER
E como pode provar?
PRIMEIRO CRIADO DE AMÂNCIO
Bom senhor, tem paciência.
SIR WALTER
Para uma ausência de dois meses, quero prova.
PRIMEIRO CRIADO DE AMÂNCIO
Ser vivente algum penetrou...
SIR WALTER
Penetrou?22 Vamos, jura!
PRIMEIRO CRIADO DE AMÂNCIO
O senhor não me deixa terminar.
SIR WALTER
Sim, senhor, pois deixo.
PRIMEIRO CRIADO DE AMÂNCIO
21 “His marrow melts”: a imagem da medula se derretendo indicava ciúmes [AB]; mas ver [GW “bone-ache”] sobre sífilis.
22 Comparar o corpo da mulher a uma casa a ser trancada e defendida (ver 1.2.82) é comum na Renascença [LW].
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90

Senhor, ele mesmo pode dizer.
SIR WALTER
Rá, ele dizer!
E acha que confio nele? Como em usurário
Com hipotecas de nobres.23 Nele? Injúria monstruosa!
Acreditar nele? E o diabo fala mal da escuridão?
[A Amâncio]O que o senhor diz?
AMÂNCIO

95

Por minh'alma e consciência, senhor, é uma esposa tão casta de seu corpo para comigo
quanto a distinta lady de qualquer lorde.
SIR WALTER
Mas, se me permite, ouvi dizer que já tencionou
Ir pra cama com ela.
AMÂNCIO
Não, de modo algum, senhor!
SIR WALTER
Ora, se for, ficará com tudo. Eu me caso.
AMÂNCIO

100

Oh, eu vos imploro, senhor!
SIR WALTER [À parte]
Isso acorda o velhaco, deixa-lhe as carnes trêmulas.
AMÂNCIO [À parte]
Eu tapo esse furo onde eu o encontrar aberto;
Já envenenei suas esperanças de enlace antes –
Umas viúvas ricas, e umas virgens com terra,
Entram duas crianças, Waltinho e Cardo.
23 “Forfeited lordships” relete o fenômeno da nobreza perdulária perdendo seus bens para a classe burguesa. Implica-se
que os usurários não perderiam a chance de executar suas hipotecas [LW].
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105

E sigo me empenhando antes de perdê-lo,
Ainda é doce demais para abandonar.
WALTINHO
Tarde, pai.24
AMÂNCIO
Ah, bandidinho, fica calado.
CARDO
Tarde, pai.
AMÂNCIO
Quieto, bastardo! [À parte] Se ele os ouvisse! [Em voz alta] São duas crianças tolas, não
sabem o cavalheiro que aqui está.
SIR WALTER

110

Oh, Waltinho, como vai, Cardo? Indo à escola, devorando os livros, hein?
Saem Waltinho e Cardo.
AMÂNCIO
Cadê as mesuras, seus filhos-da-puta? [À parte] Eles se ajoelhariam sem dúvida, se
soubessem rezar.25
SIR WALTER
Deixa eu ver, espera;
Como posso dispor desses moleques agora,

115

Quando me casar? Pois não devem se misturar
Dentre os filhos que eu obtiver no matrimônio;
Que trabalheira seria, uma brigalhada.
Faço Waltinho aprendiz d'ourives, Dourado, meu sogro, é como uma luva! Cardo em
vinícola; bom, ourives e vinicultor; teremos vinho servido em taça d'oiro, é certo.
Entra a Sra. Amâncio.
24 “God-den” era abreviação de “God give you good even”, usado como “boa noite” ou “boa tarde” [L&T]. É bem mais
provável que as crianças voltem para casa durante a tarde do que à noite [LA].
25 Insinuando que Sir Walter é como um deus para eles [LW].
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SRA. AMÂNCIO
120

Doce fidalgo,
Bem vindo! Todos meus desejos compareceram;
Que venha a boa hora.
SIR WALTER
Como vai minha senhora?
SRA. AMÂNCIO
Mais leve, pelo mesmo que me deixou pesada.
SIR WALTER
Penso que ela está galante, como uma lua cheia, senhor.
AMÂNCIO

125

Verdade, e se for filho homem, lá está o homem na lua, senhor.
SIR WALTER
Ainda é o guri na lua, besta de carga26.
AMÂNCIO
Lá esteve um homem; ou o guri lá não estava.
SIR WALTER
Seu prêmio, senhor.27
Saem Sra. Amâncio e Sir Walter.
AMÂNCIO
Não, palavra que vou jurar

130

Que ele nada tem de meu. Quem gerou que crie!28
[À parte] Assim me livro d'importunação,
Deito e durmo bem, bebo vinho, como bom pão.
26 “Calf” é “bezerro”, mais uma imagem animal. Brinca com mooncalf, “idiota natural” e “feto abortivo” (e nome de um
personagem de Bartholomew Fair, de Ben Jonson).
27 “It shall be yours” é uma forma de conceder a derrota no duelo de gracejos, deliberadamente mal-interpretada como
referindo-se à responsabilidade pela criança [LW].
28 “Let him that got it keep it” era um provérbio [LW]; compare com “Quem pariu Matheus que o embale”.
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Sai.
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2.1
Entram Espoleta Sênior e Sra. Espoleta.
SRA. ESPOLETA
Será aborrecido viver longe do senhor,
Mas tal necessidade cumpre obedecer.
ESPOLETA SÊNIOR
Quisera que não, mulher; o aborrecimento
Será mormente meu, uma vez que compreendo
5

As bênçãos que tenho em ti; tal separação
Atormenta, disso ciente, ao coração.
Mas como dizes, devemos ver que é preciso,
E viver um tempo cindidos; nossos desejos
São frutíferos demais p'ra tal fortuna estéril.

10

Quão adverso vai o destino dumas criaturas...
Uns só concebem riquezas e criança alguma,
Nós só geramos filhos e nenhuma riqueza.
Assim é o mais prudente sustar nossa vontade,
E até que as coisas melhorem, acalmar o sangue.

15

[À parte] Droga, cada ano um filho, em alguns deles dois,
Mais beliscos por aí, que nunca vão pr'a conta;
Esta coisa1 não se aguenta.
SRA. ESPOLETA
Senhor, por um tempo,
Aceitarei a cortesia da casa dum tio,
Se lhe agradar aprová-lo, até que a prosperidade

20

Lance olhos amigáveis sobre nossa condição.
1

“Gear”: (1) negócio, (2) sua genitália [LW].
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ESPOLETA SÊNIOR
Honesta esposa, agradeço; eu nunca soube
Do perfeito tesouro que foi teu dote mais
Do que neste minuto. Um homem é feliz,
Sendo o mais miserável, se emparelhar su'alma
25

Tão bem quanto o corpo. Tivera eu desposado
Uma tola sensual, e é duro escapar
Entre senhoras destes dias, ela abraçaria
Meu pescoço, e nunca mais se desprenderia
Sem ter me levado com beijos a indecências,

30

As quais, ao despertar-se o meu melhor juízo,
Eu execraria da forma mais amarga,
E juraria vingança mais vil a meu ato
Que à penúria da concepção, que já é bastante
Se na imponência é concebido; já ao meu

35

Cabe a mendicância, tal um fruto de um porre.
A plena alegria revela a tua bondade;
És esposa sem par: adeus, alegria minha.
SRA. ESPOLETA
Ficarei sem sua presença?
ESPOLETA SÊNIOR
Te verei amiúde,
Uma boa prosa e brincadeira de beijar,

40

Tudo, meu bem, menos o que vá gerar mendigos;
É aí que eu entrego os pontos, abaixo as cartas,
E não ouso erguê-las.
SRA. ESPOLETA
27
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Sigo sua vontade, senhor.
Sai.
ESPOLETA SÊNIOR
Isto não é prova apenas de perfeita honestidade,
Mas de discernimento, e atesta seu siso.
45

Fossem carnais seus desejos, seriam inculpáveis,
Por serem enfim legítimos, mas de todos os seres
Estimo esta esposa como um tesouro sem par,
Que pode a seu destino atrelar a vontade,
E não à carne. Tal é a vida conjugal;

50

Proveito das bodas não é ardor, mas amor,
E cuidar do patrimônio; se persigo carne,
Devo dar picadas e chupar por aí!2 Então,
Acomete a muito homem sábio, mas de todos
Sou eu o mais desafortunado neste jogo

55

Que sempre agradou a ambos gêneros, jamais
Deixo de pontuar3: as pobres moças me mandam
Ao fundo poço4 por onde vou; nunca viram isso,
Soía-se regatear antes de fechar negócio.5
Tenho um dedo6 tão fatal em tal atividade

60

Que o persigo, mormente com moças do campo,
Pois em cada colheita eu atrapalho o feitio de feno;7
Entra uma Moça com um bebê.
2
3
4
5
6
7

Passagem obscura. Adota-se e emenda “sting” (“picar”) para “sing” (“cantar/copular?”), mencionada, mas não adotada,
por [AB/L&T], dando a ideia de que quem cede ao “sangue” (apetite sexual) se nivela a um moscardo.
“Played yet under a bastard” é imagem do jogo de cartas: “bastardo” é a carta que sobra na mão e custa pontos [LW].
O inferno, que era uma metáfora misógina para vagina. Ver King Lear (F 4.5.124) [GW “hell”].
Elas não esperavam conceber após um único contato sexual [LW].
Mais uma vez, “dedo” tem conotação fálica, Ver 1.1.166 e nota.
Porque as moças grávidas não podem trabalhar [LW].
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Fiz parir não menos que sete na gira real8,
Três semanas de diferença uma da outra.
MOÇA
Oh, Pederneira, te encontrei?
ESPOLETA SÊNIOR
Como Pederneira?
MOÇA [Mostrando o bebê]
65

O senhor vê sua obra?
Não, não se vire, nem tente escapar, ou senão
Eu vou gritar pelas ruas e te seguir.
O senhor tem que ser mesmo Espoleta, maldito seja!9
Encosta e a barriga explode; você10 me arruinou;

70

Eu antes era donzela, e posso mostrar certificado,
Dos dois sacristãos11.
ESPOLETA SÊNIOR
Eu quero a assinatura do vigário, também, ou nada feito.
MOÇA
Você vai ter mais, seu vilão! Nada me entristece mais do que Ellen, minha pobre prima
em Derbyshire; você estragou bem seu casamento; ela vai lhe meter uma ação.12
ESPOLETA SÊNIOR

75

Ora, eu meto uma nela quando ela quiser!
MOÇA
Eu digo uma ação na justiça.
8
9

“Progress”: excursão da corte no verão [LW].
“Pox on you”, e variações, era uma forma de maldição que imputava ou desejava infecção pela sífilis, mas já esvaziada
desse significado pela banalização [GW “pox”]. De acordo com as circunstâncias de cada ocorrência, tenta-se ou não
preservar o sentido da doença, usndo-se para isso a palavra “cancro”, de “cancro duro”.
10 Ela passa a tratá-lo por “thou” e só retoma o respeitoso “you” em 2.1.100 [AB].
11 “Churchwardens” eram responsáveis por atividades seculares das paróquias. Certificados de boa conduta eram exigidos
de quem viajasse para fora de sua paróquia, mas aqueles emitidos por tais oficiais tinham pouco crédito [L&T].
12 “Bout”: (1) duelo, (2) contencioso jurídico, (3) encontro sexual [GW].
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ESPOLETA SÊNIOR
Sim, advogados têm ações como outros homens,
E se eis toda a mágoa, eu lhe arranjo marido;
Mantenho adrede dois ou três incautos em conserva13
80

P'ra guarnecer tais viandas14, ela escolhe um.
Mas faz cortesia, moça, de me escusar
Dessa meia jarda15 de carne, que julgo carecer
De uma ou duas unhas.16
MOÇA
Não, percebe, vilão,
Que tem a forma certa, e todas as unhas que devia.
ESPOLETA SÊNIOR

85

Sério, sou pobre; faz um ato de caridade, moça,
Eu sou um irmão mais moço com as mãos vazias.
MOÇA
Vazias! Estão ocupadas, vilão mentiroso,
Se não tiver mais gratidão.
ESPOLETA SÊNIOR
Não tenho moradia,
Desfiz meu lar agora pela manhã. Peço compaixão,

90

Sou um bom sujeito, garanto, que é gentil demais
À gente do gênero17 da senhora; a minha
Sustança18 eu compartilho com todas do seu sexo.
13
14
15
16
17
18

Alusão ao tratamento para doença venérea com vapor de mercúrio [GW “tub”].
“Mutton”, carne de ovelha, também prostituta ou mulher experiente.
Unidade de medida de comprimento equivalente a aproximadamente 91cm.
Alusão à sífilis congênita. Brinca-se com “nail”, unidade de comprimento correspondente a 1/16 de jarda [AB].
“Gender” indica o sexo feminino. A sugestão social surgida na tradução não fica fora de lugar.
“Without my belly”: (1) o alimento que me sobrar, (2) sua genitália [LW].
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[À parte] Essa conversa mexe com qualquer mulher.
[A ela] Há tantos truques pr'a tirar isso da sua mão, moça:
95

A varanda de alguém rico, ao romper d'aurora,
Ou então logo mais, à noite; vinte estratagemas;
Eis tudo que tenho, juro, fica com a bolsa.
Dá dinheiro a ela.
[À parte] Quisera me livrar de todo o estoque assim!
MOÇA
Quando percebo hombridade, eu sou clemente:

100

Isto aqui não incomoda o senhor.
ESPOLETA SÊNIOR
E eu protesto, moça, o próximo crio eu mesmo.
MOÇA
Calma, tem que fazer primeiro!
[À parte] Este é o quinto; estou por um triz,
Onde passo por donzela serei exposta19 como meretriz.
Sai.
ESPOLETA SÊNIOR

105

Como ela vai dispor desse pedaço de carne
Na rigidez da Quaresma, eu nem imagino;20
A carne tem que se esconder agora. Conheço
Esta cidade aqui já há mais de sete anos,
Mas eu protesto que assim tão bem governada

110

Eu nunca antes a vi, nem nunca ouvi falar.
Têm surgido mais íntegras leis religiosas
19 “Ride for a whore” se refere a rituais de humilhação pública de mulheres, arrastadas numa espécie de carrinho [LW].
20 As leis da Quaresma começaram a se enrijecer em 1608, com ápice em 1613, ano da peça [LW]. A ironia destas linhas
se revela na cena seguinte.
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No meio círculo de um ano instituídas
Para o bem comum do que se tinha memória,
Entram Sir Oliver Secco e Lady Secco21
Exceção seja feita à corrupção dos fiscais,22
115

E demais servidores tóxicos que infectam
Com seu alento venenoso a todo bem que há.
LADY SECCO
Oh, por que fui gerada, criada, ou trazida ao mundo!
SIR OLIVER
Conforme-se, meu doce.
ESPOLETA SÊNIOR
O que temos agora?
Aposto a vida que ela está transtornada

120

Pelo aprisionamento de vitela e cordeiro,
Trancados nos sótãos; chora a cabeça de jerico.23
Acho que a cabeça do marido serve, com bacon.
Entra Espoleta Júnior.
LADY SECCO
Quieto!
SIR OLIVER
Tem paciência, meu doce.
ESPOLETA JÚNIOR

125

Irmão, te procuro feito louco.
ESPOLETA SÊNIOR
21 Ao passo que a ação até aqui parece ocorrer em um espaço público, aquela entre entre os Seccos indica uma cena
doméstica. Certamente Espoleta Sênior está bisbilhotando o que se passa dentro da casa [LA].
22 “Promoters”; ver Personagens.
23 “Calf's head”, ou “cabeça de bezerro”, apontava para “idiota” [LW/AB].
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E do que se trata?
ESPOLETA JÚNIOR
Com a maior das pressas, me consegue uma licença24.
ESPOLETA SÊNIOR
Como, uma licença?
ESPOLETA JÚNIOR
Pai do céu, ou nunca tomarei a posse dela!25
ESPOLETA SÊNIOR [Dando dinheiro.]
Ora, você não vai deixar de cravar seu marco26
130

Por treze xelins e quatro pence.
ESPOLETA JÚNIOR
Grato às centenas.
Sai Espoleta Júnior.
SIR OLIVER
Vai, rogo que pare com isso; vou gastar ainda mais,
Você sabe, somos ricos.
LADY SECCO
Em tudo menos bênçãos,
Nisso qualquer mendigo nos vence. Oh, Oh, Oh,
Esposa há sete anos e sem filho nenhum,

135

Oh, nenhum!
SIR OLIVER
Esposa, tem paciência.
LADY SECCO
24 Uma licença podia ser comprada para que um casamento se realizasse em outro lugar que não a igreja ou dispensando
os “banns”, ou “proclamas”, anúncios públicos para saber se alguém tinha óbices ao enlace [LW].
25 “Miss her ”: (1) “perdê-la”, (2) “errar o alvo”. Adaptado em função do jogo com “mark” na linha seguinte.
26 “Mark”: (1) alvo, (2) vulva [GW], (3) preço da licença (1m = 2/3₤ = 13s 4d).
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Pode outra mulher ter uma chaga27 mais profunda?
SIR OLIVER
Eu sei que é enorme, mas e daí, mulher?
Eu não dou conta disso; encomendei algo
Indicado pelo teu médico ao boticário;
140

Não faço economia, mulher, se o preço
Fosse quarenta marcos a colherada;
Daria mil libras p'ra comprar a fertilidade;
Sai Espoleta Sênior28
Abatendo um pouco de tantas boas obras
Que põem de pé as decaídas e os infectados29,

145

Com que tento me reerguer; pois não tendo nenhum,
Pretendo fazer das boas ações meus filhos.
LADY SECCO
Faz as boas ações comigo, eu trago filhos.
SIR OLIVER
Vá se enforcar, faço e em demasia.
LADY SECCO
Mentira, seu sucinto.
SIR OLIVER
Coisa horrível! Atreve-se a me chamar de sucinto?

150

A ser curta e grossa comigo?
LADY SECCO
27 “Cut” aponta para “infortúnio” e “vagina”, possivelmente também para a emasculação de Sir Oliver [LW].
28 Ouvindo sobre a possibilidade de ganho monetário, ele sai para por em marcha seu plano, que se revela no fim da cena.
Faz sentido assim que seja aqui a saída de Espoleta Sênior, que não é indicada no in-Quarto [LW].
29 Em “bridewells and spitllehouses”, Bridewell era uma casa de correção para prostitutas, tornado nome comum às
demais; “spittlehouses/spital houses” eram hospitais para lepra e doença venérea [LW]. A caridade do emasculado Sir
Oliver se dirige aos sexualmente ativos. Ver nota a 1.1.33.
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Você merece pior.
Pensa pelo menos nas belas terras e rendas
Que nos escapam por isso faltar.30
SIR OLIVER
Não fala disso, eu rogo;
Vai me fazer bancar a mulher e chorar também.
LADY SECCO
Nossa esterilidade insufla a Sir Walter;
155

Eu não ganhando, só quem ganha é o fidalgo;
Sobe às tuas custas, e logo ceva a fortuna
Com o grande dote duma filha de ourives.
SIR OLIVER
Pode-se frustrá-los a todos;31
Seja mais paciente, mulher.
LADY SECCO
Já sofri por muito tempo.
SIR OLIVER

160

Pois sofra até explodir; que o cancro32 te consuma!
LADY SECCO
Não, a ti, escravo sem valor!
SIR OLIVER
Ora, vamos, p'ra mim basta;
Você vai ao batismo da filha do Sr. Amâncio?
LADY SECCO
Sim, e com muita alegria!
30 Alguma herança recairá a Lady Secco apenas se ela tiver filhos, do contrário, Sir Walter a recebe [LA].
31 Tendo um filho [LA].
32 “Pox”: sífilis, ou cancro duro. Ver nota a 2.1.68.
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Todas parem antes de mim; taí minha irmã,
Casou-se nessa noite de São Bartolomeu33,
E ela pode ter dois filhos a cada parto:
Oh, um só deles, um só deles já me atenderia.
SIR OLIVER
Que lhe consuma a mágoa, sempre a me contrariar,

170

E conhece minha natureza...
Entra uma Criada.
CRIADA
Patroa! [À parte] Choro ou briga,
Eis a harmonia da nossa casa!
LADY SECCO
Que diz, Jana?
CRIADA
As mais doces novas!
LADY SECCO
O que, moça?
CRIADA
Joga fora as drogas do teu médico:
Não passam de heresias; trago remédio certeiro,

175

Ensinado, provado, e que nunca falhou.
SIR OLIVER
Oh, isso, isso, isso ou nada!
CRIADA
Existe um cavalheiro,
Por ventura sei seu nome, o qual já gerou
33 23 de agosto; sendo a ação na Quaresma, os gêmeos foram provavelmente concebidos antes do casamento.
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Nove filhos com um líquido34 que ele usa:
E nunca falha; eles vêm se acumulando tanto
180

Que ele cederia de bom grado.
LADY SECCO
Quem é, boa Jana?
CRIADA
Um Sr. Espoleta, um distinto cavalheiro,
Mas muito endividado por tal geração de filhos.
SIR OLIVER
Será possível?
CRIADA
Ora, senhor, ele assegura,
Usando o tal líquido, passados quinze anos,

185

Apesar de sua riqueza, deixá-lo pobre,
Tal enxame de filhos que virá.
SIR OLIVER
Vou provar isso, é certo.
LADY SECCO
Vai com certeza, marido.
CRIADA
Mas devo dizer-lhes antes, ele é muito caro.
SIR OLIVER
Que importa, p'ra que sou rico?
LADY SECCO
Isso, doce marido.

34 O sentido secundário de esperma para “water” – aqui, “remédio” – é comum em Middleton [LW].
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SIR OLIVER35
190

Há terra a caminho; supõe seu líquido entrando36
Na casa de quinhentas libras por quartilho37,
Vai trazer outras mil, e uma alma cristã.
Mãos à obra.
LADY SECCO
Isso vale tudo, doce marido.
Saem.

35 Esta fala está mal atribuída a Lady Secco no in-quarto.
36 Em “put case”, ou “suponha”, “case” sugere vagina [GW], e em “stand me in”, ou “custe-me” há sugestão de ereção.
37 “Pint”, medida de volume (568ml).
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2.2
Entra Amâncio.
AMÂNCIO
Vou eu mesmo atrás de padrinhos, e é agora.
É todo meu trabalho; e eu nem precisava,
Não me fosse um prazer sair caminhando
E espairecer um pouco: não estou atado
5

A esta história; o que faço é mera recreação,
Não obrigação.
Aqui1, correm de lá p'ra cá ama após ama,
Três faxineiras, mais criadas e filhos de vizinhos!
Afe, de que tumulto me desembaracei;

10

Chego a suar só de pensar.
Entra Sir Walter Cachorrão.
SIR WALTER
Como anda, Zé?
AMÂNCIO
Estou indo chamar padrinhos p'ra vosso bebê, senhor;
Uma bela mocinha, meus parabéns por ela!
Ela parece alguém que tinha duas mil libras por dote,
E fugiu com o alfaiate; biscate fofinha d'olho preto!

15

Se me permite, senhor,
É um contentamento vê-la. Ama!
Entra a Ama Seca.
AMA SECA
O senhor me chama?
1

Amâncio está do lado de fora de casa, para a qual aponta nesta linha[LA].
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AMÂNCIO
Não chamo você, chamo aqui a ama-de-leite,
Traz a ama-de-leite!
Sai a Ama Seca. Entra a Ama de Leite portando um bebê.
Sim, é você;
Vem aqui, vem aqui!
20

Vamos vê-la de novo; não tenho alternativa
A beijá-la três vezes por hora.
AMA DE LEITE
Orgulhe-se, senhor,
É o melhor trabalho que jamais2 produziu.
AMÂNCIO
Pensa assim, Ama? Que dizer de Waltinho e Cardo?
AMA DE LEITE
São ambas crianças lindas, mas eis aqui uma mocinha

25

Que vai dar trabalho.
AMÂNCIO [Brincando com a bebê.]
Ai, você acha mesmo? Ai, pequena condessa3;
D'boa fé, senhor, grato por esta garotinha,
P'ra mais de dez mil vezes.
SIR WALTER
Fico feliz em gerá-la pelo senhor.
AMÂNCIO

30

Aqui, Ama, entra e limpa ela; dá-lhe uma papinha.

2
3

A tradução de “e'er”, por “jamais” introduz uma ironia a mais, pois Amâncio não é o pai. Mas ver nota a 3.2.10.
“Countess”: (1) referência ao extravagante parto da Condessa de Salisbury, (2) trocadilho com a palavra-tabu para
vagina, “cunt” [LW].
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AMA DE LEITE
[À parte] Limpe a baba, senhor.
Sai.
AMÂNCIO
E agora, aos padrinhos.
SIR WALTER
Consegue só dois; eu mesmo serei um.
AMÂNCIO
De seu próprio rebento, senhor?
SIR WALTER
Maior ainda o engenho; previne suspeitas;
35

É bom enfrentar o rumor com todas as armas.
AMÂNCIO
Creia, elogio-vos o zelo, sir; é coisa
Que nunca teria pensado.
SIR WALTER
[À parte] Tanto mais reles!
Homem que se avilta perde d'alma a pura flama,
Fartura ociosa a cegueira moral proclama.
AMÂNCIO

40

Estou matutando quem chamar para madrinha
Adequada a vossa excelência. Agora que pensei nisso.
SIR WALTER
Te livro desse fardo, p'ra mim será um prazer.
[À parte] Meu amor, a filha do ourives: se eu chamar,
O pai dela vai obrigá-la a vir. [Em voz alta] Davi Venká!
Entra Davi.
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AMÂNCIO
45

Eu arranjo então para vós um par masculino.4
SIR WALTER
Quem é ele?
AMÂNCIO
Um gentil e composto mancebo, irmão do Sr. Espoleta.
SIR WALTER
Eu conheço Espoleta, tem ele irmão vivo?
AMÂNCIO
Um elegante rapaz solteiro.
SIR WALTER

50

Agora que dele sei, ele vai servir.
Depressa, tá quase na hora. [A Davi] Vem cá, Davi.
Saem Sir Walter e Davi.
AMÂNCIO
À vera, tenho-lhe pena, nunca para quieto.
Pobre fidalgo, o esforço que faz; manda um ali,
Outro acolá; não tem uma hora de repouso...

55

Não teria seu trabalho, por todo seu gozo.
Entram dois Fiscais.
Rá, e agora, quem são esses entocaiados
Na esquina, encompridando suas orelhas,
E fungando os narizes, como cão de rico,
Servido o primeiro prato? Santa missa, fiscais,

60

Só pode ser, por minha vida, e lá plantados
4

Um padrinho ou uma madrinha era do mesmo sexo do bebê, os demais do sexo oposto [LW]. No batismo da bebê da
Sra. Amâncio, eles serão Maria, Sir Walter e Espoleta Júnior.

42

2.2 Uma Donzela Casta em Cheapside

P'ra deter defuntos de bezerros e ovelhas,
Como credores vorazes que não permitiriam
Aos corpos dos pobres devedores falecidos
Ir à tumba sem, mesmo na morte, molestar
65

E barrar o defunto, com mandados forjados5.
Esta Quaresma vai cevar os bastardos com pâncreas,
Cumular suas putas de colhões-de-cordeiro;6
Tudo que ali se afana vai p'ra Ana e Rosana.7
Os cafetões ficarão tão gordos com sua renda,

70

Que terão por queixos8 úberes até a Páscoa,
E, se ordenhados, darão o leite das bruxas.9
Os viralatas viram que ela estava p'ra ganhar?10
Bem, posso troçar deles com estilo. [A eles] Rogo, cavalheiros,
Sou eu um estranho tanto a esta cidade

75

Quanto à rigidez carnal.11
PRIMEIRO FISCAL
Pois; que deseja, senhor?
AMÂNCIO
Sabem dizer onde se abate nesta Quaresma?
PRIMEIRO FISCAL
Como, abate? [À parte ao Segundo Fiscal] Vem cá, Beto, um passarinho!
SEGUNDO FISCAL
5

“Bills of Middlesex”: o condado de Middlesex continha Westminster e parte de Londres; para punir crimes fora de sua
jurisdição, podiam-se expedir mandados fraudulentos, valendo para além do condado; e até a tumba, na imagem [LW].
6 Tanto os pâncreas, ou “sweetbreads”, quanto os testículos do cordeiro eram vistos como afrodisíacos [LW].
7 “Molls and Dolls”: diminutivos de Mary e Dorothy, e associados a mulheres de vida reprovável [LW]. Ver Personagens.
8 O queixo duplo era tradicionalmente associado aos cafetões [LW].
9 Havia uma crença de que bruxas, por um terceiro mamilo, amamentavam ao diabo e aos espíritos familiares [LW].
10 Nas leis de 1613, o privilégio de comer carne concedido a grávidas e doentes foi retirado. Os fiscais rondavam as casas
das grávidas esperando que seus desejos as fizessem trangredir [LW].
11 (1) Proibição da carne, (2) Insinuação de ereção, ou falta dela [LW].
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E o que está procurando?
AMÂNCIO
Ora, qualquer carne,
Mas tenho desejo especial por pato ao molho verde.12
PRIMEIRO FISCAL
80

[À parte] Verde é você, vai cair como um patinho.13
AMÂNCIO
É meio soberbo meu estômago, não se admitirá peixe.
PRIMEIRO FISCAL
Nem na Quaresma, senhor?
AMÂNCIO [Apontando o ventre]
Que liga o cólon aqui pra Quaresma?
PRIMEIRO FISCAL
Tem toda razão, senhor;

85

É bem sensato que seja um cólon de cavalheiro,
Como o senhor acaba de se referir a si mesmo,
Satisfeito com repasto conforme:
Aguça o sangue, apraz à saúde e excita o caráter.
O senhor foi direcionado aqui a esta rua?14
AMÂNCIO

90

Isso eu fui, de fato.
SEGUNDO FISCAL
E o açougueiro certamente
Abate e vende oculto em uma sobreloja?
12 Adaptação para “veal and green sauce”: “vitela e molho verde”, sugerindo “ser enganado” (o molho disfarçava a má
qualidade da carne) [L&T].
13 “Green goose”: tolo. Os gansos jovens eram atração da feira em Bow (ver 1.1.70-3) [LW].
14 Havia um mercado de carne em cada extremidade de Cheapside: St. Nicholas Shambles (O) e Stocks Market (L) [AB].
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AMÂNCIO
Ou celeiro de maçãs, ou depósito de carvão,
Eu mesmo não sei qual, sabe.
SEGUNDO FISCAL
Qualquer deles serve.
[À parte] Esse açougueiro vai parar em Newgate15 a menos
95

Que revire os bolsos do jaleco ao avesso.
[A Amâncio] Está indo até ele?
AMÂNCIO
Onde vocês não vão;
Vou comprar, esfregar a carne nas suas fuças,
Seus viralatas putanheiros16, piratas de cesta!
Minha mulher deu à luz, um cazzo17 p'ra fiscais!
Sai.
PRIMEIRO FISCAL

100

Essa nós não engolimos, senhor!18 Que velhaco!
Com que engenho nos tapeou!
Entra o Primeiro Homem com uma cesta.
SEGUNDO FISCAL
Calado, se esconde.
PRIMEIRO HOMEM
Escapei bem até aqui; dizem que os patifes
Andam bem xeretas.
PRIMEIRO FISCAL
15 Newgate: principal prisão londrina, era um dos portões da antiga muralha [LW]. Ver nota a 1.1.33.
16 “Sheep-biting”, outra imagem de carne e sexo: frequentadores de prostitutas (ver Measure for Measure 5.1.351). Mais
adiante, “cesta” (basket) é ainda gíria para prostituta [L&T].
17 Adaptação de “foutra/foutre”, francês obsceno para “copular”. Um gesto correspondente parece ser sugerido.
18 A desculpa não serve (ver nota a 2.2.72); “serve your turn” tinha matizes sexuais [AB].
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Com sua licença, senhor,
Precisamos ver o que o senhor tem aí sob a capa.
PRIMEIRO HOMEM
105

Eu tenho? Eu não tenho nada.
PRIMEIRO FISCAL
Não, é o que diz?
Pois que volume é este aqui? Devemos ver, senhor.
PRIMEIRO HOMEM
O que quer ver, senhor – um par de lençóis, e dois dos aventais sujos de minha esposa, a
caminho da lavadeira?
SEGUNDO FISCAL
Oh, adoramos tal visão, nada nos agrada mais.
[Ele toma a cesta e a abre.]

110

Oh, quer nos enganar? Chama isso de aventais?
PRIMEIRO HOMEM
Pois que o cancro19 os estrangule!
Privaram a mim e a parentes da minha esposa
De um bom jantar; precisamos compensar agora
Com arenques e caldinhos20.
Sai.
PRIMEIRO FISCAL
É tudo vitela.
SEGUNDO FISCAL

115

Tudo vitela? Maldição, é má sorte; empenhei minha palavra em enviar esta manhã um
gordo quarto de borrego a uma gentil dama da rua Turnbull21 que tem desejos, e tudo me
sai mal assim!
19 “Pox”: sífilis, ou cancro duro. Ver nota a 2.1.68.
20 “Milk pottage”: caldo preparado com leite [LW].
21 A Rua Turnbull, atual Turnmill, era célebre zona de meretrício e banditismo [LW].
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PRIMEIRO FISCAL
Vamos dividir, e ver que sorte vem, então.
Entra o Segundo Homem com uma cesta.
SEGUNDO FISCAL
Fechado, se esconde de novo: outro butim.
120

Quem é?
PRIMEIRO FISCAL
Senhor, com seu perdão.
SEGUNDO HOMEM
Fala de mim, senhor?
PRIMEIRO FISCAL
Bom Sr. Oliver,22 peço perdão, mesmo!
Que tem aí?
SEGUNDO HOMEM
Um pescoço de ovelha, e meio borrego;
Sabem a dieta da patroa.
PRIMEIRO FISCAL

125

Vai lá, não te vimos; segue, e seja discreto!
[Ao Segundo Fiscal] À vera, deixa ele! Você nunca tem siso
P'ra reconhecer nossos benfeitores.
Sai Segundo Homem.
SEGUNDO FISCAL
Me esqueci dele.
PRIMEIRO FISCAL
Lacaio do Sr. Falinobre23, o mercador rico
22 Não confundir com Sir Oliver Secco.
23 Master Beggarland, representando os mercadores que se enriqueciam com as extravagâncias dos filhos pródigos da
nobreza proprietária [LW]. Ambos são tipos da comédia urbana jacobiana [LA]. Ver 1.2.92 e nota.
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Que nos fez um agrado.
SEGUNDO FISCAL
Agora já estou reconhecendo.
PRIMEIRO FISCAL
130

Você sabe que ele comprou a Quaresma toda,
Nos deu dez groats24 cada na Quarta-Feira de Cinzas.
SEGUNDO FISCAL
É vero.
Entra uma Moça com uma cesta.
PRIMEIRO FISCAL
Uma moça.
SEGUNDO FISCAL
Então se esconde bem.
MOÇA
[À parte] Mulher tem que ter tino para aqui se virar.
E as que têm tino se viram em todo lugar.
PRIMEIRO FISCAL

135

Olha lá, coitada da tola, deixou o lombo exposto,
Para melhor se trair. É como o assassino
Que nega o ato com sangue em seu colarinho.
SEGUNDO FISCAL
Que época do ano é esta, irmã?
MOÇA
Oh, bons cavalheiros, sou uma pobre criada,

140

Me deixem ir.
PRIMEIRO FISCAL
24 Moeda valendo quatro pence.
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Você vai, moça, mas isto deve ficar.
MOÇA
Oh, o senhor me leva à ruína!
É para uma dama rica que está em tratamento, senhor;
O doutor permite à minha patroa um carneiro.
145

Oh, se prezam a valiosa vida duma dama nobre!
Eu lhes trarei meu patrão; e ele lhes mostrará
Autorização autêntica dos altos poderes,25
Vou num pé e volto noutro.
SEGUNDO FISCAL
Bem, deixa a cesta então,
E corre sem descanso.
MOÇA
Os senhores então juram

150

Cuidar dela até que eu volte?
PRIMEIRO FISCAL
Ora, pela luz do céu, juro.
MOÇA
E o que diz o cavalheiro?
SEGUNDO FISCAL
Moça estranha, essa!
Quero a morte do contrário.
MOÇA
Vou depressa, senhor.
Sai, deixando a cesta.
PRIMEIRO FISCAL
25 Necessária mesmo para os doentes em 1613 [LW]. Ver nota a 2.2.72.
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P'ra nunca voltar, espero.
SEGUNDO FISCAL
Que rapariga astuta!
Nos faz jurar tomar conta da cesta:
155

Faz favor, olha qual foi a feira que ela fez.
PRIMEIRO FISCAL
Imprimis26, senhor, um gordo lombo de carneiro;
O que vem a seguir sob este pano? Aposto que um quarto
De cordeiro.
SEGUNDO FISCAL
Aposto ombro de ovelha.
PRIMEIRO FISCAL
Feito.
SEGUNDO FISCAL
Pois feito, senhor!
PRIMEIRO FISCAL
Santa missa, acho que perdi;

160

É mais pesado.
SEGUNDO FISCAL
Será um lombo de vitela?
PRIMEIRO FISCAL
Não, aqui tem cabeça de cordeiro,
Seguro, dá p'ra tatear; ainda ganho a aposta.
Tira um bebê da cesta.
SEGUNDO FISCAL
Hein?
26 Primeiramente.
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PRIMEIRO FISCAL
Vixe, que é isso?
SEGUNDO FISCAL
Um bebê!
PRIMEIRO FISCAL
Malditas putas dissimuladas, ardilosas!
SEGUNDO FISCAL
165

Taí desjejum malogrado!
PRIMEIRO FISCAL
E que fazemos?
SEGUNDO FISCAL
A piranha ainda nos fez jurar cuidar.
PRIMEIRO FISCAL
Não dá p'ra abandoná-lo.
SEGUNDO FISCAL
Vil e inusitado!
Não podia enganar senão pobres fiscais
Que trabalham duro para viver?
PRIMEIRO FISCAL

170

Metade do ordenado se esvai em papinhas27
E pagar amas agora, além de umas libras de sabão
E sebo; ainda temos que conseguir uns lombinhos,
P'ra guardar a banha e fazer velas.28
SEGUNDO FISCAL
Me enerva é você achar que era cabeça de cordeiro;
27 “Sugar-sops”: pão embebido em água doce, para os bebês [LW].
28 Por exigir cuidados ao longo da noite, bebês aumentavam o consumo de velas [LW].
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175

E tateou! Ela nos fez de cabeças de bagre.29
PRIMEIRO FISCAL
Faz favor, chega disso,
Há tempo para recuperar; não chegou nem
A metade da Quaresma30 ainda.
SEGUNDO FISCAL
Estou tão irritado que não vigio mais hoje.
PRIMEIRO FISCAL

180

Isso, eu tampouco.
SEGUNDO FISCAL
Sendo assim, tenho uma moção.
PRIMEIRO FISCAL
Bem, e qual é?
SEGUNDO FISCAL
Vamos até a estalagem Checker em Queenhithe31,
Assar o carneiro até vir a maré enchente;
Depois mandar o bebê a Brentford32.
Saem.

29
30
31
32

Recorre aqui “calf's head”, ver nota a 2.1.121.
“Mid-Lent Sunday”: quarto domingo da Quaresma; 17 de março em 1613 [LW].
Queenhithe: cais pesqueiro na margem norte do Tâmisa, a oeste da Ponte de Southwark [LW].
Brentford/Brainford, 13km rio acima saindo de Londres, local de encontros furtivos e destino dos enjeitados [LW].
Falstaff é travestido na “velha tia” (alcoviteira) de Brentford em The Merry Wives of Windsor (4.2) [LA].
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2.3
Entra Amâncio num traje de Sir Walter, e Davi amarrando-lhe as calças1.
AMÂNCIO
Temos um dia cheio em nossa casa, Davi.
DAVI
Sempre é, no batismo, senhor.
AMÂNCIO
Vai fazendo os nós, Davi.
DAVI
[À parte] Antes lhe fizesse nós o verdugo.2
AMÂNCIO
Esta roupa me fica bem, Davi?
DAVI
5

Muito galantemente; as coisas do meu patrão sempre serviram ao senhor, ele pode até
fazer-lhe seu herdeiro, sabe.3
AMÂNCIO
Disse tudo, Davi.
Subimos a mesma senda já faz dez anos, Davi.4
Pois bem.
[Entra o Criado do Doceiro com uma caixa.]
Você, quem é?
CRIADO DO DOCEIRO
O criado do doceiro, senhor.
AMÂNCIO

10

Oh, doce jovem, atrás da ama rápido,
1
2
3
4

Em vez de cintos, usava-se amarrar as calças (“hose”) ao gibão (“doublet”) [LW].
Brinca-se com “truss”: (1) amarrar, (2) pender, enforcar (“hang”).
A expressão “to a hair” (ver nota a 1.1.179) brinca aqui com “heir”, herdeiro [LW].
“Jumped in one”: (1) concordamos, (2) copulamos com a mesma mulher [LW].
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Rápido, tá na hora;
Sua patroa vem?
CRIADO DO DOCEIRO
Ela estava de saída, senhor.
Sai Criado do Doceiro. Entram duas Puritanas.
AMÂNCIO
Aí vêm as comadres; oh, vou ter que distribuir beijos! [À Primeira Puritana] Doce
Senhora Umporcima5, bem-vinda, de verdade.
PRIMEIRA PURITANA
15

Parabéns pela filhinha, senhor!
Permita6 que a educação dela seja pura,
E que ela esteja entre os fiéis.
AMÂNCIO
Muito obrigado pelos pios votos, Senhora Umporcima.
SEGUNDA PURITANA
Alguma das esposas dos irmãos já chegou?
AMÂNCIO

20

Algumas estão lá dentro, algumas em casa.
PRIMEIRA PURITANA
Em verdade, grata, senhor.
Saem as Puritanas.
AMÂNCIO
Em verdade, você é mesmo um asno;
Devo tocar em qualquer ritmo, ou não tem música.7
Entram duas Comadres.
5
6
7

Ver Personagens.
Deus permita. Um gesto pode ajudar a compreensão em cena.
Preciso beijar a todas para beijar as que me agradam [AB]. Beijavam-se tocando os lábios. Ver 3.2.156-63 [LA].

54

2.3 Uma Donzela Casta em Cheapside

Lá vem um par amigável e familiar:
Essas moças sim me agradam.
PRIMEIRA COMADRE
Como vai, sujeito?8
AMÂNCIO
25

Ora, vou bem, obrigado, vizinha, e você?
SEGUNDA COMADRE
Nada me falta, fora ganhar como vocês.
AMÂNCIO
Meus ganhos, moça? São parcos.
PRIMEIRA COMADRE
Credo, dizer algo assim!
Tendo as crias mais lindas que se pode ganhar.
DAVI
[À parte] Pois sim, só se for de presente do meu patrão.9
AMÂNCIO

30

São umas coisinhas fofas e tontas, feitas em minutos;
Não é muita dureza p'ra mim.10 Não querem entrar, moças?
Saem as Comadres. Entram Espoleta Júnior e Maria.
ESPOLETA JÚNIOR
Não se poderia desejar mais afortunado encontro!
Aqui está o anel, prontinho; eu fico em débito
Com a pressa de teu pai, ele cumpriu o prazo.
MARIA

35

Nunca foi tão pontual.
8 “Sirrah”, que denotava desprezo social, é usado aqui para refletir familiaridade [LA].
9 Esta passagem brinca com “get” (1) ganhar dinheiro (2, de um homem) gerar um filho (“beget”).
10 “I ne'er stand long about 'em”: (1) não me exigem muito trabalho, (2) não me exigem uma ereção.
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Entra Sir Walter Cachorrão.
ESPOLETA JÚNIOR
Afaste-se, e silêncio.
SIR WALTER
Senhorita e companheiro, contemplarei ambos
No mesmo cálice. [Brinda.]11
DAVI [À parte]
Mesmo cálice, é justo,
Um elogio apto para filha de ourives.
AMÂNCIO [A Sir Walter]
Sim, é ele o parceiro de vossa excelência
40

Na questão hoje, irmão do Sr. Espoleta.
SIR WALTER
É um prazer conhecê-lo, senhor.
ESPOLETA JÚNIOR
Me ponho a seu dispor, senhor.
SIR WALTER
É quase hora; vem, Sr. Amâncio.
AMÂNCIO
Às ordens, Sir.
SIR WALTER [A Espoleta Júnior]
Pois vamos andando?
ESPOLETA JÚNIOR
Senhor, sigo seu compasso.

11 Beber do mesmo cálice era uma etapa do rito de casamento; Sir Walter inadvertidamente deseja a vitória do rival, sem
saber sequer da rivalidade [LW].
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Saem todos.12 Entram por uma porta a Parteira com o bebê, Rosinha, as
Puritanas e as cinco Comadres para o batismo. Sai por outra porta a Parteira com o
bebê.
PRIMEIRA COMADRE [Oferecendo precedência]
Boa Sra. Dourado.
ROSINHA
Santa fé, não é minha vez.
PRIMEIRA COMADRE
45

Tem necessariamente que ser.
ROSINHA
Eu jurei, sério.
PRIMEIRA COMADRE
Fico aqui parada, então.
ROSINHA
Assim, vai deixar o bebê desacompanhado,
E me forçar ao perjúrio.
PRIMEIRA COMADRE
A senhora é um caso à parte.
Saem Rosinha e Primeira Comadre.
SEGUNDA COMADRE

50

Antes de mim? Vê se abaixa tua bola.
TERCEIRA COMADRE
Nem um tico; acho que sei minha posição.
SEGUNDA COMADRE
Sua posição? Que grande maravilha! E será você mais do que mulher de doceiro?
TERCEIRA COMADRE
E isso nunca foi pior do que mulher de boticário.
12 Alguns editores introduzem uma divisão de cena aqui. A ação, no entanto, é contínua.
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SEGUNDA COMADRE
Você mente! Mas eu vou tolerar.
Saem Segunda e Terceira Comadres.
PRIMEIRA PURITANA
55

Vem, boa irmã; nós vamos em união, e mostraremos
Os frutos da paz, tal fazem filhos do espírito.
SEGUNDA PURITANA
Me encanta a humildade.
Saem as Puritanas.
QUARTA COMADRE
A mim também; é uma tola contenda:
Seja na frente ou atrás, ereto se vai na senda.
QUINTA COMADRE

60

Cada polegada, de fato.
Saem.
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3.1
Entram Espoleta Júnior e um Pastor.
ESPOLETA JÚNIOR
Oh, meu senhor, se já sentiu a força do amor,
Tem dó de mim.
PASTOR
Sim, mesmo não tendo me casado, senhor,
Senti a força do amor de moças de família,
E algumas seguirão donzelas mais três anos.
5

O senhor tem a licença?
ESPOLETA JÚNIOR
Cá está à mão, senhor.
PASTOR
Isso é bom.
ESPOLETA JÚNIOR
Anel e tudo pronto. Ela já foge p'ra cá.
PASTOR
E será bem-vinda, senhor; eu não tardarei
A engatar1 aos dois.
Entram Maria e Espoleta Sênior.
ESPOLETA JÚNIOR

10

Oh, ela vem chegando, senhor.
PASTOR
Ele, quem é?
ESPOLETA JÚNIOR
1

“A-clapping” (1) unir as mãos, (2) sugestão de coito [LW]. Reaparece em 4.1.124.
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Meu honesto irmão.
ESPOLETA SÊNIOR
Rápido, senhores!
MARIA
O senhor deve proceder com celeridade,
Pois darão por minha falta logo; foi difícil
Escapar mesmo um instante.
PASTOR
Então, sem tardar,
15

Põe este anel neste dedo anular,
Que é ligado, segundo a tradição,
Pela veia-mestra ao coração.
[Espoleta Júnior põe o anel no dedo de Maria.]
Unam as mãos...
Entram Dourado e Sir Walter.
DOURADO
Que devo separar,2
E nunca, nunca mais vão se encontrar!
MARIA

20

Oh, fomos descobertos!
ESPOLETA JÚNIOR
Que golpe!
SIR WALTER
Estou estupefacto.
DOURADO
2

A união das mãos era o que conferia valor legal ao casamento [LW].
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Era esse seu estratagema, rapariga ocultista,
Sua vadia desobediente!3 [A Sir Walter] O senhor
Inventou de mandar buscá-la para um tal fim?
SIR WALTER
Pois eu renego o fim; o senhor quer me irritar.
DOURADO [A Espoleta Júnior]
25

E o senhor, quem é?
ESPOLETA JÚNIOR
Se não consegue enxergar
Com essas duas lentes, coloque um par a mais.
DOURADO
Eu mal conhecia a cólera! [A Espoleta Júnior] Toma seu anel.
[Remove o anel do dedo de Maria.]
Como, este? Céus, mas é o mesmo! Abominável!
Eu não lhe vendi este anel?
ESPOLETA JÚNIOR

30

Imagino que sim, recebeu dinheiro por ele.
DOURADO
Céus, escuta, fidalgo,
Se não temos aqui uma vilania sórdida:
Me por a trabalhar no anel de casamento,
Tendo vindo com o intento de me roubar a filha.

35

Algum sedutor já fez algo assim?
SIR WALTER [A Espoleta Sênior]
Este é seu irmão, senhor?

3

A desobediência filial das mulheres se confundia com a promiscuidade [LW].
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ESPOLETA SÊNIOR
Ele lhe dirá tanto quanto eu.
DOURADO
Até mesmo a inscrição goza da minha cara:
“Amor, se for sagaz,
Cega os olhos dos pais.”
40

Grato pela sagacidade, senhor, ao nos cegar;
Temos esperança de recobrar a visão logo;
Enquanto isso, vou trancar esta rapariga
Com o mesmo zelo que ao ouro: verá ela
Igualmente pouco o sol, se um quarto trancado

45

Puder privá-la de sua luz.
MARIA
Oh, doce pai,
Em nome do amor, piedade!
DOURADO
Larga!
MARIA [A Espoleta Júnior]
Senhor,
Adeus; sê feliz, leva isto como conforto:
Embora presa à força, tu não ficarás sem mim.
Serei tua, mesmo apartados até o fim.
DOURADO

50

Sim, vamos apartá-los, bisca.
Saem Dourado e Maria.
SIR WALTER
Demorou, senhor,
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Para conhecê-lo, e que demorasse mais;
Doravante não o reconheço como amigo,
Mas alguém a quem evitar como a pestilência,
Ou a doença da luxúria.4
ESPOLETA JÚNIOR
55

É bem provável, senhor; me encontrou na pior hora para palavras que poderia escolher:
de boa fé, não me leve a mal, senhor.
Saem Espoleta Júnior e Pastor.
ESPOLETA SÊNIOR
Protege-te dele e não meças esforços: lá vai
Alguém que nunca vira afronta; as tuas bênçãos
Excedem tudo que conheço.5 Vai repousar.
Sai.
SIR WALTER

60

Eu os perdoo, são ambos perdedores.
Sai.

4
5

(1) Luxúria como uma doença. (2) Doença venérea [LW].
Ou seja, é muita sorte sua escapar ileso após ofendê-lo [LW].
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3.2
Uma cama é trazida ao palco, com a Sra. Amâncio sobre ela. Entram todas
as Comadres, Puritanas, Rosinha, Lady Secco, e as duas Amas.
PRIMEIRA COMADRE
E então, mulher? A ti trazemos de volta
Uma alma batizada.
SRA. AMÂNCIO
Sim, grata por tudo.
PRIMEIRA PURITANA
E, digo eu, bem batizada, da maneira certa,
Sem qualquer idolatria ou superstição,
5

Obedecendo ao puro costume de Amsterdam.1
SRA. AMÂNCIO
Vamos sentar vizinhas. Ama!
AMA SECA
Ao seu dispor.
SRA. AMÂNCIO
Cuida p'ra que todos tenham bancos.
AMA SECA
Todos têm.
SEGUNDA COMADRE
Traz aqui o bebê, Ama.2 [À Terceira Comadre] Que me diz, comadre,
Não é uma guria fortinha? Parece tanto o pai.
TERCEIRA COMADRE

10

Como se ela fora da boca dele cuspida!3
1
2
3

Amsterdam era o refúgio de puritanos e outros dissidentes religiosos [LW].
A Ama de Leite está portando o bebê [LA].
Lugar-comum em batismos. É irônico se Sir Walter for o pai, e duplamente irônico se de fato Amâncio o for. A ideia de
que corno enganava corneador se refletia na dupla atribuição dos chifres [LW; GW “horn”]. Ver 2.3.8 e nota.
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Olho, nariz e testa dele, sendo menina.
De fato, só mesmo a boca é igual a da mãe.
SEGUNDA COMADRE
É a boca da mãe, tanto em cima quanto em baixo!4
TERCEIRA COMADRE
É um bebê grande, quase uma mulherzinha.
SEGUNDA PURITANA
15

Não, acredita em mim, é mirradinha, mas toda coração,
Mui bem disposta, como fiel, a suportar
Suas tribulações aqui, e erguer a prole.5
SEGUNDA COMADRE
Ela teve um parto complicado, isso eu garanto;
Você sabe, vizinha.
TERCEIRA COMADRE
Oh, correu tudo bem;

20

Nós chegamos a temer, mas ela aliviou
A todos nossos corações; uma boa alma, sabe;
A parteira achou ela um bebê muito risonho.
PRIMEIRA PURITANA
É o espírito6, as irmãs são todas como ela.
Entram Sir Walter, com duas colheres e um cálice, e Amâncio.
SEGUNDA COMADRE
Oh, lá vem o padrinho-mor, vizinhas.
Saem as duas Amas.
4
5
6

“Up and down” é frequentemente é usado por Middleton para sugerir “boca e genitais” [AB].
“Fiel”: puritana. A vida era considerada por eles uma etapa de tribulação na preparação para a vida eterna [LW]. “Raise
up seed”: (1) reproduzir, (2) sugestão de ereção e ejaculação [LA].
Brinca com o sentido de bebida alcóolica [LW].
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SIR WALTER
25

Abundância e saciedade a todas, ladies.
TERCEIRA COMADRE
Oh, doce cavalheiro, que belas palavras usa:
Abundância, saciedade!
SEGUNDA COMADRE
Nos chama ladies.7
QUARTA COMADRE
Prometo que é um distinto cavalheiro, e cortês.
SEGUNDA COMADRE
Acho que o marido dela é um chucro8 perto dele.
TERCEIRA COMADRE

30

Não me importaria ter um marido chucro, também, se tivesse crianças tão lindas.
SEGUNDA COMADRE
Todas lindas, comadre.
TERCEIRA COMADRE
Sim, e com que rapidez elas vêm!
PRIMEIRA PURITANA
Filhos são bênçãos,9 se forem gerados com fervor10
Pelos irmãos, como eu tenho cinco lá em casa.
SIR WALTER [À Senhora Amâncio]

35

O pior já passou, espero, minha lady.
SRA. AMÂNCIO
Também espero, bom senhor.
7
8
9
10

Tratamento reservado à nobreza.
“Clown” designa aqui não um palhaço, mas um camponês de maneiras rudes.
Este ditado ocorre em All's Well That Ends Well (1.3.25-26).
Adapta-se “zeal”, “zelo”, palavra cara aos puritanos; aqui, nos sentidos religioso e sexual [LW].
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AMÂNCIO
[À parte] Pois eu espero também, pr'a fazer companhia;
Não tenho outra coisa que fazer.
SIR WALTER
Uma lembrancinha, lady,
Do amor pelo neném; rogo à senhora, aceite.
SRA. AMÂNCIO
40

Oh, não devia gastar tanto, senhor!
SEGUNDA COMADRE
Olha lá, o que foi que ele deu, o que é, comadre?
TERCEIRA COMADRE
Ora, por minha fé, um belo cálice alto,
E duas colheres de apóstolo11, uma d'oiro.
PRIMEIRA PURITANA
Certo que essa é Judas e sua barba ruiva.12
SEGUNDA PURITANA

45

Eu não alimento minha filha com tal colher
A troco do mundo, temendo colorir seu cabelo;
Irmãos condenam pelo ruivo, chegam a se excitar:
Não é a cor das irmãs.
Entra a Ama Seca com doces e vinho.
AMÂNCIO
Isso, muito bem, Ama;
Avia-te logo com eles entre as comadres!

50

[À parte] Agora são sacados todos lenços de borla,
11 Presentes comuns em batismos, mas vistas como idolatria pelos puritanos [LW].
12 Judas era retratado com pelos ruivos. A cor era ainda ligada à lascívia (vide a Dama Galesa) [LW].
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Já estão esparramados por sobre seus joelhos;
E entram em cena longos dedos embebidos
Três vezes ao dia em urina;13 minha esposa usa.
Agora vai ser um tal de embolsar: olha como
55

Escondem doce lá no lado oposto!14
PRIMEIRA PURITANA
Vem aqui, Ama.
AMÂNCIO
Outra vez! Mas ela já havia pegado dois.
PRIMEIRA PURITANA [Pegando doces]
Esqueci da filha doente de uma irmã.
AMÂNCIO
Maldição! Parece que a pureza das senhoras ama tanto coisas doces que põe p'ra dentro
três de uma vez.15

60

Fosse tudo isso às minhas expensas, era a bancarrota;
Essas donas não têm escrúpulos com docinhos,16
Aonde quer que vão; vê se já não garimparam
Todos confeitos17 compridos, não ficou nada aqui
A não ser uns cotocos que nem vale pôr na boca.

65

Não espanta ter ouvido um cidadão reclamar
Que só o ventre da mulher lhe quebrou as pernas;18
As minhas seriam uns cacos nesses sete anos,
Não fora o valoroso fidalgo,
13 Usada como cosmético. Este é um motivo recorrente da sátira misógina [LW].
14 “Lurch at the lower end”: (1) afanam no lado da mesa reservado aos de baixa extração social [LA]; (2) contorcem-se
nas partes baixas; mas “end” indica a área genital como um todo [GW], e “lower” especifica o ânus [L&T].
15 O adjetivo “sweet”, “doce” era sexualmente sugestivo [GW].
16 A glutonice era associada aos puritanos, possivelmente por sua rejeição ao jejum na Quaresma e nas sextas-feiras [LW].
17 “Plums”: “ameixas”, designa aqui “confeitos de ameixa”.
18 Exigiu demais (1) financeiramente, (2) sexualmente [LW].
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Que com uma bengala sustenta a mim e à esposa;
70

Meu patrimônio, enterrado na Rua Bucklersbury.19
SRA. AMÂNCIO [Oferece um brinde.]
Aqui, Sra. Dourado, e vizinhas minhas,
A todas que tiveram o trabalho comigo,
Brindo a todas boas esposas!
A Ama Seca serve vinho.
PRIMEIRA PURITANA
Respondo por elas;
Elas desejam saúde e vigor,

75

E que a senhora possa prosseguir com coragem,
Para fazer o mesmo mais tantas vezes,
Como verdadeira irmã de porte maternal. [Bebe.]
AMÂNCIO
[À parte] Agora as taças rolam p'ra molhar o bico das comadres;
Vai escorrendo, sério; nem lhes importa quem paga.
PRIMEIRA PURITANA

80

Enche de novo, Ama. [Bebe.]
AMÂNCIO
[À parte] Bendita seja, duas duma vez! Vou embora;
Ia ser a morte ter que pagar tudo.
[A Sir Walter] Agrada ao senhor caminhar e deixar as mulheres?
SIR WALTER
De todo coração, Zé.
AMÂNCIO
Não posso mesmo culpá-lo.
19 A leste de Cheapside, rua onde havia muitas mercearias (onde ele gastaria com os batismos) [LW].
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SIR WALTER
85

Sentem-se, donas alegrinhas.20
TODAS COMADRES
Grata a vossa mercê.
PRIMEIRA PURITANA
Grata a vossa mercê.
AMÂNCIO
Um duplo cancro21 a derrube, a mais tarda e baixa.
Saem Amâncio e Sir Walter.
PRIMEIRA PURITANA
Traz aqui essa taça, Ama, eu de bom grado
Afastaria esta (hic!) tristeza blasfema.
Bebe.
TERCEIRA COMADRE

90

Vê, comadre, se não pare como uma condessa;22
Quisera ter tal marido para minha filha!
QUARTA COMADRE
Ela já não é casadoira?
TERCEIRA COMADRE
Oh, não, comadre!
QUARTA COMADRE
Mas tem dezenove!
TERCEIRA COMADRE

20 Sir Walter se levanta, as Comadres se levantam em cortesia [LW].
21 “Pox”: sífilis, ou cancro duro. Ver nota a 2.1.68.
22 Ver 2.2.26 e nota.
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Sim, desde a festa de Lammas23,
Mas tem um defeito, comadre, que é segredo.
QUARTA COMADRE
95

Um defeito, qual é?
TERCEIRA COMADRE
Eu conto depois de beber.
Bebe. Sai a Ama Seca.
QUARTA COMADRE
Vinho faz, vejo, o que a amizade não faz.
TERCEIRA COMADRE
Agora eu digo, comadre; ela é muito solta.24
QUARTA COMADRE
Muito solta?
TERCEIRA COMADRE
Oh, sim, não consegue manter a cama seca.
QUARTA COMADRE
Pois! Aos dezenove?
TERCEIRA COMADRE
É como digo, comadre.
Entra a Ama Seca e conversa com Rosinha.
ROSINHA

100

Falar comigo, Ama? Quem é?
AMA SECA
Um cavalheiro
De Cambridge; acredito ser seu filho, de fato.
23 1° de agosto, festa religiosa da colheita [LW]; aniversário da Julieta Capuleto de Shakespeare (1.3.19) [LA].
24 A mulher ideal era contida: casta, muda, parcimoniosa; na sátira misógina, as mulheres são retratadas comendo e
bebendo demais, e incapazes de conter seja os segredos, seja os líquidos corporais [LW].
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ROSINHA
É meu filho Tim por certo, rogo-lhe que o chame
Para dentre as mulheres, vai dar confiança a ele,
[Sai a Ama Seca.]
Pois não lhe falta nada a não ser a audácia;
105

Quem me dera a dama galesa lá em casa cá estivesse.
LADY SECCO
Seu filho chegou, é verdade?
ROSINHA
Sim, vindo da universidade, é verdade.
LADY SECCO
Para sua grande alegria.
ROSINHA
Ele tem um ótimo casamento à vista.
LADY SECCO

110

Casamento?
ROSINHA
Pois sim, uma grande herdeira em Gales,
Com suas dezenove montanhas,
Além dos bens e do gado.
Entram Ama Seca e Tim.
TIM
Ih, onde vim parar!
Sai.
ROSINHA
O que, voltou p'ra trás? Atrás dele, boa Ama;
[Sai a Ama Seca.]
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É tão canhestro, põe a mocidade a perder.
115

Na universidade, convivem sempre entre homens,
Nunca são treinados à companhia feminina.
LADY SECCO
Isso é deveras pôr a mocidade a perder.
Entram Ama Seca e Tim.
AMA SECA
Assim quer sua mãe.
ROSINHA
Ora, filho, ora Tim!
Devo me erguer e buscá-lo? Que vergonha, filho!
TIM

120

Mãe, a senhora faz um pedido de caloura;25
É contrário aos estatutos da universidade,
Para quem já atingiu o grau de bacharel,
Meter-se entre esposas.
ROSINHA
Pois aqui está perdoado.
TIM
Faz chamar aqui meu tutor, mãe, e pouco me importa.
ROSINHA

125

O que, seu tutor veio, você o trouxe aqui?
TIM
Eu não o trouxe aqui, ele espera lá na porta:26
Negatur, toma logo lógica pra senhora, mãe.
25 “Freshwoman” era na verdade um neologismo, pois mulheres não iam à universidade [LW].
26 Rosinha pergunta se Tim trouxe o Tutor até Londres, ele entende que ela serefere ao segundo piso (“brought up”) [LW].
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ROSINHA
Corre a chamá-lo, Ama, é o tutor de meu filho.
[Sai a Ama Seca.]
[A Tim] Aqui, come umas rosquinhas.
TIM
130

Venho eu de Cambridge, e me oferece seis rosquinhas!27
ROSINHA
Ora, como é, Tim?
Nada sobrou dos velhos tempos?
TIM
Tratado como criança,
Sendo que já atingi meu grau de bacharel!
ROSINHA
Você só para quando eu fizer seu tutor açoitá-lo;

135

Lembra como te tratei uma vez na escola pública
No pátio da St. Paul28?
TIM
Oh, que absurdo monstruoso!
Nunca houve igual em Cambridge desde que cheguei;
Pois, açoitar um bacharel? Ririam da senhora,
Que meu tutor não a ouça!

140

Fariam chacota pela universidade inteira;
Sem mais palavras, mãe.
Entra o Tutor.
ROSINHA
27 Adaptação para “plum” (ameixa/confeito de ameixa) que aqui sugere vagina [GW] (ao passo que é uma imagem fálica
para Amâncio em 3.2.58-64). Seis poderia ser o número de mulheres agrupadas em torno dele [LA].
28 A St.Paul' School era destinada aos acadêmicos sem recursos [LW].
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É esse aí seu tutor, Tim?
TUTOR
Sim, certamente, senhora, sou o homem que o pôs
A par da lógica, e li a ele os escatológicos29.
TIM
145

Isso ele fez, mãe, mas agora já tenho todos na minha própria cuca, e posso também ler
aos outros.
TUTOR
Isso ele pode, senhora, pois fluem naturalmente dele.30
ROSINHA
Sou ainda mais grata pelo esforço, senhor.
TUTOR
Non ideo sane.31
ROSINHA
É, ele era mesmo um idiota,
Quando saiu de Londres, mas já se emendou bem.

150

Recebeu as duas tortas de ganso32 que mandei?
TUTOR
E comi com gosto, grato a vossa senhoria.
ROSINHA [Às Comadres]
É meu filho Tim; rogo, deem-lhe as boas vindas, damas.
TIM
“Tim”? Escuta bem, “Timotheus”, mãe, “Timotheus”.
ROSINHA
29 Adaptação para “Dunces”, seguidores de John Duns Scotus (1265? - 1308?). Atacados por humanistas e reformadores,
tornaram-se termo pejorativo [LW]. Escatológicos: textos/filósofos (1) sobre o fim do mundo, (2) sobre excrementos.
30 Há uma sugestão adicional de estupidez em “naturally”, pois “natural (fool)” era um deficiente mental [C&C].
31 “Não por isso, certamente”. Rosinha entende “ideo” como “idiota” [LW].
32 “Goose” acentua a estupidez de Tim. Ver nota a 2.2.80.
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155

Como, vou negar seu nome? “Timotheus” ele diz. Pois lá está um nome! É meu filho
Tim, oras bolas.
LADY SECCO
Seja bem vindo, senhor Tim.
Beija Tim.
TIM [À parte ao Tutor]
Oh, isto é horrível, esse beijo dela é úmido! Seu lenço, doce tutor, para me defender
delas, à medida que ataquem.
SEGUNDA COMADRE
Bem vindo de Cambridge.
Beija Tim.
TIM [À parte ao Tutor]

160

Isto é intolerável! Esta mulher tem um hálito doce pernicioso, mal disfarçado com o
fedor de docinhos33; ajuda, doce tutor, ou vou esfregar os lábios até arrancá-los.
TUTOR
Vou beijar lá no lado oposto34 enquanto isso.
TIM
Quem sabe cheire melhor, e despachamos logo com isso.
PRIMEIRA PURITANA
Agora é minha vez. Bem vindo da fonte da disciplina35 que dá bebida a todos os irmãos.
Fica tonta e cai sobre Tim.
TIM

165

Levanta, faz favor!
TERCEIRA COMADRE
Oh, pobre mulher – Senhora Umporcima!
PRIMEIRA PURITANA
33 Era um hábito usar os chamados “kissing confits” para melhorar o hálito [LW], como as balas drops de hoje [LA].
34 Novamente “lower end” designa um lado da mesa, com uma sugestão sexual (ver nota a 3.2.55).
35 Cambridge, fortemente puritana [LW].
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É só a aflição comum aos fiéis; devemos aceitar nossas quedas.36
TIM
[À parte ao Tutor] Estou feliz de ter escapado; seria um beijo podre por certo, caiu do
galho antes de me atingir.
Entram Amâncio e Davi.
AMÂNCIO [À parte]
170

Que bagunça! Não se dispersaram ainda?
Cruzes, traz o urinol!37 Elas beberam tanto do jarro
Que algumas demandam outro tipo de vaso.
[A todos] Lá vai uma linda parada!
TODAS COMADRES
Onde? Onde?
AMÂNCIO
Passando agora mesmo pela Bica do Mijo.38

175

Com dois lindos tambores e um porta-estandarte.39
TODAS COMADRES
Que lindo!
TIM
Vem, tutor!
Saem Tim e Tutor.
TODAS COMADRES
Adeus, doce comadre.
Saem as Comadres.
SRA. AMÂNCIO
36 Interpretação oportunista da doutrina calvinista de que a condição decaída da humanidade deve ser aceita [LW].
37 “Looking glass”: eufemismo para urinol; brinca-se com “espelho”: [LW] para que elas vejam seu comportamento, ou
[AB] para ver se Umporcima está viva (espelhos eram postos sob a narina, ver King Lear, 5.3.236-8).
38 Pissing (ou Little) Conduit: bica d'água encanada a oeste de Cheapside. O apelido vinha da baixa vazão. [LW]
39 Sugestão fálica.
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Agradeço a todas pela ajuda.
PRIMEIRA PURITANA
Alimente-se e fique forte.
Saem Rosinha, Lady Secco e Puritanas. A cama com a Sra. Amâncio é
recolhida.
AMÂNCIO [Para as Puritanas de saída]
180

Vocês precisam mais dormir que comer;
Vai tirar uma soneca com um dos irmãos, vai,40
E se levante uma irmã bem edificada e firme!
Oh, eis um dia de labuta bem superado,
Capaz de deixar o cidadão louco igual lebre!41

185

Como esquentaram a sala com seus gordos traseiros!42
Não sente, Davi?
DAVI
Está monstruoso, senhor.
AMÂNCIO
Que é isso sob os bancos?
DAVI
Apenas umidade, senhor, caiu vinho, por certo.
AMÂNCIO
Não acha que é coisa pior?

190

Bancos de bordado fino p'ra elas nada custam.
DAVI
[À parte] Nem pro senhor, é certo.
AMÂNCIO
40 Os anabatistas eram outra seita reformista, e defendiam que homem e mulher podem dormir juntos sem desonra [L&T].
41 “Hare-mad”: lebres ficam “loucas” na temporada de acasalamento (como a March Hare de Lewis Carroll) [LA].
42 “Thick bums” referia-se às roupas com enchimentos e aos posteriores das comadres.
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Olha aqui como como os largaram,
Como largam a si mesmas, patas para cima!
Como espalharam toda a palha43 também, Davi,
Com suas desprezíveis tamanquinhas de rameira44!
195

Essas aí derrubam tudo que encontram de pé.
Mas qual é o segredo que queria me contar,
Honesto Davi?
DAVI
Se o senhor vier a revelar...
AMÂNCIO
Vida minha, me rasgue o ventre se o fizer, Davi.
DAVI
Meu patrão vai se casar.
AMÂNCIO

200

Ele se casar, Davi? Me manda à forca45 antes!
DAVI
[À parte] Já ferroei.
AMÂNCIO
Quando? Onde? Quem é ela, Davi?
DAVI
A mesma que foi madrinha, e deu a colher.46
AMÂNCIO
Não tenho tempo a perder, e mal posso falar.
É parar essas rodas ou tudo desmontar.
43
44
45
46

Usada para cobrir o piso [LW].
Saltos baixos e tamancos eram associados à promiscuidade e à prostituição.
“Marriage and hanging goes by destiny” era um ditado (ver 3.3.57).
Apesar de Maria não aparecer no batismo após a tentativa de fuga, os presentes são aparentemente considerados como
do trio de padrinhos [LW]. Ela é introduzida como personagem muda nesta cena por [L&T].
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Sai.
DAVI
205

Sabia que o atiçaria. Assim defendo
Meus próprios fins por meio de seu esforço horrendo.
É meu interesse mantê-lo sempre solteiro.47
Sendo seu parente pobre, quiçá me dê bem
Com sua morte; essa esperança me conduz,

210

Uma vez que a Lady Secco é seca e não dá à luz.
Sai.

47 Sir Walter.
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3.3
Entram os dois Espoletas.
ESPOLETA JÚNIOR
Você tem a via1 mais ditosa de ficar rico,
Aprazendo a mim, irmão, que pé de homem já pisou;
Pois mesmo estando ela trancada, seu voto é fixo só em mim;
Assim, o tempo nunca me aflige, pois, por tal voto,
5

Mesmo ausente eu a desfruto, certo e seguro que algum outro
Não o fará, e anos maçantes serão como júbilo
P'ra mim. Entrementes, não perca tempo, doce irmão;
Você tem como abater a sorte do fidalgo,
Nivelando-o a seu mérito falimentar.

10

Só engravida a mulher dele, trepa na árvore
E sacode os frutos d'oiro2 no regaço dela.
Ao trabalho, antes que ela chore até virar um deserto
E se consuma em suspiros.
ESPOLETA SÊNIOR
Para, por favor;
Já tenho aptidão demasiada em minha carne

15

Para uma tal empreitada sem provocação;
Podia ter poupado o banquete de afrodisíacos3:
Alcachofra, batata-doce e siri amanteigado,
Seria melhor guardá-los para suas próprias bodas.

1
2
3

Brinca-se com os sentidos “modo”, “caminho” e “vagina”.
As maçãs d'oiro do jardim das Hespérides, ninfas da mitologia grega, eram símolo de deleite sexual [LW].
Adaptação para “eringoes”, confeito da raiz do cardo-marítimo, considerado afrodisíaco (The Merry Wives of Windsor,
5.5.20), assim como os itens da linha seguinte.
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ESPOLETA JÚNIOR
Se você der entrada a minha ação, e poupar-me a bolsa,
20

A Fortuna me quer bem: tem boa causa aquele
Que encontra tão honesto amigo no tribunal4.
ESPOLETA SÊNIOR
Puxa, o que te deixa tão alegre? Você não tem causa
Que eu saiba, desde que lhe abreviaram os planos,
A menos que haja aí novas, com novos acréscimos.5
ESPOLETA JÚNIOR

25

Ora, acertou em cheio: eu a espero ver
Esta noite, irmão.
ESPOLETA SÊNIOR
Como é isso? Espera ver?
ESPOLETA JÚNIOR
Vou tirá-lo desse seu espanto logo, meu irmão:
Pelo firme segredo e gentil assistência
Duma boa criada da casa que, tendo pena,

30

Viu em si mesma a perseguida6, guiou-a por regos,
Vias estranhas e ocultas que só o amor acha
Ou tem coragem de empreender; espero-a
Onde menos imagina.7
ESPOLETA SÊNIOR
Não importa onde,
Se segura, e sua.
4
5
6
7

Common Pleas/place: corte de causas cíveis em Westminster.
“New additions”: jargão editorial; joga-se com “crosses” (cortes/revés) [L&T], daí “abreviaram” na linha anterior.
Brinca-se com “case”: (1) caso, situação; (2) vagina [GW].
Sugestão anal, possivelmente escatológica [LA]. Sobre a fuga de Maria, ver nota a 4.1.245.
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ESPOLETA JÚNIOR
É minha esperança;
35

Mas de teu amor e do tempo vem minha paz.
Sai.
ESPOLETA SÊNIOR
Passou o pior então, irmão. Agora aos meus Seccos,
Os estéreis ele e ela; estão no quarto ao lado;
Mas dizer qual de seus dois humores neles impera
No presente instante, eu mesmo não tenho como.
SIR OLIVER [A sua esposa, fora de cena]

40

É mentira, sua infecunda!
ESPOLETA SÊNIOR
Oh, é essa hora do dia? Bendita seja essa língua,
Nada de bom mais tem em si. Eis a vida deles
O dia todo, do abrir ao fechar dos olhos,
Beijos e rusgas, são então reconciliados;

45

Depois retomam sua canção de desarmonia,8
Depois estão bem de novo, é duro acompanhar:
Brigam como gigantes e namoram9 como crianças;
A prole deles que o diga.
Entram Sir Oliver Secco e Lady Secco.
SIR OLIVER
A culpa é sua.
LADY SECCO
8
9

Aqui, brinca-se com “fit”: (1) trecho de poema ou canção, (2) paroxismo de fúria [LW].
Jogos entre “fall out” (brigar) e “fall in” (fazer as pazes/copular) eram comuns (Troilus and Cressida, 3.1.100) [LA].
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Minha, seu árido e frio?
SIR OLIVER
Sua, que é estéril.
50

LADY SECCO
Eu, estéril? Céus, se eu pudesse defender agora
Minha própria justiça, meu direito! Eu, estéril?
Era diverso comigo quando estava na corte;
Não fui chamada assim até que me casasse.
SIR OLIVER

55

Vou me divorciar.
LADY SECCO
Vai se enforcar! Isso nem peço;
Vai vir-lhe cedo o bastante: só posso dizer
“Casamento e cadafalso é destino”10,
Por todo valor que ainda vejo no dito.
SIR OLIVER
Eu deixo o lar p'ra manter uma amásia profícua,

60

Como um solteirão em quarto de casa de família;
Ela e suas crias ficam com tudo.
LADY SECCO
Cadê elas?11
ESPOLETA SÊNIOR
Rogo que parem;
Se há caminhos pacíficos p'ra que os senhores
Gerem e multipliquem no seio do seu lar,
10 Dito popular. Ver 3.2.200.
11 As crias; ela o desafia a provar fertilidade [LW].
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65

Por seus próprios meios, calando toda censura,
Creio que se possa estabelecer boa paz.
SIR OLIVER
Ora, com ela? Nunca.
ESPOLETA SÊNIOR
Doce senhor...
SIR OLIVER
É vão seu esforço.
LADY SECCO
Então é assim como o seu.
ESPOLETA SÊNIOR
Eu imploro, senhor...
SIR OLIVER
Apodreça solteira! Tomei-a com a roupa do corpo.
LADY SECCO

70

Quanto ao senhor, não veio tão solteiro,
Depois de estar embarcado.12
SIR OLIVER
[À parte] Mordeu doído agora!
[A Espoleta Sênior] Rogo que nos reconcilie.
ESPOLETA SÊNIOR [À parte]
Aí chegamos? A barulheira vai cessando.
SIR OLIVER [A Lady Secco]
Venderei tudo num leilão!
LADY SECCO
12 “Not so single”: (1) infestado de piolhos, (2) infectado com doença venérea, (3) relacionava-se com uma prostituta, ou
(4) relacionava-se com um marinheiro [LW].
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Fique à vontade, escravo!
75

[A Espoleta Sênior] Meu doce senhor, nos traga à concórdia de novo.
ESPOLETA SÊNIOR
[À parte] Pode-se pensar que alcançar isso é impossível.
[A eles] Vamos deixar passar a borrasca.
SIR OLIVER
Bom senhor, mil perdões, sou eu o chefe desta casa...13
Que vou vender de pronto; prego os cartazes hoje mesmo!
ESPOLETA SÊNIOR

80

Lady, amigos? Vamos.
LADY SECCO
Se já amou mulher, não fale isso, senhor.
Pois, amiga dele! De boa fé, me acha louca?
De um que mal chega a ter o quarto traseiro dum homem?14
SIR OLIVER
Você nada tem de mulher.
LADY SECCO
Quisera eu ter menos que nada!
Chora.
SIR OLIVER

85

Não, rogo, que quer dizer?
LADY SECCO
Eu não agrado ao senhor.15
SIR OLIVER
Vai, você é uma boa alma; mente quem disser isso;
13 Sir Oliver está calmo nesta linha e volta a brigar com a esposa na seguinte [LA].
14 Ou seja, é incompleto sexualmente [LW].
15 Ela alterna entre “thou” e “you” conforme seu humor [LA].
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[Beijando-a] Beijinho, coisinha.
LADY SECCO
O senhor não me quer bem.
ESPOLETA SÊNIOR [À parte]
Pode alguém agora dizer de que lado vieram?
Pela luz do céu, dou meu pescoço!
SIR OLIVER
E trouxe o líquido?
ESPOLETA SÊNIOR
90

[À parte] Aqui está um frasco de leite de amêndoa,
Que custou algo como três pence.
SIR OLIVER
Espero vê-la, meu bem, dentro de uns poucos anos,
Envolta em filhos, embonitando uma mocinha,
E colocando joias em suas16 orelhinhas;

95

Boa diversão!
LADY SECCO
É, se o senhor fosse bom nisso,
Já teria acontecido antes.
SIR OLIVER
Se eu fosse bom! Vá se enforcar! Fosse você boa!
P'ra outra coisa que não me contrariar.
LADY SECCO
Você é um bruto mesmo.
SIR OLIVER

16 Aqui “their” aponta na verdade para “filhos”, e não “mocinha”. Crianças de ambos sexos usavam brincos [LW].
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O cancro17 que te leve!
ESPOLETA SÊNIOR
100

[À parte] Pela luz do céu, saíram de novo pela mesma porta,
E quem pode dizer p'ra que lado?
[A Sir Oliver] Cá está a bebida, senhor.
SIR OLIVER
Senhor, já não a tomaria
Nem contando ter três meninos ainda hoje.
LADY SECCO
Ora, você mostra agora de que raça veio;

105

Pois, empatar a procriação! Oh, seu vilão,
Que sabe quão tortuosa é nossa situação
Não tendo herdeiros, mas rechaça a boa fortuna.
SIR OLIVER
Morra, meretriz! Vou tomar, mas só por despeito.
ESPOLETA SÊNIOR
E depois cavalgue por cinco horas.18
Dá o frasco a Sir Oliver.
SIR OLIVER

110

Já tencionava. Criado!
Entra o Primeiro Criado de Sir Oliver.
PRIMEIRO CRIADO DE SIR OLIVER
Senhor?
SIR OLIVER
17 “Pox”: sífilis, ou cancro duro. Ver nota a 2.1.68.
18 Há uma sugestão sexual em “ride”, e a resposta pode se referir à “puta” que ele diz levar junto, mais adiante [LW].
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Sele a égua branca.19
[Sai o Primeiro Criado de Sir Oliver.]
Eu levarei comigo uma puta, rumo a Ware.20
LADY SECCO
Rumo aos diabos!
SIR OLIVER
Vou te espezinhar de todo jeito;
Olha aqui, tá vendo?
[Bebe.]
Tomei tudo.
LADY SECCO
Que vá junto o cancro!21
SIR OLIVER
Vai, xingue à vontade agora.
ESPOLETA SÊNIOR
115

Mexa-se por aí, senhor, não pare em pé.
SIR OLIVER
Não costumo mesmo parar em pé.
ESPOLETA SÊNIOR
Tanto melhor, senhor, pra [fase da penetração].22
SIR OLIVER
Eu nunca parei em pé num lugar muito tempo;
Aprendi com meu pai: sempre irrequieto, ele.
19
20
21
22

Talvez aluda ao ditado “Problema nunca falta a quem tem cavalo branco e esposa bonita.” [LW].
Cidade procurada para encontros furtivos [LW]. A enorme cama de Ware é citada em Noite de Reis (3.2.45-6) [LA].
“Pox”: sífilis, ou cancro duro. Ver nota a 2.1.68.
Lacuna suprida por conjectura. Há algumas lacunas no texto do in-Quarto (como 4.1.162;200;235 e 5.4.113); censura é
uma das explicações possíveis em cada uma delas, embora falhas no processo de composição, deixas para improviso e
expressão gestual também o sejam [LA].
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120

E se eu pular isto23, senhor?
Salta.
ESPOLETA SÊNIOR
Oh, perfeito, senhor, e ficaria bem sobre o cavalo; quando chegar à estalagem, se pulasse
por sobre um tamborete ou outro não seria mau; [À parte] mesmo se quebrar o pescoço,
senhor.
SIR OLIVER [Saltando]
Que me diz duma mesa desta altura, senhor?
ESPOLETA SÊNIOR

125

Nada melhor, senhor; [À parte] se estiver repleta de bons víveres. [A ele] O senhor se
recorda como ficou barganhada esta transação?
SIR OLIVER [Saltando pelo palco]
Do contrário não tinha nada na cabeça 24: o senhor deve receber de mim quatrocentas
libras em quatro pagamentos distintos: cem libras agora, à vista.
ESPOLETA SÊNIOR
Certo, já recebi, senhor.
SIR OLIVER

130

Outras cem quando minha esposa estiver grávida;
Um terceiro quando entrar em trabalho; e o último
Quando o bebê chorar; pois, se vier natimorto,
De nada adianta, senhor.
ESPOLETA SÊNIOR
Tudo isso segue de pé; mais rápido, senhor.
SIR OLIVER [Ainda saltando]

135

Nem um pouco, senhor;
É um ritmo excelente para qualquer remédio.
23 Pular por sobre bancos era um passatempo popular com má reputação [LW].
24 “Bad head”: (1) péssima memória, (2) sugestão de chifres [LW/GW “head”].
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Entra o Primeiro Criado de Sir Oliver.
PRIMEIRO CRIADO DE SIR OLIVER
Sua égua branca está pronta.
SIR OLIVER [Ainda saltando]
Vou montar25 já.
[Sai o Primeiro Criado de Sir Oliver.]
[À esposa] Um beijo e até breve.
Beija-a.
LADY SECCO
Te dou dois, meu amor.
SIR OLIVER
Me espere pelas três.
Sai, saltando.
LADY SECCO
Com todo coração, meu doce.
ESPOLETA SÊNIOR [À parte]
140

Pela luz do céu, já se esqueceram de sua raiva,
E estão de bem novamente, como nunca estiveram.
De que raio de lado vieram? Juro que não vi,
Seus modos são inescrutáveis. [A ela] Vem, minha doce lady.
LADY SECCO
Como tomo minha dose, senhor?
ESPOLETA SÊNIOR

145

Bem ao contrário; a sua se toma deitada.
LADY SECCO
Na cama, senhor?
25 “I shall up”: sugestão de ereção [LW].
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ESPOLETA SÊNIOR
Na cama, ou onde lhe for mais viável,
A carruagem26 serve.
LADY SECCO
Que remédio agradável!
Saem.

26 Carruagens usadas para relações sexuais, especialmente extramaritais, eram um tema recorrente na Renascença [LW].
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4.1
Entram Tim e o Tutor.
TIM
Negatur argumentum,1 tutor meu.
TUTOR
Probo tibi, aluno meu, stultus non est animal rationale.2
TIM
Falleris sane.3
TUTOR
Quaeso ut taceas: probo tibi.4
TIM
5

Quomodo probas, domine?5
TUTOR
Stultus non habet rationem, ergo non est animal rationale.6
TIM
Sic argumentaris, domine: stultus non habet rationem, ergo non est animal rationale. 7
Negatur argumentum novamente, tutor meu.
TUTOR

10

Argumentum iterum probo tibi, domine: qui non participat de ratione, nullo modo potest
vocari rationalibus, ocorre que stultus non participat de ratione, ergo stultus nullo modo
potest dicere rationali.8

1
2
3
4
5
6
7
8

“Argumento negado”
“Provo a ti... o tolo não é um animal racional.”
“Falharás na certa.”
“Peço que te cales, provo a ti.”
“De que maneira provas, senhor?”
“O tolo é desprovido da razão, por conseguinte não é um animal racional.”
“Assim argumentas, senhor: o tolo é desprovido de razão, por conseguinte não é um animal racional.”
“Torno a provar-te o argumento, senhor: a quem é desprovido da razão não se pode de modo algum chamar racional... o
tolo não compartilha da razão, e por conseguinte do tolo de modo algum se pode dizer que é racional.” Há erros em
“rationalibus” (rationalis) e “dicere” (dici) [LW].
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TIM
Participat.9
TUTOR
Sic disputas: qui participat quomodo participat.10
TIM
Ut homo, probabo tibi in syllogismo.11
TUTOR
15

Hunc proba.12
TIM
Sic probo, domine: stultus est homo sicut tu et ego sumus; homo est animal rationale,
sicut stultus est animal rationale.13
Entra Rosinha.
ROSINHA
Nada mais que disputações o dia todo, esses dois!
TUTOR

20

Sic disputas: stultus est homo sicut tu et ego sum; homo est animal rationale, sicut
stultus est animal rationale.14
ROSINHA
Suas razões são ambas boas, quaisquer que sejam;
Rogo que as deixem de lado, vão se cansar;
Qual é a questão entre vocês?
TIM
Nada além de um debate sobre um tolo, mãe.
9
10
11
12
13

“Compartilha.”
“É o que contestas: quem compartilha e como compartilha?”.
“Como homem; provo-te com um silogismo.”
“Prova-o.”
“Provo da seguinte maneira, senhor: o tolo é um homem como somos tu e eu; o homem é um animal racional, desse
modo o tolo é um animal racional.”
14 “É o que contestas: o tolo é um homem como somos tu e eu; o homem é um animal racional, desse modo o tolo é um
animal racional.”
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ROSINHA
25

Sobre um tolo, filho? Ai de mim, que necessidade há de ocupar a cabeça com isso? Não
há um de nós que não saiba o que é um tolo.
TIM
Ora, o que é um tolo, mãe? Eu lhe estendo a pergunta.
ROSINHA
Ora, aquele que se casa antes de ter siso.
TIM

30

Boa resposta, de verdade, bem pensada para uma mulher que nunca se instruiu na
universidade; mas traz aqui15 o tolo que for, mãe, e eu o provarei uma criatura tão
razoável quanto eu mesmo, ou meu tutor aqui.
ROSINHA
Tá bom, é impossível.
TUTOR
Não, ele consegue, garanto.
TIM
Tolo é a coisa mais fácil de se provar, com lógica.16
Com lógica eu provo qualquer coisa.
ROSINHA
Que! Prova nada!
TIM

35

Eu provo a honestidade de uma puta.
ROSINHA
Não, por minha fé, ela mesma que prove isso,
Ou a lógica não dará conta.
TIM
15 Na verdade, “bring forth” sugere também “parir” apontando para ele mesmo [L&T].
16 (1) É fácil provar que um tolo é um animal racional, (2) É fácil fazer-se de tolo afetando saber lógica [LW].
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Dá sim, estou dizendo.
ROSINHA
Alguns nesta mesma rua dariam mil libras
P'ra você provar isso das esposas.
TIM
Pois eu posso,
40

E todas as filhas também, mesmo com três bastardos.
Quando vem cá seu alfaiate?
ROSINHA
Por que, que tem ele?
TIM
Com lógica, eu provo que ele é um homem,17
Que venha a hora que quiser.
ROSINHA [Ao Tutor]

45

Como foi difícil seu aprendizado no começo! De fato, senhor, pensei que nunca ia captar
essa língua latina. Quantos livros de declinação pensa que ele gastou antes de chegar aos
de gramática?
TUTOR
Uns três ou quatro.
ROSINHA
Acredite, senhor, uns trinta e quatro.
TIM
Bah, viravam arenques p'ra colar no Zé Quaresma.18
ROSINHA

17 Alfaiates tinham reputação tanto de efeminados quanto de aproveitadores da intimidade com as mulheres que o ofício
confere (ver 2.2.14) [AB].
18 Passagem difícil, “I made haberdines of 'em in church porches.” provavelmente alude ao costume de colar recortes em
forma de arenque no boneco chamado Jack-a-Lent [AB], mas pode apontar alguma brincadeira infantil [LW].
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50

Ele passou oito anos na gramática dele, e empacou horrivelmente em uma parte estúpida
lá, chamada “asno” praesenti.19
TIM
Rá! Tenho ela aqui, agora. [Aponta para a testa.]
ROSINHA
Ele uma vez me envergonhou tanto na frente de um honesto cavalheiro que me
conheceu20 quando eu era donzela.
TIM
Essas mulheres precisam por tudo p'ra fora!
ROSINHA

55

“Quid est grammatica?”21 diz-lhe o cavalheiro – eu me recordo por um doce, doce
detalhe – mas ele nada pôde responder.
TUTOR
E agora, aluno meu, quid est grammatica?
TIM
Grammatica? Ha, ha, ha.
ROSINHA

60

Ora, não ria, filho, diz logo que eu quero ouvir: tinha uma palavra que saía tão bonita da
língua do cavalheiro, vou me lembrar enquanto viver.
TUTOR
Vamos, quid est grammatica?
TIM
Não se envergonha, tutor? Grammatica? Ora, ars scribendi atque loquendi rectum22,
com perdão de minha mãe.
ROSINHA
19 “As in praesenti”: fórmula presente no Brevissima Institutio, de Lyly e Colet (1549), um livro-texto de latim popular
[L&T]. Embora as três edições apontem jogo com ass=arse (traseiro), aqui prevalece “asno”. Ver 4.1.62 e nota [LA].
20 Brinca-se com o sentido biblico de “conhecer”: ter relações sexuais [GW “know”].
21 “O que é gramática?”
22 Latim errado para “a arte de corretamente escrever e falar”. No original, “recte scribendi atque loquendi ars”,
aproveita-se o trocadilho com “arse”, traseiro; sacrificou-se o latim de Tim (já imperfeito), adaptando a sugestão
anatômica em “rectum”.
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65

Era isso mesmo! Pois bem, filho, vejo que virou um sábio acadêmico. E, senhor Tutor,
uma palavra, eu lhe rogo. [À parte ao Tutor] Vamos nos recolher ao quarto de meu
marido. Vou mandar a nobre dama do Norte de Gales até ele, ela anseia por ser
cortejada. Vou por os dois juntos e trancar a porta.
TUTOR
A conclusão da senhora está aprovada com mérito.
Saem Rosinha e Tutor.
TIM

70

Me intriga o que essa tal nobre dama possa ser, que eu devo desposar. É uma estranha
para mim.
Me pergunto o que tencionam meus pais, de verdade,
Ao me unir a uma estranha assim,
Uma moça que não é vizinha nem parente.

75

Por minha vida, pensam eles que dou tal valor a meu corpo a ponto de me deitar com
alguém que nunca conheci, uma mera estranha, alguém que tampouco foi à escola
comigo, com quem nunca brinquei junto?23
Uma imprudência da parte deles, eu acho.
Eles dizem que ela tem monanhas por dote;
E é cheia de gado, uns dois mil “boizanões”.24

80

Agora, qual será o sentido de “boizanão”,
Meu tutor não sabe me dizer.
Eu consultei o Dicionário de Latim25 na letra B, e nem notícia desses “boizanões” lá
também; a menos que sejam leitões de Romford26, sei lá o que são.
Entra a Dama Galesa.

85

E lá vem ela. Se eu sei o que dizer a ela agora com vistas a casamento, não sou graduado
algum.
Acho, na verdade, muita ousadia dela
23
24
25
26

Sugerem-se jogos sexuais homosexuais de iniciação [LA].
“Runt” designa uma raça bovina anã comum em Gales e na Escócia [LW].
Rider's Dicionary, dicionário latim/inglês publicado em 1589 por John Rider [LW].
Romford, 19km a nordeste de Londres, famosa pela feira de leitões, e outro destino de amantes furtivos [LW].
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Adentrar meu quarto não passando de uma estranha;
Ela não poderá dizer que sou orgulhoso, falarei com ela; afe, do meu jeito, ela não vai
alcançar minhas palavras, garanto a ela.
[A Dama Galesa faz uma mesura.]
90

Ela me olha e faz mesura! [A ela] Salve tu quoque puella pulcherrima, quid vis nescio
nec sane curo,27 – frase do próprio Cícero,28 e de cor!
DAMA GALESA
[À parte] Não faço ideia do que diz: isso lá é corte?
Aposto a minha vida que não entende inglês.
TIM
Fertur me hercule tu virgo, Wallia ut opibus abundis maximis.29
DAMA GALESA

95

[À parte] Que é isso de abundundis maximis? Na certa caçoa de mim, e me chama de
bunduda.30
TIM

100

[À parte] Agora não tenho palavra latina pros “boizanões” deles; vou improvisar alguma
coisa: [A ela] Iterum dico, opibus abundis maximis montibus et fontibus et, ut ita dicam,
"boizananibus"; attamen vero homunculus ego sum natura, simul et arte bachalareus,
lecto profecto non paratus.31
DAMA GALESA
[À parte] Isto é muito estranho; quem sabe fale galês.
[A ele] A fedrwch chwi Cymraeg? Er duw, cog fo gennuf?32
TIM

27
28
29
30
31

“Salve a ti também mui bela jovem, o que queres não sei, nem de fato me importa.”
“Tully”, apelido por que Marcus Tulius Cícero era conhecido [LW]. A atribuição de Tim é obviamente absurda [LA].
“Dizem - por Hércules! - virgem, que tua fortuna abunda em Gales.”; “abundis” é um erro para “abundas” [LA].
Adapta-se “bundle of farts”, fardo de peidos, trocadilho com “fertur” e “abundundis”
“Novamente digo que abundas em riquezas, em montes e fontes e, como posso dizer, 'boizanões' [cunhando
'boizananibus']; no entanto, a verdade é que sou um homúnculo por natureza e ao mesmo tempo bacharel por formação,
certamente despreparado para o leito nupcial.”
32 “O senhor fala galês? Por Deus, estará fingindo comigo?”
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[À parte] Fo gennuf? Eu desdenho de “foguer” com ela, vou dizer isso, em uma palavra
próxima a sua língua; [A ela] Ego non fogo.33
DAMA GALESA
105

Rhyw gosyn a chwigyn ar ôl bod yn cerdedd am dro.34
TIM
[À parte] Por minha fé, ela é boa acadêmica, já vejo isso: está claro que tem jeito com
línguas; aposto minha vida que ela é muito rodada. Que dirá a gente? “Lá vai o douto
casal”! Poxa, se fosse revelado que ela pôs a mão num canudo!35
Entra Rosinha.
ROSINHA
Pois bem, a quantas anda este negócio?
TIM [À parte]

110

Que bom que minha mãe venha nos apartar.
ROSINHA [À Dama Galesa]
Como se entendem vocês dois, me digam?
DAMA GALESA
Tão bem quanto antes de travar conhecimento.
ROSINHA
Como assim?
DAMA GALESA
A senhora me apresenta um homem que não entendo;

115

Seu filho não é inglês, é o que eu penso.
ROSINHA
Não é inglês?
Bendito seja, nascido no coração de Londres!
33 “Ego non cogo”, brinca com “cog” que podia apontar (1) enganar, (2) copular [LW] (daí “foguer”).
34 “Um pouco de queijo e soro depois de uma caminhada.”, considerados a dieta básica dos galeses [LW].
35 Há sugestões sexuais em “travel” (viajar/ter experiência/parir) e em “proceed” (formar-se/perder a virgindade) [LW].
Lembrar que mulheres não iam à universidade [LA].
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DAMA GALESA
Estou há tempo suficiente no quarto com ele,
E não posso extrair dele nem galês, nem inglês.
ROSINHA
Ué, Tim, como você se portou ante a nobre dama?
TIM
120

Do melhor modo que pode um homem, mãe, em latim modesto.
ROSINHA
Latim, seu tolo?
TIM
E ela redarguiu em hebraico.
ROSINHA
Em hebraico, seu tolo? É galês!
TIM
Dá na mesma, mãe.
ROSINHA
Ela fala inglês, também.
TIM
E quem me disse isso?
Poxa, se fala inglês, posso com ela contrair36

125

Núpcias; achei que ela fosse uma estrangeira.
ROSINHA [À Dama Galesa]
Você o perdoe: tão aclimatado ao latim,
Ele e o tutor, que já quase se esqueceu por completo
De usar a língua protestante.
36 “Clap” : juntar as mãos no matrimônio, sugerindo [LW/L&T] gonorreia, ou [AB] sífilis; [GW] define “clap” como
“contratempo sexual”, donde viria a gíria atual para gonorreia. A diferenciação clínica entre as duas doenças, no
entanto, só ocorreu no século XIX [LA].
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DAMA GALESA
Já está perdoado, acredite.
ROSINHA
130

Tim, repara seu erro e beija ela. [À Dama Galesa] Ele se aproxima de você, não vê?
Tim beija a Dama Galesa.
TIM
Oh, que delícia! Dá p'ra saber sua origem 37 pelo beijo; é um dito acertado: “Nada tem
um gosto tão bom quanto uma ovelhinha38 galesa.” [À Dama Galesa] Foi dito que a
senhorita tem um vasto repertório.39
ROSINHA
Como poucas, Tim, as mais doces canções bretãs.
TIM

135

E é minha ideia, juro, antes de casar,
Ver duma vez as melhores partes40 da esposa,
A fortuna que me cabe.
ROSINHA
Vai ouvir doce música, Tim.
[À Dama Galesa] Eu lhe rogo.
DAMA GALESA [Canta.]41
Cupido é de Vênus todo orgulho,
Mas é um guri levado do barulho;

140

Um guri tão levado, do barulho!
Flecha o seio nu das adolescentes;
Quanto aos homens, ele lhes faz crescentes.
Eu quero dizer na testa,
37
38
39
40
41

Em “country”, joga-se com “cunt”, vagina, e “kissing” sugere cópula [GW “cunt”, “kiss”]. Ver Hamlet 3.2.11.
Gales era famosa pela pecuária ovina. “Mutton” era gíria para prostituta ou mulher experiente [LW].
Adaptação para “sing”: (1) cantar, (2) copular [GW].
(1) Qualidades, (2) Partes pudendas [GW].
Gales era associada à canção (1 Henry IV , 3.1.240sd). Middleton retoma esta em More Dissemblers Besides Women.
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Não se vê, mas se detesta.

145

Foi o primeiro a pensar o meio
De'a lábios de moças dar bom recreio.
Por que Vênus o filho não afronta,
Pelas travessuras que ele apronta,
As marotas travessuras que'apronta?

150

Atira ele tanta seta em chamas,
Que acertam as moças em suas camas;
Oh, céus, que golpe penetrante!
A seta dele é tão debilitante,
Que sumiriam logo vida e razão,

155

Não fosse ele aguçar a ação.
Pode ser do paraíso o ensejo
Um simples breve e fugaz beijo,
Um simples breve, breve, fugaz beijo?
Pro prazer, demorar é desperdício,

160

Um só beijo faz todo um rebuliço.
[Mulheres honradas, com todo zelo,]42
Precisaram antes deixar de sê-lo.
Único passatempo que conhecem
Que de cima abaixo se reconhecem.

165

TIM
Não trocaria esta minha esposa por um reino;
Eu não faço mal também, mas só quando escondido.
42 Linha aparentemente perdida ou censurada, suprida por conjectura.
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Entram Dourado e Amâncio, disfarçado.
DOURADO
Ora, disse bem, Tim! sinos tocam docemente,
E que bom que se toquem43. Mulher, leva eles p'ra dentro;
170

Cá um cavalheiro estranho quer falar em privado.
Saem Rosinha, Tim e Dama Galesa.
És bem-vindo, senhor, ainda mais pelo nome,
Bom senhor Dourado; pois quero bem a meu próprio nome:
E de quais dos Dourados seria o senhor descendente,
Se é que posso ousar perguntar, de quais, eu lhe rogo?
AMÂNCIO

175

Os Dourados de Oxfordshire, ali perto de Abbington.44
DOURADO
São esses os melhores Dourados, e os mais bem criados;
Eu mesmo vim de lá, embora seja já cidadão45.
Sem cerimônia, o senhor é muito bem-vindo.
AMÂNCIO
Minha esperança é que meu zelo assim mereça.
DOURADO

180

Não espero menos: que deseja, senhor?
AMÂNCIO
Eu sei, só por rumores, que o senhor tem uma filha,
Que eu, por audaz amor, passo a chamar de “prima”.46
DOURADO
43 Aqui, conforme a opção por “peals a'life” ou “peals o'life”, interpreta-se o trecho como “amo estes dobres como minha
vida” [L&T] ou “amo estes dobres da vida” indicando a maturação sexual de Tim [LW].
44 Abingdon, no condado de Berkshire [L&T].
45 “Citizen”: (1) cidadão londrino, (2) membro da classe média (mercadores e artesãos bem sucedidos) [LW].
46 A ironia com o sentido de “prostituta” é incidental do português brasileiro.
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Sou grato por ela, senhor.
AMÂNCIO
Soube de suas virtudes e demais graças incontestes.
DOURADO
185

Uma garota custosa, senhor!
AMÂNCIO
Pois a fama a veste de mais ricos ornamentos
Do que o senhor escolhe se gabar; é pura modéstia:
Ouvi que vai se casar.
DOURADO
Ouviu a verdade, senhor.
AMÂNCIO
Com um fidalgo recém-chegado, Sir Walter Cachorrão.
DOURADO

190

Ele mesmo, senhor.
AMÂNCIO
Pois eu só posso lamentar muito.
DOURADO
Lamentar? Por quê, primo?
AMÂNCIO
Não será já tarde demais? Pode ainda ser cancelado?
DOURADO
Cancelado? Por quê, bom senhor?
AMÂNCIO
Só me esclarece este ponto, num instante eu lhe digo.
DOURADO

195

Não se firmou contrato.
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AMÂNCIO
Fico muito feliz, senhor.
DOURADO
Mas é ele o homem pro seu leito.
AMÂNCIO
De modo algum, primo, será a ruína dela,
E o senhor se arrependerá de formar um tal par;
Ele é um libertino sem remissão, gasta tempo e fortuna
200

[Com uma certa dama aqui da redondeza,]47
Que, pelo que sei, ele tem mantido faz sete anos;
Olha, primo, e esposa de outro homem!
DOURADO
Mas é abominável!
AMÂNCIO
Mantém todo o lar, o vestuário do marido,
Paga a féria dos criados, não muito, mas... 48
DOURADO

205

Isso só fica pior! E o marido sabe?
AMÂNCIO
Sabe? Sim, e feliz por saber, é seu sustento;
Como prosperam outros ramos, açougueiros com carne,
As granjas49 e suas coelhinhas, e por aí vai, primo.
DOURADO
Que incomparável corno manso será esse?
47 Linha aparentemente perdida, suprida por conjectura.
48 Passagem truncada, possivelmente censurada.
49 “Poulters”/“granjeiros” negociavam aves e caça; nome associado à cafetinagem, como o sexo à carne, novamente [LW].
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AMÂNCIO
210

Ih, que liga ele p'ra isso? Pode crer, primo,
Não mais que eu.
DOURADO
Que escravo rasteiro será esse?
AMÂNCIO
Nada lhe importa; ele tem repasto e repouso,
Nunca foi homem de interromper o próprio sono
Para gerar um filho de sua própria lavra,

215

Mesmo assim, a esposa tem sete.
DOURADO
Que! De Sir Walter?
AMÂNCIO
Sir Walter, é certo, a eles provém e sustenta
Com todo fausto; e não faria menos, senhor.
DOURADO
Por minha vida, filhos também?
AMÂNCIO
Filhos? Desta altura,
Já às voltas com Catão e Cordélio.50
DOURADO

220

Que! É troça, senhor?!
AMÂNCIO
Pois! Um sabe fazer versos,
E estuda agora no Eton College.51
50 Livros ecolares caros aos puritanos: Disticha de Moribus (c. 300), de Dionysius Cato, e Colloquia Scolastica (1564), de
Mathurin Cordier [AB].
51 Prestigioso internato fundado em 1440 por Henrique VI [AB]. “College” não designa ensino superior [LA].
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DOURADO
Oh, esta notícia me corta o coração, primo.
AMÂNCIO
Cortaria mais fundo se tardasse mais a vir à tona.
Mulher dum tal Amâncio.
DOURADO
Amâncio? Céus, não me é estranho;
225

Ele batizou uma neném há pouco?
AMÂNCIO
Sim, tal obra
Custou ao tal fidalgo acima de cem marcos.
DOURADO
Vou marcá-lo como um pulha e um vilão por isso.
Mil graças e bençãos; está tudo terminado com ele.
AMÂNCIO
[À parte] Ha, ha, ha, eu tenho este fidalgo no cabresto;

230

Não escapa ainda, esposa alguma terá;
Corteja por aí, mas lá em casa seguirá. Ha, ha!
Sai.
DOURADO
Bem, que seja verdade, que sua vida é obscura,
Pois que é casamento, senão desse mal a cura?
Eu mesmo mantive amásia, e gerei um bastardo,

235

Na senhorita Anna, no anno [

].52

Que me importa quem saiba; é agora um belo mancebo,
52 No espaço em que o ano seria dito, há uma lacuna, que pode indicar uma abertura para mudanças, ou censura. Pode-se
conjecturar que fosse uma provocação a alguma personalidade, talvez o próprio censor (Master of the Revels) [LA].
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Já desfruta dum posto53. Que o possam os frutos dele54;
São só gerados na infâmia, como eu gerei aquele.
O fidalgo é rico, é certo que será meu genro.
240

Não importa, desde que sua amásia esteja íntegra:55
Minha filha nada sofre. Que se casem, então;
Vou fazê-lo se tratar56 antes da consumação.
Entra Rosinha.
ROSINHA
Oh, marido meu!
DOURADO
Que houve, Rosinha?
ROSINHA
É o nosso fim! Ela fugiu, fugiu!
DOURADO

245

De novo? Pela morte! Por onde?
ROSINHA
Pelos quintais.57
Põe guarda no cais, ou nós a perderemos p'ra sempre.
DOURADO
Que rapariga audaz!
Saem Dourado e Rosinha.58 Entram Tim e o Tutor.
53
54
55
56
57

“Warden” (1) membro de guilda, (2) um tipo de pêra, daí o jogo com “frutos” [LW].
Os bastardos de Sir Walter.
Livre de doença venérea.
“Sweat well”: tratamento por vapor de mercúrio para a sífilis [GW “sweat”].
“Over the houses” levou [LW e L&T] a assumirem uma fuga pelos telhados; no entanto, “over” também significa
“através” (OED.4) e não apenas “por sobre”. Como há sugestões de uma fuga improvável e desagradável em 3.3.30-34,
4.2.26 e 4.3.8-9, Rosinha parece usar um eufemismo, talvez porque a fuga foi pelo esgoto. Isso se conformaria com as
imagens de líquidos na peça. Outra dificuldade é a palavra “gutter” ser tanto “calha” quanto “sarjeta, vala”; considerouse que a mesma palavra sugere ainda a fissura das nádegas quando usada junto a “vias ocultas” em 3.3.30 [LA].
58 Alguns editores introduzem uma divisão de cena aqui. A ação, no entanto, é contínua.
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TIM
Ladrões! Minha irmã foi roubada! Algum ladrão a levou;
Oh, que milagre que a baixela de meu pai tenha escapado!
250

Estava toda exposta, Tutor.
TUTOR
Será possível?
TIM
Fora três colares de pérola e a caixa de coral.
Minha irmã sumiu. Vamos procurar na Escada Trig.59
Minha mãe foi lá vigiar as escadas públicas
No Cais da Poça; e na Doca da Cloaca60

255

Rio abaixo, está meu pobre pai. Corre, doce Tutor!
Saem.

59 Trig Stairs: escadas até o Tâmisa. “Trig” aponta para “coxcomb”: tolo (e assim, para Tim) [LW].
60 Puddle Wharf: originalmente um nome próprio, “puddle” passou a se referir às poças deixadas pelos cavalos. Já a
referência a “dock below” (a doca rio abaixo) aponta provavelmente a Dung Wharf, (“dung” = esterco) onde os rejeitos
da cidade eram embarcados [LW].
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4.2
Entram os dois Espoletas.
ESPOLETA SÊNIOR
Teriam-me pego, irmão, uns oito sargentos,
Não fossem os honestos remeiros; sou-lhes devedor;
São os viventes mais dados à retribuição;
Pois assim como ganham o pão com cavalheiros,
5

São sempre os primeiros a ajudar cavalheiros.
Você ouviu como no Blackfriars1 um destes fugiu,
Não faz muito tempo, de dois ou três bandidos
Que entraram no teatro sacando os floretes,
Como que pr'a fazer a dança de espadas no palco,

10

Com velas nas mãos, como se no papel de fantasmas,2
Enquanto o pobre homem, perseguido e golpeado,
Por um honesto par de remos teve porto seguro.
ESPOLETA JÚNIOR
Eu os amo de coração por isso.
Entram quatro Remeiros.
PRIMEIRO REMEIRO
Sou o da vez, senhor!
SEGUNDO REMEIRO

15

Posso conduzir os cavalheiros com um par de remos?
ESPOLETA SÊNIOR
1

2

Blackfriars era um teatro fechado, iluminado à vela, que ocupava parte de um antigo monastério, e que antes de ser
residência de inverno dos King's Men, companhia de Shakespeare, a partir de 1608, recebia companhias de meninosatores. Denegrir o Blackfriars no palco do Swan Theatre podia ser parte da rivalidade entre os teatros, e entre os teatros
de cada lado do Tâmisa. Os remeiros tinham ligação estreita com os teatros em Southbank (como o Swan), e chegaram
a peticionar contra os da margem norte (como o Blackfriars) [LW].
“Chandlers' ghosts”: fantasmas de fabricantes de vela, que as usariam em cena como um emblema da profissão [LW].
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Eis os honestos camaradas.
Contrata só um par e deixa o resto p'ra ela.
ESPOLETA JÚNIOR
Vá para Barn Elms.3
ESPOLETA SÊNIOR
Sem mais, irmão.
Espoleta Sênior, Primeiro e Segundo Remeiros embarcam.
TERCEIRO REMEIRO4
Sou o da vez!
QUARTO REMEIRO
Posso conduzir vossa excelência?
ESPOLETA JÚNIOR
20

[A Espoleta Sênior] Vai lá.
[Saem Espoleta Sênior, Primeiro e Segundo Remeiros.]
E vocês, honestos remeiros que ficam,
Peguem aqui um tostão gálico;5
[Dá-lhes dinheiro.]

Vem correndo uma donzela no barco pular,6
Remem forte7 até ela atingir... Barn Elms, onde estarei.
QUARTO REMEIRO
A Barn Elms, bom senhor. [Ao Terceiro Remeiro] Prepara o barco, Samuel.
25

[A Espoleta Júnior] Esperamos lá embaixo.
3
4
5
6
7

Parque à beira do Tâmisa, lugar de encontros amorosos [LW].
As atribuições ao Terceiro e ao Quarto Remeiros são uma emenda a Primeiro e Segundo, pois a ação sugere que estes
saíram juntamente com Espoleta Sênior, para servi-lo. O texto original introduz “três ou quatro” deles.
“French crown” era o nome inglês para a moeda francesa “écu” (escudo), que teve valor legal na Inglaterra até 1561,
mas seguiu circulando. Era ainda uma gíria para a sífilis (associada com a França, como em “mal gálico”) e seus
efeitos, como calvície e pústulas na cabeça [GW].
“Take water” brinca com “embarcar” e “receber sêmem“ [LW] Vver 2.1.178 e nota .
“Lustily”: (1) vigorosamente, (2) libidinosamente [LW].
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Saem Terceiro e Quarto Remeiros. Entra Maria.
ESPOLETA JÚNIOR
O que a deteve tanto?
MARIA
Achei o caminho mais perigoso do que esperava.
ESPOLETA JÚNIOR
Vai indo, rápido! Há um barco a sua espera;
Eu embarcarei no Cais de Paul8, e alcançarei vocês.
MARIA
Faça assim, bom senhor; todo cuidado é pouco.
Saem separadamente.

8

Paul's Wharf: entre Puddle Wharf (Cais da Poça) e Escadas Trig [LW] Ver 4.1.252-4 e nota.
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4.3
Entram Sir Walter, Dourado, Tim e Tutor.
SIR WALTER
Isso lá é confinamento?
DOURADO
Ela estava sob
Uma dupla tranca.
SIR WALTER
Um duplo demônio, antes!
TIM
Taí um sargento durão, Tutor, que nunca amolece.1
DOURADO
Você, como trancaria as mulheres?
TIM
5

A cadeado, pai; os venezianos têm o uso;2
Meu tutor me lê.
SIR WALTER
Bolas, se estava assim trancada, como escapou?
DOURADO
Havia um pequeno buraco que dava na vala;
Mas quem pensaria nisso?
SIR WALTER
Um homem mais sábio, é certo.
TIM

10

É verdade o que ele diz, pai; um homem sábio, por amor, procura em cada buraco; meu
tutor sabe.
1
2

Brinca-se com a dureza do couro dos uniformes dos sargentos (“buff jerkin”) [LW].
Cinto de castidade. O rígido controle sobre as mulheres era associado à Itália [LW].
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TUTOR
Verum poeta dicit.3
TIM
Dicit Virgilius4, pai.
DOURADO
15

Eu lhe rogo, não fale de virgens5, que já nem sei se é mais. Onde está sua sábia mãe
agora?
TIM
No auge da loucura, eu acho; pensei que ia se afogar. Não quis esperar remeiros, e
tomou um barco de pesca; é bem certo, acho, que foi tentar pescá-la!
DOURADO
Agora ela vai fisgar um belo prato de piabas,
E somos nós as piadas.6
Entra Rosinha puxando Maria pelo cabelo, e dois Remeiros.
ROSINHA

20

Te arrasto de volta pelo cabelo.
TERCEIRO REMEIRO
Madame, deixe-a!
ROSINHA
Cuide da sua vida.
QUARTO REMEIRO7
A senhora é uma mãe cruel.
Saem os Remeiros.
MARIA
3
4
5
6
7

“Verdade diz o poeta”.
“Di-lo Virgílio”. Tim poderia estar se confundindo enttre o Ars Amatoria de Ovídio e o sisudo Virgílio [LW].
Dourado ouve em Virgilius a palavra “jills” [LW]/”gills” [AB/L&T], que apontava uma mulher promíscua.
“Gudgeons” são peixes miúdos usados para isca, e “gape for a gudgeon” significava ser enganado [LW].
As atribuições a Terceiro e Quarto Remeiros seguem a emenda adotada em 4.2 (ver nota a 4.2.20).
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Oh, é a morte do meu coração!
ROSINHA
Vou te fazer de exemplo p'ra todas filhas da vizinhança.
MARIA
Adeus, vida!
ROSINHA
Vocês conspiradoras fingem bem.
DOURADO
25

Chega, chega, Rosa.
ROSINHA
Trouxe sua joia pelo cabelo.
DOURADO
Cá está ela, fidalgo.
SIR WALTER
Basta, só me sinto pior.
TIM
Olha pra ela, Tutor; ela a trouxe da água como uma sereia 8; é só meia irmã minha agora,
apenas a parte de carne, o resto se pode vender no mercado.
ROSINHA
Rapariga falsa e matreira!
DOURADO
Vadia sem vergonha!
SIR WALTER

30

Ou largam disso os dois, ou sou eu quem larga tudo!
[A Maria] Por que me trataste assim, cruel senhorinha?
Que fiz p'ra merecer?
DOURADO
8

“Mermaid”: prostituta; “fishwives” (l.28): vendedoras de peixe/cafetinas. Ver Hamlet 2.2.176 [GW “fishmonger”].
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O senhor fala macio demais:
Seguiremos outro alvitre, e prevenimos tudo;
Já podia ter sido feito; agora é correr,
35

E não mais confiar nela. Amanhã de manhã,
Tão logo saia o sol, será o enlace dos dois.
MARIA
Trazei a morte hoje, por piedade, ó Parcas;9
Não me deixai ver o amanhã raiar sobre o mundo.
DOURADO
Agrada-lhe, senhor? Até lá, fica sob vigia!
ROSINHA

40

Vai ficar, rapariga.
Saem Dourado, Rosinha forçando Maria, e, separadamente, Sir Walter.
TIM [Enquanto eles saem]
Pois, pai, meu tutor e eu vamos vigiar de armadura.10
TUTOR
E como conseguimos armas?
TIM

45

Não se preocupe com isso. Se preciso for, posso mandar trazer uma lâmina de muitas
conquistas, Tutor, que nunca perdeu uma batalha. Está logo ali na Abadia de
Westminster; conheço quem guarda os monumentos; posso pegar emprestada a espada
de Henrique V11, vai bastar para nós dois vigiarmos.
Saem.

9 “Fates” se referia às Parcas (Roma)/Moiras (Grécia), divindades que teciam e rompiam o fio da vida [LA].
10 Além de brincar com a tradição cavalheiresca, “in armour” podia se referir ao efeito da bebida [LW/L&T].
11 Henrique V reinou de 1413 até a morte em 1422 e conquistou importantes vitórias na França. Suas armas, no entanto,
haviam sido roubadas. É possível que Tim se confunda com a enorme espada de Henrique VIII [L&T].
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4.41
Entra Sir Walter.
SIR WALTER
Nunca esteve tão perto a fruição até este acaso
Ajudar: antes de dar meio-dia,
Receberei minhas duas mil libras em ouro,
E um doce cabaço valendo quarenta2.
Entram Espoleta Júnior e o Quarto Remeiro.3
ESPOLETA JÚNIOR
5

Oh, tuas novas me laceram!
QUARTO REMEIRO
Quase se afoga! Ela a arrastou pelo cabelo,
Forçou-a cruel e abjetamente; que mãe, essa.
ESPOLETA JÚNIOR
Basta! Suma como minha alegria.
Sai o Quarto Remeiro.
Senhor, não viu uma moça aflita passar aqui?

10

Veja só! É você, vilão?
SIR WALTER
Eu mesmo, seu escravo!
Ambos sacam, e lutam.
ESPOLETA JÚNIOR
Devo então trespassá-lo; não há tal obstáculo
Que me suste a língua4 e as prometidas fortunas,
1
2
3
4

Esta divisão de cena foi introduzida porque a ação se passa claramente não mais na residência dos Dourado, mas em um
espaço público, ou seja, Sir Walter já os deixou e se encontra andando na rua.
Aparentemente, 40 libras era o preço que se cobrava por uma prostituta virgem [L&T].
A atribuição ao Quarto Remeiro segue a emenda já introduzida, e considera que de cada par o primeiro é um subalterno.
Para fazer o voto de casamento [LW].
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Não sendo este peito, e devo prevalecer.
SIR WALTER
15

Senhor, creio que faz uma aposta fatal.
Fere Espoleta Júnior.
ESPOLETA JÚNIOR [Recuperando-se]
O senhor busca logo o coração em meu peito?
SIR WALTER
Não há composição, então?5 Pensa só no dote
De duas mil libras.
ESPOLETA JÚNIOR
[Fere Sir Walter.]
Oh, pronto: quites, senhor.
SIR WALTER
E sendo os jogos parelhos, deixo de jogar.
ESPOLETA JÚNIOR

20

Deixa, escravo?
SIR WALTER
Tenho certas coisas a meditar,
Antes que ouse prosseguir.
Sai.
ESPOLETA JÚNIOR
Nem um só assalto?
Te sigo até a morte, mas não deixo barato.
Sai.

5

Ele propõe dividir o dote [LW].
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5.1
Entram Amâncio, Sra. Amâncio e Davi Venká.
SRA. AMÂNCIO
Oh, casa desafortunada!
AMÂNCIO
Que será de nós agora?
DAVI
Acho que a ferida é mortal.
AMÂNCIO
Acha mesmo, Davi?
Então sou também mortal, um morto mesmo, Davi;
Não é um mundo p'ra mim, quando for que ele parta;
5

É hora de amarrar a trouxa e segui-lo, Davi.
Um lençol com dois nós, e é só levar.1
Entra Sir Walter ferido, sendo carregado.
DAVI
Olha, senhor,
Como ele está débil, dois colegas meus o guiam.
SRA. AMÂNCIO [Desmaiando]
Ai, céus!
AMÂNCIO
Cruz credo, minha mulher caiu também! Deve ser

10

Uma casa bem mantida, se estão todos derrubados.
Dá uma força, bom Davi, reanime-a aí.
Deixa eu ir até sua excelência, deixa eu ir.

1

Refere-se ao hábito de usar um lençol como mortalha, amarrado nas extremidades.
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Saem os Criados.
SIR WALTER
Não me toques, vilão! Tu reavivas a chaga,
Ó veneno de meu coração!
AMÂNCIO [À parte]
Já está delirando,
15

Seus sentidos já se foram, não me reconhece.
[A ele] Olha p'ra cima, com vosso perdão; iça os olhos,
Tenta se lembrar de mim; terá perdido a memória?
Olha no meu rosto: quem sou eu, com vosso perdão?
SIR WALTER
Se há tal coisa que é pior que escravo ou vilão,

20

És tu o homem!
AMÂNCIO
Ai, padece sua pobre excelência!
Ele vai começar a me reconhecer aos pouquinhos.
SIR WALTER
Demônio algum pode ser como tu.
AMÂNCIO
Oh, pobre cavalheiro,
Só pode ser a dor que suporta...
SIR WALTER
Tu me sabes maldito, pois a tua baixeza

25

Teve sempre os olhos sobre todos meus pecados;
Quem via o alto débito em que incorria minh'alma
Mais do que tu? Mas, tal o anjo adulador d'inferno,
Nunca me alertaste disso, deixaste-me prosseguir,
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Desposar a morte em meu sono; não fora despertado
30

Agora por acaso, e por graça de estranho,
Dormiria a eternidade sem esperança alguma
De indulto ou perdão.
AMÂNCIO
Só fica pior e pior,
[Ela recobra os sentidos.]
Mulher, vai lá, você costumava agradar a ele.2
SRA. AMÂNCIO
Como está, senhor?
SIR WALTER
Não como você,

35

Sua puta detestável! Alguém piedoso
Tire os meus pecados do alcance da vista um pouco;
Eu tremo ao contemplá-la, ela só faz afastar
Todo conforto enquanto fica. É isso é hora,
Sua mulher sem consciência, para te ver?

40

És mesmo tu assaz cruel à paz de um homem,
Que não lhe dá liberdade agora? O diabo em pessoa
Exibe bem mais pio recato e respeito
À retidão que tu mesma; ele não ousa tanto,
Mas sai na hora da penitência, esconde o rosto;

45

Quando o homem se afasta dele, deixa o recinto.
Tens tu menos polidez e mais descaramento
Que teu instrutor? Rogo que mostres tua decência
Se um grão ainda houver, e vai p'ra longe de mim.
2

“Do good on him”: carrega sugestão de cópula [LW, GW “do”].
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Deverias ser trancada a muitos quartos daqui,
50

Longe de minha vil e miserável visão,
Se amor ou graça tens na tua formação.
SRA. AMÂNCIO [Chorando]
Nós o perderemos p'ra sempre!
AMÂNCIO
Corre, doce Davi, rápido,
E me traz aqui as crianças; a visão delas
Vai animá-lo de pronto.
Sai Davi.
SIR WALTER [À Sra. Amâncio]
Oh, morte! Será

55

Aqui o lugar p'ra teus prantos? Que são tais lágrimas?
Afasta-as de mim! Só vão piorar meu estado
Enquanto seguirem caindo. Trabalham é contra mim;
Nada há senão teu apetite nesse pesar:
Choras a lascívia. Sinto-o na negligência

60

Dos confortos que deveriam vir.
Eu estava bem até que a me perder começaste.
Isso soa a mágoa infrutífera duma mãe relapsa
Que, alegre demais, leva o filho ao cadafalso,
E põe-se à parte, chorando ao vê-lo sofrer.
Entra Davi com as crianças: Waltinho, Cardo e a bebê.
DAVI

65

Aí estão as crianças, ó vossa excelência,
Sua última mocinha, a sorrir!
Olha aqui, senhor!
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SIR WALTER
Ó castigo meu! Que eu esconda sempre minha maldita face
Da visão daqueles que me turvam as esperanças,
70

E se interpõem entre mim e a visão do Paraíso!
Quem me vir, a ela também, e estes que me tocam,3
Pode dizer, com razão, que me corrói o pecado.
Oh, como meus crimes digladiam com a contrição!
Esta já perde o fôlego;

75

Minha culpa adúltera paira sempre lá no alto,
E com as negras asas abate toda prece
Antes do meio de sua ascenção. Quem diz agora
Quanto ainda viverei? Oh, que virá depois?
Sinto um gosto amargo; o mundo todo agora é fel;

80

Seus deleitosos prazeres já me envenenaram,
Pelos quais cambiei minh'alma.
Cem suspiros duma vez abram-lhe bom caminho!4
AMÂNCIO
Fala com ele, Cardo.
CARDO
Não me atrevo, tenho medo.
AMÂNCIO
Diz, Waltinho, que ele agrava a ferida com queixumes.
SIR WALTER

85

Pobrezinhos, é a morte dos sete!
3
4

Aqui o in-Quarto traz “ho”, que recebe diversas emendas, como “he” [L&T: Deus; AB: qualquer um], mas “her” [LW:
Sra. Amâncio] faz mais sentido; “those so near me”: os bastardos, mais próximos do que ele gostaria de admitir [LA].
A sua alma.
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AMÂNCIO
Vamos, conversemos um pouco para mantê-lo vivo.
Rá, sinhô Waltinho, quer dizer que milorde5 lhe deu uma joia
Por compor uma epístola em latim?
Você é um belo guri precoce, só dá alegria.
SIR WALTER
90

Ó mágoa cruel!
AMÂNCIO [À parte]
Puxa, será que nada o consola?
Se a coisa for tão séria, é hora de lastimar.
[A ele] Cá estão pena, tinta e papel, e tudo necessário;
Agrada a vossa excelência lavrar o testamento?
SIR WALTER
Testamento? Sim, sim, que mais? Quem escreve depressa?
AMÂNCIO

95

Vosso lacaio Davi escreve, vossa excelência,
Com bela, veloz e legível letra.
SIR WALTER
Registra, então:
[Davi escreve.]
Imprimis, lego àquele corno manso ali
Três vezes seu peso em pragas.
AMÂNCIO
Como?!
5

“My lord” é um tratamento para a alta nobreza, à qual o fidalgo não pertence. Ou Amâncio o está adulando ou se
referindo a algum alto dignitário que teria premiado Waltinho na escola [LW].
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SIR WALTER
Todas as mazelas de corpo e mente.
AMÂNCIO
100

Não escreve isso, Davi.
DAVI
É seu testamento; eu devo.
SIR WALTER
Juntamente, também,
Com este mesmo mal, dez dias antes de morrer.
AMÂNCIO [À parte]
Taí um doce legado! Capaz de me tirar a fala.
SIR WALTER
Em seguida, lego àquela puta vil, sua esposa,

105

Aridez d'alegria, estiagem de virtude,
E escassez de toda contrição; para seu fim,
A aflição comum a qualquer rameira inglesa:
O mal gálico6; contemplando, antes de passar,
Vergonhas7 entre suas crias ante seu olhar,

110

Sem verter uma lágrima.
Entra o Primeiro Criado de Sir Walter.
PRIMEIRO CRIADO DE SIR WALTER
Onde está o fidalgo?
Oh, senhor, o cavalheiro ferido acaba de partir!
SIR WALTER
6
7

Adaptação para “In French and Dutch”; “French” alude a à sífilis, ou mal gálico, e “Dutch” aparece como índice de
prostituição em A Trick to Catch the Old One.
“Confusions”: incesto [LW].
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Morto? Ergam-me! Quem ajuda?
AMÂNCIO
Que te erga a lei, agora, que ficará com tudo;
Já ergui o bastante, e minha esposa também.8
PRIMEIRO CRIADO DE SIR WALTER
115

É melhor se esconder, senhor.
AMÂNCIO
Não em minha casa.
Não abrigo pessoas da estirpe dos assassinos,
Esconda-se onde quiser.
SIR WALTER
Que é isso?
SRA. AMÂNCIO
Ora, homem!
AMÂNCIO
Sei o que faço, mulher.
SRA. AMÂNCIO [À parte a Amâncio]
O senhor ainda não sabe;
Pois, tendo morto o homem em legítima defesa,

120

Nem sua vida nem suas posses correm risco, homem.
AMÂNCIO
Larga, mulher, é tolice! As terras o enforcam.9
SIR WALTER
Terei um aposento negado? [À Sra. Amâncio] Que me diz, então?
SRA. AMÂNCIO
8
9

Aqui, “lift” aponta para (1) criar os filhos, (2) roubar, (3) provocar ereções, (4, linha anterior) prender, enforcar [LA].
Interessa à Coroa condená-lo porque os bens dos enforcados revertiam em seu benefício [LW].
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Ai-de-mim, senhor, sou alguém que quer o bem de todos,
Mas devo obedecer ao marido. [A Amâncio] Rogo-lhe, amor,
125

Acolhe o pobre cavalheiro, a ferida é séria;
Há um quarto reservado de um lado do sótão
Que nunca usamos, deixe-o ficar lá, eu lhe rogo.
AMÂNCIO
Nunca usamos? Está esquecendo as enfermidades,
A hora do tratamento; não é local de alívio?
Entra o Segundo Criado de Sir Walter.
SIR WALTER

130

Ó morte! Escuto isso com parte
Da prévia vida em mim? [Ao Segundo Criado] Quais são as novas, agora?
SEGUNDO CRIADO DE SIR WALTER
Não minto, cada vez piores: perderá sua terra
O senhor, se lhe salvar a vida a lei, ou o barbeiro.
AMÂNCIO [À parte à Sra. Amâncio]
Escuta aí, mulher.
SIR WALTER
Ora, mas como?
SEGUNDO CRIADO DE SIR WALTER

135

A esposa de Sir Oliver Secco está grávida;
Tal bebê arruína o senhor.
SIR WALTER
Todo o mal de chofre!
AMÂNCIO
Me pergunto, que faz ele aqui com seus comparsas?
Não será nossa casa privativa a nós mesmos,
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Devemos ter tais convivas? [Aos Criados] É favor partir, senhores,
140

E levem seu homicida junto com vocês.
Bom seria ser capturado antes que vá,
Ele matou um cavalheiro honesto. Chamem guardas!
SIR WALTER
Pouparei-lhe o trabalho logo.
AMÂNCIO
Saiba que o senhor
Foi um bocado mais ousado em minha casa

145

Do que me agradaria; tolerei o senhor
Até isso pungir-me o coração; digo verdade:
Penso que o senhor teve intimidades com minha esposa.
SRA. AMÂNCIO
Comigo? Mando enforcá-lo antes. Renego a ele,
E a todos tais cavalheiros com a mesma distinção.
SIR WALTER

150

Se um dia olhos se abriram, foi este par;
Adeus a toda mesa, nada tenho a apostar.
Saem Sir Walter e Criados.
AMÂNCIO
E assim, cai fora, senhor.
DAVI
De todos os cornos,
Sejas tu o cabeça! [À Sra Amâncio] Tu, rainha dos cancros!10
Sai.
AMÂNCIO
10 Adaptação para “grand whore of spittles”, que se refere às casas para tratamento de doença venérea (ver nota a 2.1.144)
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Então, já que ele deve ser despojado de tudo,
155

Fico contente em me despojar dele assim.
SRA. AMÂNCIO
Sabia que não ficaria, à menção de guardas.
AMÂNCIO
Isso o desanimou de pronto.
O que faremos agora, mulher?
SRA. AMÂNCIO
O mesmo de antes.
AMÂNCIO
Está ricamente aparelhado nosso lar, mulher.
SRA. AMÂNCIO

160

Aluguemos quartos então,
E vamos p'ra uma casa na Strand.11
AMÂNCIO
Pois bem, feito, mulher:
Estamos repletos de almofadas com trama d'oiro,
P'ra adornar vitrines; vixe, sei lá que mais de
Exclusivo e custoso, de cima a baixo.12

165

Veja, nossa mobília é digna duma condessa!13
Tem a latrina em veludo pardo, também,
Pensei agora, mulher.
SRA. AMÂNCIO
Que pertinente, senhor;
11 Área residencial de alta classe, e prostituição de alta classe. Assim, fica sugerido que o casal vai retomar a cafetinagem,
que era sua ocupação antes da rentável prostituição dela pelo marido [LW].
12 Aqui, “vitrine” corresponde a “bay-window”, janelas projetadas associadas à prostitição; “exclusivo”, a “quaint”, ou
“refinado”, com sentido secundário de vagina [GW]; e “top to the bottom”: oral e vaginal (Ver 3.2.13 e 4.1.165).
13 Ver 2.2.26 e nota.
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O senhor enfia o nariz em tudo!
AMÂNCIO
Ora, feito, dona;
E que conste isto nas cabines pros galãs:
170

“Não há jogador como um pecador intrigante,
Pois jogue quem for, da casa é o maior montante.”14
Saem.

14 Imagem de jogo, ecoa as de Sir Walter (3.1.60, 4.4.19 e 5.1.151), Espoleta Sênior (2.1.41-2;56) e Criado (1.2.67) [LA].
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5.2
Entram Dourado e Rosinha.
ROSINHA
Oh, marido meu, ela vai morrer, vai morrer!
Tudo aponta pra morte.
DOURADO
A infâmia é nossa, então.
ROSINHA
Oh, como ela mudou no compasso de uma hora!
DOURADO
Ai, pobre mocinha! Você foi cruel demais
5

Ao puxá-la pelo cabelo.
ROSINHA
O senhor faria igual
P'ra frustrar os humores dela.
DOURADO
Frustrados estão! Na água, ela encontrou a morte.
Entra Tim.
ROSINHA
E então, Tim?1
TIM
Nem fala; estou às voltas, mãe, com um epitáfio2

10

Sobre a morte de minha irmã.
ROSINHA
Morte! Ela não morreu, espero?
1
2

Rosinha pergunta por notícias de Maria, o que Tim narcisisticamente ignora [LA].
Havia o hábito de decorar caixão e tumba com epitáfios [LW]. Ver rubrica inicial de 5.4.
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TIM
Não, mas ela pretende morrer, e vale igual.
E o que está feito está feito; a senhora me ensinou isso, mãe.
DOURADO
Que faz seu tutor?
TIM
Ele faz outro, em refinado latim puro,
15

Garimpado no De Tristibus de Ovídio.3
DOURADO
Qual é o aspecto de sua irmã? Cambiou muito?
TIM
Cambiou? Nunca se cambiou ouro por pratinhas tanto4
Quanto cambiou à palidez a cor de minha irmã.
Entra Maria, carregada.5
DOURADO
Oh, trazem-na aqui; olha seu aspecto de morte!
TIM

20

Aspecto de morte, e palavra alguma composta?
Eu preciso ir lá espremer meus miolos na prensa,6
E parir antes do tutor.
Sai.
DOURADO [A Maria]
Fala, como está você?
3
4
5
6

Também conhecido por Tristia, canções elegíacas compostas no exílio, populares na pedagogia de então [AB].
As moedas de valor mais alto eram de ouro, as de baixo valor eram de prata, conhecidas como “white money”.
Os criados que carregam Maria não têm falas [LA].
Adaptação para “beat my brains against a bed-post”, um entendimento literal demais para a expressão “beat my brains”,
que indica esforço mental [LW].
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MARIA
Espero ficar bem.7 Pois me dói o coração
A não mais poder.
DOURADO
Minha pobrezinha!
25

O doutor lhe está fazendo um elixir bem poderoso:
Componentes reles, com pérola e âmbar solvidos;
Não poupamos gastos, moça.
MARIA
Seu amor é tardo,
Mas gratidão pontual o paga. Que é conforto,
Se o coração do paciente está nos estertores?

30

Ciência de médico não cura meus dissabores.8
DOURADO
Foi um desperdício então.
Eu te rogo, faz uma cara mais alegre.
ROSINHA [A Maria]
Canta ao menos uma estrofe ou duas, e vai ver
Como reaviva o ânimo9. Mantém a pulsação10,

35

Mariazinha, eu rogo.
MARIA
Conte com minha boa vontade, mãe.
ROSINHA
Pois, disse bem, garota.
7
8
9
10

Refere-se a encontrar a paz na morte; “os mortos estão bem” era um ditado [LW].
“Grief”: (1) mágoa, dissabor; (2) doença [LW]. Perde-se o jogo de palavras.
Acreditava-se no poder terapêuctico da música [LW].
Adaptação para “strive with thy fit”, que brinca com (1) trecho de canção, (2) doença. Ver nota a 3.3.45.
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MARIA [Canta]
Chorem olhos, parte ó coração,
Meu amor e eu em separação.
Destino cruel, ao verdadeiro amor cedo trunca;

40

Oh! A ti não tornarei a ver, nunca, nunca, nunca!
Oh, feliz a donzela que vai parar no jazigo
Sem provar carranca de pai, ou perda de amigo.
Chorem olhos, parte ó coração,
Meu amor e eu em separação.

45

[Entra Espoleta Sênior com uma carta.]
ROSINHA
Oh, música me leva ao êxtase!11 Muito bom, moça.
MARIA
Se assim diz, senhora, então foi.
DOURADO
Ela faz papel de cisne12, e canta sua morte.
ESPOLETA SÊNIOR [A Dourado]
Sua licença, senhor.
Conversam à parte das duas.
DOURADO
50

Quem é o senhor? Ou qual é seu encargo, rogo?13
ESPOLETA SÊNIOR
Posso agora ser admitido, embora irmão
De quem seu ódio acossou: já não contagia;
11 “I could die with music”: sugere a pequena-morte, ou seja, orgasmo [LA, GW “die”].
12 Além da proverbial canção moribunda dos cisnes, brinca-se com o Swan Theatre, onde a peça foi encenada. O teatro
também cantava sua canção de cisne, e seria dentro em breve fechado [LW].
13 Dourado não reconhece Espoleta Sênior, mas os dois estiveram juntos em cena durante 3.1.18-50 [LA].
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Sua malícia cessa14 na morte, não, senhor?
DOURADO
Na morte?
ESPOLETA SÊNIOR
Está morto: foi-lhe um amor caro,
55

Não custou-lhe mais que a vida, só isso, senhor;
Assaz bem pago, pobre cavalheiro, seu amor.15
DOURADO
[À parte] Nisso some toda nossa aflição, ela melhoranado.
[A Espoleta Sênior] Não impute, meu senhor, seu fim a qualquer ódio
Vindo de nós; foi uma bela ferida que o fez.
ESPOLETA SÊNIOR

60

Isso ajudou sua partida, eu confesso;
Mas a supressão do amor, o rigor dos senhores,
Por tais chagas é que seu coração verteu sangue;
Mas se não há remédio, palavras que emudeçam.
Nem três minutos antes que seus olhos cerrassem,

65

Despedindo-se p'ra sempre da luz deste mundo,
Ele fez esta carta; por jura me incumbiu
De entregar-lha, em mãos; eis todo meu encargo.
DOURADO
O senhor pode cumpri-lo, então, lá está ela.
Leva-o aonde elas estão.
ESPOLETA SÊNIOR
Oh, e parece segui-lo!
14 “Sets” sugere o pôr-do-sol, e daí o cessamento.
15 Não há rima no original.
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DOURADO
É, vai por mim, senhor,
70

Creio que ela o segue logo.
ESPOLETA SÊNIOR
Cá está um pouco d'ouro
Que me pediu que fielmente distribuísse
Aos criados do senhor.
Dá dinheiro aos criados.
DOURADO
Hum, com que intenção, senhor?
ESPOLETA SÊNIOR
Como está a senhorita?
MARIA
Devo ouvir do senhor.
ESPOLETA SÊNIOR [Dando a carta a Maria.]
Esta é uma carta de um amigo seu;

75

No que ela faltar, em reparação,
Tenho uma língua tristonha pronta a suprir.
MARIA
Como está ele, antes que eu leia?
ESPOLETA SÊNIOR
Como nunca, sua saúde está em paz agora.
MARIA
Fico feliz.
ROSINHA [À parte a Dourado]16
Morreu, senhor?
16 Alguns editores veem esta meia-linha dirigida a Espoleta Sênior. Uma conferência entre o casal faz mais sentido.
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DOURADO [À parte a Rosinha]
80

Morreu. Agora, mulher, vamos só por a moça
De pé novamente, e pra igreja com ela bem ligeiro.
MARIA
Oh, ferido de morte, ele diz! Como está ele agora?
ESPOLETA SÊNIOR
Não sente dor alguma, morreu, doce senhorita.
MARIA
Que a paz me leve!
Desmaia.
DOURADO
Acode nossa garota, mulher!
ROSINHA

85

Maria, filha, fala comigo! Olha p'ra mim,
Você terá tudo que o coração desejar
E ouro puder comprar!
DOURADO
Oh, nós a perdemos! A carta lhe partiu o coração.
ESPOLETA SÊNIOR
Melhor agora, então, do que mantê-la atormentada,

90

E só então parti-lo.
Entra Susana.
ROSINHA
Ai, Susana, quem você tanto prezava se foi!
SUSANA
Oh, doce donzela!
ESPOLETA SÊNIOR
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Cá está o seu constante auxílio.
Uma recompensa p'ra você.
Dá dinheiro a Susana.
DOURADO
Levem-ba p'ra dentro,
Tire-a de nossa vista, nossa infâmia, e mágoa.
ESPOLETA SÊNIOR
95

Eu ajudo; é a última fria cortesia
Que posso fazer em nome de meu doce irmão.
Saem Espoleta Sênior, Susana e Criados, levando Maria.
DOURADO
A rua toda vai nos odiar, e o mundo
Tachar-me de cruel. O melhor a fazer, mulher,
Depois de termos encomendado o funeral dela,

100

É nos ausentarmos, até deitarem-na ao chão.
ROSINHA
E onde passar esse tempo?
DOURADO
Já digo onde, meu bem: alguma igreja escondida,
Para casar o Tim com a dama rica de Rhompimen17.
ROSINHA
Santa missa, feito!

105

Não perdemos tudo, tira-se algum proveito.
Saem.

17 Brecknock, ver nota a 1.1.95.
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5.3
Entram Sir Oliver e quatro Criados seus.
SIR OLIVER
Rá, minha esposa grávida, sou feito homem p'ra sempre!
Acho que eu mexi os meus pauzinhos1, falo sério.
Corre, junta todos seus colegas prontamente,
E toca p'ra igreja da paróquia, tocar os sinos.
PRIMEIRO CRIADO DE SIR OLIVER
5

Será feito, senhor.
Sai.
SIR OLIVER [Ao Segundo Criado de Sir Oliver]
Pela estima que lhe tenho,2
Te encarrego, bandido, de fazer uma fogueira
Na frente da porta à noite.
SEGUNDO CRIADO DE SIR OLIVER
Fogueira, senhor?
SIR OLIVER
E das grandes, isso é uma ordem.
SEGUNDO CRIADO DE SIR OLIVER [À parte]
É monstruoso!3
Sai.
SIR OLIVER [Ao Terceiro Criado de Sir Oliver]
Corre, conta cem libras para o cavalheiro

10

Que deu a bebida a minha esposa, de imediato.
1
2
3

“Bestirred my stumps”, obsoleto em inglês, é muito próximo do sentido da expressão em português; refere-se mover as
pernas, agir, sugerindo pênis em “stumps” [LW, GW “stump”].
“Upon my love” é na verdade uma ameaça, no sentido de “se não quiser perder minhas boas graças” [LA].
Sinos e fogueiras sinalizavam alguma novidade de monta. Anunciar uma gravidez era um exagero ridículo [LW].
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TERCEIRO CRIADO DE SIR OLIVER
Cem libras, senhor?
SIR OLIVER
Uma pechincha! Nossa alegria evolui,
Devemos sempre nos lembrar donde ela flui,4
Ou nos provamos multiplicadores5 ingratos.
[Sai o Terceiro Criado de Sir Oliver.]
A criança vem vindo, e as terras seguirão;
15

E Sir Walter, como as novas ao pobre deixarão!
Eu dei um golpe certeiro!
QUARTO CRIADO DE SIR OLIVER
Isso o senhor deu mesmo.6
Mas vossa excelência não irá ao funeral
De ambos os amantes?
SIR OLIVER
Ambos? Vão ambos juntos?
QUARTO CRIADO DE SIR OLIVER
Sim, senhor, o irmão do cavalheiro assim deseja;

20

Será a mais penosa visão. É tanta correria,
Tanto boato, e tanta multidão; par de amantes
Algum teve mais espectadores, homens com dó,
E damas marejadas.
SIR OLIVER
4
5
6

Na rima original, “grows/flows”, há sugestão de ereção e ejaculação.
Aponta para procriação e para falsificação de dinheiro. (ver Measure for Measure, 2.4.45-6) [LA].
Os criados parecem troçar do patrão, tendo percebido a verdadeira história do elixir da fertilidade. Aqui, “struck it
home” (golpe certeiro/sucesso na cópula) é entendido como “trouxe para casa (seu próprio corneador)”. Na tradução, o
criado passa a se referir ao golpe que Sir Oliver, sem saber, aplicou para receber a herança [LA].
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Minha esposa entra na conta, então?
QUARTO CRIADO DE SIR OLIVER
É um tal de sacar lencinhos por toda parte;
25

E quem não tem lencinho levanta os aventais.7
SIR OLIVER
Isso deve alegrar o coração dos pais dela!
Não teria minha crueldade tão comentada,
A qualquer rebento meu, nem mesmo por um monopólio.8
QUARTO CRIADO DE SIR OLIVER
Eu creio no senhor.9

30

Decidiu-se, também, a ambos caixões unir,
O que será lastimoso.
SIR OLIVER
Vamos conferir.
Saem.

7
8
9

Possível sugestão sexual [LA, GW “apron”].
A concessão pela Coroa de monopólios para atuar em determinado ramo foi tema candente no começo do XVII [LW].
Ele tem em mente o monopólio sexual sobre Lady Secco, ver nota a 5.3.16 [LA].
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5.4
Flautas doces tocando pesarosamente. Entra por uma porta o caixão do
cavalheiro (Espoleta Júnior), solenemente adornado, sua espada por cima, seguido por
um Pastor e muitos trajando negro, dentre eles Sir Oliver, Amâncio, e seu irmão
(Espoleta Sênior), o enlutado-mor. Pela outra porta, o caixão da virgem (Maria), com
uma coroa de flores cravada de epitáfios, seguido de donzelas e mulheres, incluindo
Lady Secco, Sra. Amâncio e Susana. Os caixões são então depositados um ao lado do
outro, enquanto toda assistência parece chorar e lamentar; há uma música triste na
sala de música1.
ESPOLETA SÊNIOR
Nunca pôde a morte prêmio mais rico ostentar
Desde o pai primeiro2; duvido o mundo gerar
Dois corações mais verazes. Dizer a verdade,
Não mais, sobre o finado cavalheiro, sendo irmão,
5

Pode na dura censura parecer lisonja,
O que me faz antes silenciar em seu direito
Que de tal maneira me expor a pensamentos
De algum ouvinte invejoso, de escassa virtude,
E que, assim, sofre vendo os outros vicejarem;

10

Já da donzela, que a malícia não ferirá
Com todos seus venenos, tendo deixado às eras
O vero, casto monumento do renome em vida,
Que o tempo não apaga, digo livremente
A verdade na inteireza, sem temer censura:

15

Que luzente natura há, que redimiria
A mulher de volta à perfeição3, que nela não
Atinja a glória plena? O bem cravado do belo
1
2
3

A galeria sobre o palco, onde ficavam os músicos [LW].
Adão.
Refere-se ao pecado original.
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Bem a expressa: tão fixa era sua joia4,
Que a ela não faltava uma coisa sequer,
20

P'ra vê-los, pios exemplares, marido e mulher.
AMÂNCIO
Grande lástima, suas mortes!
TODOS
Nunca vi igual!
LADY SECCO
Deixa cem pares d'olhos chorosos, doce compadre.5
ESPOLETA SÊNIOR
Recuso-me a crer que haja um só dos senhores,
Nesta assembleia, donzela, homem ou esposa,

25

Cujo coração não saltaria de gozo e júbilo
Ao ver-lhes o dia do casamento.
TODOS
Isso teria alegrado a mil corações.
ESPOLETA SÊNIOR [A Espoleta Júnior e Maria]
Ergam-se logo, eis suas fortunas,
Alegrem-lhes os corações, estão entre amigos.
Maria e Espoleta Júnior se levantam de seus caixões.6
TODOS

30

Vivos, senhor? Ó que casal querido!
ESPOLETA SÊNIOR
Não, não os atrapalhem, afastem-se de perto deles.
4
5
6

Hímen [LA, GW “jewel”].
A palavra remete ao batismo, ligando os dois ritos religiosos, de nascimento e de morte [LW]. Lady Secco sequer era
madrinha da bebê – batizada por Maria, Espoleta Jr. e Sir Walter [LA].
A “ressureição” de personagens que se acreditavam mortos era motivo comum no drama da Renascença, incluindo
Shakespeare. A ressurreição seguida de casamento era típica da commedia dell'arte [LW].
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Se for pega de novo, perdendo esta chance,
Nunca mais lhes tramarei nada, nem esta honesta criada
Que lubrificou a coisa.7
ESPOLETA JÚNIOR [Ao Pastor]
Bom senhor, depressa!
PASTOR
35

Mão agora, p'ra sempre o coração,8
Nem zanga de pais traz separação.
[A Espoleta Júnior] Renegas viúva, virgem, e comprometida;9
[A Maria] Tu, lorde, fidalgo, nobre, e a gente da lida;
E se a pressa algum artigo faz faltar,

40

Cabe a vós supri-lo com o ato de beijar.
Beijam-se.
ESPOLETA SÊNIOR
Taí algo gorjeado ligeiro. Parabéns!
Não é melhor você a ter, irmão,
Que a donzela perecer?
SRA. AMÂNCIO
À senhora noiva!10
TODOS
Muitas alegrias aos dois.
ESPOLETA SÊNIOR

45

Cá estão os seus lençóis nupciais11, que trouxeram consigo, podem ir pra cama, quando
quiserem.
7
8

Adaptação de “helped at a push”: ajudou quando a situação era crítica, com sugestão de cópula em “push” [LW].
O Pastor continua de onde tinha sido intrerrompido em 3.1.18. O rito religioso não podia ser reproduzido no palco, e as
linhas do Pastor, nas duas cenas, são típicas da poesia popular a que se chamava “doggerel” [LW].
9 “Widows, wives, and maids”: os três estados aceitos para a mulher (ver Measure for Measure, 5.1.170-9) [LA].
10 O brinde nupcial é ofertado por um modelo pouco ortodoxo de esposa [LW].
11 As mortalhas. Ver 5.1.6 e nota.
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ESPOLETA JÚNIOR
Meu júbilo não se verte em fala.
ESPOLETA SÊNIOR
Verte tudo à noite, irmão.12
MARIA
Me deixa muda tanto prazer.
ESPOLETA SÊNIOR
Cunhada, prazer emudece qualquer mulher,
50

Mas a senhora acha a língua entre a criadagem:
É dona de casa, agora.
TODOS
Nunca se viu hora tão plena de júbilo e pasmo.
ESPOLETA SÊNIOR
Relatar-lhes a história completa desta criada,
E de sua cortesia conosco nesta empresa,

55

Seria falar por uma hora; foi ela, em suma,
Quem conduziu tudo a este fim com astúcia.
TODOS
Sempre a amaremos por isso.
Entram Dourado e Rosinha.
AMÂNCIO
Olha quem vem lá!
ESPOLETA SÊNIOR
Tempestade vindo, mas nós estamos abrigados.
DOURADO

12 Há uma sugestão de ejaculação em “utter”.
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Vou prevenir a todos... que venho caçoar13
60

Das expectativas dos senhores: estou feliz,
Por suas vidas e pelos corações combinados.
ESPOLETA SÊNIOR
Taí outro dia estranho.
DOURADO
O fidalgo era um vilão –
Tudo veio à tona – a sobrinha, reles biscate;
Meu pobre guri, Tim, perdeu-se esta manhã,

65

Antes de seu café: casou-se com uma puta
Com todo apetite.14
TODOS
Uma puta?
DOURADO
A “sobrinha”!
AMÂNCIO [À parte à Sra. Amâcio]
Acho que livramos nossas mãos dele em bom tempo.
SRA. AMÂNCIO [À parte a Amâncio]
Sabia que estava em decadência, quando larguei ele.
[A Dourado] Que foi feito dele, senhor?
DOURADO
De quem, do fidalgo?

70

Preso na ala dos fidalgos15. [À Lady Secco] Seu ventre, lady,
Começa a florescer; não há paz para ele,
13 Dourado inicia a linha em tom ameaçador [LA].
14 “Next to his heart”: (1) cara a seu coração, (2) de estômago vazio [LW].
15 “Knight's ward”. A hierarquia decrescente dos espaços nas cadeias para os presos por dívida, condicionada a
pagamento, era: “master's side”, “knight's ward”, “twopenny ward” e “hole” [L&T].
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De tão vorazes que são seus credores.
SIR OLIVER
Sr. Espoleta, ouviu a nova?
Me afeiçoei a você pela fecundidade da esposa,
75

E decreto que ambos, sua esposa e você,
Não mais vivam cindidos pelas agruras do mundo.
Tenho ouro, cama, e pasto p'ra vocês.
Não tenha receio, trabalhe prenhe de orgulho,16
Gere filhos e eu os crio.17
ESPOLETA SÊNIOR
É o que diz, senhor?
SIR OLIVER

80

Pode me testar, com três por parto, se é que ousa.
ESPOLETA SÊNIOR
Na vida, senhor, convém não desafiar um homem
Tão versado em sua arma.
Entram Tim, Tutor, e Dama Galesa.
SIR OLIVER
Pois eu desafio, senhor!
DOURADO
Olhem lá, cavalheiros, se já viram o retrato
De uma boda malfadada, aí está ele.
DAMA GALESA

85

Ora, meu bom e doce Tim...
TIM
16 “Roundly”: com denodo, sugestão de gravidez [LW].
17 Fica implícito que Espoleta Sênior gerará as suas próprias crianças e as do casal Secco [LW].
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Vir da universidade,
Para desposar uma puta em Londres, com tutor e tudo?
O tempora! O mors!18
TUTOR
Rogo, Tim, tenha paciência!
TIM
Comprei uma mula19 em Cambridge;
90

Vou alugá-la p'ra levar carga, tutor meu,
Por dezoito pence o dia, ou pros páreos em Brentford,20
Ela servirá bem p'ra carregar até os arrabaldes.21
Cadê as tais montahas? Me prometeram montanhas,22
Mas a bruma é tal que não consigo ver nenhuma.

95

Que terá sido feito dos dois mil “boizanões”?
Vamos chamá-los a um duelo no entretempo.
Toma, boizanão!23
ROSINHA
Bom, doce Tim, tem paciência.
TIM
Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo24, mãe.
ROSINHA
Acho que você a desposou na lógica, Tim.

100

Você não disse que com lógica provaria
A honestidade duma puta? Prova a dela, Tim,
18
19
20
21
22
23
24

A citação correta, de Cícero, é “O termpora o mores” (Ó tempos, ó costumes!). “Mors” significa “morte” [LW].
“Jade” (pangaré) sugere “puta depauperada” [GW]. Tim, consciente ou inconscientemente, diz que prostituirá a esposa.
Local de encontros furtivos e corridas de cavalos [LW]. Ver nota a 2.2.184.
Adaptação para “seven miles out of town” (saindo sete milhas da cidade), sugerindo escapadas amorosas/sexuais.
“Prometer montanhas” era um dito popular [LW].
“A vengeance runt thee”: “runt”: (1) boi anão, (2) repreender. O jogo pareceu incontornável.
“Se não posso mover os deuses, apelarei ao inferno.” Eneida de Virgílio.
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E aproveita o prêmio.25
TIM
De verdade, agradeço:
Garanto que consigo provar a da esposa alheia,
Mas não a da minha.
ROSINHA
Não há remédio agora, Tim;
105

Vai ter de prová-la honesta o quanto for capaz.
TIM
Ora, então meu tutor e eu a disputaremos,26
O melhor que pudermos.
Uxor non est meretrix, ergo falleris.27
DAMA GALESA
Senhor, se sua lógica não me prova honesta,

110

Há algo chamado casamento, que me faz honesta.
ROSINHA
Oh, taí um truque pr'além da lógica, Tim.28
TIM

115

Percebo que uma mulher pode ser honesta de acordo com a edição em inglês, quando é
uma puta em latim; mas basta de lógica e casamento! Eu a amarei pela profundidade 29,
tirarei de lá meus “boizanões”; e quanto às minhas montanhas, eu escalo [as dela
mesmo]30.
DOURADO
É raro a Fortuna entregar duas núpcias
25
26
27
28
29
30

“Take her for thy labour”: recebe-a (1) como paga pelo esforço, (2) para o esforço sexual [LW, GW “labour”].
“Will about her”. “Disputar”: (1) provar sua honestidade, (2) disputar/compartilhar sexualmente, (3) “desputar”.
“Esposa não é meretriz, então te enganas.”
A palavra latina “meretrix”, usada acima, sugere “merry tricks”, ou “truques alegres/lascivos” [LW].
“Wit”: (1) inteligência; (2) órgão sexual [AB. GW, “wit”].
Lacuna que indica censura ou gesto em cena. Suprida por conjectura.
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Com uma mão, ambas ditosas. E o melhor:
Uma festa serve aos dois! Afe, pelo espaço,
No Paço dos Ourives31 servirão o jantar,
120

Ao qual, gentis galãs, quero a todos convidar.
Saem.
Fim.

31 Goldsmith's Hall era a sede da guilda dos ourives. Ficava a norte de Cheapside.
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