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З , Передмова

МІЖ ВИГНАННЯМ І ВТЕЧЕЮ,

ЛЮБОВ'Ю ТА РЕВНОЩАМИ -

ДЖЕЙМС ДЖОЙС ЯК СПРОБА ТЕАТРУ

Якщо літературу уподібнити землі, а авторів -

шахтарям, то

Джеймс Джойс - найвидатніший письменник XX століття -

виявився б у ролі Стаханова, що прорубав у товщі сучасної

літературної мови найбільшу й наймісткішу нішу. Більше

того, цей внутрішній простір був би не просто нішею, а цілим
підземним світом, найбільшим на землі метро думок, образів
і стилів, яке втягує у свій круговорот кожного пасажира, що

потрапляє туди. Радикалізм змін, які Джойс привніс у

практику прози, у механізми її відстороненості та у відстороне-
ність від її механізму роблять автора «Улісса» аналогом

світової війни в сучасній літературі. Це в черговий раз ріднить
Джойса з тим славнозвісним давнім греком, якого він вибрав
собі в попередники і від якого ми вперше й дізналися, що

таке є світова війна, незважаючи на те що в той час розміри
самого світу ненабагато перевищували розміри Київської

області. Як і епос Гомера (хоча й з інших причин), «Улісс» зробив
у мистецтві те, що багатьом нині видається неможливим: він

повністю затулив свого автора від решти світу - того світу, де
існують його читачі, видавці та перекладачі.

П'єса «Вигнанці» - єдина в спадщині Джойса - це ніби

своєрідний чорний хід у будівлю Джойсової творчості. Як така

вона надає рідкісну можливість зазирнути всередину і

подивитися на зворотний бік «Улісса». «Вигнанці» написані в

період між завершенням «Портрета» та початком роботи над

«Уліссом». Це - Джойс найвищої проби, у розквіті своїх сил і

років. У той самий час це і Джойс, який, вже здатний написати

«Улісс», його поки ще не написав, який все ще перебуває на

життєвому роздоріжжі і заворожує тим, що в кінцевому
підсумку поки що не знає, що йому робити. Саме в цьому полягає
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дивна привабливість «Вигнанців» - п єси, яка вважається

найбільш автобіографічним твором (чи, скоріше,
«відтворенням») Джойса. Утой самий час люта лаконічність та емоційна

концентрація «Вигнанців» показують нам їх автора в новому

світлі, абсолютно неможливому в контексті тонкої пластики

його ранніх творів й космогонічної неосяжності його

наступних романів.

Головний герой п'єси (у якому легко вгадується автор) - це

молодий ірландський письменник Річард Роуен, який після

довгої відсутності приїжджає на батьківщину зі своєю

коханою Бертою, з якою він колись виїхав за кордон у пошуках
себе. Кращий друг його юності, журналіст Роберт Хенд,

відвідує їхній будинок та, спонукуваний власними мотивами,

намагається затримати їх в Ірландії, пропонуючи Річарду
відмовитися від радикальності його творчих принципів в

обмін на спокійну нішу в дублінському культурно-політичному
істеблішменті. Звичайно, будь-який читач, знайомий з Джой-
сом, може передбачити долю цих старань Роберта, але це,

мабуть, є єдиним у п єсі, що можна передбачити.

Головний предмет «Вигнанців» -

це природа любові, зокрема
любові до батьківщини, природа, яка не піддається
розгадці вже лише тому, що вона або (коли ми не любимо) нас

зовсім не цікавить, або ж (коли ми любимо) рве нас на шматки

своєю зав язаністю на об єкті нашої любові. У Джойсових
руках традиційний любовний трикутник набуває разючої
глибини, перетворюючись на своєрідну любовну піраміду,
кожен з кутів якої має спільний знаменник у ставленні до свої

основи, яка, звісно, покоїться на землі, себто на батьківщині.
Щоб розв язати цей складний клубок відносин чи, як називав

п'єсу сам автор, «гру в кішки і мишки в трьох актах», Джойс
починає -

руками головного героя
-

складну психологічну
інтригу, організуючи щось на зразок контррозвідки
пристрастей, яка одна й може вивести мотиви всіх героїв п єси

на чисту воду.

Задум написати «Вигнанців» народився в Джойса в 1909 році,
під час його приїзду на батьківщину, який згодом виявився

останнім у його житті. У цей приїзд Джойс -

один із найбільш
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кочових авторів у світовій літературі - востаннє ментально

приміряв на себе одяг ірландця і спробував уявити собі своє

можливе існування в ієрархії соціальних і культурних

структур своєї країни, яку деякі називають західноєвропейською
Україною (обидві країни розташовані на краю Європи і довго

були частинами великих імперій-сусідів, дотепер
перебуваючи в ситуації двомовності). Саме тоді ж він уперше відчув у

своєму серці голки ревнощів і, хоча пізніше час підтвердив
безпідставність його підозр, поєднання цих обставин

відбилося на тому, як у п єсі - яку можна назвати своєрідною
творчою трепанацією Джойсового сімейного життя - наклалися

один на одне мотиви творчих мандрів та любові.

Вигнання і втечу досить часто розділяє найтонша грань,
однак ця грань настільки радикальна, що має природу грані,
яка розділяє обидві сторони леза ножа. Відмінність між цими
поняттями може бути проілюстрована тим, що до першого

завжди можна додати «само-», тоді як останнє її просто не

сприймає. Але, навіть якщо додати «само-», вигнання завжди

передбачає елемент зовнішнього насильства у рішенні
людини покинути батьківщину і, як наслідок, її приховане
бажання туди повернутися. У свою чергу, біженці, як правило,
залишають рідні місця, скеровуючи свої мрії в напрямку
нового місця, всіляко намагаючись не повторювати фатальної
помилки Орфея і не озиратися назад на пройдений шлях, щоб
не стати жертвами тіней зі свого власного минулого.

Любов і ревнощі теж розділяє грань
- і не менш тонка, ніж

грань між вигнанням і втечею. Так само ця грань має

гостроту ножа, обидві сторони леза якого завжди є в серці того, хто

любить. І так само грань між любов ю і ревнощами настільки

ж радикальна, як і різниця між вигнанням і втечею, бо любов

завжди спрямована назовні, у той час як ревнощі
потрапляють у любляче серце іззовні (покинути яке вони часто

можуть вже лише разом з любов'ю і лише назавжди).

Структура «Вигнанців» має майже дзеркальну природу: на

початку і в кінці з'являються одні й ті самі другорядні
персонажі, а основне емоційне і психологічне навантаження п єси

припадає на другий акт, у якому головні герої розкривають
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карти свого ставлення до життя, мистецтва й один до одного.

Насправді, обидва головні чоловічі персонажі п єси мають

досить багато схожого, щоб їх можна було вважати своєрідними
двійниками, або, точніше, різночасними версіями один

одного. Дуже схоже на те, що журналіст Роберт - це та людина,

якою б став письменник Річард, якби він колись не вирішив
кинути виклик жорстким соціальним і культурним
ієрархіям ірландського суспільства і відправитися у самовигнання

на інший край Європи. Саме тому ця вперше запропонована

українському читачеві п єса, за словами самого Джойса,
розповідає не стільки про подружню зраду, скільки про природу

вигнання. І саме тому любов двох головних персонажів до
однієї жінки - це в чомусь і їхня любов до своєї батьківщини,
любов настільки різна та взаємовиключна, що вибрати між

цими її двома версіями, мабуть, може тільки читач. Проте,
оскільки Джойс, будучи автором п'єси, не міг не бути її

першим читачем, ми завжди будемо знати, який вибір він зробив
сам. Назавжди покинувши клітку традиціоналізму й
відсталості рідної країни і культури, Джойс здобув свободу сучасної
людини і художника, а Джойси як подружжя

- свободу
сучасної сім ї. Та одночасно він зрозумів (уже під час написання

«Уліссу»), що навіть найміцніша клітка - це все одно рідний
дім, покинути який можна лише один раз і назавжди.

Максим Климентьєв
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Дійові особи

РІЧАРД РОУЕН - письменник.

БЕРТА.

АРЧІ - їхній восьмирічний син.

РОБЕРТ ХЕНД - журналіст.
БЕАТРІС ДЖАСТІС - його кузина,
вчителька музики.

БРІДЖИТ -

стара служниця сім'ї

Роуенів.
ТОРГОВКА РИБОЮ.

Мерріон і Ренела, пригороди Дубліна.
Літо 1912 року.
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ДІЯ ПЕРША

Вітальня будинку Річарда Роуена в дублінському
передмісті Мерріон. На передньому плані праворуч
розташований камін з невисокими гратами. Над каміном -

дзеркало в золоченій рамі.Далівздовжправоїстіни -розсувні
двері, що ведуть до приймальні та кухні. Ззаду в правому
кутку

- вузькі двері в робочий кабінет. Ліворуч від них -

буфет, над яким висить пастелевий портрет
молодого парубка. Ще лівіше розташовані двостулкові двері зі

вставним склом, що виходятьу сад. У стіні зліва - вікно

з виглядом на дорогу, а ще ближче - двері, які ведуть до

передпокою та на верхній поверх будинку. Поміж вікном

і дверима стоїть туалетний столик, а біля нього -

плетений стілець.

Уцентрі кімнати - круглий стіл, навколоякого
розставлені стільці, оббиті вицвіло-зеленим плюшем. На

передньому плані праворуч - маленький столик з курильним

приладдям. Біля нього - крісло й диван. Перед каміном,
диваном та дверима лежать пальмові килимки. Вхідні

двері оббиті фарбованими планками. Перед подвійними

дверима позаду та розсувними дверима справа висять

напівзавішенімереживні фіранки. Нижня рама вікна

піднята, а саме вікно завішане важкими портьєрами з

зеленого плюшу. Жалюзі спущені до рівня нижньоїрами. На

дворі - теплий червневий полудень, який заповнює

кімнату м'яким і повільно зникаючим сонячним світлом.
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Бріджит і Беатріс Джастіс заходять через двері
ліворуч. Бріджит - невисока літня жінка з волоссям

металево-сірого кольору. Беатріс Джастіс -

струнка
дівчина двадцяти семи років. На ній - бездоганно зшитий

костюм кольору морської хвилі та елегантний чорний
капелюх із соломки. Уруках вона тримає невеличку

дамську сумку-портфель.

БРІДЖИТ

Господиня і пан Арчі поїхали на пляж. Вони на вас зовсім не
чекали. Ви їх попереджали, що повертаєтеся, міс Джастіс?

БЕАТРІС

Ні, я щойно приїхала.

БРІДЖИТ

(вказуючи на крісло)

Сідайте, будь ласка, а я скажу господарю, що ви тут. Ви

довго були в дорозі?

БЕАТРІС

(сідаючи)
З самого ранку.

БРІДЖИТ

Пан Арчі одержав вашу листівку з видами Югла. Мені

здається, ви страшенно втомилися.

БЕАТРІС

Ні, анітрохи! (З легким нервовим кашлем.) А він сідав за

інструмент, поки мене не було?

БРІДЖИТ
(щиро сміючись)

Ну, звичайно, сідав! Це ви про пана Арчі? Найбільше у
світі його зараз цікавить конячка нашого молочника.

Чи була у вас там сприятлива погода, міс Джастіс?
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БЕАТРІС

Ні, як на мене, було занадто вогкувато.

БРІДЖИТ

(з симпатією)

І в нас те саме. Навіть зараз на дощ заходиться.

(Рухаючисьу бік кабінету) Я скажу йому, що ви приїхали.

БЕАТРІС

А містер Роуен удома?

БРІДЖИТ
(вказуючи)

У себе, у кабінеті. Втомлює себе своїм писанням. І ось

так аж до пізньої ночі. (Йдучи) Я покличу його.

БЕАТРІС

Не треба, Бріджит, не турбуйте його! Я можу
почекати тут, поки вони не повернуться. Вони ж пішли

ненадовго?

БРІДЖИТ

Так-так, і я щось помітила в поштовій скриньці, коли

запускала вас до будинку. (Вона підходить до дверей у
кабінет і відкриває їх)
Пане Річард, міс Джастіс прийшла на урок до пана Арчі.

Річард Роуен виходить з кабінету і прямує до Беатріс,
простягаючи руку. Він високий, молодий, атлетичної

статури, зі спокійними і дещо повільними манерами. Він

має світло-брунатне волосся та вуса. На обличчі -

окуляри, він зодягненийу просторий костюм зі

світло-сірого твіду.

РІЧАРД

Ласкаво просимо!
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БЕАТРІС

(встає і, трохи червоніючи, потискує

простягнуту руку)

Добрий день, містере Роуен! Я не хотіла, щоб Бріджит
вас турбувала.

РІЧАРД

Турбувала мене? Господь з вами!

БРІДЖИТ

У поштовій скриньці щось є, сер.

РІЧАРД
(виймає з кишені маленьку в'язку ключів і простягає

служниці)

Будь ласка.

Бріджит виходить через ліві двері, потім чути, як

відкривається і закривається поштова скринька. Після

короткої паузи вона входить з газетами в руках.

Листів немає?

БРІДЖИТ

Ні, сер. Тільки італійські газети.

РІЧАРД

Покладіть їх мені на стіл, добре?

Бріджит повертає йому ключі, залишаєгазети в

кабінеті і виходить через розсувні двері праворуч.

Будь ласка, сідайте! Берта зараз повернеться. (Беатріс
знову опускається в крісло. Річард сідає біля столу.)

Я вже почав думати, що ви ніколи не повернетеся. З часу
вашого останнього приїзду минуло дванадцять днів.
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БЕАТРІС

Я теж так думала. Однак я приїхала.

РІЧАРД
Чи думали ви про те, що я вам говорив, коли ви тут були
останнього разу?

БЕАТРІС

Думала, і дуже багато.

РІЧАРД

Адже це повинно було вам відомо й раніше, чи не так?

(Вона не відповідає.) Ви звинувачуєте в усьому мене?

БЕАТРІС

Ні.

РІЧАРД

Мабуть, ви вважаєте, що я вчинив щось погане стосовно

вас? Так? Або стосовно когось іншого?

БЕАТРІС

(дивиться на нього з сумним подивом)
Я питала себе про це.

РІЧАРД

І яка ж була відповідь?

БЕАТРІС

Я не змогла її знайти.

РІЧАРД

Якби я був митцем і сказав вам, що в мене є альбом з

вашими портретами, ви ж не вважали б це настільки ж

дивним, правда?
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БЕАТРІС

Але це ж є не зовсім те саме, чи не так?

РІЧАРД
(з легкою посмішкою)

Ні, не зовсім. А ще я сказав, що не покажу вам того, що

написав, якщо ви тільки мене не попросите про це.
Пам'ятаєте?

БЕАТРІС

Я не проситиму вас.

РІЧАРД
(нахиляючись вперед і спираючись ліктями об коліна)

Але ж ви хотіли б прочитати це?

БЕАТРІС

Так, дуже.

РІЧАРД

Тому що там написано про вас?

БЕАТРІС

Так. Але й не тільки тому.

РІЧАРД

Тому що це написано мною? Так? Навіть якщо б те, про

що ви там прочитали, могло б часом здаватися вам

жорстоким?

БЕАТРІС

(сором'язливо)

Це також є частиною вашого внутрішнього світу.

РІЧАРД

Це означає, що мій внутрішній світ притягує вас? Чи ні?
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БЕАТРІС

(придивляючись до нього, з ваганням)

А, як ви вважаєте, чому я повернулася сюди?

РІЧАРД

Чому? Може бути безліч причин. Наприклад,
займатися з Арчі. До того ж ми знаємо один одного стільки

часу, з самого дитинства
- Роберт, ви і я, хіба не так?

Я вас завжди цікавив, ще до того, як поїхав звідси, та

й пізніше, під час своєї відсутності. Потім були наші

листи один одному про мою книжку. Зараз вона

надрукована, і я знову тут. Можливо, ви відчуваєте, що в

моїй голові знову народжується щось нове; можливо,

ви відчуваєте, що повинні знати, що це є. Чи не в цьому
є причина?

БЕАТРІС

Ні.

РІЧАРД

Тоді в чому?

БЕАТРІС

Інакше б я не змогла вас побачити.

Вона дивиться на ньогомить і відразуж відвертається.

РІЧАРД
Інакше б ви не змогли мене побачити?

БЕАТРІС

(зніяковівши)

Буде краще, якщо я піду. Вони чомусь не повертаються.

(Піднімаючись.) Мені треба йти, містере Роуен.
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РІЧАРД
(простягаючи до неї руки}

Але це ж втеча. Залиштеся! Скажіть мені, що ви мали на

увазі. Ви мене боїтеся?

БЕАТРІС

(знову сідаючи в крісло}
Боюся? Ні.

РІЧАРД

Ви мені довіряєте? Ви відчуваєте, що знаєте мене?

БЕАТРІС

(знову сором'язливо}
Важко знати кого-небудь, крім себе.

РІЧАРД

Мене важко знати? Я надсилав вам з Риму кожний

завершений розділ моєї книги, а також листи -

упродовж

дев яти років. Гм... точніше, восьми.

БЕАТРІС

Так, майже цілий рік минув перед тим, як я отримала

ваш перший лист.

РІЧАРД

Ви тоді відповіли на ньоГо'відразу ж. І з того часу ви

стежите за моїм життям і моєю боротьбою.
(Нетерпляче стискаючи руки.} Скажіть, міс Джастіс, у вас не

виникало відчуття, що те, що ви читали, було написано для

ваших очей? Що це ви надихнули мене на це?

БЕАТРІС

(хитаючи головою}
Я не повинна відповідати на це запитання.
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РІЧАРД

Тоді що ж ви відчували?

БЕАТРІС

(після миттєвої паузи)
Я не можу вам цього сказати. Це повинні сказати ви,

якщо ви мене запитуєте, містере Роуен.

РІЧАРД
(трохи схвильовано)

Тобто, це є те, що я висловив у тих розділах і моїх

листах, у своєму характері і своєму житті, а також і те у
вашій душі, чим ви не могли пишатися або що не могли

зневажати?

БЕАТРІС

Не могла?

РІЧАРД
(схиляючисьу її бік)

Не могли або не наважувалися? Так?

БЕАТРІС

(опускаючи голову)
Так.

РІЧАРД

Через когось іншого або через брак сміливості?

БЕАТРІС

(тихо)

Через останнє.

РІЧАРД

(повільно)

І тому ви стежили за моїм життям з гордістю і

презирством у вашому серці?
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БЕАТРІС

І з самотністю.

Вона опускає голову на руку, відвертаючи обличчя.

Річард встає і повільно йде до вікна ліворуч. Він

дивиться в нього якийсь час, потім повертається назад до

Беатріс, підходить до дивана і сідає поруч з нею.

РІЧАРД

Ви все ще любите його?

БЕАТРІС

Я навіть не знаю.

РІЧАРД

Саме це змушувало мене в той час бути таким

стриманим стосовно вас, навіть тоді, коли я відчував вашу

цікавість до мене, навіть коли я відчував, що теж був
кимось у вашому житті.

БЕАТРІС

Так, ви були.

РІЧАРД

Однак ця обставина відсторонила мене від вас. Я

відчував себе третім зайвим. Ваші імена завжди згадувалися

поруч
- Роберт і Беатріс. Я пам ятаю це з давніх-давен. І

мені, й іншим здавалося...

БЕАТРІС

Він мій кузен. Тому не дивно, що ми часто були разом.

РІЧАРД

Він розповів мені про ваші таємні заручини. У нього не

було від мене таємниць. Думаю, ви про це знаєте.
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БЕАТРІС

(зніяковівши)

Те, що між нами сталося, було так давно. Я була ще
зовсім дитиною.

РІЧАРД

(уїдливо посміхаючись)

Дитиною? Ви впевнені? Це сталося в саду біля будинку
його матері. Чи не так? (Він вказує в бік саду.) Ось там. Ви

дали йому своє слово, скріпивши його, як то кажуть,

поцілунком. А потім ви дали йому свою підв'язку. Можна
мені згадати про це?

БЕАТРІС

(стримано)

Якщо ви вважаєте, що це гідне згадки.

РІЧАРД
Я думаю, що ви це не забули. (Повільно стискаючи руки.)
Я цього не розумію. Я також вважав, що після мого

від їзду... Мій від'їзд змусив вас страждати?

БЕАТРІС

Я завжди знала, що ви коли-небудь поїдете. Я не

страждала, я лише змінилася.

РІЧАРД

У ставленні до нього?

БЕАТРІС

Після вашого від їзду все змінилося. Здається, навіть

його життя та спосіб мислення.
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РІЧАРД
(замислившись)

Так. Я помітив у вас зміну, коли отримав від вас

першого листа після року мовчання і після вашої хвороби. Ви
навіть згадали про це у своєму листі.

БЕАТРІС

Та хвороба трохи не привела мене до смерті. Вона
змусила мене подивитися на все іншими очима.

РІЧАРД

І тому ви поступово зробилися байдужими один до

одного. Так?

БЕАТРІС

(напівзаплющуючи очі)
Ні. Не відразу. Я бачила в ньому слабке відображення
вас - навіть тоді вже занадто зблякле. Та навіщо

говорити про це зараз?

РІЧАРД
(з прихованим напруженням)

Що ж тоді не дає вам спокою? Не може ж це бути таким

трагічно для вас.

БЕАТРІС

(спокійно)

0, ні, анітрохи! Чим старше я буду ставати, тим краще, як

мені сказали, я буду себе почувати. Якщо я не померла

тоді, то тепер, імовірно, я буду жити й далі. Я знову

віднайшла життя і здоров'я -

зараз, коли я вже не можу ними

скористатися. (Тихо і сумно) Тепер я не хвора, а одужуюча.

РІЧАРД

(м'яко)
Невже ніщо в житті не може позбавити вас тривоги? Я

певен, де-небудь є щось, що зможе вам допомогти.
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БЕАТРІС

Якби моя релігія припускала існування монастирів,
можливо, це знайшлося б там. Принаймні, так я іноді думаю.

РІЧАРД
(хитає головою)

Ні, міс Джастіс! Навіть там - ні. Ви б не змогли віддати
себе повністю.

БЕАТРІС

(дивлячись на нього)
Я б спробувала.

РІЧАРД

Звичайно, ви б спробували. Вас тягнуло до нього, але

ваші думки привертав я. Потім ви стали стримувати
себе у відносинах з ним. Зі мною -

також, тільки інакше.

Ви не здатні на те, щоб віддавати себе повністю і вільно.

БЕАТРІС

(складаючи руки)

Це надзвичайно складно, містере Роуен: віддавати себе

повністю і вільно - і одночасно бути щасливою.

РІЧАРД
А хіба ви не відчуваєте, що щастя - це найкраще і

найвище, що ми можемо пізнати?

БЕАТРІС

(з пристрастю)
Я б хотіла це відчути.

РІЧАРД
Я також. Але ще більше я страждаю за себе. (З
неприхованою гіркотою.) Як би я молився, якщо б це допомогло

мені мати таке саме кам яне серце, яке було в моєї по¬
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кійної матері! Тому що я маю де-небудь, у собі чи поза

себе, знайти собі трохи допомоги. І я знайду її.

Беатріс підводиться, пильно дивиться на нього і прямує
в бік дверей до саду. Потім вона зупиняється, нерішуче
обертається, дивиться на нього знову і, повернувшись,
схиляється над його кріслом.

БЕАТРІС

(ледь чутно)
Вона кликала вас до себе, коли була при смерті, містере
Роуен?

РІЧАРД

(зануренийу свої думки)
Хто?

БЕАТРІС

Ваша мати.

РІЧАРД
(виходячи з задуми, мить дивиться на неї проникливо)
Так-так... Тобто це теж говорилося тут про мене моїми

друзями
- те, що вона покликала мене до себе, коли

вмирала і що я не приїхав?

БЕАТРІС

Так.

РІЧАРД
(холодно)

Ні, цього вона не робила. Вона померла на самоті, так

і не пробачивши мене, спираючись лише на допомогу

ритуалів святої церкви.

БЕАТРІС

Містере Роуен, але чому ви так зараз зі мною

розмовляєте?
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РІЧАРД
(встає і нервово ходить з кутка в куток)

І ви мені скажете, що те, від чого я зараз страждаю, є

моїм покаранням.

БЕАТРІС

Вона написала вам? Я маю на увазі перед тим, як...

РІЧАРД
(зупиняючись)

Так. Лист-попередження, який наказував мені порвати
з минулим і пам ятати її останні слова, сказані мені.

БЕАТРІС

(м'яко)
Невже смерть не хвилює вас, містере Роуен? Адже це

-

кінець. А все інше - таке невизначене.

РІЧАРД

Коли вона жила, вона відвернулася від мене і від моїх...

Ось це є визначеним.

БЕАТРІС

Від вас і від ваших..?

РІЧАРД

Від Берти, від мене і від нашої дитини. І тому я чекав на

цей кінець, і він настав.

БЕАТРІС

(закриває обличчя руками)

О, ні, ні!

РІЧАРД
(несамовито)

Яким чином мої слова зараз можуть завдати біль її

бідному тілу, тліючому там, у могилі? Ви думаєте, я не нехтував
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її холодною і задушливою любов ю до мене? Я боровся
проти її духу до останніх хвилин її життя. (В/н притискає
руку до чола.) І цей дух усе ще бореться зі мною - ось тут.

БЕАТРІС

(як і раніше}

Будь ласка, не кажіть такі речі!

РІЧАРД

Це вона змусила мене поїхати звідси. Через неї я

провів роки у вигнанні, у напівзлиднях. Я ніколи не брав
подачок, які вона переказувала мені через банк. Однак
я чекав не її смерті, а лише трохи розуміння від неї,

розуміння мене, її сина, її власної плоті й крові, але я так

цього і не дочекався.

БЕАТРІС

Навіть після того, як народився Арчі..?

РІЧАРД
(різко)

Мій син? Дитина гріха й ганьби? Це ви серйозно? (Вона
підводить обличчя і дивиться на нього.) Тут знайшлися
базікали, готові розповісти їй все, що завгодно, аби ще
більше збурити її засохле серце проти мене, Берти і

нашої незаконнонародженої гидкої дитини.
(Простягаючи до неїруки.) Хіба ви не чуєте, як вона зараз

знущається з мене, коли я кажу ці речі? Я впевнен, що ви впізнали

б цей голос - голос, який називав вас «чорною

протестанткою», дочкою відступника і збоченця. (Раптово
опановуючи себе.) Так чи інакше це була чудова жінка.

БЕАТРІС

(нерішуче)

Принаймні, тепер
- ви вільні.
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РІЧАРД
(киває)

Так, вона не могла змінити текст заповіту, написаного

моїм батьком, так само як і не могла жити вічно.

БЕАТРІС

(із зімкнутими руками)
їх обох зараз вже немає, містере Роуен, і вони обидва
любили вас, повірте мені. їхні останні думки були про вас.

РІЧАРД
(наблизившись, злегка торкається її плеча і вказує на

пастель, що висить на стіні)
Бачите там його, усміхненого і красивого? Ви кажете

про його останні думки! Я пам ятаю ту ніч, коли він

помер. (Він мовчить мить, потім тихо продовжує.) Мені

було чотирнадцять. Він покликав мене до свого ліжка.

Він знав, що я хочу піти в театр, щоб послухати «Кар-
мен». Він сказав матері, щоб та дала мені шилінг. Я

поцілував його і пішов. Коли я повернувся додому, він уже

помер. Ось такі були його останні думки, наскільки мені

це відомо.

БЕАТРІС

Те кам яне серце, за яке ви б молилися... (Вона раптово
підводиться.)

РІЧАРД
(не помічаючи)

Ось мій останній спогад про нього. Хіба немає в ньому
чогось привабливого і благородного?

БЕАТРІС

Щось у ваших думках змушує вас говорити подібні реч,

містере Роуен. Щось змінилося у вашій душі з того часу,
як ви повернулися сюди три місяці тому.
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РІЧАРД
(знову вдивляючисьу портрет, спокійно, майже весело)

Можливо, саме він мені допоможе, мій гарний та

усміхнений батько.

Зліва лунає стукіту двері передпокою.

РІЧАРД
(раптово)

Ні, ні. Тільки не цей красунчик. Ось стара мати

обов'язково допоможе. Це її дух мені зараз необхідний. Я йду.

БЕАТРІС

Хтось стукав. Вони повернулися.

РІЧАРД

Ні, у Берти є ключ. Це він. У будь-якому разі я йду, хто б

це не був.

Він виходить через двері зліва і швидко повертається з

солом'яним капелюхому руці.

БЕАТРІС

Він? Хто?

РІЧАРД

Гадаю, Роберт. Я вийду через сад. Не можу зараз його

бачити. Скажіть йому, що я пішов на пошту. До побачення!

БЕАТРІС

(із ще більшою тривогою)
Так це ви Роберта не хочете бачити?

РІЧАРД
(ледь чутно)

Саме зараз
- не хочу. Наша розмова вивела мене з

рівноваги. Попросіть його почекати.
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БЕАТРІС

Ви повернетеся?

РІЧАРД

Заради Бога, прошу вас.

Він швидко виходить до саду. Беатріс спершу
намагається піти за ним, проте, зробивши кілька кроків,
зупиняється. Бріджит заходить через розсувні двері
праворуч і виходить через ліві двері. З передпокою чути, як

відкриваються двері. Через кілька секунд входить

Бріджит з Робертом Хендом. Роберт Хенд - чоловік

середнього зросту, гарної статури, віком між тридцатьма
та сорока. Він добре поголений і має живі та визначені

риси обличчя. У нього темне волосся й очі, а шкіра
обличчя маєхворобливийжовтуватий відтінок. Його хода
й мова відзначаються деякою повільністю. На ньому
темно-синій ранковий костюм, іу руці - величезний

букет червоних троянд, загорнутиху папір для цигарок.

РОБЕРТ

(підходячи до Беатріс з простягнутою рукою,

яку вона потискує)
Моя дорога кузино! Бріджит сказала мені, що ти

приїхала. Я не сподівався тебе тут зустріти. Ти надіслала
матері телеграму?

БЕАТРІС

(розглядаючи троянди)
Ні.

РОБЕРТ

(помічаючи її погляд)
Тобі подобаються ці троянди. Я приніс їх господині

дому. (Самокритично.) Боюся, що вони не такі красиві.
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О, вони чудові, сер!. Господиня буде ними зачарована.

РОБЕРТ

(недбало кладе квіти на той стілець, звідки і'х не видно)

Хто-небудь з них є вдома?

БРІДЖИТ

Так, сер! Сідайте. Вони повернуться з хвилини на

хвилину. Господар теж був тут.

Вона дивиться навкруги і, зробивши полуреверанс,
виходить з кімнати направо.

РОБЕРТ

(після короткого мовчання)
Як ти, Бетті? І взагалі, як там все в Юглі? Так само нудно,

як і завжди?

БЕАТРІС

Там все було звичайно, коли я звідти поїхала.

РОБЕРТ

(люб'язно)

Шкода, я не знав, що ти приїдеш. Інакше б зустрів тебе

біля потягу. До речі, чому ти повернулася? Адже ти

завжди поводишся трохи дивно, чи не так, Бетті?

БЕАТРІС

(тим самим голосом)

Дякую, Роберте. Я вже звикла сама собі давати раду.

РОБЕРТ

Проте, я мав на увазі... Ну добре, ти прибула сюди саме

по-своєму, особливим чином!

З вікна чути шум і хлоп'ячий голос, який кричить:

«Містере Хенд!»
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РОБЕРТ

(повернувшись)
Боже милостивий! Арчі теж прибуває до нас по-своєму,
особливим чином!

Арчі видирається в кімнату через відкрите вікно

ліворуч і, важко дихаючи й палаючи рум'янцем,
підводиться на ноги. Йому вісім років, він одягнений в білі бриджі,
в'язаний светр і капелюшок. На носі в нього окуляри, він

жваво рухається, а в його вимовіможна почути ледь

помітний іноземний акцент.

БЕАТРІС

(прямуючи до нього)

Господи, Арчі! Що сталося?

АРЧІ

(піднімається, захеканий)
Ось! Я пробіг через усю вулицю.

РОБЕРТ

(посміхається і простягає руку)

Добрий день, Арчі! Навіщо ж ти біг?

АРЧІ

(тисне йомуруку)

Добрий день! Ми побачили вас, ще коли травмай їхав

згори, і я закричав: «Містере Хенд!». Але ви мене не

почули. А от ми вас бачили - і мама, і я. Вона зараз прийде.
А я побіг.

БЕАТРІС

(простягаючи свою руку)

Ну, і нарешті бідна я!
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АРЧІ

(тисне руку, трохи соромлячись}

Добрий день, міс Джастіс!

БЕАТРІС

Ти був дуже роздратований, коли я не прийшла на урок

минулої п ятниці?

АРЧІ

(подивившись на неї, посміхається}
Ні.

БЕАТРІС

Тобто, ти зрадів?

АРЧІ

(раптово}
Але сьогодні вже занадто пізно проводити урок!

БЕАТРІС

Ну, а якщо дуже короткий?

АРЧІ

(радісно}

Добре!

БЕАТРІС

Тобі потрібно зараз займатися, Арчі.

РОБЕРТ

Ви ходили купатися?

АРЧІ

Так.

РОБЕРТ

Ти вже добре плаваєш?
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АРЧІ

(спираючись на туалетний столик)

Ні, не дуже. Мама нізащо не дозволить мені заплисти на

глибину. А ви добре плаваєте, містере Хенд?

РОБЕРТ

Чудово. Як камінь.

АРЧІ

(регочучи)
Як камінь! (Показує вниз.) Такий, що летить униз, за

бульбашками услід?

РОБЕРТ

(показуючи пальцем)

Так, униз; прямо вниз. Як ви говорите це в Італії?

АРЧІ

Це? Giu (вказуючи вниз і вгору). Це - giii, а те - su. Ви

хочете побачитись з татом?

РОБЕРТ

Так, я прийшов, щоб з ним зустрітися.

АРЧІ

(прямуючи до кабінету)
Я йому скажу. Він там, пише.

БЕАТРІС

(спокійно, дивлячись на Роберта)

Ні; його там немає. Він вийшов на пошту відправити
кілька листів.

РОБЕРТ

(безтурботно)
Нічого. Якщо тільки на пошту, то я почекаю.
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АРЧІ

І мама вже йде. (Він дивиться в бік вікна.) А ось і вона!

Арчі вибігає через ліві двері. Беатріс повільно йде до

туалетного столика. Роберт залишається на місці.
Коротка тиша. Арчі і Берта заходять через двері ліворуч.
Берта - граціозна молода жінка. У неї темно-сірі очі з

виразом наполегливості та приємні риси обличчя. Її

манери привітні й спокійні. На ній блідо-лілова сукня, а її'

легкі кремові рукавички обв'язані навколо літньої

парасольки.

БЕРТА

(тиснучи їїруку)

Добрий день, міс Джастіс! Ми думали, що ви все ще в

Юглі.

БЕАТРІС

(тиснучи руку)

Добрий день, місіс Роуен!

БЕРТА

(з поклоном)

Добрий день, містере Хенд!

РОБЕРТ

(вклоняючись)

Добрий день, сеньйоро! Тільки уявіть, я навіть не знав,

що вона приїхала, поки не знайшов її тут.

БЕРТА

(до обох)
Хіба ви приїхали не разом?

БЕАТРІС

Ні. Я прибула першою. Містер Роуен саме виходив і

сказав, що ви ось-ось повернетеся.
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БЕРТА

Яка шкода! Якщо б ви повідомили цього ранку через

кур єра, що...

БЕАТРІС

(нервово посміхаючись}
Я приїхала лише півтори години тому. Я думала

надіслати телеграму, однак це здалося мені занадто трагічним.

БЕРТА

Невже? Так ви тільки-но приїхали?

РОБЕРТ

(розводячи руками, слабким голосом]

Усе, я усуваю себе від громадського й приватного

життя! Як її кузен й до того ще журналіст я нічого не знаю

про її пересування.

БЕАТРІС

(не повертаючись до нього]
Мої пересування не такі вже й цікаві.

РОБЕРТ

(не змінюючи тону]

Пересування дами завжди цікаві.

БЕРТА

Однак сідайте, прошу вас. Ви, мабуть, втомилися.

БЕАТРІС

(швидко]
О ні, анітрохи. Я просто приїхала на урок до Арчі.

БЕРТА

Я б навіть не думала про це після такої дороги.
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АРЧІ

(раптово звертаючись до Беатріс)
Та між іншим ви не взяли ноти.

БЕАТРІС

(трохи збентежено)
Я їх забула. Але ми можемо попрацювати над старими

речами.

РОБЕРТ

(щипаючи Арчі за вухо)

Ах, ти маленький неробо! Ти ухиляєшся від занять.

БЕРТА

Будь ласка, не турбуйтеся про урок. Ви повинні

посидіти і випити чашку чаю. (Прямуючи до дверей праворуч.)
Зараз я скажу Бріджит.

АРЧІ

(йдучи за нею)
Я скажу, мамо!

БЕАТРІС

Ні, я прошу вас, місіс Роуен. Арчі! Я дійсно воліла б...

РОБЕРТ

(спокійно)
Я пропоную компроміс. Нехай це буде лише півуроку.

БЕРТА

Але ж вона страшенно втомилася.

БЕАТРІС

(швидко)

Анітрохи. Я спланувала урок ще в потязі.
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РОБЕРТ

(Берті)
Ви бачите, що таке бути совісним, місіс Роуен?

АРЧІ

Спланували мій урок, міс Джастіс?

БЕАТРІС

(простодушно)
Уже минуло десять днів, як я не чула звуків інструменту.

БЕРТА

Ну, добре. Якщо це...

РОБЕРТ

(нарочито схвильовано)

Так, давайте послухаємо фортепіано за будь-яких
обставин. Бо я знаю, що саме зараз лунає в Беттіних вухах.

(До Беатріс.) Хочете, я скажу?

БЕАТРІС

Якщо вгадаєш.

РОБЕРТ

Звук фісгармонії в спальні її батька. (До Беатріс.)
Зізнайся!

БЕАТРІС

(посміхаючись)
Так. Я чую його.

РОБЕРТ

(похмуро)
Я теж. Астматичний голос протестантизму.

БЕРТА

Вам було добре в Юглі, міс Джастіс?
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РОБЕРТ

(втручаючись]

Думаю, що ні, місіс Роуен. Вона зазвичай

усамітнюється там, коли її протестантська частинка - мовчазність,

серйозність та праведність - починає переважати.

БЕАТРІС

Я їздила туди побачитися з батьком.

РОБЕРТ

(продовжуючи]
Але, як ви розумієте, вона таки повернулася сюди, до

моєї матері. Вплив на неї музики фортепіано виникає з

нашого боку.

БЕРТА

(нерішуче]

Добре, міс Джастіс, якщо ви хочете зіграти що-небудь, то...

Тільки, будь ласка, не витрачайте останні сили на Арчі.

РОБЕРТ

(улесливо]

Так, Бетті! Це саме те, чого ти хотіла.

БЕАТРІС

А Арчі погодиться?

АРЧІ

(стискаючи плечима]
Хіба тільки послухати.

БЕАТРІС

(бере його за руку]
І невеличкий урок. Дуже маленький.

БЕРТА

Добре, але потім ви залишитеся на чай.
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БЕАТРІС

(До Арчі)

Ходімо!

Беатріс і Арчі виходять разом через двері ліворуч.
Берта йде до туалетного столика, знімає капелюха і

кладе його туди разом із парасолькою. Потім, діставши з

маленької квіткової вази ключ, вона відчиняє в столику

шухляду, дістає звідти клаптик паперу і закриває її

знову. Роберт стоїть, спостерігаючи за нею.

БЕРТА

(підходячи до нього з папірцему руці)
Ви вклали мені це в руку вчора ввечері. Що це означає?

РОБЕРТ

Ви не розумієте?

БЕРТА

(читає)

«Існують слова, які я ніколи не наважувався сказати

вам». Що ж це за слова?

РОБЕРТ

Те, що я відчуваю до вас глибоку симпатію.

Коротка пауза. З верхнього поверху чути притишені
звуки піаніно.

РОБЕРТ

(беручи букет троянд зі стільця)
Я приніс їх вам. Ви їх візьмете від мене?

БЕРТА

(беручи їх)

Дякую вам! (Вона кладе букет на стіл і розгортає записку

знову.) Чомужви не наважилися сказати це вчора ввечері?
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РОБЕРТ

Я не міг бути поруч і розмовляти з вами. Там, на

галявині, було дуже багато людей. Я хотів, щоб ви подумали

над цим, і тому вклав записку вам у долоню, коли ви

залишали вечірку.

БЕРТА

Ну що ж! Тепер ви наважилися вимовити це.

РОБЕРТ

(повільно проводячи долонею перед очима)
Ви проходили повз мене. Вулиця тьмяніла в сутінках. Я
міг розрізнити лише темну зелень дерев. А ви

проходили поза ними. Ви були схожі на місяць.

БЕРТА

(сміється)

Чому на місяць?

РОБЕРТ

У тій сукні, з вашим тонким тілом, ступаючи
маленькими рівними кроками.Я бачив, яку сутінках рухається
місяць, коли ви проходили повз мене і поки ви не зникли.

БЕРТА

Ви думали про мене цієї ночі?

РОБЕРТ

(підходячи ближче)
Я думаю про вас завжди - як про щось красиве та

далеке як місяць або прониклива музика.

БЕРТА

(посміхаючись)
І чим саме я була для вас учора вночі?
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РОБЕРТ

Я не спав півночі. Мені вчувався ваш голос. Я бачив ваше

обличчя в темряві. Ваші очі... Я хочу поговорити з вами.

Ви мене вислухаєте? Мені можна продовжувати?

БЕРТА

(сідаючи)

Так, можна.

РОБЕРТ

(сідаючи поруч з нею)
Ви засмучені тим, що я зробив?

БЕРТА

Ні.

РОБЕРТ

А я подумав, що навпаки. Ви відклали мої бідні квіти
настільки байдуже...

БЕРТА

(бере троянди зі столу і підносить їх до обличчя)
Ви б хотіли, щоб я зробила з ними ось так?

РОБЕРТ

(дивлячись на неї)
Ваше обличчя - це теж квітка, тільки ще красивіша.
Польова квітка, яка розквітнула в живій огорожі.
(Присуваючи свій стілець ближче.) Чому ви посміхаєтеся?

Через те, що я сказав?

БЕРТА

(кладучи квіти до себе на коліна)
Я думаю, чи не є це тим самим, що ви зазвичай говорите
й іншим.
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РОБЕРТ

(здивовано)

Кому іншим?

БЕРТА

Іншим жінкам. Я чула, що у вас багато прихильниць.

РОБЕРТ

(мимоволі)
Так ось чому ви також...

БЕРТА

Але ж вони у вас є, хіба не так?

РОБЕРТ

Приятельки так, є.

БЕРТА

І ви говорите з ними так само?

РОБЕРТ

(з образою)
Як ви можете про це запитувати? За кого ви мене

маєте? І взагалі - чому ви мене тоді слухаєте? Ви не хочете,

щоб я розмовляв з вами таким чином?

БЕРТА

Те, що ви сказали, було дуже люб'язно. (Вона дивиться

на нього мить.) Дякую вам за ці слова - та за ці думки.

РОБЕРТ

(нахиляючись до неї)

Берто!

БЕРТА

Що?
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РОБЕРТ

Я маю право звертатися до тебе саме так. ІЦе з давніх
часів -

уже дев'ять років. Адже ми тоді були просто Ро-

бертом і Бертою. Хіба ми не можемо бути ними й зараз?

БЕРТА

(охоче)
Так, звичайно. Чому ж ні?

РОБЕРТ

Берто, ти ж знаєш! З тієї самої ночі три місяці тому, коли

ти зійшла на Кінгстаунський пірс, усе це раптом

повернулося до мене. Ти тоді вже зрозуміла це. І побачила це.

БЕРТА

Ні. Не тієї ночі.

РОБЕРТ

А коли ж?

БЕРТА

У ту ніч, коли ми прибули, я була дуже втомлена і

несвіжа. (Хитаючи головою.) Я не побачила цього у твоїх

очах тієї ночі.

РОБЕРТ

(посміхаючись)
Скажи мені, що саме ти побачила тієї ночі - яке було
твоє перше враження?

БЕРТА

(зводячи брови)
Ти стояв спиною до трапу, розмовляючи з двома

дамами.

РОБЕРТ

Так, з двома звичайнісінькими дамами середнього віку.
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БЕРТА

Я впізнала тебе відразу. І я побачила, що ти потовстішав.

РОБЕРТ

(бере їїруку)
І оцей бідний огрядний Роберт - ти відчуваєш до нього

таку відразу? Ти піддаєш сумніву все, що він каже?

БЕРТА

Я думаю, чоловіки говорять так з усіма жінками, які їм

подобаються або якими вони захоплюються. А в чому
ти хочеш, щоб я не сумнівалася?

РОБЕРТ

Усі чоловіки, Берто?

БЕРТА

(з раптовим сумом)
Так, думаю, усі.

РОБЕРТ

Я теж?

БЕРТА

Так, Роберте! І ти теж.

РОБЕРТ

То ж усі - без винятків? Або все-таки з одним винятком?

(Знижуючи голос.) Чи Річард теж такий, як усі ми,

принаймні в цьому? Чи він інший?

БЕРТА

(подивившись йому в очі)
Інший.

РОБЕРТ

Ти абсолютно в цьому впевнена, Берто?
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БЕРТА

(трохи ніяково, намагаючись вивільнити руку)
Я вже відповіла тобі.

РОБЕРТ

(несподівано)

Берто, можна мені поцілувати твою руку? Дозволь мені!

Можна?

БЕРТА

Якщо хочеш.

Він повільно підносить їїруку до своїхуст. Вона раптово
встає і вслухається.

БЕРТА

Ти не чув, як у саду рипнула хвіртка?

РОБЕРТ

(теж підводячись)
Ні.

Коротка пауза. З верхнього поверху линуть ледь чутні
звуки фортепіано.

РОБЕРТ

(з благанняму голосі)
Не їдь! Тепер ти вже ніколи не повинна їхати. Ваше

життя - тут. Я прийшов і заради цього теж: умовити його

погодитись на цю посаду. Він має зробити це. І ти маєш

переконати його. Адже ти маєш найбільший вплив на

нього.

БЕРТА

Тобто, ти хочеш, щоб він залишився тут.

РОБЕРТ

Так.
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БЕРТА

Чому?

РОБЕРТ

Заради тебе, бо ти така нещаслива далеко звідси. І

заради нього самого також, тому що він має подумати про
своє майбутнє.

БЕРТА

(сміючись)
Ти пам'ятаєш, що він сказав тобі під час вашої бесіди
вчора ввечері?

РОБЕРТ

Щодо... (Згадуючи) Так, пам ятаю. Він навів цитату з

«Отче наш» про хліб насущний. Він сказав, що дбати про
майбутнє означає знищувати любов і надію у світі.

БЕРТА

Ти вважаєш, що він дивний?

РОБЕРТ

У цьому
- так.

БЕРТА

І що він трохи божевільний?

РОБЕРТ

(підходить ближче)

Ні. Він - ні. А ось ми - можливо. Проте навіщо ти..?

БЕРТА

(сміється)
Я спитала тебе, тому що ти розумний.

РОБЕРТ

Ти не повинна їхати звідси. Я не дозволю тобі.
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БЕРТА

(широко розплющивши очі]
Ти?

РОБЕРТ

Ці очі не повинні їхати звідси. (Він бере їїза руки] Я можу
поцілувати твої очі?

БЕРТА

Цілуй.

Він цілує її в очі, а потім проводить рукою по її волоссю.

РОБЕРТ

Моя маленька Берто!

БЕРТА

(посміхаючись)
Але я не така маленька. Чомути називаєш мене маленькою?

РОБЕРТ

Моя маленька Берто! А одні обійми? (Він бере їїв кільце
своїх рук] Подивися мені знову в очі.

БЕРТА

(дивиться]
Я бачу там маленькі золоті цятки. Як їх там багато!

РОБЕРТ

(з насолодою]
Твій голос! Поцілуй мене, поцілуй мене в губи.

БЕРТА

Зроби це сам.

РОБЕРТ

Я боюся. (Він цілує її в губи, не перестаючи пестити її

волосся] Нарешті ти - в моїх обіймах!
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БЕРТА

Ти задоволений?

РОБЕРТ

Дай мені відчути, як твої губи торкаються моїх.

БЕРТА

І тоді ти будеш задоволений?

РОБЕРТ

(шепоче)
Твої губи, Берто!

БЕРТА

(закриває очі і цілує його швидко)
Ось! (Кладе руки йому на плечі.) Чому ж ти не скажеш -

«дякую»?

РОБЕРТ

(зітхаючи)

Усе, моє життя скінчилося.

БЕРТА

Ой, не кажи так, Роберте!

РОБЕРТ

Усе, усе. Я хочу покінчити з ним, бо я більше так не можу.

БЕРТА

(трохи стривожено)
Не будь дурнем!

РОБЕРТ

(притискає її до себе)

Так, завершити все це -

смертю. Зірватися з величезної

високої скелі прямо вниз, у це море.
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БЕРТА

Будь ласка, Роберте...

РОБЕРТ

Та падати, слухаючи музику в обіймах жінки, яку я

кохаю, - море, музика і смерть.

БЕРТА

(вдивляючисьу його очі)

Жінки, яку ти кохаєш?

РОБЕРТ

(поспішно)
Я хочу поговорити з тобою, Берто, сам на сам, і не тут.
Ти прийдеш?

БЕРТА

(з опущеними очима)
Я теж хочу поговорити з тобою.

РОБЕРТ

(ніжно)

Так, дорога, я знаю. (Цілує її знову.) Я поговорю з тобою

і скажу тобі все. А потім я буду цілувати тебе довгими-

довгими поцілунками - коли ти прийдеш до мене -

довгими солодкими поцілунками.

БЕРТА

Куди?

РОБЕРТ

(з пристрастю)
У твої очі. У твої губи. У все твоє божественне тіло...

БЕРТА

(вириваючись з його обіймів,у збентеженні)
Я мала на увазі, куди ти хочеш, щоб я прийшла?
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РОБЕРТ

До мене додому
- але не туди, де живе моя мати. Я

напишу тобі адресу. Ти прийдеш?

БЕРТА

Коли?

РОБЕРТ

Сьогодні ввечері. Між восьмою і дев ятою. Приходь. Я

буду чекати на тебе цієї ночі. І кожної ночі. Ти прийдеш?

Він цілує її з пристрастю, тримаючи їїголовуміж

долонями. Через кілька секунд вона вивільняється. Він сідає.

БЕРТА

Хвіртка відчинилася.

РОБЕРТ

(з напруженням)
Я буду чекати на тебе.

Він бере записку зі столу. Берта повільно відступає від

нього. З саду заходить Річард.

РІЧАРД
(йдучи назустріч, знімає капелюха)

Добрий день!

РОБЕРТ

(піднімається, з нервовою дружелюбністю)

Добрий день, Річарде!

БЕРТА

(біля столу, беручи букет)

Подивися, які чудові троянди приніс мені містер Хенд.

РОБЕРТ

Боюся, вони надто пишні.
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РІЧАРД

(раптово)

Почекайте на мене півхвилини, добре?

Він повертається і швидко заходить до свого кабінету.
Роберт дістає з кишені олівець і пише на записці кілька

слів, після чого швидко дає її Берті.

РОБЕРТ

(квапливо)
Ось адреса. Сідай на трамвай на Ленсдаун Роуд і потім

попроси, щоб тебе висадили десь поруч.

БЕРТА

(беручи записку)
Я нічого не обіцяю.

РОБЕРТ

Я буду чекати. (Річард повертається з кабінету.)

БЕРТА

(виходячи)
Я повинна поставити ці троянди у воду.

РІЧАРД
(даючи їй свій капелюх)

Обов'язково. І, будь ласка, повісь мій капелюх на вішалку.

БЕРТА

Отже, я залишаю вас сам на сам для вашої бесіди.
(Оглядаючись.) Вам що-небудь потрібно? Цигарки?

РІЧАРД

Дякую, вони тут є.

БЕРТА

Тоді я йду?
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Вона виходить до вітальні з капелюхом Річарда, який

вона залишає там, після чого відразу ж повертається;
потім зупиняється на мить біля туалетного

столика, кладе записку назаду шухляду, замикає її та, взявши

троянди і поклавши ключ від шухляди намісце, виходить

направо. Роберт проходить попереду неї, щоб відчинити
для неї двері. Вона киває і виходить.

РІЧАРД

(вказуючи на стілець біля маленького столика праворуч)
Твоє почесне місце.

РОБЕРТ

(сідає)

Дякую! (Проводячи долонею полову.) Господи, як же
сьогодні тепло! Ця спека викликає в мене біль в очах. Бона

їх засліплює.

РІЧАРД

Мені здається, що з опущеними жалюзі зараз у кімнаті

досить темно, але якщо ти хочеш...

РОБЕРТ

(швидко)

Ні, ні. Я знаю, від чого це. Це тому, що мені доводиться

працювати ночами.

РІЧАРД
(сідає на диван)

Ти повинен це робити?

РОБЕРТ

(зітхає)
На жаль, так. Мені треба переглядати частину випуску

кожну ніч. Та ще й мої власні передовиці. Наближається
важливий момент - і не тільки тут.
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РІЧАРД
(після невеликої паузи)

Є якісь новини?

РОБЕРТ

(іншим голосом)
Так. Я хочу поговорити з тобою серйозно.
Сьогоднішній день може бути для тебе дуже важливим

- точніше,

сьогоднішній вечір. Я зустрічався з віце-канцлером
сьогодні вранці. Він найвищої думки про тебе, Річард. Він

сказав, що прочитав твою книгу.

РІЧАРД

Він купив її чи позичив у когось?

РОБЕРТ

Сподіваюся, що купив.

РІЧАРД

Мені треба запалити цигарку. Поки що в Дубліні було
продано тридцять сім екземплярів.

Він дістає сигарету з коробки на столі й запалює.

РОБЕРТ

(з безнадійністю в голосі)
Усе зрозуміло, на сьогодні питання вичерпане. Ти зараз

знову одягнув свою залізну маску.

РІЧАРД

Давай я дослухаю тебе до кінця.

РОБЕРТ

(знову серйозно)

Річарде, ти занадто недовірливий. Це - твій недолік.
Віце-канцлер запевнив мене, що він, як і всі інші,
ставиться до тебе якнайкраще. Він каже, що ти - найсильніша
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кандидатура на цю посаду. Насправді, він сказав мені,

що якщо тебе висунуть, то він зробить усе можливе для
тебе в сенаті. Ну і я... звичайно, зроблю все, що потрібно
і в пресі, і по приватих каналах. Я ставлюся до цього як

до свого громадського обов'язку. Кафедра романської
літератури належить тобі по праву як ученому, як

літературній особистості...

РІЧАРД

А які умови?

РОБЕРТ

Умови? Ти маєш на увазі майбутнє?

РІЧАРД

Ні, я маю на увазі минуле.

РОБЕРТ

(невимушено)
Той епізод з твого минулого вже забутий. Ти зробив це

під впливом пориву. Ми всі буваємо імпульсивними.

РІЧАРД
(дивиться на нього)

Тоді, дев ять років тому, ти назвав це актом безглуздя.
Ти сказав мені, що я беру на свою душу тягар.

РОБЕРТ

Я помилявся. Стан речей такий, усі знають, що стільки-

то років томути втік звідси з молодою дівчиною... Як би

це сказати... З молодою дівчиною, яка була тобі не

зовсім рівня. (Доброзичливо.) Пробач мене, Річарде, це не

моя думка і не мої слова. Я лише вживаю мову людей,
чиїх поглядів я не поділяю.

РІЧАРД

Як під час того, коли ти пишеш одну зі своїх статей.
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РОБЕРТ

Можна сказати й так. Звісно, це створило свого часу

велику сенсацію. Загадкове зникнення. Моє ім'я також

згадувалося
- як твого друга в той славнозвісний

момент. Природно, вони всі думали, що я зробив це, через

помилкове почуття дружби. Так, усе це відомо. (З
деяким хвилюванням.) Але те, що сталося потім - ні.

РІЧАРД

Ні?

РОБЕРТ

Звичайно, це твоя особиста справа, Річарде. Але ж зараз
ти вже не такий молодий, як тоді. Цей вираз

- цілком у
стилі моїх передовиць, хіба не так?

РІЧАРД

Мене цікавить - ти хочеш чи не хочеш, щоб я засудив
своє минуле?

РОБЕРТ

Я думаю про твоє майбутнє життя тут. Я розумію твоє

почуття власної гідності й свободи, але я розумію і їхню

точку зору. Однак вихід є, і він простий. Утримуйся від
спростування будь-яких чуток, які ти можеш почути

про те, що було... і чого не було після твого від їзду. А

решту дозволь зробити мені.

РІЧАРД

Ти пустиш ці чутки?

РОБЕРТ

Так, я. І нехай допоможе мені в цьому Бог.

РІЧАРД
(стежачи за ним)

Заради світських умовностей?
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РОБЕРТ

Заради дечого ще - нашої дружби, нашої вічної дружби.

РІЧАРД

Дякую тобі.

РОБЕРТ

(трохи ображено)
І я скажу тобі всю правду.

РІЧАРД
(посміхається йуклоняється)

Так. Скажи, будь ласка!

РОБЕРТ

Не тільки заради тебе. А ще заради твоєї нинішньої

супутниці життя.

РІЧАРД

Я розумію.

Він м'яко вчавлює недопалоку попільничку, а потім

нахиляється вперед, повільно потираючи руки.

РІЧАРД

А чомуж заради неї?

РОБЕРТ

(теж схиляючисьуперед, тихим голосом)

Річарде, чи достатньо ти був справедливий до неї? Ти

скажеш, що це був її вільний вибір - але чи дійсно вона була
вільнау своємувиборі?Адже вона булатодіпросто
дівчисько. Вона б погодилася на все, що ти їй не запропонував би.

РІЧАРД

(посміхаючись)

Якщо сказати це інакше, вона пропонувала мені те, на

що я б не погодився.
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РОБЕРТ

(хитає головою)
Я пам'ятаю це. Але вона поїхала з тобою. Однак чи було
це її вільним вибором? Дай мені відверту відповідь.

РІЧАРД

(повертаючись до нього, спокійно)
Я вступив у боротьбу за неї проти всього, що ти казав чи

міг сказати, і я переміг.

РОБЕРТ

Так, ти переміг.

РІЧАРД
(підводиться)

Вибач мене за забудькуватість. Чи не хочеш ти трохи
віскі?

РОБЕРТ

Усе приходить до того, хто терпляче чекає.

Річард прямує до буфету, приносить невеликий піднос з

графином та келихами і ставитьусе це на стіл.

РІЧАРД
(знову сідає, відкидаючись на спинку дивана)

Ти сам себе почастуєш?

РОБЕРТ

(наливає собі)
А ти не питимеш? Певен, що ні? (Річард хитає головою.)
Господи, коли я думаю про наші несамовиті ночі тоді,
давно -

про довгі розмови, плани, пиятики, веселощі...

РІЧАРД

Так, у нашому домі.



55 . Дія перша

РОБЕРТ

Він зараз належить мені. Я не продаю його з того часу,
хоча й буваю там нечасто. Якщо ти захочеш його

побачити, лише дай мені знати. Ти дійсно повинен прийти
туди якось. І все буде знову

- як у старі часи. (Він
піднімає келих і п'є.) Твоє здоров я!

РІЧАРД

Це був не тільки будинок веселощів, адже він повинен

був стати порогом нового життя. (Роздумуючи) І в ім я

цього були скоєні всі наші гріхи.

РОБЕРТ

Гріхи! Пияцтво і богохульство (показує) - мною.

Пияцтво й єресь, але набагато гірші (знову вказуючи) -

тобою. Ти ці гріхи маєш на увазі?

РІЧАРД
І деякі інші.

РОБЕРТ

(недбало, трохи запнувшися)
Ти говориш про жінок. У мене немає докорів сумління.
Можливо, у тебе вони є - кожен з нас мав ключ для таких

випадків. (Зловтішно) Що, ти каєшся з того приводу?

РІЧАРД
(роздратовано)

По-твоєму, це все було цілком природним?

РОБЕРТ

Для мене це цілком природно - цілувати жінку,яка мені

подобається. Ачому ні? Адже вона здається мені красивою.

РІЧАРД
(крутить в руках диванну подушку)

Ти цілуєш усе, що здається тобі красивим?
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РОБЕРТ

Усе-усе, що можна поцілувати. (Він бере плоский камінь,
який лежить на столі.) Оцей камінь, наприклад. Він

прохолодний, гладкий і вишуканий - як жіноча скроня.
Він мовчазливий, він відчуває нашу пристрасть; і він -

красивий. (Він притискає його до вуст) І тому я цілую
його - бо він красивий. А що таке жінка? Таке саме

творіння природи, як і камінь, квітка або птах. І мій

поцілунок - це акт поваги.

РІЧАРД

Поцілунок -

це акт єднання між чоловіком і жінкою. І

навіть якщо відчуття краси часто веде нас до бажання,
хіба ти можеш стверджувати, що красиве

-

це все, чого

ми бажаємо?

РОБЕРТ

(притискаючи камінь до чола)
Ти забезпечиш мені головний біль, якщо змусиш мене

сьогодні думати. Сьогодні я на це нездатний. Я почуваю
себе вельми просто, занадто тривіально. Але, врешті-
решт, що є найбільш привабливим навіть у найвродли-
вішій жінці?

РІЧАРД

Що?

РОБЕРТ

Це не ті якості, які в неї є, а в інших жінок немає, а саме

ті, які в неї збігаються з іншими. Я маю на увазі... най-

звичайніше. (Перевернувши камінь, він притискає його

до чола іншим боком) Те, як її тіло виділяє тепло при

натисканні, рух її крові, швидкість того, як її травлення
змінює те, що вона їсть, у те.., що повинно

залишитися неназваним. (Сміючись) Я почуваюся сьогодні дуже

приземлено. Напевно, ця ідея ніколи не спадала тобі на

думку?
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РІЧАРД
(сухо)

Багато ідей народжується в голові чоловіка, який

прожив з жінкою дев ять років.

РОБЕРТ

Так. Певно, справді багато... Цей красивий прохолодний
камінь допомагає мені. Він у вас тут лежить як прес-
пап є чи як засіб від головного болю?

РІЧАРД

Берта знайшла його колись на узбережжі. Вона теж

каже, що він красивий.

РОБЕРТ

(повільно кладе камінь на місце)
Вона має рацію.

РІЧАРД

Це все, що ти мені хотів сказати?

РОБЕРТ

(поспішно)
Є дещо інше. Віце-канцлер через мене запрошує тебе

повечеряти в нього вдома сьогодні ввечері. Ти знаєш,

де він живе? (Річард киває.) Я думав, що ти міг забути.
Звичайно, усе це лише як приватна зустріч. Він хоче ще

раз зустрітися з тобою і надсилає тобі найщиріше
запрошення.

РІЧАРД

0 котрій годині?

РОБЕРТ

0 восьмій. Утім, він, як і ти сам, дуже вільна й

невимушена людина стосовно часу. Послухай, Річарде, тобі

справді треба піти до нього. Ось і все. Я відчуваю, що
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сьогоднішній вечір буде поворотним пунктом у твоєму
житті. Ти будеш жити тут, працювати тут, мислити тут і

ти будеш ушанованим тут
-

серед свого народу.

РІЧАРД

(посміхаючись)
Я вже майже уявляю двох місіонерів, що через сто років
їдуть звідси до Сполучених Штатів, щоб збирати кошти
на мою статую.

РОБЕРТ

(погоджуючись)
Колись я написав маленьку епіграму щодо статуй. Усі

статуї поділяються на два види. (Він схрещує руки на

грудях.) Одна статуя каже: «Як же мені звідси злізти?», а

інша (він опускає ліву руку вниз, простягаючи праву

вперед і повертаючи голову в бік) заявляє: «За моїх часів, ця
гнойова купа була ось такої висоти».

РІЧАРД

Мені, будь ласка, поставте останню.

РОБЕРТ

(ліниво)
Ти не даси мені одну з отих твоїх довгих сигар?

Річард бере вірджинську сигару з коробки на столі і

передає її Роберту зуже витягнутою соломинкою.

РОБЕРТ

(прикурюючи)

Ці сигари європеїзують мене. Якщо Ірландія мусить

стати Новою Ірландією, вона спочатку повинна стати

європейською країною. І саме для цього тут потрібен
ти, Річарде. Колись нам треба буде вибирати між

Англією та Європою. Я - нащадок темноволосих чужоземців,
і ось чому мені подобається бути тут. Можливо, я мис¬
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лю як дитина, але де ще в Дубліні я можу насолодитися

контрабандною сигарою на зразок цієї або філіжанкою
чорної кави? Людина, яка п'є чорну каву, стане

господарем Ірландії. А зараз я наллю собі лише сто грамів цього

віскі, щоб показати тобі відсутність будь-якої ворожості.

РІЧАРД
(вказує)

Почастуй себе, будь ласка.

РОБЕРТ

(наливає)

Дякую, (Він випиває і продовжує як раніше.) І ось ти теж,

ця твоя манера сидіти, відкинувшись на дивані, а також
голос твого сина, та й сама Берта. Ти дозволиш мені

називати її так, Річарде? Як старому другу вас обох?

РІЧАРД

Так, чомуж ні?

РОБЕРТ

(з пожвавленням)
У тобі палає те несамовите обурення, яке краяло серце

Свіфта. Ти зійшов до нас з вишнього світу, Річарде, і ти

переповнився шаленим обуренням, коли побачив, яким
низьким і лякливим є життя. У той час як я... Можна я

скажу тобі?

РІЧАРД

Звичайно.

РОБЕРТ

(з лукавством)
У той час як я піднявся зі світу нижнього і був
наповнений подивом, коли виявив, що люди взагалі можуть

мати якісь спокутні властивості.
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РІЧАРД
(раптово підібравшись, спирається ліктями на стіл)

Отже, ти - мій друг. Це так?

РОБЕРТ

(серйозним тоном)
Я боровся за тебе весь час, поки тебе тут не було.
Боровся, щоб повернути тебе. Я захищав твоє місце тут, і я

буду боротися за тебе й далі, тому що вірю в тебе, вірю,
як учень вірить у вчителя. Мені немає чого більше
додати. Можливо, це здається тобі дивним... Дай мені сірник.

РІЧАРД
(запалює сірник і простягає йому)

Проте є таки віра більш дивна, ніж віра учня у свого

вчителя.

РОБЕРТ

Яка?

РІЧАРД

Це віра вчителя в учня, який повинен його зрадити.

РОБЕРТ

Церква втратила в тобі теолога, Річарде. Але мені

здається, що ти занадто пильно намагаєшся вдивлятися в

життя. (Він піднімається, злегка стиснувши лікоть

Річарда.) Будь веселіше! Життя цього не варте.

РІЧАРД

(не встаючи)
Ти йдеш?

РОБЕРТ

Так, мушу. (Він обертається і говорить доброзичливим
тоном) Отже, усе залагоджено. Ми зустрічаємося
ввечері у віце-канцлера. Я завітаю туди десь о десятій. Тоб¬
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то ви спочатку зможете побути наодинці близько

години. Ти дочекаєшся мого приходу?

РІЧАРД

Добре.

РОБЕРТ

Дай мені ще один сірник і я буду щасливий.

Річард запалює ще один сірник, дає його Роберту, а сам

підводиться. Через двері ліворуч заходить Арчіу
супроводі Беатріс.

РОБЕРТ

Поздоров мене, Бетті! Я переконав Річарда.

АРЧІ

(йдучи до дверей праворуч, вигукує)

Мама, міс Джастіс йде.

БЕАТРІС

З чим тебе поздоровити?

РОБЕРТ

З перемогою, звичайно. (М яко поклавши руку на плече

Річарду.) Нащадок Арчібальда Гамільтона Роуена1
нарешті прибув додому.

РІЧАРД

Я не є нащадком Гамільтона Роуена.

РОБЕРТ

Та яка різниця?

Через двері справа заходить Берта, несучи троянди у
вазі.

1
Сер Гамільтон Роуен (1805-1865) - ірландський астроном і математик.
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БЕАТРІС

Невже містер Роуен нарешті..?

РОБЕРТ

(повертаючись до Берти)

Сьогодні ввечері Річард йде на вечерю до

віце-канцлера, який, я думаю, вже наказав закласти найкращого
бичка. Сподіваюся, що це буде ростбіф. І вже наступного
навчального року всі побачать нащадка тезки такого-

то, такого-то й так далі на чолі кафедри нашого

університету. (Він простягає руку) Гарного тобі дня, Річарде!
Побачимося ввечері.

РІЧАРД

(торкаючись до неї)
На вулиці Філіппі.

БЕАТРІС

(теж стискаючи руку Річарду)
Вітаю вас, містере Роуен!

РІЧАРД

Дякую. Однак не вірте йому.

РОБЕРТ

(жваво)

Вірте мені, вірте. (Берті.) Доброго вам дня, місіс Роуен!

БЕРТА

(тиснучи його руку)

Дякую вам. (До Беатріс) А ви що, не залишитеся на чай,
міс Джастіс?

БЕАТРІС

Ні, дуже дякую. (Прощається.) Мені час йти. Доброго
вам дня! До побачення, Арчі! (Прямує до дверей.)
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РОБЕРТ

Адьє, Арчибальд!

АРЧІ

Адьє!

РОБЕРТ

Стривай, Бетті, я піду з тобою.

БЕАТРІС

(виходячи з Бертою направо)

О, не турбуйся!

РОБЕРТ

(прямуючи за нею)
Але я наполягаю - як твій кузен.

Берта, Беатріс і Роберт виходять через двері ліворуч.
Річард стоїтьу нерішучості біля столу. Арчі закриває двері,
що ведутьу передпокій і, підійшовши до нього, смикає його

за рукав.

АРЧІ

Послухай, тату!

РІЧАРД
(неуважно)

У чому справа?

АРЧІ

Я хочу тебе про дещо попросити.

РІЧАРД
(сідаючи на край дивана, продовжує дивитися перед собою)

Про що ж?

АРЧІ

Попроси маму відпустити мене покататися вранці з

молочником.
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РІЧАРД

З молочником?

АРЧІ

Так. На його візку. Він казав, що дозволить мені

поправити, коли ми виїдемо на порожню дорогу. Кінь - це

дуже гарна істота. Можна мені з ним поїхати?

РІЧАРД

Так.

АРЧІ

Спитай маму зараз, чи можна мені буде поїхати. Спитаєш?

РІЧАРД
(кидає погляду напрямку дверей)

Спитаю.

АРЧІ

Він сказав, що покаже мені корів, які пасуться в нього в

полі. Знаєш, скільки в нього корів?

РІЧАРД

Скільки?

АРЧІ

Одинадцять! Вісім червоних і три білі. Але одна з них

зараз хвора. Хоча ні, не хвора
- вона просто тільки-но

народилася.

РІЧАРД

Кажеш, корови?

АРЧІ

(з жестом)

Ну не бики ж! Адже бики не дають молока. Одинадцять

корів. Вони повинні давати багато молока. А що змушує

корову віддавати молоко?
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РІЧАРД
(бере його руку)

Важко сказати. А ти розумієш, що це взагалі значить -

віддавати що-небудь?

АРЧІ

Віддавати? Так.

РІЧАРД

Поки ти щось маєш, у тебе це можуть відібрати.

АРЧІ

Хто? Грабіжники?

РІЧАРД

Але коли ти віддаєш що-небудь, ти це даруєш. І ніякий

грабіжник вже не зможе забрати це в тебе. (Він схиляє

голову і притискає синову долоню до своєї щоки.) І коли

ти віддав щось, тоді це вже є навічно твоє. Воно буде
твоїм завжди. Ось що це значить - віддавати.

АРЧІ

Але ж тато!

РІЧАРД

Що?

АРЧІ

Як же грабіжник може пограбувати корову? Адже його

всі побачать. Хіба що може вночі?

РІЧАРД

Так, уночі.

АРЧІ

А тут теж є грабіжники, як у Римі?
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РІЧАРД

Бідні люди є скрізь.

АРЧІ

І в них є револьвери?

РІЧАРД
Ні.

АРЧІ

А ножі? Ножі вони мають?

РІЧАРД
(суворо)

Так, так. І ножі й револьвери.

АРЧІ

(вивільняє руку)
Спитай маму прямо зараз. Вона йде сюди.

РІЧАРД
(з наміром вставати)

Спитаю.

АРЧІ

Ні, тату, сиди. Почекай тут і спитай її, коли вона

повернеться. А я тим часом буду в саду.

РІЧАРД
(знову відкидається на спинку)

Добре! Йди!

АРЧІ

(швидко цілує його)

Дякую!

(Він стрімко вибігає через задні двері, що ведуть до саду.
Через двері зліва заходить Берта. Вона підходить до
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столу і стоїть біля нього, перебираючи пелюстки

троянд і дивлячись на Річарда.)

РІЧАРД
(спостерігаючи за нею)

Ну так що?

БЕРТА

(з відсутнім виглядом)

Що? Він сказав, що я йому подобаюся.

РІЧАРД
(упираючись підборіддяму долоні)

Ти показала йому записку?

БЕРТА

Так. Я запитала, що це означає.

РІЧАРД

І що ж він відповів?

БЕРТА

Він сказав, що я мушу це знати сама. Я відповіла, що про

дещо здогадувалася. Тоді він сказав, що я йому шалено

подобаюся. Що він вважає мене красивою
- і таке інше.

РІЧАРД

З якого часу!

БЕРТА

(знову з відсутнім виглядом)

Що з якого часу?

РІЧАРД
З якого часу ти йому подобаєшся?
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БЕРТА

Завжди, він сказав, але особливо - відтоді, як ми

повернулися. Він сказав, що я схожа на місяць у цій
блідо-ліловій сукні. Ти про мене говорив з ним?

РІЧАРД
(м'яко]

Ні, про звичайні речі. Не про тебе.

БЕРТА

Він дуже хвилювався. Ти бачив?

РІЧАРД

Так, я бачив. Але що було далі?

БЕРТА

Він попросив у мене руку.

РІЧАРД

(посміхнувшись]

Пропонуючи заміж?

БЕРТА

(посміхнувшись]

Ні, просто потримати.

РІЧАРД

І ти погодилася?

БЕРТА

Так. (Відриваючи кілька пелюсток.] Потім він попестив її

і спитав, чи дозволю я поцілувати її. Я дозволила.

РІЧАРД
І?

БЕРТА

Потім він запитав, чи може він обійняти мене - хоча б

один раз? А потім...
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РІЧАРД

А потім?

БЕРТА

Він обняв мене однією рукою.

РІЧАРД
(на мить нерухомо дивиться на підлогу,

а потім знову на неї}
А потім?

БЕРТА

Він сказав, що в мене гарні очі. І запитав, чи можна йому
поцілувати їх. (Зробивши жест} Я сказала: «Цілуй».

РІЧАРД

І він поцілував?

БЕРТА

Так. Спочатку одне око, а потім і друге. (Вона раптово
замовкає} Скажи мені, Діке, це все тебе якось турбує?
Адже я сказала тобі, що не хочу цього робити. Мені

здається, ти тільки робиш вигляд, що тебе це не

стосується. А ось мене це точно не стосується.

РІЧАРД

(спокійно}
Я знаю, люба. Але я хочу з ясувати для себе, що відчуває
і про що думає він. Як, до речі, й ти.

БЕРТА

(вказує на нього}

Пам'ятай, що саме ти дозволив мені продовжувати це. І

я розповідала тобі все, що траплялося.

РІЧАРД
(тим самим тоном}

Я це знаю, люба. Але що ж було далі?
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БЕРТА

Він запитав, чи можна мене поцілувати. Я сказала:

«Цілуй».

РІЧАРД
А потім?

БЕРТА

(зминаючи повну долоню пелюсток)
Потім він поцілував мене.

РІЧАРД

У губи?

БЕРТА

Один чи два рази.

РІЧАРД

Довгими поцілунками?

БЕРТА

Досить довгими. (Роздумує.) Так, особливо останній раз

РІЧАРД
(повільно потирає руки, потім запитує)

Тільки губами? Або ще якось?

БЕРТА

Так, останній раз.

РІЧАРД

А тебе він просив поцілувати його?

БЕРТА

Так, він просив.

РІЧАРД

І ти поцілувала?
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БЕРТА

(вагається, потім дивиться йомуу вічі)
Так. Я поцілувала його.

РІЧАРД

Як?

БЕРТА

(знизавши плечима)

Звісно, що просто.

РІЧАРД

Чи була ти збуджена?

БЕРТА

Ну, ти можеш здогадуватися. (Раптово нахмурюючи

брови.) Не дуже... Я б не сказала, що його губи надто

витончені... І все ж таки я була збуджена. Але не так, як із

тобою, Діке.

РІЧАРД

А він?

БЕРТА

Чи був він збуджений? Думаю, так - він зітхав та

страшенно нервував.

РІЧАРД
(підпираючи лоб долонею)

Зрозуміло.

БЕРТА

(підходить до дивана і стає близько Річарда)
Ти ревнуєш?

РІЧАРД
(не змінюючи пози)

Ні.
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БЕРТА

(тихо]
Ти ревнуєш, Діке.

РІЧАРД

Ні. До чого мені ревнувати?

БЕРТА

До того, що він цілував мене.

РІЧАРД
(підводить голову)

І це все?

БЕРТА

Так, усе. Крім того, він запитав, чи згодна я з ним

зустрітися.

РІЧАРД

Десь за містом?

БЕРТА

Ні. У його будинку.

РІЧАРД
(здивовано)

Невже там, де він живе з матір ю?

БЕРТА

Ні, у його власному будинку. Він написав для мене адресу.

Вона йде до столика, дістає ключ з вази для квітів,

відчиняє шухляду і повертається з запискою.)

РІЧАРД
(частково звертаючись до себе)

У нашому котеджі.
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БЕРТА

(передає йому записку)
Ось.

РІЧАРД
(читає її)

Так. У нашому котеджі.

БЕРТА

У вашому..?

РІЧАРД

Ні, це я просто так його називаю. (Дивлячись на неї.) Той
самий котедж, про який я так часто розповідав тобі і

від якого в кожного з нас було по ключу. Зараз він

належить йому. Це те місце, де в минулому ми проводили
шалені ночі, розмовляючи, пиятикуючи і будуючи
плани - тоді. Дійсно, це були шалені ночі; ми проводили їх

разом
- він і я. (Він кидає записку на диван і підводиться.)

А інколи - і я один. (Пильно дивиться на неї.) Але не

зовсім один. Я розповідав тобі. Ти пам ятаєш?

БЕРТА

( шоковано)

Це те саме місце?

РІЧАРД

(відходить від неїна кілька кроків і зупиняється нерухомо,

розмірковуючи і тримаючись рукою за підборіддя)
Так.

БЕРТА

(знову беручи записку)

Де це розташовано?

РІЧАРД
Хіба ти не знаєш?
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БЕРТА

Він сказав мені сісти в трамвай на Ленсдаун Роуд і потім

попросити водія висадити мене біля цього місця. Там...

що - злачний квартал?

РІЧАРД

Ні, там просто дачі. (Він повертається до дивана і сідає.)
Ну і що ти відповіла йому?

БЕРТА

Нічого. Він сказав, що буде чекати.

РІЧАРД

Сьогодні ввечері?

БЕРТА

Він сказав, що кожного вечора, він сказав: між восьмою

й дев ятою.

РІЧАРД

І саме тому я мушу йти сьогодні ввечері на зустріч...
Професор! Щодо призначення, яке мені потрібно
вимолювати. (Дивлячись на неї.) Сьогоднішня зустріч
організована ним на час між восьмою і дев ятою. Дивно, чи не

так? Той самий час.

БЕРТА

Дуже дивно.

РІЧАРД

Він запитував тебе, чи підозрюю я про що-небудь?

БЕРТА

Ні.

РІЧАРД

Він згадував моє ім я?
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БЕРТА

Ні.

РІЧАРД

Жодного разу?

БЕРТА

Не пам ятаю.

РІЧАРД
(різко встаючи)

Так! Усе зрозуміло ясно!

БЕРТА

Що зрозуміло?

РІЧАРД
(ходячи вперед і назад)

Він - брехун, злодій і дурень! Усе зрозуміло ясно!

Звичайний злодій! Хто ж він ще? (Різко засміявшись.) Ось -

мій чудовий друг! А також - патріот! Але ж він -

просто

злодій, і ніхто інший! (Він зупиняється, засовуючи руки в

кишені.) Та до цього ще й дурень!

БЕРТА

(дивлячись на нього)
І що ти збираєшся робити?

РІЧАРД
(уривчасто)

Піти за ним. Знайти його. Сказати йому все. (Спокійно.)
Кількох слів буде достатньо. Злодій і дурень.

БЕРТА

(кидає записку на диван)
Я все зрозуміла!
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РІЧАРД
(повертаючись)

Ти про що?

БЕРТА

(із запалом)

Це робота самого диявола!

РІЧАРД

Його робота?

БЕРТА

(кидаючи записку на диван)

Ні, твоя! Це робота диявола налаштовувати його

проти мене точно так, як ти намагався налаштувати проти
мене мою власну дитину. Однак тобі це не вдалося.

РІЧАРД
Як? В ім я Бога, як?

БЕРТА

(збуджено)
Ось так, так. Саме так, якя сказала. Усі це бачили.

Кожного разу, коли я намагалася хоч трохи виправити Арчі, ти

продовжував свої дурниці, говорячи з ним, нібито він -

доросла людина. Ти псував бідну дитину чи принаймні
намагався це зробити. А я, звичайно, була жорстокою

матір ю і лише ти сам його любив. (Із зростаючим
збудженням.) Але тобі не вдалося налаштувати його проти

мене -

проти його власної матері. І знаєш чому? Тому
що він -

занадто природний, щоб це робити.

РІЧАРД

Я ніколи не намагався цього зробити, Берто. Ти же
знаєш, я не можу бути жорстким з дітьми.
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БЕРТА

Це все від того, що ти ніколи не любив свою власну

матір. Проте, незважаючи ні на що, мати - це завжди мати.

Крім тебе, я не чула про жодну людську істоту, яка б не

любила свою мати, ту, що принесла її у цей світ.

РІЧАРД
(тихо наближаючись до неї)

Берто, не говори слів, про які ти будеш потім

шкодувати. Хіба ти не радієш, що мій син любить мене?

БЕРТА

А хто виховав у ньому цю любов? Хто навчив його

вибігати з будинку, зустрічаючи тебе? Хто говорив йому, що
ти йдеш додому з іграшками для нього, тоді як ти ходив
у цей час під дощем, зовсім забувши про нього - та й про
мене? Це робила я. І це я навчила його любити тебе.

РІЧАРД

Так, люба! Я знаю, що це була ти.

БЕРТА

(майже в сльозах)
І тепер ти намагаєшся налаштувати проти мене

кожного. Усе має належати лише тобі. Я мушу виглядати

віроломною та жорстокою для всіх, крім тебе. Тому що

ти використовуєш мою простодушність саме так, як ти

скористався нею першого разу.

РІЧАРД

(запально)
І ти маєш сміливість казати мені це?

БЕРТА

(дивлячись йому в обличчя)
Так, маю! Як тоді, так і зараз. Ти вважаєш, що якщо я

наївна, то ти можеш робити зі мною все що завгодно?
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(Вказуючи на двері.) Іди за ним зараз! Гони його!

Принизь його і примусь мене зневажати. Іди ж!

РІЧАРД
(стримуючи себе)

Ти забуваєш, що я дав тобі цілковиту свободу, яку ти

маєш і зараз.

БЕРТА

(презирливо)

Свободу!

РІЧАРД

Так, цілковиту свободу, але він мусить знати, що мені

все відомо. (М'якше) Я розмовлятиму з ним спокійно.

(З благанням у голосі) Берто, люба, повір мені! Це не

ревнощі. У тебе є повна воля чинити, як ти бажаєш - і

в тебе, і в нього, але не так, як він задумав це. Я не

дозволю йому зневажати тебе. Тиж не хочеш обманювати

мене з ним або ж вдавати, що обманюєш, чи не так?

БЕРТА

Ні, не хочу. (Дивлячись йому в очі) Але хто з нас двох є

тут ошуканцем?

РІЧАРД

З нас двох? Ти маєш на увазі себе й мене?

БЕРТА

(тихим рішучим голосом)
Я знаю, чому ти дозволив мені те, що ти називаєш

цілковитою свободою.

РІЧАРД

Чому?

БЕРТА

Щоб самому мати цілковиту свободу - з тією жінкою.
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РІЧАРД
(роздратовано)

Але ж, Господи, тобі відомо про це вже так давно. Адже
я ніколи не приховував цього.

БЕРТА

Ні, приховував. Я думала, що між вами було щось
подібне до дружби - доти, доки ми не повернулися сюди. І ось

тоді я зрозуміла.

РІЧАРД
Але ж це так і є, Берто!

БЕРТА

(хитає головою)

Ні, не так. Це є чимось набагато більшим, і ось чому ти

даєш мені цілкову свободу. Усе те, що ти пишеш,

просиджуючи там до ночі (вказуючи на кабінет) -

усе це про
неї. І ти називаєш це дружбою?

РІЧАРД

Вір мені, Берто, вір мені, люба. Вір мені так само, як я

вірю тобі.

БЕРТА

(з імпульсивним жестом)
Боже мій, я це відчуваю! Я впевнена в цьому! Що ж ще,

крім кохання, може між вами бути!

РІЧАРД
(тихо)

Ти намагаєшся заштовхнути в мою голову цю

думку, але я попереджаю тебе - я не беру в інших своїх

думок.



80
t ДжеймсДжойс. Вигнанці

БЕРТА

(запально)

Це так, саме так! Ось чому ти дозволяєш йому
продовжувати все це. Звичайно! Бо тебе це не хвилює. Адже
ти кохаєш її.

РІЧАРД

Кохаю! (Зітхнувши, змахує руками і відходить від неї.) Я
не можу з тобою далі сперечатися.

БЕРТА

Не можеш, тому що я маю рацію. (Роблячи кілька кроків
услід за ним.) Що про це можуть сказати люди?

РІЧАРД

(повертається до неї)
Ти думаєш, мене це взагалі хвилює?

БЕРТА

А мене - хвилює. Що б сказав він, якби дізнався? Ти, хто

так багато говорить про ті високі почуття, які ти

відчуваєш до мене, ти сам поводишся так само відносно
іншої жінки. Якщо б він це робив або ж інші чоловіки, я

б могла це зрозуміти, бо вони всі наскрізь брехливі. Але

ти, Діку! Чомуж ти тоді не скажеш йому про це?

РІЧАРД

Можеш сказати ти, якщо бажаєш.

БЕРТА

Я скажу. Я обов язково скажу.

РІЧАРД
(прохолодно)

Він пояснить тобі все.
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БЕРТА

Принаймні, його слова не розминаються з ділом. Він по-

своєму чесний.

РІЧАРД

(висмикує з букета одну з троянд і кидає її до ніг Берти)

Так, звичайно! Саме втілення чесності!

БЕРТА

Можеш бавитися ним стільки, скільки захочеш. Я

розумію все це набагато краще, ніж ти думаєш. І він теж

зрозуміє. Роками ти писав ті довгі листи їй, а вона - тобі.

Роками. Але відтоді як ми повернулися, я зрозуміла це,

і зрозуміла добре.

РІЧАРД

Ні, не зрозуміла. Так само, як і він.

БЕРТА

(зневажливо сміється)
Звичайно! Ні він, ні я не можемо зрозуміти цього. Лише

вона може. Це ж така глибока річ!

РІЧАРД
(гнівно)

Ні він, ні ти - і ні вона! Ніхто з вас!

БЕРТА

(з сильною гіркотою)
Вона зрозуміє! Вона це зрозуміє! Ця хвора!

Вона повертається і відходить до столика справа.

Річард стримуємиттєвий жест. Коротка пауза.

РІЧАРД
(з тягарему голосі)

Берто, стережися вимовляти подібні слова!
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БЕРТА

(повертаючись до нього, збуджено]
Я не хотіла тебе образити! Я співчуваю їй більше, ніж

ти, тому що я жінка. Щиро співчуваю. Але те, що я

сказала,
-

правда.

РІЧАРД

Однак чи є це благородним? Подумай!

БЕРТА

(вказуючи в бік саду]

Це її не можна назвати благородною. І запам ятай зараз

те, що я тобі скажу.

РІЧАРД

Що саме?

БЕРТА

(підходить ближче, більш спокійним тоном]
Ти дав цій жінці дуже багато, Діке! І вона може бути
дійсно гідна цього. До того ж вона здатна зрозуміти все це.

Я знаю, що це так.

РІЧАРД

Ти так вважаєш?

БЕРТА

Так. Однак я думаю, що ти дуже мало отримаєш від неї

взамін - так само, як і від будь-кого з її клану. Запам ятай

мої слова, Діке! Тому що вона не є великодушною, і всі

вони також не є великодушними. От скажи мені, чи все,

що я говорю
- неправильно?

РІЧАРД
(похмуро)

Ні. Не все.
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Вона нахиляється і, піднявши троянду з підлоги,
ставить їїзновуу вазу. Він стежить за нею. З розсувних

дверей праворуч з'являється Бріджит.

БРІДЖИТ
Чай на столі, мадам!

БЕРТА

Дуже добре.

БРІДЖИТ
Пан Арчі в саду?

БЕРТА

Так. Поклич його додому.

Бріджит перетинає кімнату і виходить у сад. Берта
прямує до дверей направо. Біля дивану вона зупиняється
і бере в руки записіу.

БРІДЖИТ

(У саду)

Пане Арчі! Ви маєте йти додому і випити чаю.

БЕРТА

Мені треба туди йти?

РІЧАРД

А ти хочеш?

БЕРТА

Я хотіла б з'ясувати, що йому потрібно. Але чи я мушу

туди йти?

РІЧАРД

Навіщо ти запитуєш мене? Вирішуй це сама.

БЕРТА

Ти наказуєш мені йти?
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РІЧАРД

Ні.

БЕРТА

Ти забороняєш мені йти?

РІЧАРД

Ні.

БРІДЖИТ

(із саду)

Ідіть швидше, пане Арчі! Ваш чай на вас чекає.

Бріджит перетинає кімнату і виходить через розсувні
двері. Берта ховає записку в корсет і повільно йде

вправо. Біля дверей вона зупиняється й обертається.

БЕРТА

Скажи мені не йти, і я не піду.

РІЧАРД
(не дивлячись на неї)

Вирішуй сама.

БЕРТА

У такому разі ти будеш мене звинувачувати?

РІЧАРД
(збуджено)

Ні й ні! Я не буду тебе звинувачувати. Ти вільна. Я не

можу тебе звинувачувати.

(Біля дверей до саду з'являється Арчі.)

БЕРТА

Я тебе не дурила.

Вона виходить через розсувні двері Річард продовжує
стояти біля столу. Арчі, колимати виходить, підбігає до Річарда.
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АРЧІ

(швидко)

Ну що, ти запитав її?

РІЧАРД
(здригаючись)

Про що?

АРЧІ

Чи можна мені поїхати?

РІЧАРД

Так.

АРЧІ

Завтра вранці? Вона сказала «так»?

РІЧАРД
Так. Уранці.

Він обіймає рукою плечі сина і дивиться на нього зверху
з любов'ю.
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ДІЯ ДРУГА

Кімната котеджу Роберта Хенда в Ренелі. Справа
попереду стоїть невелике чорне фортепіано, на підставці
якого лежать відкриті ноти. Далі в глибині

розташовані двері, що ведуть до виходу на вулицю. У стіні

позаду - складні двері до спальні, завішені темними

портьєрами. Біля фортепіано - великий стіл, на якому стоїть

висока керосинова лампа з широким жовтим абажуром.
Стільці з м'якою обивкою розставлені навколо столу.

Трохи ближче розташований невеличкий картонний
столик. Уздовж задньої стіни стоїть книжкова шафа.
Укінці лівоїстіни знаходиться вікно, що виходитьу сад,
а попереду - двері на ганок, які також виходять у сад.

По всій кімнаті розставлені крісла. Біля виходу в сад і

біля складних дверей стоять кімнатні рослини. На

стінах висить багато візерунчастих чорно-білих малюнків

урамках. Управому куткурозташовано буфет, а в

самому центрі кімнати ліворуч від столу стоять кальян, не-

запалена масляна грубка та крісло-качалка. Вечір того
самого дня.

Роберт Хенд у вечірньому вбранні сидить за

фортепіано. Свічки не горять, але на столі запалено лампу. Він

тихо грає на басових клавішах перші такти
Вольфрамової пісні з останньой дії «Тангейзера». Згодом він

зупиняється і, спершись ліктями об край клавіш, розмірковує.

Потім він встає і, витягнувши з-за фортепіано
невеликий пульверизатор, ходить по кімнаті, розприскуючи
в повітря парфум. Він повільно вдихає повітря і потім

кладе пристрій назад за фортепіано. Він сідає на

стілець біля столу і, ретельно пригладжуючи волосся, раз
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чи два зітхає. Потім, засунувши руки в кишені штанів,
він відкидається назад, витягує ноги і чекає. Чути
стукіту вхідні двері. Він швидко підводиться.

РОБЕРТ

(вигукує)

Берто!

Він квапливо виходить через двері направо. Чути звуки
збентеженого вітання. За кілька секунд до кімнати

заходить Роберт, заяким прямує Річард Роуен,який одягнений,
як і раніше, у сірий твідовий костюм. Він тримає в одній

руці темний фетровий капелюх, а в іншій - парасольку.

Перш за все дозволь мені забрати ці твої речі звідси.

Він бере в нього капелюх і парасольку, залишає їху
передпокої і повертається назад.

(Спираючись на стілець.) Ось ти нарешті знову тут. Тобі

пощастило, що ти мене застав. Чому ж ти не попередив
мене сьогодні вдень? Ти завжди страшенно любив

робити сюрпризи. Мабуть, мої спогади про минуле виявилися

занадто яскравими для твого буйного руху. Тільки

подивися, яким поціновувачем мистецтва я став. (Він вказує
на стіни.) А зі старих часів сюди додалося лише

фортепіано. Я саме бренькав на ньому Вагнера, коли ти

прийшов. Аби чим час загаяти. Як бачиш, я готовий лізти за

тебе в бійку. (Сміється.) Я щойно думав про те, як справи

у вас з віце-канцлером. (З перебільшеною тривогою.) Ати

що, йдеш до нього в цьому костюмі? Хоча, я вважаю, це

вже й не так важливо. Гаразд, але що у нас з часом? (Він
дивиться на свій годинник.) Двадцять хвилин на дев яту,
скажу я тобі!
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РІЧАРД

У тебе призначено зустріч?

РОБЕРТ

(нервово сміючись)
Який же ти підозрілий!

РІЧАРД

Тоді можна мені присісти?

РОБЕРТ

Звичайно, звичайно можна. (Вони обидва сідають.)
Принаймні, на кілька хвилин. А потім ми можемо піти до

віце-канцлера разом. Адже ми не пов язані часом, чи

не так? Котра зараз година, цікаво? (Збирається знову
подивитися на годинник; потім зупиняється) Так,

двадцять хвилин на дев яту.

РІЧАРД
(стомлено і сумно]

Твоя зустріч була призначена на цей самий час. Тут.

РОБЕРТ

Яка зустріч?

РІЧАРД

З Бертою.

РОБЕРТ

(дивиться на нього з подивом)
Ти з глузду з їхав?

РІЧАРД

А, може, ти це зробив?

РОБЕРТ

(після тривалої паузи)
Хто тобі сказав?
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РІЧАРД
Вона.

Коротке мовчання.

РОБЕРТ

(тихим голосом)
Так. Напевно, я з глузду з їхав. (Швидко.) Послухай мене,

Річарде. Це величезне полегшення для мене, що ти

прийшов, найвеличезніше. Я запевняю тебе в тому, що,

починаючи з сьогоднішнього полудня, я думав і думав, як

мені припинити все це та не виглядати дурнем.

Величезне полегшення! Я навіть мав намір написати тобі... листа,

кілька рядків. (Раптово.) Але тоді вже було б занадто

пізно... (Проводячи рукою по лобу.) Дозволь мені поговорити

з тобою відверто; дозволь мені тобі все розповісти.

РІЧАРД

Я знаю все. Уже впродовж деякого часу.

РОБЕРТ

З якого часу?

РІЧАРД

З того, як це між вами почалося.

РОБЕРТ

(знову швидко)
Так, я поводився як божевільний. Але це була звичайна
легковажність. Я визнаю, що запрошувати її сюди

сьогодні ввечері було помилкою. Я можу все тобі

пояснити - і я поясню. Достеменно.

РІЧАРД

Поясни мені, що це за такі слова, які ти хотів, але ніколи

не наважувався вимовити перед нею. Якщо ти можеш

чи хочеш мені це сказати.
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РОБЕРТ

(дивиться вниз, потім підводить голову]

Так, я поясню. Я надзвичайно захоплений особистістю

твоєї... хм... твоєї дружини. Ось ці слова. Я можу їх

вимовити. Це не секрет.

РІЧАРД

Адже чомути захотів тримати в секреті твої залицяння?

РОБЕРТ

Залицяння?

РІЧАРД

Твоє наближення до неї, поступово, день за днем, твої

погляди й нашіптування. (Нервово рухаючи руками.)
Тобто, загалом, усі твої залицяння.

РОБЕРТ

(вражено)
Але як ти дізнався про все це?

РІЧАРД

Вона мені розповіла.

РОБЕРТ

Сьогодні вдень?

РІЧАРД

Ні. Я дізнавався про це раз за разом, у міру того, як це

відбувалося.

РОБЕРТ

Ти все знав? Від неї? (Річард киває.) Ти спостерігав за

нами увесь цей час?

РІЧАРД
(дуже холодно)

Я спостерігав за тобою.



91 . Дія друга

РОБЕРТ

(швидко)

Так, я мав на увазі, що ти спостерігав за мнок>1 ти весь час

мовчав! Тобі треба було сказати лише одне слово - щоб

врятувати мене від самого себе. Ти випробовував мене.

(Знову проводить рукою по лобу.) Це було страшне
випробування, воно триває й досі. (Урозпачі) Але, добре, це все

вже в минулому. Це стане мені уроком на все життя. Ти

зараз ненавидиш мене за те, що я зробив, і також за...

РІЧАРД

(спокійно, дивлячись на нього)
Хіба я сказав, що тебе ненавиджу?

РОБЕРТ

А хіба ні? Ти ж мусиш.

РІЧАРД

Навіть якщо б Берта не розповіла мені, я б все одно

дізнався про це. Ти бачив, як швидко я пройшов до свого

кабінету, коли прийшов додому сьогодні вдень?

РОБЕРТ

Так. Я пам'ятаю це.

РІЧАРД

Я зробив це для того, щоб дати тобі час опанувати себе.

Мені було сумно бачити твої очі. І оті троянди. Навіть не

можу сказати чому. Величезний букет троянд, що вже

одцвіли.

РОБЕРТ

Я думав, що мені треба було піднести їх. Це здається

тобі дивним? (Дивиться на Річарда з болісним виразом

обличчя.) Можливо, їх було занадто багато? Це
настільки старомодно й банально?
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РІЧАРД
Саме тому в мене немає ненависті до тебе. Усе це

несподівано викликало в мене сум.

РОБЕРТ

(звертаючись до себе)
І все це -

реально. Усе це відбувається з нами.

Він мовчки дивиться перед собою кілька секунд, неначе

в заціпенінні; потім, не повертаючи голови, продовжує.

РОБЕРТ

І вона теж випробовувала мене, ставлячи на мені

експеримент задля тебе!

РІЧАРД
Ти знаєш жінок краще, ніж я. Вона сказала, що

відчувала до тобі жалість.

РОБЕРТ

(розмірковуючи)
Жаліла мене, оскільки я вже... не є ідеальним коханцем.

Я банальний і старий, як і мої троянди.

РІЧАРД
І як усі чоловікі, ти маєш безрозсудне й блукаюче серце.

РОБЕРТ

(повільно)

Ось, нарешті, ти і сказав своє слово. Ти вибрав
правильний момент.

РІЧАРД
(нахиляється вперед)

Роберте, ну не так же! Не можна було так - ні, тільки

не поміж нами двома. Адже ми дружили роками, ціле
життя. Подумай хоч на мить - з дитинства, з юнацтва...
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Ні, ні. Не в такий же спосіб, як це роблять злодії - вночі.

(Оглядаючись навкруги.) І не в такому місці. Ні, Роберте,
такі речі не для нас.

РОБЕРТ

Який урок! Річарде, я навіть не можу сказати, яке це пог

легшення для мене, що ти виговорився
- і що

небезпека вже позаду. Так, це так. (Дещо невпевнено) Оскільки...

Адже, якщо подумати, у цьому була деяка небезпека й

для тебе теж. Хіба ні?

РІЧАРД

Яка небезпека?

РОБЕРТ

(тим самим тоном)
Не знаю. Ну, якби ти нарешті не почав цю розмову. Якщо
б ти спостерігав і чекав доти, доки...

РІЧАРД
Доки?

РОБЕРТ

(сміливіше)

Доки вона не стала б подобатися мені все більше і більше,
бо я можу тебе запевнити, що все це - лише легковажна

ідея, яка виникла в мене в голові, подобатися настільки,

що я покохав би її. Чи міг би ти в такому разі говорити зі

мною, як зараз? (Річард мовчить. Роберт продовжує все

сміливіше) Усе було б інакше, чи не так? Бо тоді це все

вже могло бути занадто пізно, у той час як зараз
- ще ні.

Що б я міг сказати тобі тоді? Я б зміг лише сказати: Ти -

мій друг, мій дорогий гарний друг. Мені дуже шкода, але

ж я кохаю її. (З раптовим палким жестом) Я кохаю її, і я

заберу її в тебе все одно
-

тому, що я кохаю її.

Якийсь час вони дивляться один на одного мовчки.
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РІЧАРД
(спокійно)

Це ті слова, які я часто чув і в які ніколи не вірив. Ти
маєш на увазі, що ти забрав би її за допомогою крадіжки
чи насильства? Але ти не можеш нічого вкрасти з мого

будинку, бо його двері незамкнені, так само як і

застосувати в ньому силу, бо там ніхто не чинить опору.

РОБЕРТ

Ти забуваєш, що навіть царство небесне схильне до

насильства, а царство небесне можна порівняти з жінкою.

РІЧАРД
(посміхаючись)

Продовжуй.

РОБЕРТ

(невпевнено, але сміливо)
Ти думаєш, що ти володієш правами на неї - на її серце?

РІЧАРД
Аніскільки.

РОБЕРТ

Навіть за всі ті чималі речі, які ти зробив задля неї? Ти

нічого за це не вимагаєш?

РІЧАРД
Нічого.

РОБЕРТ

(після короткої паузи ляпає себе долонею по лобу)

Про що я кажу? Про що я думаю? Я б хотів, щоб ти карав,

проклинав, ненавидів мене - так, як я на це заслуговую.

Ти кохаєш цю жінку. Я пам'ятаю все, що ти говорив мені

про неї стільки років тому. Вона - твоя, ти створив її.

(Несподівано) Ось чому мене теж вабило до неї. Ти маєш

таку силу, що притягаєш мене навіть через неї.
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РІЧАРД

Я слабкий.

РОБЕРТ

(з ентузіазмом)
Ти - слабкий, Річарде? Та ти ж є втіленням сили.

РІЧАРД
(витягує руки)

Доторкнися до цих рук.

РОБЕРТ

(беручи його руки)
Так. Мої сильніші. Та я мав на увазі іншу силу.

РІЧАРД
(сумно)

Я думав, що ти спробуєш забрати її силою. (Він повільно
вивільняє своїруки.)

РОБЕРТ

(енергійно)
Коли нами керує сила пристрасті до жінки, це мить

справжнього божевілля. Ми нічого не бачимо, ні про що

не думаємо
- тільки б нею заволодіти. Можеш називати

це брутальним, тваринним, як тобі завгодно.

РІЧАРД
(трохи сором'язливо)

Я завжди думав, що бажання заволодіти жінкою не є

коханням.

РОБЕРТ

(нетерпляче)

Ще не жив серед нас чоловік, який би не бажав

володіти - мається на увазі фізично - жінкою, яку кохає,, бо це

ж закон природи.
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І

РІЧАРД
(зневажливо)

Ну то й що мені до нього? Хіба це я його проголосив?

РОБЕРТ

Та я не розумію - якщо ти кохаєш... Що ж ще це може

бути?

РІЧАРД
(на мить замислюючись)

Бажання їй добра.

РОБЕРТ

(палко)
А як же ота пристрасть, бажання заволодіти нею, яке

спалює нас вдень і вночі? Ти ж відчуваєш це так само,

як і я. І це не те, про що ти кажеш.

РІЧАРД
А чи маєш ти, Роберте, ту осяйну впевненість, що в

єднанні саме з твоїми думками повинні плинути її думки,

і в єднанні саме з твоїм тілом повинно відчувати світ її

тіло? Чи маєш ти її?

РОБЕРТ

А ти?

РІЧАРД
(схвильовано)

Так, Роберте, колись,я був упевнений. У мене була
впевненість так само осяйна, як упевненість у власному

існуванні, або була така сама осяйна ілюзія.

РОБЕРТ

(обережно)
А тепер?
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РІЧАРД

Коли б зараз така упевненість була в тобі і я- б міг це

відчути...

РОБЕРТ

Що б ти тоді зробив?

РІЧАРД
(тихо]

Пішов би. Тому що ти, а не я, був потрібний би їй тоді.
А я залишився б сам-один, яким і був до зустрічі з нею,

РОБЕРТ

(схвильовано потираючи руками]
Такий собі малесенький тягар на моє сумління!

РІЧАРД
(зануренийу думки]

Коли ти приходив до мене сьогодні, ти зустрів мого

сина - він розповів мені про це. Що саме ти відчув,
побачивши його?

РОБЕРТ

Утіху.

РІЧАРД
І більше нічого?

РОБЕРТ

І більше нічого - якщо, зрозуміло, я не думав про
декілька речей одночасно. Я ж бо такий: коли мій найкращий
друг буде лежати в домовині і я помічу на його обличчі

кумедний вираз, я обов язково посміхнуся. (Удаючи
легкий відчай] Такий ось я - але водночас я буду і

страждати, дуже глибоко страждати.
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РІЧАРД
Ти щойно згадував про сумління... Але все ж таки мій

син сьогодні - він видався тобі просто дитиною чи,

може, янголом?

РОБЕРТ

Ні янголом, ні англосаксом - до речі, ні до перших, ні до

других я не відчуваю особливої прихильності.

РІЧАРД

Гаразд... Цебто, ти ніколи не відчував цієї впевненості?
Навіть з нею? Кажи, мені це важливо це знати.

РОБЕРТ

Розумієш, я відчуваю дещо інше у своєму серці. Я

вірую, що в останній день (якщо він коли-небудь
прийде), коли нас усіх зберуть докупи, Всевишній спитає в

нас саме про це. І ми скажемо у відповідь, що цнотливо

жили тільки з одним із його творінь.

РІЧАРД
(дошкульно)

Брехати Йому?
РОБЕРТ

Чи що ми намагалися це робити. А Він скаже нам таке:

«Дурні! Хто вам сказав, що ви повинні були розділити
себе лише з однією людиною?Я створив вас, щоб ви

могли вільно віддавати себе багатьом, і я накреслив цей
закон своїм перстом на ваших серцях.»

РІЧАРД
І на жіночих серцях теж?

РОБЕРТ

Так, і на жіночих також. Невже ми мусимо ховати своє

серце від пристрасті, яку ми відчуваємо так глибоко? Чи
повинні ми? І невже жінка повинна це робити?
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РІЧАРД
Але ти говориш про тілесне єднання.

РОБЕРТ

Пристрасть між чоловіком і жінкою має доводити до

нього. Ми надто багато думаємо про такі речі, тому що
в наших головах багато упереджень. І тому зараз це
важить для нас не більше, ніж будь-яка інша форма
єднання, наприклад, поцілунок.

РІЧАРД

Якщо це неважливо, чому ти не можеш заспокоїтися

доти, поки не досягнеш свого? Заради чого ти сьогодні

прийшов сюди?

РОБЕРТ

Пристрасть намагається сягнути якомога далі; але,

можеш вірити мені чи ні, я не мав наміру досягнути цієї
мети.

РІЧАРД

Тоді спробуй це зробити - якщо зможеш. Я не спрямую

проти тебе нічого з тієї зброї, яку б світ міг покласти

до моїх рук. І, якщо закон, який Бог накреслив у нас на

серцях, це той закон, який ти тільки-но цитував, то це

стосується і мене, бо я також Його створіння.
(Піднімається і починає ходити по кімнаті. Потім

наближається до дверей та спирається на одвірок. Роберт мовчки

спостерігає за ним.)

РОБЕРТ

Так, я завжди це відчував - і в собі, і в інших.

РІЧАРД
(відсторонено)

Дійсно?
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РОБЕРТ

(з невиразним жестом)

Так, завжди відчував. І що жінка теж має право

спробувати себе з багатьма чоловіками, допоки не знайде
любов. Безсмертна ідея, хіба ж ні? Я планував написати

про це книжку. Я навіть почав її...

РІЧАРД
(тим самим тоном)

Так?

РОБЕРТ

Тому що я був знайомий з однією жінкою, яка, як мені

здавалося, чинила саме так -

впроваджувала цю ідею в

життя. Вона дуже мене цікавила.

РІЧАРД

Коли це було?

РОБЕРТ

Давно - коли ти був за кордоном.

Річард стрімко підводиться і знову починає ходити по

кімнаті.

РОБЕРТ

Як бачиш, я щиріший, ніж ти вважав.

РІЧАРД

Зараз я не хочу, щоб ти думав про цю жінку, ким би вона

не була.

РОБЕРТ

(з легкістю)
Вона є і була дружиною одного біржового маклера.
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РІЧАРД
(обертаючись)

То ти його знаєш?

РОБЕРТ

Дуже близько.

Річард знову сідає на своє місце і нахиляється вперед,
спираючи голову собі на долоні.

РОБЕРТ

(дещо посуваючись на своєму стільці до нього)
А я можу запитати в тебе одну річ?

РІЧАРД

Так, запитуй.

РОБЕРТ

(трохи вагаючись)
Чи траплялось таке, що протягом цих років -

наприклад, коли тебе не було поруч або коли ти десь

подорожував
- ти зраджував їй...з іншою? Я маю на увазі

тільки тілесно, без кохання. Чи траплялося таке колись?

РІЧАРД

Таке траплялося.

РОБЕРТ

І що ж ти робив після цього?

РІЧАРД
(тим самим тоном)

Пригадую перший раз. Я прийшов додому. Була ніч. У

мене вдома панувала тиша. Мій маленький син спав у
себе в кімнаті. І вона також спала. Я розбудив її і

розповів про все. Я плакав біля краю її ліжка; і я розбив цим

її серце.
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РОБЕРТ

Але, Річарде, навіщо ж ти зробив оце?

РІЧАРД

Що? Зрадив її?

РОБЕРТ

Та ні, зізнався їй, розбудив її, щоб розповісти про все. Це
ж розбило їй серце.

РІЧАРД

Вона мусить знати мене таким, який я є.

РОБЕРТ

Але ж ти не такий. То була лише миттєва слабкість.

РІЧАРД
(поринаючи в себе)

І я живив своїм гріхом вогонь її невинності.

РОБЕРТ

(нецеремонно)
Ой, тільки не притягуй сюди гріх і невинність. Ти

зробив її тим, ким вона є. Дивовижною та чудовою

особистістю - принаймні, для мене.

РІЧАРД

(похмуро)
Або я вбив її.

РОБЕРТ

Убив її?

РІЧАРД
Убив незайманість її души.

РОБЕРТ

(нетерпляче)
І слава Богу! Чим би вона була без тебе?
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РІЧАРД

Я спробував дати їй нове життя.

РОБЕРТ

І ти дав їй його. Нове і яскраве життя.

РІЧАРД

Та чи варте це було того, що я відняв у неї: її дівочість, її

сміх, її юну красу, її молоде серце, сповнене сподівань?

РОБЕРТ

(наполегливо)

Безперечно варте. Цілком. (Він деякий час дивиться на

Річарда мовчки.) От якщо б ти нехтував нею, вів

розгнуздане життя, завізши її так далеко лише для того,

щоб спричиняти їй страждання....

Він замовкає. Річард підводить голову й дивиться на нього.

РІЧАРД

Якби я робив що?

РОБЕРТ

(дещо збентежено)

Розумієш, тут ходили плітки про твоє життя за

кордоном -

про твоє шалене життя. Від деяких людей, хто

знав чи зустрічав тебе там або чув про тебе в Римі.

Брехливі плітки.

РІЧАРД
(прохолодно)

Кажи далі.

РОБЕРТ

(нервово засміявшись)

Іноді навіть я вважав її жертвою. (Підлесливо.) Але,
звичайно, Ричард, я завжди знав і відчував, що ти -

людина
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величезного таланту, навіть чогось більшого, ніж

талант. І це було для мене твоїм виправданням, у моїх

очах дуже переконливим.

РІЧАРД

А ти не думав про те, що, можливо, саме сьогодні, саме

зараз я нехтую нею? (Він нервово плескає в долоні і

нахиляється до Роберта.) Бо ж я міг зберігати мовчання,

і вона могла б піддатися тобі врешті-решт - піддатися

цілковито та неодноразово.

РОБЕРТ

(різко відсахнувшись)
Мій шановний Річарде, мій любий друже, присягаюся

тобі, що я не зміг би спричинити тобі страждання.

РІЧАРД

(продовжуючи)
І тоді б ти пізнав душею й тілом, безперервно і в сотні

форм те, що один стародавній теолог, Дане Скутус, якщо
не помиляюсь, назвав смертю духу.

РОБЕРТ

(нетерпляче)

Смертю? Ні! Його ствердженням! Смерть?! Ні, навпаки,

це - найважливіша мить, з якої виходить усе наступне

життя, це
- довічний закон самої природи.

РІЧАРД
А той, інший, як ти його називаєш, закон природи

-

зміна? Що буде тоді, коли ти раптово зміниш своє

ставлення! до неї і до мене; коли її краса чи те, що тобі зараз нею

здається, набридне тобі і коли моя дружба видасться

тобі фальшивою та огидною?

РОБЕРТ

Цього ніколи не трапиться, Річарде, ніколи.
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РІЧАРД

І коли ти відвернешся навіть від себе за те, що колись

знав мене чи мав з нами справу?

РОБЕРТ

(серйозно)
Такого ніколи не буде, Річарде. Будь певен уцьому.

РІЧАРД

(зневажливо)

Мене мало хвилює, трапиться це чи ні. Бо є ще щось,

чого я боюся.

РОБЕРТ

(хитаючи головою)
Ти боїшся? Я не вірю тобі, Річарде. Я пам ятаю тебе

відтоді, як ми були хлопчиськами, і ти ніколи не знав, що

таке внутрішній страх.

РІЧАРД
(кладучи йому руку на лікоть)

Ось уяви собі - вона померла. Ось вона лежить на

моєму ліжку. Я дивлюсь на її тіло -

те, яке я зраджував
брутально і багато разів, але яке також любив і над яким

плакав. І я знаю, що її тіло завжди було моїм відданим

рабом. Лише мені одному вона віддала...

Він замовкає і відвертається, не в силі більше

продовжувати.

РОБЕРТ

Не катуй себе, Річарде, не треба. Вонаж віддана тобі

душею й тілом. Звідки в тобі страх?

РІЧАРД
(повертаючись до нього, майже шалено)

Мій страх
- не в цьому. А в тому, що я будудокоряти собі,

що забрав у неї все, лише собі, тому що ж це не я страж¬
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дав, коли вона віддавала іншому те, що в неї було, але

що вона не могла віддати мені. Тому що це я прийняв
від неї її відданість і зробив її життя біднішим для

кохання. Ось у чому мій страх: що я стою між нею й усіма
моментами її життя, які повинні належати лише їй, між
нею і тобою, між нею і ким завгодно. Але я цього більше

не буду робити. Я не можу і не буду. Я не наважуся.

Задихаючись, він відкидається назад з палаючими

очима. Роберт повільно підводиться і стає позаду стільця.

РОБЕРТ

Слухай, Річарде. Ми сказали все, що повинні були
сказати. Нехай минуле залишиться минулим.

РІЧАРД

(швидко тауривчасто)
Почекай. Я хочу сказати ще одну річ. Оскільки ти також

мусиш знати мене таким, який я є зараз.

РОБЕРТ

Ще одну річ? Яку?

РІЧАРД
Я сказав тобі, що, коли я побачив сьогодні вдень твої

очі, мені стало сумно. Я відчув, як твоя приниженість і

збентеженість з'єднали мене з тобою як брата з братом.
(Напівобертаючись до Роберта.) У цю мить на мене

наринуло усе наше колишнє життя з тобою, і мені

захотілося обійняти тебе.

РОБЕРТ

(глибоко та неочікувано зворушений)

Це так шляхетно з твого боку, Річарде, так мене

вибачити.
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РІЧАРД

(роблячи над собою зусилля)
Я також говорив тобі, що не хотів би, щоб ти робив щось
облудно і таємно проти мене, проти нашої дружби,
проти Берти; щоб ти забирав її в мене підступно, ганебно

і таємно -

у темряві, під покровом ночі, ти, Роберт, мій

найкращий друг.

РОБЕРТ

Так, і це було шляхетно з твого боку

РІЧАРД

Ні, не шляхетно, а підло.

РОБЕРТ

(робить мимовільний жест)
Як це? Чому підло?

РІЧАРД
(знову повертаючисьубік, ще тихішим голосом)

Це те, що я також повинен був сказати тобі. Тому що в

глибині мого негідного серця я прагнув бути зрадженим
тобою й нею -

у темряві, під покровом ночі, таємно,
ганебно і підступно. Бути зрадженим тобою, моїм

найкращим другом, та нею. Я прагнув цього пристрасно й

підло. Я прагнув цього пристрасно й підло - назавжди бути
збезчещеним у своєму коханні та пристрасті, бути...

РОБЕРТ

(схиляючись, закриває Річарду рот)

Досить! Досить! (Потім забираючи руки.) Хоча ні. Говори
далі.

РІЧАРД

Безперервно бути низькою твариною і потім відродити
мою душу з руїн її ганьби.



108
і ДжеймсДжойс. Вигнанці

РОБЕРТ

Так ось чому ти хотів, щоб Берта...

РІЧАРД
(спокійно)

Вона ніколи не припиняла говорити про свою

невинність - так само, як і я завжди говорив про свій гріх,
який мене принижував.

РОБЕРТ

Тобто ти зробив це з гордині?

РІЧАРД

З гордині й низької пристрасті. А також з ще більш

глибокої причини.

РОБЕРТ

(рішуче)
Я зрозумів.

Він повертається до свого місця і, підсуваючи до себе

стілець, відразу починає говорити.

Що ж, усе могло бути інакше, та зараз ми стоїмо тут і

тепер перед миттю, яка звільнить нас обох - мене так

само, як і тебе - від останніх пут того, що називають

мораллю. Бо наша дружба також накладала на мене пути.

РІЧАРД

Вочевидь, дуже легкі.

РОБЕРТ

Так, я діяв у тебе за спиною, таємно. Але більше я не

буду так робити. Чи вистачить у тебе сміливості

дозволити мені діяти вільно і відкрито?
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РІЧАРД

Двобій? Між нами?

РОБЕРТ

(з дедалі більшим збудженням)
Так, битва наших душ, таких несхожих одна на одну,

битва проти всього фальшивого, що є в них і у світі.

Битва твоєї душі проти примари вірності, а моєї -

проти примари дружби. Усе життя -

це двобій, це перемога

людської пристрасті над наказами боягузства. Ти

битимешся зі мною, Річарде? Чи вистачить у тебе

сміливості? Навіть якщо це зруйнує до атомів нашу дружбу,
навіть якщо це розіб є вщент останню ілюзію у твоєму
житті? Вічність минула перед тим, як ми народилися;

інша вічність прийде після нашої смерті. І тільки

блискуча мить пристрасті, пристрасті вільної, безсовісної,
незборимої - це єдиний шлях, яким ми можемо втекти

від того, що раби називають життям. Хіба це - не слова

твоєї власної юності, які я так часто чув від тебе саме

тут, де ми зараз сидимо? Чи ти змінився, Річарде?

РІЧАРД
(проводячи рукою по лобу)

Так. Це слова моєї юності.

РОБЕРТ

(енергійно, напружено)

Річарде, ти сам довів мене до цієї точки. І я, і вона - ми

тільки корилися твоїй волі. Ти розбудив ці слова в моїй

голові. Твої власні слова. Ну так що ~ ми будемо битися?

Вільно і разом?

РІЧАРД
(опановуючи свої почуття)

Разом - ні. Бийся за себе сам. Ти не отримаєш від мене

свободи. А мені залиш мою власну битву.
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РОБЕРТ

(підводиться, рішуче)

Отже, ти дозволяєш мені?

РІЧАРД
(теж підводиться, спокійно)

Отримай свою свободу сам.

З передпокою чути стукіту двері.

РОБЕРТ

(у тривозі)

Що це означає?

РІЧАРД
(спокійно)

Напевне, це Берта. Хіба ти не запрошував її прийти?

РОБЕРТ

Так, але ж... (Озираючись навколо.) Тоді я піду, Річарде.

РІЧАРД

Ні. Піду я.

РОБЕРТ

(у розпачі)

Річарде, я благаю тебе! Дозволь мені піти. Усе скінчено.

Вона - твоя. Живіть разом і вибачте мене обоє.

РІЧАРД
Оскільки ти такий щедрий, щоб мені це дозволити?

РОБЕРТ

(розгнівано)

Річарде, ти розсердиш мене, якщо будеш казати мені

такі речі.
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РІЧАРД

Розсерджу чи ні, я не будужити завдяки твоїй щедрості.
Ти запропонував їй зустрітися тут сьогодні з тобою

наодинці. Вирішіть це питання між собою.

РОБЕРТ

(швидко)

Відчини їй двері. Я зачекаю в саду. (Він прямує в бік

ганку.) Поясни їй, Річарде, якнайкраще. Я не можу зараз її

бачити.

РІЧАРД

Я йду. Я вже сказав тобі. Можеш чекати зовні, якщо
хочеш.

Він виходить через двері направо. Роберт квапливо

виходить через ганок, але відразуж повертається.

РОБЕРТ

Парасолька! (З несподіваним жестом.) О-о!

Він знову виходить через ганок. З передпокою чути звуки
дверей, які відчиняються й зачиняються. Заходить

Річард, супроводжуваний Бертою, одягненою в

темно-коричневий костюм імаленький темно-червоний капелюх
Унеї немає ані парасольки, ані плаща.

РІЧАРД
(жваво)

Ласкаво просимо назад, до старої Ірландії!

БЕРТА

(нервово, серйозно)

Це те саме місце?

РІЧАРД

Так, це воно. Як ти знайшла його?
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БЕРТА

Я взяла візника. Я не хотіла випитувати про дорогу.

(Озираючись навколо з цікавістю.] Він не чекав? Він

пішов?

РІЧАРД
(показуєу бік саду)

Він чекає там. Він був тут, коли я з'явився.

БЕРТА

(знову спокійно)
Як бачиш, ти все ж таки прийшов.

РІЧАРД

Ти думала, я цього не зроблю?

БЕРТА

Я так і знала, що ти не зможеш залишатися осторонь.

Зрештою, ти є таким самим, як і всі інші чоловіки. Ти

мусив був прийти. Ти ревнивий, як і всі інші.

РІЧАРД

Здається, тобі прикро, що ти зустріла мене тут.

БЕРТА

Що між вами сталося?

РІЧАРД

Я сказав йому, що все знаю і вже давно. Він спитав

звідки. Я сказав, що від тебе.

БЕРТА

Він ненавидить мене?

РІЧАРД
Я не можу зазирнути йому в серце.
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БЕРТА

(безпорадно сідає)
Так. Він ненавидить мене. Він упевнений, що я

обдурила його, що я зрадила його. Я знала, що так і буде.

РІЧАРД
Я сказав йому, що ти була щира з ним.

БЕРТА

Він не повірить цьому. І ніхто б не повірив. Треба було,
щоб я першою сказала це йому - я, а не ти.

РІЧАРД

Я вважав, що він - звичайний грабіжник, готовий

використати проти тебе навіть силу. Я мусив був захистити

тебе від цього.

БЕРТА

Я могла б зробити це й сама.

РІЧАРД

Ти впевнена?

БЕРТА

Досить було б сказати, що ти знаєш про те, що я тут. А

зараз я нічого не зможу дізнатися. Він ненавидить мене. І

він має на це право, бо я вчинила з ним жахливо, огидно.

РІЧАРД

(бере ії за руку)

Берто, подивися на мене.

БЕРТА

(повертається до нього)
Так?
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РІЧАРД
(пильно вдивляється їй в очі, потім відпускає їїруку)

Я не можу зазирнути й тобі в серце теж.

БЕРТА

(далі дивлячись на нього)
Ти не можеш залишатися осторонь. Ти не віриш мені?

Ти ж бачиш, я абсолютно спокійна. А я б могла

приховати все це від тебе.

РІЧАРД

Сумніваюся.

БЕРТА

(ледь підвівши голову)

О, легко - якщо б я тільки це захотіла.

РІЧАРД

(похмуро)

Може, тобі шкода, що ти цього не зробила?

БЕРТА

Може, й так.

РІЧАРД

(розлючено)
Як це було нерозумно з твого боку розповісти мені все!

Було б так чудово, якби ти зберегла це в секреті.

БЕРТА

Так, як це робиш ти, чи не так?

РІЧАРД

Так, як це роблю я. (Він повертається, щоб піти) До
побачення!
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БЕРТА

(стривожена, підводиться)
Ти йдеш?

РІЧАРД

Звичайно. Моя справа тут закінчена.

БЕРТА

Ти йдеш до неї, я гадаю?

РІЧАРД
(вражено)

До кого?

БЕРТА

До її вельмишановності. Я думаю, що все це сплановано

таким чином, щоб ти міг мати прекрасну можливість

зустрітися з нею і насолодитися інтелектуальною бесідою!

РІЧАРД

(вибухаючи лютим гнівом)

Зустрітися з бісовою матір ю!

БЕРТА

(відколює від волосся свій капелюх і сідає)

Дуже добре. Можеш іти. Тепер я знаю, що мені робити.

РІЧАРД
(повертається і підходить до неї)

Але ти ж не віриш жодному сказаному тобою слову.

БЕРТА

(спокійно)
Можеш іти. Чом же ж ти не йдеш?

РІЧАРД

У такому разі це означає, що саме через мене ти

прийшла й привела його сюди в такий спосіб. Чи так це?
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БЕРТА

Тільки одна людина тут не є дурнем. І це ти. А ось я і

він - ми обидва дурні.

РІЧАРД
(продовжуючи)

Якщо це так, то ти й справді вчинила з ним жахливо й

огидно.

БЕРТА

(вказує на нього)
Так, але це була твоя провина. І зараз я з нею покінчу.
Тому що я для тебе є просто знаряддям. У тебе немає до

мене будь-якої поваги. І ніколи не було, бо я зробила те,

що зробила.

РІЧАРД
А в нього є до тебе повага?

БЕРТА

У нього - є. З усіх, кого я зустріла після нашого приїзду,
він єдиний, у кого вона є. І він знає те, про що інші лише

підозрюють. Ось чому він сподобався мені відразу й

подобається тепер. І вона має до мене особливо велику

повагу! Чому ти її не попросив поїхати з тобою дев'ять
років тому?

РІЧАРД
Ти знаєш чому, Берто. Запитай про це себе.

БЕРТА

Так, я знаю, бо тобі була відома відповідь, яку ти

отримаєш. Ось чому.

РІЧАРД

Ні, не тому. Адже я навіть не питав тебе.
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БЕРТА

Так. Бо ти знав, що я поїду, спросять мене чи ні. Я все

роблю. Але якщо я зробила одну річ, то я можу
зробити й іншу. Коли на тебе вішають ярлик, з цим у тебе

з являються й деякі переваги.

РІЧАРД
(зі зростаючим збудженням)

Берто, я приймаю те, що має статися. Я тобі вірив, і я

тобі буду вірити й далі.

БЕРТА

Щоб потім використати це проти мене і залишити мене;

(На межі пристрасті.) Чомуж тоді ти не захищаєш мене

від нього? Навіщо ти зараз йдеш від мене, не

вимовивши ані слова? Дік, Боже мій, скажи мені, що ти хочеш,

щоб я зробила?

РІЧАРД
Я не можу, люба. (Роблячи зусилля над собою.) Нехай

тобі це скаже твоє власне серце. (Він бере її за руки.)
Коли я дивлюся на тебе, моє серце переповнюється
несамовитим захопленням. Я бачу тебе саме такою, якою

ти є. Те, що я прийшов у твоє життя першим або раніше
за нього, - може для тебе нічого не значити. Ти можеш

належати йому скоріше, ніж мені.

БЕРТА

Ні, не можу. Я тільки дійсно йому співчуваю.

РІЧАРД
Ти можеш належати і мені теж - ти можеш бути і його,
і моєю. Я буду вірити і тобі, і йому, Берто. Я мушу. Я не

можу його ненавидіти, бо його руки обіймали тебе. Ти

зблизила нас обох і в твоєму серці є щось мудріше за

мудрість. Хто я такий, щоб називати себе господарем
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твого серця або серця будь-якої іншої жінки? Берто,
люби його, будь його, віддай йому себе, якщо захочеш

чи якщо зможеш.

БЕРТА

(замріяно)
Я залишуся.

РІЧАРД

До побачення!

Він відпускає її руку і швидко виходить направо. Берта
залишається сидіти. Потім вона встає і несміливо

підходить до ганку. Там вона зупиняється і після короткого

вагання, кличе, звертаючисьу бік саду.

БЕРТА

Є там хто-небудь?

Вона відразу повертається в середину кімнати і кличе

знову.

Є там хто-небудь?

Удверях, що ведуть із саду, з'являється Роберт. Його
піджак застебнутий, а комір піднятий вгору. Він

тримається руками за одвірки і чекає, доки Берта помітить

його.

БЕРТА

(помічаючи його, здригається, потім швидко)

Роберте!

РОБЕРТ

Ти сама?

БЕРТА

Так.
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РОБЕРТ

(дивлячись в напрямку дверей праворуч)
А де він?

БЕРТА

Пішов. (Схвильовано.) Ти мене злякав. Звідки ти прийшов?

РОБЕРТ

(з рухом голови)

Звідти. Він не сказав тобі, що я чекав там, зовні?

БЕРТА

(швидко)
Так, він сказав мені. Але мені було тут страшно самій -

чекати, у відкритому будинку. (Вона підходить до столу
і кладе руки на край.) Чому ти стоїш там, у дверях?

РОБЕРТ

Чому? Мені теж страшно.

БЕРТА

Чого ти боїшся?

РОБЕРТ

Тебе.

БЕРТА

(дивиться на підлогу)
Ти мене зараз ненавидиш?

РОБЕРТ

Я тебе боюся. (Тихо, але рішуче з'єднуючи руки за

спиною.) Я боюся нової тортури
- і нової пастки.

БЕРТА

(як і раніше)
У чому ти мене звинувачуєш?
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РОБЕРТ

(робить кілька кроківуперед, зупиняється,
потім імпульсивно)

Навіщо ти мене приманювала? День у день, все далі й

далі. Чому ти не зупинила мене? Адже ти ж могла - і

лише одним словом. Та навіть це слово ти не вимовила!

А я забув про себе і нього. Ти ж бачила це. Бачила, що я

руйнував себе в його очах, втрачаючи його дружбу. Ти

хотіла, щоб так сталося?

БЕРТА

(підводячи очі)

Однак ти жодного разу не спитав у мене.

РОБЕРТ

Про що?

БЕРТА

Чи підозрює або знає про щось він.

РОБЕРТ

І ти б сказала мені?

БЕРТА

Так.

РОБЕРТ

(нерішуче)
Ти розповідала йому про все?

БЕРТА

Про все.

РОБЕРТ

Навіть про деталі?

БЕРТА

Про все.
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РОБЕРТ

(з ніяковілою посмішкою)

Зрозуміло. Ти ставила задля нього експеримент
- на

мені. Ну добре, а чому б і ні? Напевно, я був для цього

непоганим об єктом. І все-таки це трохи жорстоко з

твого боку.

БЕРТА

Спробуй зрозуміти мене, Роберте. Ти мусиш.

РОБЕРТ

(з ввічливим жестом)

Добре, я спробую.

БЕРТА

А чому ти стоїш там, біля дверей? Це нервує мене -

дивитися на тебе звідси.

РОБЕРТ

Я намагаюся зрозуміти. І тоді мені стає страшно.

БЕРТА

(простягає руку)
Тобі не треба боятися. (Роберт швидко наближається

до неї і бере її руку.)

РОБЕРТ

(невпевнено)
Ви сміялися з мене - разом? (Прибираючи свою руку в

бік.) Адже зараз я мушу поводитися добре, бо ви знову

будете сміятися наді мною сьогодні ввечері.

БЕРТА

(засмучена, бере його за лікоть)

Будь ласка, послухай мене, Роберте... Та ти ж увесь

мокрий! (Вона проводить рукою по поверхні його піджака.)
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Ой, бідолахо! Ти був там, під дощем, увесь цей час! А я й

забула про це.

РОБЕРТ

(сміється)

Так, ти забула про наш клімат.

БЕРТА

Та ти дійсно весь мокрий. Ти повинен змінити одяг.

РОБЕРТ

(бере її за руки)
Скажи мені, те, що ти відчуваєш до мене - це співчуття,
як каже Річард?

БЕРТА

Будь ласка, Роберте, одягни інший піджак, коли я тебе

прошу про це. Ти ж можеш схопити через це важку

застуду. Я прошу тебе, будь ласка.

РОБЕРТ

Яке це зараз має значення?

БЕРТА

(дивиться навкруги)

Де ти тут тримаєш свій одяг?

РОБЕРТ

(вказує на двері позаду)
Ось там. Думаю, у мене повинна бути куртка.

(Підступно.) У спальні.

БЕРТА

Добре, іди туди й одягни її.

РОБЕРТ

А ти?



123
, Дія друга

БЕРТА

Я зачекаю на тебе тут.

РОБЕРТ

Ти мені наказуєш це зробити?

БЕРТА

(сміючись)

Так, я наказую.

РОБЕРТ

(швидко)

Тоді я йду. (Він стрімко прямує до дверей в кімнату, а

потім раптом повертається.) А ти не підеш звідси?

БЕРТА

Ні, я буду чекати. Але не барися.

РОБЕРТ

Одну хвилинку.

Він заходить до спальні, залишаючи двері відкритими.
Берта з цікавістю озирається, а потім нерішуче кидає

погляду бік дверейу глибині кімнати.

(зі спальні.} Ти не пішла?

БЕРТА

Ні.

РОБЕРТ

Тут темно. Мені треба засвітити лампу.

Чути, як він запалює сірник і опускає на лампу скляний

абажур. Рожеве світло проникає крізь двері. Берта
кидає погляд на свій браслет-годинник і потім сідає біля

столу.
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РОБЕРТ

(тим самим тоном)
Тобі подобається цей світловий ефект?

БЕРТА

0, так.

РОБЕРТ

Ти можеш милуватися ним з того місця, де знаходишся?

БЕРТА

Так, цілком.

РОБЕРТ

Я зробив це для тебе.

БЕРТА

(зніяковіло)
Я не заслуговую навіть на це.

РОБЕРТ

(чітко, різко)

Зусилля кохання - марні.

БЕРТА

(встаючи схвильовано)
Роберте!

РОБЕРТ

Так?

БЕРТА

Йди сюди, скоріше! Швидше, я сказала!

РОБЕРТ

Я вже тут.

Він з'являєтьсяу дверях, одягненийу темно-зелену
вельветову куртку. Помітивши їїхвилювання, він швидко

наближається до неї.
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РОБЕРТ

У чому справа, Берто?

БЕРТА

(тремтячи)
Мені було страшно.

РОБЕРТ

Від того, що ти була сама?

БЕРТА

(чіпляючись за його руки)
Ти знаєш, що я маю на увазі. Мої нерви настільки

напружені.

РОБЕРТ

Тому, що я...

БЕРТА

Пообіцяй мені, Роберте, не думати про це. Ніколи. Якщо
я взагалі тобі хоч скільки-небудь подобаюся. Я
подумала в той момент...

РОБЕРТ

Ну що за фантазії?

БЕРТА

Пообіцяй же мені, якщо я тобі подобаюся.

РОБЕРТ

Якщо ти мені подобаєшся, Берто! Я обіцяю. Звичайно, я

обіцяю. Ти вся тремтиш.

БЕРТА

Дай мені сісти де-небудь. Це зараз мине.
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РОБЕРТ

Моя бідна Берто! Йдемо і сядьмо.

Він підводить її до стільця поруч зі столом. Вона сідає.

Він стає поряд.

РОБЕРТ

(після невеликої паузи)

Пройшло?

БЕРТА

Так. Це тривало лише мить. Я відчувала себе дуже

безглуздо. Я боялася того, що... Тому я захотіла побачити

тебе поруч із собою.

РОБЕРТ

Того.., про що ти змусила мене пообіцяти й не думати?

БЕРТА

Так.

РОБЕРТ

(проникливо)
Або чогось іншого.

БЕРТА

(безпорадно)

Роберте, я злякалася чогось. Я не впевнена - чого саме.

РОБЕРТ

А зараз?

БЕРТА

Зараз ти біля мене. Я тебе бачу. І це пройшло.

РОБЕРТ

(з покірністю)

Пройшло. Так. Зусилля кохання - марні.
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БЕРТА

(підводить очі)

Послухай, Роберте! Я хочу пояснити тобі це. Я б не

змогла обманювати Діка. Ніколи. І ні в чому. Я розповідала
йому про все - від початку. І потім воно тривало і

тривало, і все ж ти жодного разу не заговорив і не запитав

мене про це. А я цього хотіла.

РОБЕРТ

Це правда, Берто?

БЕРТА

Так, бо мені було прикро, що ти можеш подумати,
нібито я схожа... схожа на тих жінок, з якими ти, я думаю,

спілкувався таким чином. Я вважаю, що Дік теж чинив

правильно. Навіщо мають бути таємниці?

РОБЕРТ

(ніжно)
Але ж таємниці можуть бути дуже спокусливими. Чи не

так?

БЕРТА

(посміхається)
Так, я це знаю. Однак, розумієш, я не можу нічого

приховувати від Діка. Та і яка в цьому користь? Таємниці
завжди зрештою стають явними. Хіба не краще людям

знати все?

РОБЕРТ

(ніжно і трохи боязко)

Берто, як ти могла розповідати йому про все? Ти справді
це робила? Про найдрібніше, що між нами відбувалося?

БЕРТА

Так. Про все, про що він запитував.
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РОБЕРТ

Він ставив тобі багато запитань?

БЕРТА

Ти знаєш, який він. Він запитує про все. Про всі подробиці.

РОБЕРТ

І про наші поцілунки теж?

БЕРТА

Звичайно. Я розповідала йому все.

РОБЕРТ

(повільно хитає головою]
Яка надзвичайно дріб язкова особистість! І тобі не було
соромно?

БЕРТА

Ні.

РОБЕРТ

Анітрохи?

БЕРТА

Ні. А чому? Це жахливо?

РОБЕРТ

Аяк він реагував на це? Скажи мені. Я теж хочу знати все.

БЕРТА

(зі сміхом)

Це збуджувало в ньому інтерес. Більший, ніж звичайно.

РОБЕРТ

Чому? Він і досі легко збуджується?

БЕРТА

(лукаво)
Так, дуже легко. Коли він не впадає у свою філософію.
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РОБЕРТ

Легше, ніж я?

БЕРТА

Легше, ніж ти? (Роздумуючи.) Що я можу відповісти на

це? Думаю, що ви обидва такі.

Роберт відсторонюється і дивиться нерухомо в бік

ганку, раз чи два задумливо провівши рукою по волоссю.

(М'яко) Ти знову сердишся на мене?

РОБЕРТ

(задумливо)

Це ти на мене сердишся.

БЕРТА

Ні, Роберте. Чому я має сердитися?

РОБЕРТ

Тому, що я запросив тебе в це місце. Я намагався

прикрасити його для тебе. (Він нечітко вказує в різних
напрямках) Створити відчуття спокою.

БЕРТА

(торкаючись пальцями його куртки)
І ось це теж. Твоя мила вельветова куртка.

РОБЕРТ

Так, і вона. У мене не буде від тебе таємниць.

БЕРТА

Ти мені нагадуєш у ній когось з картини. Вона тобі ли-

чить. Ти ж не сердишся, правда?
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РОБЕРТ

(похмуро)
Так. Це була моя помилка. Запросити тебе в це місце.
Я зрозумів це, коли подивився сюди з саду і побачив

тебе - тебе, Берту, яка стояла тут. (З відчаєм.) Але що ж

ще я міг зробити?

БЕРТА

(тихо)
Ти це кажеш тому, що тут бували й інші?

РОБЕРТ

Так.

Він відходить від неї на кілька кроків. Порив вітру
змушує лампу на столі мерехтіти. Він трохи закручує гніт.

БЕРТА

(стежачи за ним поглядом)
Але я знала це ще до свого приходу. Я не серджуся на

тебе за це.

РОБЕРТ

(знизує плечима)

Чому, врешті-решт, ти маєш на мене сердитися? Ти ж не

сердишся навіть на нього - за те саме або навіть за гірше.

БЕРТА

Він розповідав тобі про себе?

РОБЕРТ

Так, розповідав. Ми тут усі сповідуємося один одному.

По черзі.

БЕРТА

Я намагаюся забути про це.
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РОБЕРТ

Це тебе не мучить?

БЕРТА

Тепер - ні. Я просто не люблю про це думати.

РОБЕРТ

Ти вважаєш, це
-

щось грубе? Або не дуже важливе?

БЕРТА

Зараз мене це не турбує.

РОБЕРТ

(дивлячись на неї через плече)
Та, можливо, є щось, що б турбувало тебе дуже сильно і

що б ти не намагалася забути?

БЕРТА

Це що?

РОБЕРТ

(повертаючись до неї)
Якби це було не лише чимось грубим з тією чи іншою

людиною - хоча й на дуже короткий час. А якби це було
чимось піднесеним і духовним: лише з однією
людиною - з однією жінкою. (Посміхається.) Але, можливо,

і грубим теж. Рано чи пізно все цим закінчується. Чи

спробувала би ти забути і пробачити це?

БЕРТА

(повертає в руках браслет)

Пробачити кому?

РОБЕРТ

Кому завгодно. Мені.
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БЕРТА

(спокійно)
Ти маєш на увазі - Діку.

РОБЕРТ

Ні, я сказав - мені. Але ти не відповіла.

БЕРТА

Ти думаєш, я б так помстилася за себе? А хіба Дік теж не

мусить бути вільним?

РОБЕРТ

(вказує на неї)

Ці слова виходять не з твого серця, Берто.

БЕРТА

(гордо)

Ні, з мого; давай дозволимо йому теж бути вільним.

Адже і він залишає мені свободу.

РОБЕРТ

(наполегливо)
А чи ти знаєш чому? А чи розумієш? А чи подобається
це тобі? А чи хочеш ти цього? Чи робить тебе це

щасливою? Або робило коли-небудь? Цей дар у вигляді
свободи, яким він наділив тебе - дев'ять років тому?

БЕРТА

(дивлячись на нього широко відкритими очима)

Чому ти ставиш мені так багато запитань, Роберте?

РОБЕРТ

(простягає до неїруки)

Тому, що в мене тоді був для тебе інший дар
- простий

і банальний, як я сам. Я скажу тобі який, якщо захочеш.
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БЕРТА

(дивлячись на свій годинник]

Минуле -

це минуле. І, я гадаю, мені вже час іти. Вже

майже дев ята.

РОБЕРТ

(імпульсивно]

Ні, ні. Ще не час. Я хочу зробити ще одне зізнання, і ми

маємо право на цю розмову.

Він швидко проходить біля столу і сідає поруч з нею.

БЕРТА

(повернувшись до нього, кладе ліву руку йому на плече)

Так, Роберте. Я знаю, що подобаюся тобі. Ти можеш

цього мені не говорити. (Доброзичливо.) Тобі не треба
більше сьогодні робити сповідей.

Порив вітру вривається через ганок зі звуками листя,

що шумить. Вогоньулампі починає швидко блимати.

(Вказуючи на його плече.) Дивись! Полум я занадто високе.

Не встаючи, він присувається до столу і закручує гніт

ще більше. Кімната занурюється в напівтемряву.
Світло, що йде зі спальні, стає помітнішим.

РОБЕРТ

Вітер посилюється. Я зачиню ці двері.

БЕРТА

(прислухаючись)

Ні, поки що це просто дощ. Це лише порив вітру.

РОБЕРТ

(торкаючись її плеча)
Скажи мені, коли відчуєш, що повітря стає надто

холодним. (Підвівшись.) Я таки закрию двері.
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БЕРТА

(затримуючи його}

Ні, не треба. Мені не холодно. Та й, крім того, я зараз іду,
Роберте. Я мушу.

РОБЕРТ

(рішуче)

Ні, ні. Усі ці «я мушу» вже закінчилися. Ми залишені тут

для того, щоб усе вирішити. І ти помиляєшся, Берто,
минуле не є повністю в минулому. Воно є зараз з нами -

тут, у сьогоденні. Моє почуття до тебе тепер є таким

самим, як і тоді, адже саме тоді ти знехтувала ним.

БЕРТА

Ні, Роберте. Я не робила цього.

РОБЕРТ

(продовжуючи)

Ні, робила. І я відчував це, не усвідомлюючи, усі ці роки -

аждо цього часу. Відчував, навіть коли жив тим життям,

про яке ти знаєш і нехочеш думати, тимжиттям, до

якого ти мене присудила.

БЕРТА

Я?

РОБЕРТ

Так, коли ти знехтувала тим простим і банальним

даром, який був у мене для тебе - і замість цього взяла

його дар.

БЕРТА

(дивлячись на нього)
Але ж ти ніколи...
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РОБЕРТ

Це так -

тому що ти обрала його. Я побачив це. Я

побачив це першого ж вечора, коли ми зібралися всі втрьох.

Чому ти обрала його?

БЕРТА

(схиливши голову)
Хіба то було не кохання?

РОБЕРТ

(продовжуючи)
Я бачив і відчував це кожного вечора, коли ми удвох

-

він і я -

приходили до того роїу двох вулиць, щоб
зустріти тебе. Ти пам ятаєш те місце, Берто?

БЕРТА

(тим самим тоном)
Так.

РОБЕРТ

Я це відчував, коли ти йшла з ним на прогулянки, а я

блукав самотньо по вулицях. І коли він розповідав мені про

тебе і казав, що збирається їхати. Саме тоді сильніш за все.

БЕРТА

Чому тоді?

РОБЕРТ

Бо саме тоді я завинив, уперше зрадивши його.

БЕРТА

Роберте, про що ти говориш? Яка перша зрада?

РОБЕРТ

(киває)
І не остання. Він говорив про тебе і себе. Про те, яким буде
ваше життя разом

- вільне і все інше. Так-так, вільне! Адже
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вій навіть не збирався запитувати тебе, чи ти хочеш їхати

з ним. (З гіркотою.} Він цього не зробив. А ти все одно

поїхала.

БЕРТА

Я хотіла бути з ним. Ти ж знаєш... (Підводячи голову й

дивлячись на нього} Ти ж знаєш, як це у нас було тоді -

у

Діка і мене.

РОБЕРТ

(не звертаючиуваги}
Я радив йому їхати самому

- не беручи тебе з собою - і

пожити там одному, щоб зрозуміти, чи не було те, що

він відчував до тебе, чимось минущим, чимось, що

могло б згубити твоє щастя і його покликання.

БЕРТА

Я розумію, Роберте. Це було жорстоко з твого боку. Але
я прощаю тебе, адже ти думав про його і моє щастя.

РОБЕРТ

(нахиляючись до неї' ближче}

Ні, Берто! Я думав не про це. Ось чому це і було моєю

зрадою. Я думав про себе -

про те, що ти, можливо,

відвернешся від нього, коли він поїде, а він - від тебе. І що

тоді я зможу запропонувати тобі свій дар. Зараз ти
знаєш, у чому він полягає. Простий, звичайний дар, який

чоловіки пропонують жінкам. Можливо, не найкращий.
Але, найкращий чи не найкращий, він був би твоїм.

БЕРТА

(відвертаючись від нього}
Він не послухав твоєї поради.
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РОБЕРТ

(тим. самим тоном)
Так. І тієї ночі, коли ви втекли разом

- о, який же я був
щасливий!

БЕРТА

(стискаючи його руки)

Заспокойся, Роберте! Я знаю, що завжди тобі

подобалася. Чому ти не зміг забути мене?

РОБЕРТ

(з гіркою посмішкою)
Яким же я був щасливим, коли повертався назад уздовж

причалів і бачив удалині освітлений корабель, який

плив униз по чорній річці і забирав тебе геть від мене!

(Спокійніше.) Але чому ти обрала його? Я взагалі тобі не

подобався?

БЕРТА

Ні, це не так. Ти мені подобався, тому що ти був його

другом. Ми часто говорили про тебе. Дуже часто.

Кожного разу, коли ти писав або надсилав Діку газети чи

книги. І ти подобаєшся мені й зараз, Роберте.
(Дивлячись йому в очі.) Я ніколи не забувала про тебе.

РОБЕРТ

Я теж. Я знав, що побачу тебе знову. Я знав це тієї ночі,
коли ти поїхала -

що ти повернешся. І ось чомуя писав і

працював, щоб побачити тебе знову тут.

БЕРТА

І ось я нарешті тут. Ти мав рацію.

РОБЕРТ

(повільно)

Дев ять років. І в дев ять разів гарніша.



138 . ДжеймсДжойс. Вигнанці

БЕРТА

(посміхаючись)
Але хіба ж це так? Що ти знаходиш у мені?

РОБЕРТ

(дивлячись на неї пильно)

Красиву і дивну даму.

БЕРТА

(майже з огидою)

0, будь ласка, не називай мене так!

РОБЕРТ

(жваво)
Ти - більше. Ти - молода і прекрасна королева.

БЕРТА

(з раптовим сміхом)
Ой, Роберте!

РОБЕРТ

(знижуючи голос і нахиляючись до неїближче)
Але хіба ти не знаєш, що ти -

красива істота? Хіба ти не

знаєш, що маєш красиве тіло? Красиве й молоде?

БЕРТА

(сумно)
Колись я зістаріюсь.

РОБЕРТ

(хитає головою)
Я не можу цього уявити. Сьогодні ввечері - ти молода і

прекрасна. Сьогодні ввечері - ти повернулася до мене.

(З пристрастю.) Хто знає, що буде завтра? Адже я можу
ніколи не побачити тебе знову або не побачити ось так,

як зараз.
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БЕРТА

Ти будеш страждати?

РОБЕРТ

(оглядає кімнату, не відповідаючи)

Це місце і цей час були створені для твого приходу. Коли

ти підеш, усе це зникне.

БЕРТА

(з хвилюванням)
Але ти побачиш мене знову, Роберте... як і раніше.

РОБЕРТ

(дивиться на неї прямо)
І примушу його - Річарда - страждати.

БЕРТА

Він не страждає.

РОБЕРТ

(хитаючи головою)

Ні, ні. Він страждає.

БЕРТА

Він знає, що ми подобаємося один одному. Де ж тут має

бути страждання?

РОБЕРТ

(підводячи голову)
Так, страждання тут немає. Чомуж ми не можемо

подобатися один одному? Він навіть не знає, що відчуваю я.

Він залишив нас тут одних, уночі, у цей час, тому що він

прагне пізнати це - він прагне стати вільним.

БЕРТА

Від чого?
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РОБЕРТ

(присувається ближче до неї і, говорячи,
стискає їїлікоть)

Від усіх законів, Берто, від усіх уз. Усе своє життя він

прагнув зробити себе вільним. Він розірвав усі ланцюги, крім
одного, і цей ланцюг мусимо розірвати ми, Берто. Ти і я.

БЕРТА

(майже нечутно)
Ти впевнений?

РОБЕРТ

(ще більш пристрасно)
Я впевнений, що жоден із законів, створених людиною,
не є священним перед спалахом пристрасті. (На межі

шаленства.) Хто створив нас лише для однієї людини?
Якщо це так, то це

- злочин проти нашої власної

сутності. Немає ніяких законів перед обличчям пристрасті.
Закони - для рабів. Берто, вимови моє ім я! Дай мені

почути, як твій голос вимовляє його. Ніжно!

БЕРТА

(ніжно)

Роберте!

РОБЕРТ

(кладе їй руку на плече)
Не вмирає лише прагнення до юності й краси. (Він
вказує в бік ганку.) Слухай!

БЕРТА

(у тривозі)

Що там?

РОБЕРТ

Падає дощ. Літній дощ падає на цю землю. Нічний дощ.

Темрява, теплота і повінь пристрасті. Сама земля ко¬
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хається цього вечора
- її люблять і нею оволодівають.

Руки її коханця обвили її, і вона лежить у мовчанні.

Говори, люба!

БЕРТА

(раптово нахиляється вперед
і напружено вслухається)

Тихо!

РОБЕРТ

(прислухаючись, посміхається)
Нічого. Нікого. Ми самі.

Порив вітру лине крізь ганок, несучи звуки тремтячого

листя. Полум'я лампи починає коливатися.

БЕРТА

(вказує на лампу)

Дивись!

РОБЕРТ

Це просто вітер. Ми маємо достатньо світла з іншої

кімнати.

Він простягає руку над столом і гасить лампу. Світло,

що йде крізь двері спальні, перетинає місце, де вони

сидять. Кімната залишається в суцільній темряві.

РОБЕРТ

Ти щаслива? Скажи мені.

БЕРТА

Я йду зараз, Роберте! Уже дуже пізно. Будь задоволений.

РОБЕРТ

(гладячи п волосся)

Ні, ще не час. Скажи, чи кохаєш ти мене хоч трішечки?
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БЕРТА

Ти мені подобаєшся, Роберте, і я вважаю, що ти милий.

(Підводячись.) Ти задоволений?

РОБЕРТ

(затримуючи її, цілує її волосся)
Не йди, Берто! Ще є час. Чи ти кохаєш мене теж? Адже
я так довго чекав. Чи ти кохаєш нас обох - його й мене?

Так, Берто? Правду! Скажи мені правду. Скажи її своїми

очима. Або словами!

Вона не відповідає. Утиші чутно, як падає дощ.
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ДІЯ ТРЕТЯ

Вітальня будинку Річарда Роуена в Мерріоні. Розсувні
двері праворуч закриті, так само як і подвійні двері, що
ведуть у сад. Зелені плюшеві порт єри на вікні зліва

затягнуті. У приміщенні панує напівтемрява. Час -

ранок

наступного дня. Берта сидить біля вікна і дивиться

поміж портьєр. На ній вдягнений просторий домашній
халат шафранового кольору. Її волосся вільно зачесане за

вуха і зав'язане хвостиком на шиї, а руки в неїскладені на

колінах. Її обличчя бліде й скривлене.

Через розсувні двері справа заходить Бріджит з віником

і ганчіркою для прибирання пилу. Вона збирається
перетнути кімнату але, помітивши Берту, різко
зупиняється й інстинктивно хреститься.

БРІДЖИТ

Благодатний час, мем! Ви мене налякали. Чому ви так

рано прокинулися?

БЕРТА

А котра зараз година?

БРІДЖИТ

Сьома з чимось, мем. Ви вже давно на ногах?

БЕРТА

Уже деякий час.

БРІДЖИТ

(наближаючись до неї)

Мабуть, вам наснився поганий сон, який вас розбудив?
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БЕРТА

Я не спала всю ніч. Тому я встала подивитися на зорю.

БРІДЖИТ
(відкриває подвійні двері)

Який прекрасний ранок після всіх цих дощів! (Дивиться
навколо.) Але ж ви, мабуть, смертельно втомилися, мем.

Що на це скаже хазяїн? (Вона підходить до дверейу
кабінет і стукає.) Пане Річарде!

БЕРТА

(озирається)
Його там немає. Він вийшов годину тому.

БРІДЖИТ

Туди, на берег, так?

БЕРТА

Так.

БРІДЖИТ
(підходить до неїй схиляється над спинкою стільця)

Вас щось турбує, мем?

БЕРТА

Ні, Бріджит.

БРІДЖИТ
Не треба турбуватися. Він завжди був такий, блукаючи
десь на самоті. Пан Річард - дивний птах, і він був таким

увесь час. Я надто гарно його знаю. Чи може, вас

непокоїть те, що він півночі проводить там (вказуючи на

кабінет), серед своїх книжок? Краще його не турбувати. І

він знову повернеться до вас. Адже він упевнений, що
сонце сяє тільки звідти, де є ваше обличчя, мем.
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БЕРТА

(з сумом)
Той час, коли так було, давно минув.

БРІДЖИТ
(конфіденційно)

І в мене є гарна причина це згадувати
- той час, коли він

до вас женихався. (Вона сідає поруч з Бертою - низьким

голосом.) Ви знаєте, що він часто розповідав мені все про

вас, хоча своїй матусі не говорив про вас ані слова,

упокой Господь її душу? Розповідав про ваші листи та інше.

БЕРТА

Що? Про мої листи до нього?

БРІДЖИТ
(із захопленням)

Так. Я ніби й зараз бачу його таким, як тоді: він сидів на

кухонному столі, бовтаючи ногами і розмотуючи
клубок за клубком свої розповіді про вас і про нього, про

Ірландію, і про всяке чортовиння
- і це все такій темній

і старій жінці, як я. Але він завжди так поводився. Ну, а

якщо ж він мусив зустріти якусь важливу й благородну
особу, то він і сам умів бути у два рази благорідніше за

неї. (Раптом дивиться на Берту.) Ви що це зараз
-

плачете? Ой, будь ласка, не плачте! У вас ще будуть
попереду гарні часи.

БЕРТА

Ні, Бріджит, такі часи бувають лише один раз ужитті. Ну,
а решта життя придатна тільки на те, щоб їх згадувати.

БРІДЖИТ
(мить мовчить, потім доброзичливо говорить)

Чи не хотіли б ви випити чашечку чаю, мем? Це вам

допоможе.
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БЕРТА

Хотіла б. Але ж молочник ще не приїздив.

БРІДЖИТ

Ні, ще ні. Пан Арчі звелів мені розбудити його до того, як

він приїде. Він хоче проїхатися з ним у візку. Але в мене

залишилося молоко з минулого разу. Я миттю закип'ячу
чайник. А яєчко не хочете до чаю?

БЕРТА

Ні, дякую.

БРІДЖИТ
А може шматочок смачного тосту?

БЕРТА

Ні, Бріджит, дякую! Лише чашку чаю.

БРІДЖИТ

(прямуючи до розсувних дверей]
Я миттю. (Потім вона зупиняється, повертає назад і йде

до дверей ліворуч.) Але спочатку я мушу розбудити пана

Арчі, бо потім буде багато галасу.

Вона виходить через двері ліворуч. Через кілька сеіунд
Берта встає і підходить до кабінету. Вона широко

відкриває двері і заглядає всередину. Крізь двері можна
побачити маленьку неприбрану кімнату з безліччю

книжкових полиць і великим письмовим столом із паперами
та погашеною лампою на ньому, перед яким стоїть

стілець з м'якою оббивкою. Вона стоїть деякий час у

дверях, а потім зачиняє їх, так і не зайшовши

всередину. Вона повертається до свого місця біля вікна і сідає.

Арчі, одягнений як і раніше, заходить до кімнати,

супроводжуваний Бріджит.
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АРЧІ

(підходить до неї і, підставляючи обличчя

для поцілунку, говорить)

Буоно джорно, мамо!

БЕРТА

(цілуючи його)

Буоно джорно, Арчі! (До Бріджит.) Ти одягла на нього

ще одну жилетку під цю?

БРІДЖИТ

Та хіба б він дозволив мені, мем?

АРЧІ

Мені не холодно, мамо.

БЕРТА

Я ж сказала, що ти повинен надіти її, правда?

АРЧІ

Але хіба зараз холодно?

БЕРТА

(виймає гребінь зі свого волосся і зачісує його волосся

назад з обох сторін)
У тебе очі ще сонні.

БРІДЖИТ
Він ліг спати відразу після того, як ви пішли вчора

ввечері, мем.

АРЧІ

Знаєш, мамо, він обіцяв дати мені поправити візком.

БЕРТА

(повертаючи гребінь на місце, раптово обіймає його)

Ох, він такий вже дорослий хлопець, може правити конем!
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БРІДЖИТ
Як би там не було, а від коней він втрачає розум.

АРЧІ

(вивільняючись)
я буду робити так, щоб вона їхала швидко. Буде видно з

вікна, мамо. Батогом - ось так. (Він робить жест,

нібито помахуючи батогом і кричить на весь голос.) Аванті!

БРІДЖИТ

Що, бити бідну конячку?

БЕРТА

Іди сюди, я витру тобі рот. (Вона виймаєхусткуз кишені,
зволожує їїязиком та витирає йому рот.) Ти весь

заляпаний у чомусь, ну й бруднуля!

АРЧІ

(повторює, сміючись)
Заляпаний! Що означає - заляпаний? (Чутно
деренчання молочних бідонів, які вивантажуються біля вікна.)

БРІДЖИТ
(відсмикує портьєри і визирає назовні)

А ось і він!

АРЧІ

(швидко)
Почекайте! Я готовий. До зустрічі, мамо! (Він спішно

цілує її і повертається, щоб іти.) А тато вже встав?

БРІДЖИТ
(бере його за руку)

Ходімо зі мною.

БЕРТА

Будь обережний, Арчі! І недовго, інакше я тебе більше

не відпущу.
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АРЧІ

Гаразд. Виглянь з вікна і ти побачиш, як я їду. До
побачення!

Бріджит і Арчі виходять через двері ліворуч. Берта
підводиться і, розсунувши ширше портьєри, виглядає

назовні. Чути, як відчиняються двері до передпокою: потім

чути віддалений шум голосів і дзвін бідонів. Двері
зачиняються. Через кілька секунд Берта весело махає рукою,
віддаючи салют. Заходить Бріджит і стає в неї за

спиною, виглядаючи з-за її плеча.

БРІДЖИТ
Тільки подивіться, як він сидить! Серйозний, як ніколи.

БЕРТА

(раптово відходячи на кілька кроків назад)
Завісь! Я не хочу, щоб мене бачили.

БРІДЖИТ

Що таке, мем, чому?

БЕРТА

(прямуючи до розсувних дверей)

Скажи, що я ще не встала, що я себе погано почуваю. Я

не можу зараз нікого бачити.

БРІДЖИТ

(слід за нею)
Хто це, мем?

БЕРТА

(зупиняючись)
Хоча зачекай!

Вона дослухається. Чути стукіту двері передпокою.
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БЕРТА

(мить стоїтьу ваганні, потім говорить)

Ні, скажи, що я вдома.

БРІДЖИТ
(з сумнівом)

Удома?

БЕРТА

(поспішно)
Так. Скажи, що я тільки-но встала.

Бріджит виходить ліворуч. Берта підходить до

подвійних дверей і нервово перебирає пальцями портьєри, ніби

поправляючи їх. З передпокою чути звук дверей. Потім

заходить Беатріс Джастіс і, оскільки Берта не відразу
обертається до неї, стоїтьу коливанні біля дверей
зліва. Вона одягнена по-старому і тримає в руці газету.

БЕАТРІС

(швидко заходить)
Місіс Роуен, вибачте мене за такий ранній візит.

БЕРТА

(обертається)

Доброго ранку, міс Джастіс! (Вона підходить до неї.)
Щось сталося?

БЕАТРІС

(схвильовано)
Не знаю. Я саме хотіла запитати про це у вас.

БЕРТА

(пильно дивиться на неї)
Ви задихаєтеся. Чому ви не сядете?
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БЕАТРІС

(сідаючи}

Дякую вам!

БЕРТА

(сідає навпроти неї, вказуючи на газету}
У цій газеті щось важливе?

БЕАТРІС

(нервово сміється, розгортаючи газету}
Так.

БЕРТА

Про Діка?

БЕАТРІС

Так. Ось дивіться. Велика передова стаття, написана

моїм кузеном. У ній -

усе його життя. Хочете

подивитися на неї?

БЕРТА

(бере газету і відкриває її}

Де вона?

БЕАТРІС

У середині. Вона має назву «Славетний ірландець».

БЕРТА

Вона написана... проти Діка чи за нього?

БЕАТРІС

(гаряче}

0, вона написана за нього! Ви можете там прочитати,

що він пише про містера Роуена. І я знаю, що Роберт був
учора допізна вночі в місті, щоб написати її.
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БЕРТА

(нервово)
Так. А ви в цьому впевнені?

БЕАТРІС

Так, я чула дуже пізно, як він прийшов додому. Було вже

далеко за другу.

БЕРТА

(спостерігаючи за нею)

Це занепокоїло вас? Я маю на увазі, що вас розбудило
так рано?

БЕАТРІС

Я .дуже чутливо сплю. Проте я знала, що він прийшов з

роботи і тоді... я припустила, що він писав статтю про

містера Роуена і тому так затримався.

БЕРТА

Ви так швидко дійшли такого висновку!?

БЕАТРІС

Але після того, що тут відбувалося вчора вдень - я маю

на увазі те, про що говорив Роберт, і те, що містер Роуен
прийняв цю посаду. І це є цілком природним, що я

мусила подумати...

БЕРТА

0, так! Цілком природно.

БЕАТРІС

(квапливо)

Проте не це занепокоїло мене. Бо відразу ж після цього
я почула шум у його кімнаті.

БЕРТА

(зминає газету в руках, гамуючи подих)
Боже! Що там було? Скажіть мені!
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БЕАТРІС

(дивлячись на неїуважно)
А чому ви так хвилюєтеся?

БЕРТА

(відкидаючись назад, з натягнутим сміхом)

Так, звичайно, це є нерозумним з мого боку. Мої нерви
такі напружені. До того ж я дуже погано спала. Але

скажіть, що ж це тоді було?

БЕАТРІС

Це був лише шум його валізи і того, як її тягали по

підлозі. Потім я почула, як він ходить по своїй кімнаті, тихо

насвистуючи. І після цього - як він закрив свою валізу і

застібнув на ній пряжки.

БЕРТА

Він кудись їде!

БЕАТРІС

Саме це мене і стривожило. Я почала побоюватися, що в

нього виникла сварка з містером Роуеном, і що ця

стаття містила нападки на нього.

БЕРТА

Але чому б вони мусили були сваритися? Ви помітили

між ними що-небудь?

БАТРІС

Мені здалося, що так. Якусь холодність.

БЕРТА

Нещодавно?

БЕАТРІС

Протягом уже деякого часу.
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БЕРТА

(розправляючи газету}
І вам відома причина?

БЕАТРІС

(вагаючись)
Ні.

БЕРТА

(після невеликої паузи)
Так, але якщо ця стаття, як ви кажете, не спрямована
проти нього, то в них тоді не могло бути сварки.
(Замислившись на мить.) Тим більше що стаття написана цієї ночі.

БЕАТРІС

Так. Я відразу купила газету, щоб подивитися. Але чому

в такому разі він їде так раптово? Я відчуваю, що тут

щось не так, що щось відбулося між ними.

БЕРТА

Якщо це так, вам було б шкода?

БЕАТРІС

Мені було б дуже шкода. Розумієте, місіс Роуен, Роберт -

мій кузен і мене б глибоко засмутило, якби він погано

повівся з містером Роуеном саме зараз, після його

повернення, або якби між ними відбулася серйозна
суперечка, і особливо тому, що...

БЕРТА

(крутячи газетою в руках)

Тому що?

БЕАТРІС

Тому що саме мій кузен був тим, хто завжди закликав

містера Роуена повернутися. Це лежить на моїй совісті.
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БЕРТА

Але це має лежати на совісті містера Хенда, чи не так?

БЕАТРІС

(невпевнено)
На моїй теж. Оскільки я мала розмови зі своїм кузеном

про містера Роуена, коли його тут не було, і, певною

мірою це була я, хто...

БЕРТА

(повільно киває)
Я розумію. І ось це лежить на вашій совісті. Ачи тільки це?

БЕАТРІС

Гадаю, що так.

БЕРТА

(майже весело)
Схоже на те, що це саме ви, міс Джастіс, повернули мого

чоловіка до Ірландії.

БЕАТРІС

Я, місіс Роуен?

БЕРТА

Так, ви. Вашими листами до нього, а потім і розмовами

про нього з вашим кузеном, як ви щойно сказали. Чи ви

не думаєте, що саме ви -

це та людина, яка повернула
його сюди?

БЕАТРІС

(раптово червоніючи)
Ні. Я б не могла так подумати.

БЕРТА

(дивиться на неї пильно; потім відвернувшисьу бік)
Знаєте, мій чоловік дуже багато пише з того часу, як ми

повернулися.
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БЕАТРІС

Це правда?

БЕРТА

А ви не знали? (Вона вказує в бік кабінету) Він

проводить більшу частину ночі за письмовим столом, там, у

кімнаті. І так - ніч у ніч.

БЕАТРІС

У своєму кабінеті?

БЕРТА

У кабінеті або спальні - називайте це, як вам більше

подобається. Там же, на дивані, він і спить. Він спав там

минулої ночі. Я можу показати вам, якщо ви не вірите.

Вона встає, щоб попрямувати до кабінету. Беатріс,
підвівшись, відмовляється жестом.

БЕАТРІС

Ну, звичайно, я вам вірю, місіс Роуен.

БЕРТА

(сідаючи знову)
Ось так. Він пише. І це має бути про щось, що прийшло в

його життя нещодавно - відтоді, як ми повернулися до

Ірландії. Щось нове. Може, ви знаєте про якісь зміни, що

прийшли в його життя? (Вона допитливо дивиться на

Беатріс) Знаєте або відчуваєте це?

БЕАТРІС

(дивиться на неї таким самим пильним поглядом)
Місіс Роуен, я не та людина, якій слід ставити це

запитання. Якщо щось і змінилося в його житті з моменту

приїзду, то саме ви мусите знати і відчувати це.
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БЕРТА

Ви так само могли б знати це. Адже ви дуже близькі з

цим домом.

БЕАТРІС

Я не єдина, хто тут дуже близький з ним. (Деякий час

вони обидві холодно дивляться одна на одну. Потім
Берта відкладає газету і сідає на стілець, що стоїть

ближче до Беатріс.}

БЕРТА

(кладучи руку на коліно Беатріс}

Отже, ви теж ненавидите мене, міс Джастіс?

БЕАТРІС

(напружено)
Я? Ненавиджу вас?

БЕРТА

(тихо, але наполегливо)
Так. Вам же відомо, що таке ненавидіти когось?

БЕАТРІС

А чому я мушу ненавидіти вас? Я ніколи нікого не

ненавиділа.

БЕРТА

А чи любили ви кого-небудь? (Вона кладе руку на

зап ястя Беатріс.) Скажіть мені. Любили?

БЕАТРІС

(теж тихо)
Так. У минулому.

БЕРТА

Не тепер?

БЕАТРІС

Ні.
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БЕРТА

Ви можете сказати мені це чесно? Подивіться на мене!

БЕАТРІС

(дивиться на неї)

Так, можу.

Коротка пауза. Берта віднімає руку і відвертає голову в

деякому збентеженні.

БЕРТА

Ви тільки-но сказали, що є й інша людина, яка має

близькі стосунки з цим домом. Ви мали на увазі вашого

кузена... Чи не так?

БЕАТРІС

Так.

БЕРТА

Ви так і не змогли забути його?

БЕАТРІС

(тихо)
Я намагалася.

БЕРТА

(сплескуючи руками)
Звісно, ви ненавидите мене. Ви думаєте, що я щаслива.

Якби ви тільки знали, як ви помиляєтеся!

БЕАТРІС

(хитає головою)

Ні, я так не думаю.

БЕРТА

Щаслива! Коли я навіть не розумію нічого з того, що він

пише, коли я ніяк не можудопомогти йому, коли я не можу
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зрозуміти навіть половини з того, що він мені іноді каже!

А от ви змогли б. (Збуджено.) Але я боюся за нього, боюся

за них обох. (Вона раптово встає і прямує до туалетного

столика) Він не повинен їхати в такий спосіб. (Вона виймає
зіскриньки пачкупоштового паперуі, поспішаючи, пише

кілька рядків) Ні, ні, це неможливо! Хіба це не є безумством так

робити? (Повертаючись до Беатріс) Він ще вдома?

БЕАТРІС

(з подивом спостерігаючи за нею)
Так. Ви написали йомузапискуз проханням прийти сюди?

БЕРТА

(підводиться)
Так. Я надішлю її з Бріджит. Бріджит!

(Вона стрімко виходить через двері ліворуч.)

БЕАТРІС

(інстинктивно дивлячись їйу слід)

Тоді це правда!

(Вона кидає погляд у бік кабінету Річарда і береться
руками за голову. Потім, прийшовши до тями, вона

забирає з маленького столика газету, відкриває її, виймає
з сумки футляр для окулярів і, надівши їх, схиляється

над газетою. З саду заходить Річард Роуен. Він

одягнений так само, як і вчора, за винятком легкого капелюха і

тонкоїтростини в руках.)

РІЧАРД
(стоїтьу дверях, кілька секунд спостерігаючи за нею)
Ось там (він вказуєу напрямкуузбережжя) є демони. Я

чув їхній гомін зі світанку.

БЕАТРІС

(здригається)
Містере Роуен!
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РІЧАРД

Запевняю вас. Цей острів сповнений голосів. І серед них був
ваш теж. «Інакше б я не змогла побачити вас», - сказав він.

Атакож- голос Берти. Але, запевняю вас, усі вони -демони.
Я перехрестився зверхудонизу, і це змусило їх замовкнути.

БЕАТРІС

(затинаючись)
Я прийшла сюди так рано, містере Роуен, тому що...

Щоб показати вам оце... Роберт написав це... про...

вчора вночі.

РІЧАРД
(знімає капелюха)

Моя дорога міс Джастіс, ви сказали вчора, як мені

здається, про причину вашого приходу
- а я ніколи й нічого не

забуваю. (Йдучи до неїі простягаючи руку.) Доброго ранку!

БЕАТРІС

(раптово знімає окуляри і вкладає газету в його руки)
Я прийшла через це. Це - стаття про вас. Її написав цієї
ночі Роберт. Ви прочитаєте її?

РІЧАРД
(з поклоном)

Прочитати її зараз? Звичайно.

БЕАТРІС

(дивиться на ньогоу розпачі)

О, містере Роуен, мені боляче на вас дивитися!

РІЧАРД

(розкриває і читає газету)

Смерть Преподобного Кенона Малхолла. Це воно?

З дверей зліва з являється Берта і зупиняється, щоб
послухати.
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(Перевертає сторінку.) А, ось де ми є! Славетний

ірландець. (Він починає читати трохи гучнішим і твердим
голосом.) Не менш життєвою проблемою з тих, що стоять

перед нашою країною, є проблема її ставлення до тих з

її дітей, хто, залишивши нашу батьківщину в годину її

потреби, був покликаний до неї зараз, на порозі її

довгоочікуваної перемоги -

до неї, яку, живучи на самоті й

у вигнанні, вони нарешті навчилися любити. Ми

сказали «у вигнанні», але тут необхідно наголосити на

важливій різниці. Є економічне вигнання, і є духовне. Є ті,
хто покинув свою країну заради хліба насущного, але є

й інші - ті, хто залишив її заради пошуку в інших землях

тієї духовної поживи, якою підтримується життя нації
всіх людей світу. У тих, чия пам'ять пригадає
інтелектуальне життя Дубліна десятирічної давності, буде багато

спогадів про містера Роуена. Щось від того
несамовитого обурення, яке краяло серце...

Він відводить погляд від газети і бачить Берту, що
стоїть у дверях Потім він відкладає газету і дивиться на

неї. Тривале мовчання.

БЕАТРІС

(із зусиллям)

Тепер ви бачите, містере Роуен, що ваш день нарешті
прийшов - навіть тут. І ви бачите, що в особі Роберта ви
маєте гарного друга, друга, який вас розуміє.

РІЧАРД
А ви помітили цю маленьку фразу на початку: «ті, хто

покинув її в годину її потреби»?

Він допитливо дивиться на Берту, обертається й

заходить до свого кабінету, закривачи за собою двері.
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БЕРТА

(звертаючись, скоріше, до себе)
Я кинула заради нього все - свою релігію, сім'ю, свій

власний спокій.

Вона важко опускається в крісло. Беатріс підходить до

неї.

БЕАТРІС

(нерішуче)
А ви теж не відчуваєте, що уявлення містера Роуена...

БЕРТА

(з гіркотою)

Уявлення, уявлення! Але ж люди в цьому світі мають

й інші уявлення або роблять вигляд, що мають. І вони

змушені миритися з ним, оскільки він здатний щось

зробити. А я - ні. Я - ніхто.

БЕАТРІС

Ви знаходитеся поруч з ним.

БЕРТА

(з дедалі більшою гіркотою)

0, це нісенітниці, міс Джастіс! Я лише річ, з якою він

зв язався, та й моя дитина також - згадайте ту милу назву,

якулюди дають таким дітям. Ви думаєте, моє серце
- це

камінь? Ви думаєте, що я не бачу цього в їхніх очах і манері
поводитися, коли вони змушені зустрічатися зі мною?

БЕАТРІС

Не дозволяйте їм принижувати себе, місіс Роуен.

БЕРТА

(гордо)

Принижувати мене! Навпаки, я дуже пишаюся собою,

якщо хочете це знати. Що вони коли-небудь зробили
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для нього? А я зробила з нього чоловіка. Хто вони всі у

його житті? Не більше, ніж бруд під його ногами! (Вона
встає і схвильовано ходить туди-сюди.) Він може

ставитися зі зневагою до мене теж, як і всі вони, тепер. І ви

можете зневажати мене. Але ви ніколи не принизите
мене - ніхто з вас цього не зробить.

БЕАТРІС

Але навіщо ви звинувачуєте мене?

БЕРТА

(підходячи до неї в пориві)
Я зараз так страждаю. Вибачте мене,якщоя сказалагрубість.
Я хочу, щоб ми були друзями. (Вона простягає руки.)Ави?

БЕАТРІС

(беручи їїза руки)
Із задоволенням.

БЕРТА

(розглядаючи її)
Які у вас прекрасні довгі вії! І у ваших очей такий

сумний вираз!

БЕАТРІС

(посміхаючись)
Вони не надто гарно бачать. Мій зір дуже слабкий.

БЕРТА

(з теплотою)
Але вони красиві.

Вона обіймає й ніжно цілує її. Потім, трохи сором'язливо,
усувається від неї. Через двері ліворуч заходить Бріджит.

БРІДЖИТ
Я передала записку йому особисто, мем.
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БЕРТА

А він що-небудь передавав у відповідь?

БРІДЖИТ

Він саме виходив, мем. Він наказав мені переповісти
вам, що він прийде сюди відразу за мною.

БЕРТА

Дякую!

БРІДЖИТ
(йдучи)

Чи бажаєте зараз чаю з тостом, мем?

БЕРТА

Ні, не тепер, Бріджит! Можливо, пізніше. Як тільки

прийде містер Хенд, проведи його відразу ж сюди.

БРІДЖИТ

Так, мем! (Вона виходить вліво.)

БЕАТРІС

Я маю зараз іти, місіс Роуен! До того, как як він прийде.

БЕРТА

(трохи боязко)

Отже, ми тепер
- друзі?

БЕАТРІС

Ми спробуємо ними бути. (Повертаючись.) Ви

дозволите мені вийти через сад? Я зараз не хочу зустрічатися з

моїм кузеном.

БЕРТА

Звичайно! (Вона бере їїза руку.) Це так дивно, що ми ось

так зараз поговорили. Адже я завжди хотіла цього. А ви?
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БЕАТРІС

Думаю, я теж.

БЕРТА

(посміхаючись)
Я хотіла цього навіть у Римі. Коли я виходила на

прогулянку з Арчі, я, бувало, думала про вас, оскільки

знала про вас від Діка. І траплялося, що, коли я розглядала

різних людей, які виходили з церков або їхали повз нас

в екіпажах, я думала, що вони, можливо, схожі на вас.

Тому що Дік казав мені, що ви -

чорнява.

БЕАТРІС

(знову напружено)

Справді?

БЕРТА

(потискуючи її руку)

Ну добре, до скорого побачення!

БЕАТРІС

(звільняючи руку)

Доброго вам ранку!

БЕРТА

Я проведу вас до хвіртки.

Вони виходять разом через подвійні двері і зникаютьу
глибині саду. З кабінету виходить Річард Роуен. Він

зупиняється біля дверей, дивлячисьу сад. Потім він

підходить до столика, бере газету і починає читати. Через
кілька секунду дверях з'являється Берта і стоїть там,

спостерігаючи за ним, доки він не закінчить читати.

Він знову відкладає газету і повертається, щоб пітну
свій кабінет.

Діку!
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РІЧАРД
(зупиняючись)

Я слухаю?

БЕРТА

Ти ще не сказав мені жодного слова.

РІЧАРД

Мені немає чого тобі сказати. А тобі?

БЕРТА

Ти не хочеш знати, що відбулося вчора ввечері?

РІЧАРД

Про це я ніколи не дізнаюся.

БЕРТА

Я розкажу тобі, якщо ти попросиш мене.

РІЧАРД

Так, ти мені розкажеш. Проте я ніколи не дізнаюся. Ні

коли в цьому житті.

БЕРТА

(рухаючись до нього)
Я скажу тобі правду, Діку, як я говорила її тобі все жит

тя. Я ніколи тебе не обманювала.

РІЧАРД

(з'єднавши в повітрі руки, пристрасно)

Так, так. Правду! Але, кажу тобі: я ніколи не дізнаюся.

БЕРТА

Чомуж у такому разі ти залишив мене вчора?

РІЧАРД
(з гіркотою)

У годину твоєї потреби.
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БЕРТА

(погрозливо)
Саме ти штовхнув мене на це. І не тому, щоти кохаєш мене.

Якби ти кохав мене або знав, що таке кохання, ти б мене не

залишив. Ти штовхнув мене на це тільки заради себе.

РІЧАРД

Я не робив себе - я є таким, яким є.

БЕРТА

Щоб завжди мати цей козир проти мене. Щоб змусити
мене принижуватися перед тобою, як ти завжди це

робив. Щоб бути вільним самому. (Вказуючи у бік саду.) З

нею! Он там твоє кохання! Кожне слово, яке ти

промовляєш - брехливе.

РІЧАРД
(стримуючи себе)

Це марно -

просити тебе вислухати мене.

БЕРТА

Вислухати тебе! Для цього призначена вона. Чому ти

взагалі витрачаєш свій час на мене? Іди і говори з нею!

РІЧАРД
(киває головою)

Я зрозумів. Ти відштовхнула її зараз від мене, як ти

відштовхувала всіх, хто знаходився поруч зі мною - будь-
якого друга, якого я колись мав, кожну людську істоту,
яка коли-небудь намагалася наблизитися до мене. Ти

ненавидиш її.

БЕРТА

(гаряче)
Нічого подібного! Я вважаю, що ти зробив її, як і мене,

нещасною, так само, як ти зробив нещасною й свою
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покійну матір, убивши її цим. Ти - убивця жінок! Ось

твоє ім'я.

РІЧАРД
(повертається, щоб піти)

Аріведерчі!

БЕРТА

(збуджено)
Вона - тонка і висока особистість. Вона мені

подобається. Вона є всім тим, чим я не є - ні за народженням, ні за

вихованням. Ти пробував згубити її, але в тебе нічого не

вийшло. Бо в неї є зброя проти тебе, а в мене - немає. І

ти це знаєш.

РІЧАРД
(майже криком)

Та якого біса ти про неї зараз говориш?

БЕРТА

(сплескуючи руками)

Ой; як я хотіла б, щоб ніколи тебе не зустрічати! Як я

проклинаю той день!

РІЧАРД

(з гіркотою)

Тобто, я тобі заважаю, так? Ти тепер хочеш бути
вільною. Тобі треба сказати лише одне слово.

БЕРТА

(гордо)
Я готова - коли ти цього захочеш.

РІЧАРД

Щоб ти могла вільно зустрічатися зі своїм коханим?
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БЕРТА

Так.

РІЧАРД

Ніч за ніччю?

БЕРТА

(дивлячись перед собою і говорячи з палкою пристрастю)

Зустрічати мого коханого! (Простягаючи перед собою

руки.) Мого коханого! Так! Мого коханого!

Вона раптово заливається сльозами і опускається на

стілець, закривши обличчя руками. Річард повільно

підходить до неї і торкається її плеча.

РІЧАРД

Берто! (Вона не відповідає.) Берто, ти - вільна.

БЕРТА

(відштовхує його руку і підводиться)
Не торкайся до мене! Ти для мене -

чужа людина. Ти не

розумієш в мені нічого, жодної речі - ані в моєму серці,
ані в моїй душі. Чужинець! Я живу з чужинцем!

З боку двері до передпокою лунає стукіт. Берта швидко

витирає хусткою очі і розгладжує перед свого халата.

Річард на мить прислухається, пронизливо дивиться на

неї і, обернувшись, заходить до свого кабінету. Зліва в

кімнату заходить Роберт Хенд. Він одягненийу костюм

темно-коричневого кольору і тримає в руці коричневий
альпійський капелюх.

РОБЕРТ

(тихо зачиняючи за собою двері)
Ти посилала за мною.
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БЕРТА

(підводиться)

Так. Хіба це не безумство думати про від їзд таким чином -

навіть не зайшовши сюди, навіть без жодного слова?

РОБЕРТ

(підходячи до столу, на якомулежить газета,

кидає на неїпобіжний погляд)

Усе, що я мав сказати, я сказав тут.

БЕРТА

Коли ти написав це? Минулої ночі - після того, якя піпіла?

РОБЕРТ

(приємним тоном)

Якщо бути точнішим, я написав частину цього -

у себе в

голові - ще перед тим, як ти пішла. Рештуж - найгіршу
частину

- я написав пізніше. Значно пізніше.

БЕРТА

І ти міг ще після цього працювати!

РОБЕРТ

(знизує плечима)
Я - добре дресована тварина. (Він підходить до неї

ближче) Я провів блукаючи довгу ніч після... У себе на роботі, у
будинку віце-канцлера, у нічному клубі, на вулицях, у себе

в кімнаті. І твій образ був увесь час у мене перед очима, а

твоя рука
-

у моїй руці. Берто, я ніколи не забуду цю ніч.

(Він кладе свого капелюха на стіл і бере їїза руку.) Чому ти
не дивишся на мене? Я не можу до тебе доторкнутися?

БЕРТА

(вказує на кабінет)

Дік - там.
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РОБЕРТ

(відпускає іїруку)

Тоді діти мусять поводитися добре.

БЕРТА

Куди ти їдеш?

РОБЕРТ

За кордон. Тобто в Сюррей, до мого кузена, Джека Джас-
тіса, він же Псина Джастіс. У нього там гарний сільський

маєток і м яке повітря.

БЕРТА

А чому ти їдеш?

РОБЕРТ

(дивиться на неїв мовчанні)
Ти не здогадуєшся про одну причину?

БЕРТА

Через мене?

РОБЕРТ

Так. Мені неприємно залишатися тут саме зараз.

БЕРТА

(безпорадно сідає)
Але це жорстоко з твого боку, Роберте! Жорстоко
стосовно мене та і його теж.

РОБЕРТ

Він запитував... про те, що сталося?

БЕРТА

(у відчаїз'єднуючи руки)
Ні. Він відмовляється запитувати мене про будь-що. Віін

говорить, що ніколи не дізнається правди.
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РОБЕРТ

(серйозно киває головою)

Тут Річард має рацію. Він завжди має рацію.

БЕРТА

Але, Роберте, ти повинен поговорити з ним.

РОБЕРТ

І що я мушу сказати йому?

БЕРТА

Правду! Усе, що було!

РОБЕРТ

(роздумує)
Ні, Берто! Як чоловік чоловіку я не можу розповідати
йому про все.

БЕРТА

Але він подумає, що ти поїхав, тому що боявся

зустрітися з ним після вчорашнього вечора.

РОБЕРТ

(після короткої паузи)

Гаразд, я не більш боязкий, ніж він. Я готовий

зустрітися з ним.

БЕРТА

(підводиться)
Я покличу його.

РОБЕРТ

(ловлячи їїза руки)

Берто! А що було вчора вночі? Якою є правда, яку я

повинен йому сказати? (Він пристрасно вдивляється в її

очі) Чи ти була моєю у цю священну ніч кохання? Чи це

мені наснилося?
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БЕРТА

(з неясною посмішкою)
Пам ятай свій сон про мене. Тобі снилося, що я була
твоєю вчора вночі.

РОБЕРТ

І це є правда
- уві сні? Це те, що я повинен сказати?

БЕРТА

Так!

РОБЕРТ

(цілує обидві їїруки)

Берто! (Більш ніжним голосом.) В усьому моєму житті

лише цей сон є реальністю. Про все інше - я забув. (Він
цілує їїруки знову.) А зараз я можу сказати йому правду.
Поклич його.

Берта підходить до дверей до кабінету Річарда і стукає.

Ніхто не відповідає. Вона стукає знову.

БЕРТА

Діку! (Ніхто не відповідає.) Прийшов містер Хенд. Він

хоче поговорити з тобою і попрощатися. Він їде. (Ніхто
не відповідає. Вона гучно стукаєдолонею по дверній
панелі і кличе стривоженим голосом.) Діку! Відповідай мені!

З кабінету виходить Річард Роуен. Він одразу ж
підходить до Роберта, проте не простягаючи руки.

РІЧАРД
(спокійно)

Дякую тобі за твою щиру статтю про мене. Це правда,

що ти прийшов попрощатися?
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РОБЕРТ

Тобі немає за що мене дякувати, Річарде. І зараз, і

завжди я - твій друг. А зараз навіть більше, ніж будь-коли.
Ти мені віриш, Річарде?

Річард сідає на стілець і закриває обличчя руками.
Берта і Роберт дивляться вмовчанні один на одного. Потім

вона обертається і тихо виходить направо. Роберт
підходить до Річарда і стає поруч з ним, спершись руками
на спинну сусіднього стільця і дивлячись на нього зверху.

Довга тиша. Чути крики торговки рибою, що проходить
по дорозі біля будинку.

ТОРГОВКА РИБОЮ

Свіжий оселедець з дублінської бухти! Свіжий оселедець
з дублінської бухти! Оселедець з дублінської бухти!

РОБЕРТ

(тихо)
Я скажу тобі правду, Річарде. Ти мене чуєш?

РІЧАРД
(підводить обличчя і відхиляється назад,

приготувавшись слухати)
Так.

Роберт сідає на стілець поруч. Крики торговки рибою
чути все тихіше.

ТОРГОВКА РИБОЮ

Свіжий оселедець! Оселедець з дублінської бухти!

РОБЕРТ

Умене нічого не вийшло, Річарде. Це-правда.Ти мені віриш?

РІЧАРД
Я тебе чую.
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РОБЕРТ

Я програв. Вона - твоя, якою й була, дев ять років тому,
коли ти зустрів її вперше.

РІЧАРД
Ти хочеш сказати - коли ми зустріли її вперше.

РОБЕРТ

Так. (Він опускаєпогляд на кількамитей.) Я можу
продовжувати?

РІЧАРД
Можеш.

РОБЕРТ

Вона пішла. І я залишився на самоті - удруге. Я вирушив

до віце-канцлера і повечеряв. Я сказав йому, що ти

занедужав і прийдеш іншого вечора. Я розповідав анекдоти,

нові й старі - отой про статуї теж. Я пив крюшон. Потім

я пішов до редакції і написав статтю. А потім...

РІЧАРД

А потім?

РОБЕРТ

Потім я поїхав в один нічний клуб. Там були чоловіки,
а також жінки. Принаймні, вони виглядали як жінки.

Я потанцював з однією з них. Вона запросила мене до

себе в гості. Мені продовжувати?

РІЧАРД
Так.

РОБЕРТ

Я відвіз її додому в кебі. Вона живе біля Доннібрука. У
кебі сталося те, що витончений Дуне Скутус називав

смертю духу. Мені продовжувати?
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РІЧАРД
Так.

РОБЕРТ

Потім вона заплакала й розповіла мені, що вона є

розлученою дружиною якогось адвоката. Я запропонував

їй соверен, оскільки вона сказала, що має мало грошей.
Вона його не взяла й заплакала ще сильніше. Потім

вона випила трохи квіткової води з маленької пляшки,

яка була в неї в сумочці. Я побачив, як вона зайшла до

себе в будинок. Потім я поїхав додому. У себе в

кімнаті я побачив, що весь мій піджак був у плямах від цієї
квіткової води. Мені не щастило вчора з піджаками - це

був уже другий. Потім до мене прийшла думка змінити

одяг і поїхати звідси ранковим катером. Я зібрав валізу і

ліг спати. Я поїду наступним поїздом у Сюррей, до свого

кузена Джека Джастіса. Може, тижня на два. А може, й

більше. Ти відчуваєш до мене відразу?

РІЧАРД
А чому ти не поїхав на ранковому катері?

РОБЕРТ

Я проспав.

РІЧАРД

Ти мав намір поїхати, не попрощавшись? Не заходячи

сюди?

РОБЕРТ

Так.

РІЧАРД

Чому?
*

РОБЕРТ

Моя розповідь була не дуже приємною, чи не так?
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РІЧАРД

Але ж ти прийшов.

РОБЕРТ

Берта прислала мені записку з проханням прийти.

РІЧАРД
Аякби не це..?

РОБЕРТ

Якби не це, я б не прийшов.

РІЧАРД
А тобі не спадало на думку, що, якби ти поїхав, не

зайшовши сюди, я б зрозумів це абсолютно певним чином?

РОБЕРТ

Так, спадало.

РІЧАРД

Чомужу такому разі, ти хочеш, щоб я повірив?

РОБЕРТ

Я хочу, щоб ти повірив, що в мене нічого не вийшло. Що
Берта зараз твоя, якою й була дев'ять років тому, коли

ти, коли ми зустріли її уперше.

РІЧАРД

А ти хочеш знати, що робив я?

РОБЕРТ

Ні.

РІЧАРД

Я відразу ж повернувся додому.

РОБЕРТ

Ти чув, як прийшла Берта?
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РІЧАРД

Ні. Я писав усю ніч. І думав. (Вказуючи на кабінет.) Там,

усередині. А перед світанком я вийшов і пішов блукати
берегом.

РОБЕРТ

(хитаючи головою)

Страждаючи. Катуючи себе.

РІЧАРД

І чуючи навколо себе голоси. Голоси тих, хто каже, що

любить мене.

РОБЕРТ

(показує на двері праворуч)
Там - один. І мій?

РІЧАРД

І ще один.

РОБЕРТ

(посміхається і торкається чола вказівним пальцем

своєїправоїруки)

Зрозуміло. Моя цікава, але дещо меланхолійна кузина. І

що ж.вони тобі казали?

РІЧАРД

Вони закликали мене впасти у відчай.

РОБЕРТ

Дивний спосіб висловлення своєї любові, треба
сказати! І ти в нього впадеш?

РІЧАРД

(встаючи)
Ні.

З боку вікна чути шум. Видно обличчя Арчі, притиснуте
до скла однієї з рам. Чути, як він кричить.



179
[ Дія третя

АРЧІ

Відкрийте вікно! Відкрийте вікно!

РОБЕРТ

(дивиться на Річарда)

Річарде, там, на березі, ти чув теж і його голос разом з

іншими? Голос твого сина. (Усміхаючись) Прислухайся!
Якже багато в ньому відчаю!

АРЧІ

Ну, будь ласка, відкрийте вікно!

РОБЕРТ

Можливо, саме там, за цим вікном, Річард, і є свобода,
яку ми шукаємо

- ти в один спосіб, а я - в інший. У

твоєму синові, а не в нас. Можливо...

РІЧАРД

Можливо..?

РОБЕРТ

Я сказав «можливо». Проте я був би майже впевнений,
якби...

РІЧАРД
Якби що?

РОБЕРТ

(з далекою посмішкою)
Якби він був моїм сином.

Він підходить до вікна і відкриває його. Арчі залазить

усередину.
РОБЕРТ

Заходимо в будинок так, як і вчора, га?
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АРЧІ

Доброго ранку, містере Хенд! (Він підбігає до Річарда і

цілує його.) Буоно джорно, тато.

РІЧАРД

Буоно джорно, Арчі.

РОБЕРТ

І де ж ви були, мій юний джентльмене?

АРЧІ

За містом, з молочником. Я правив конем. Ми їздили в

Бутерстаун. (Він знімає свою кепку і кидає її на стілець)
Я дуже голодний.

РОБЕРТ

(бере зі столу свого капелюха)

Річарде, прощавай! (Подаючи руку) До нашої наступної
зустрічі!

РІЧАРД
(підводиться, торкається його руки)

Прощавай! (З дверей праворуч з'являється Берта)

РОБЕРТ

(помічаючи її, до Арчі)
Візьми свою кепку. Ходімо зі мною. Я куплю тобі

тістечко і розповім тобі історію.

АРЧІ

(до Берти)
Мені можна, мамо?

БЕРТА

Так.
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АРЧІ

(бере свою кепку)
Я готовий.

РОБЕРТ

(Річарду і Берті)

До побачення тату й мамо! Але ненадовго.

АРЧІ

Ви розкажете мені казку, містере Хенд?

РОБЕРТ

Казку? Чому б і ні? Я ж твій казковий хресний батько.

Вони виходять разом через подвійні двері і зникаютьу

саду. Потім Берта підходить до Річарда і обіймає його

за талію.

БЕРТА

Діку, дорогий, ти віриш, що я була тобі вірною? Учора
вночі - і завжди?

РІЧАРД

(сумно)
Не запитуй мене, Берто!

БЕРТА

(притискаючи його ближче)
Я була, любий. Ти мусиш вірити мені. Адже я віддала
себе тобі повністю. Я зреклася всього заради тебе. Ти

мене взяв - і ти мене покинув.

РІЧАРД

Коли я тебе покинув?

БЕРТА

Ти мене покинув: і я чекала, поки ти повернешся до
мене. Діку, любий, іди сюди, до мене! Сядь! Яким же ти

повинен бути стомленим!
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Вона підводить його до дивану. Він сідає, майже напівле-

жачи, спираючись на руку. Вона сідає на килимок поруч з

диваном і бере його за руку.

БЕРТА

Так, любий. Я чекала на тебе. Боже мій, як я страждала

тоді - коли ми жили в Римі! Ти пам'ятаєш веранду

нашого будинку?

РІЧАРД
Так.

БЕРТА

Бувало, я сиділа там, в очікуванні, з бідною дитиною

та її іграшками, чекаючи, поки вона не засне. Я бачила

дахи всього міста і річку, Tevere. Як вона називається

англійською?

РІЧАРД

Тібр.

БЕРТА

(пестячи свою щоку його долонею)
Вона була красивою, Діку, але мені було так сумно. Я

була самотня, Діку, забута тобою й усіма. Я відчувала,
що моє життя скінчилося.

РІЧАРД

Воно тоді ще й не починалося.

БЕРТА

Бувало, я дивилася на небо, таке гарне, без єдиної

хмаринки, і на місто, про яке ти казав, що воно таке

стародавнє: і я тоді думала про Ірландію і про нас.

РІЧАРД

Про нас?
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БЕРТА

Так. Про нас. Не минало й дня, щоб я не бачила нас -

тебе і мене -

такими, якими ми були, коли зустрілися
вперше. У кожен день мого життя це стоїть у мене перед
очима. Хіба я не була тобі вірна весь цей час?

РІЧАРД
(глибоко зітхає)

Так, Берто! Ти є моєю нареченою у вигнанні.

БЕРТА

Куди б ти не пішов, я буду слідувати за тобою. Якщо ти

захочеш поїхати звідси зараз, я поїду з тобою.

РІЧАРД

Я залишаюся. Поки що занадто рано впадати у відчай.

БЕРТА

(знову пестячи його руку)

Це неправда, що я хочу відштовхнути всіх від тебе.

Навпаки, я хотіла зблизити вас один з одним - тебе і його.

Поговори зі мною. Скажи мені все, що в тебе лежить на

серці. Що ти відчуваєш і від чого страждаєш.

РІЧАРД

Я страждаю від рани, Берто!

БЕРТА

Від якої рани, дорогий? Поясни мені, що ти маєш наувазі.
Я спробую зрозуміти все, що ти скажеш. Від якої рани?

РІЧАРД
(вивільняє свою руку і, беручи їїголову своїми долонями,

відхиляє її назад і довго вдивляється їй в очі.)
Я відчуваю глибоку, глибоку рану сумніву в моїй душіі.
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БЕРТА

(нерухомо)

Сумніву в мені?

РІЧАРД

Так.

БЕРТА

Я твоя. (Пошепки.) Навітьякщо бя зараз вмерла, я
- твоя.

РІЧАРД
(продовжуючи пильно дивитися на неї і неначе

розмовляючи з кимось відсутнім)
Я поранив свою душу заради тебе -

поранив глибокою

раною сумніву, яку не вдасться залікувати ніколи.

Ніколи я не дізнаюся правди, ніколи в цьому житті. Але я не

хочу ані знати, ані вірити. Мені все одно. Бо не в

темряві віри я бажаю тебе, а в невгамовному живому сумніві,
що ранить. Не втримувати тебе ніякими узами, навіть

узами кохання, і бути єдиним з тобою душею і тілом, в

усій можливій наготі - саме цього я прагнув. А зараз я

відчуваю, что втомився, Берто. Моя рана стомлює мене.

Він змучено витягується на дивані. Берта продовжує
тримати його руку, промовляючи дуже ніжно.

БЕРТА

Прости мене, Діку! Прости мене і кохай мене знову, як

ти робив це в перший раз. Я знову хочу мого коханця.

Зустріти його, піти до нього, віддати йому себе. Тобі,

Діку. О, мій дивний й несамовитий коханце, повернися

до мене знову!

Вона закриває очі.
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