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AMY, WDOWA LADY MONCHENSEY

IVY, VIOLET i AGATA, jej młodsze siostry

Pułkownik GERALD PIPER i CHARLES PIPER, 
bracia jej zmarłego męża

MARY, córka zmarłej kuzynki Lady Monchensey

DENMAN, pokojówka

HARRY, LORD MONCHENSEY, najstarszy syn Amy

DOWNING, jego służący i szofer 

Doktor WARBURTON 

Sierżant WINCHELL 

EUMENIDY

Akcja toczy się w wiejskiej rezydencji
w północnej Anglii
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Salon, po herbacie.

Popołudnie w końcu marca
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 s c e n a  1

AMY, IVY, VIOLET, AGATA, GERALD,
CHARLES, MARY

(Wchodzi DENMAN, żeby zaciągnąć zasłony)

AMY

Jeszcze nie! Zadzwonię później. Wciąż jest całkiem widno.
Nie mam co robić, teraz patrzę tylko, jak się dłużą dni,
Kiedy od października do czerwca tkwię w domu,
A jaskółka przybywa za wcześnie, wiosna minie
I kukułka odleci nim znów wyjdę na dwór. 
O Słońce, które kiedyś takie ciepłe było, Światło, co było takie 

oczywiste,
Gdy byłam młoda, silna, gdy nikt nie szukał słońca ani światła
I noc nie niosła trwogi, na dzień się czekało; 
Zegarom można było ufać, jutro szło z nadzieją,
A czas w ciemności się nie zatrzymywał!
Zapal światła. Ale zasłony zostaw rozsunięte.
Dołóż do ognia. Czy wiosna nie przyjdzie? Marznę.

AGATA

Wishwood zawsze było zimnym miejscem, Amy.

IVY

Powtarzałam jej ciągle, że zimą powinna jechać na południe.
I gdybym była w położeniu Amy, robiłabym tak zawsze:
Za słońcem bym dążyła, nie czekając, aż wreszcie przyjdzie tutaj.
Wędrowałabym na południe zimą, gdyby mnie było stać na to,
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Nie cierpnąc z zimna, tak jak na Bayswater, licząc szylingi 
w gazowym piecyku.

VIOLET

Na południe! Do tych objazdowych angielskich bibliotek, 
Do wdów po oficerach, angielskich kapelanów,
Do wyziębłych leżaków i za mocnej indyjskiej herbaty –
Kiepskiej, źle parzonej, raczej gotowanej, i zimnej.

CHARLES

To zupełnie nie w stylu Amy. Chowano nas na wsi.
Amy zbyt długo zwykła na nasz sposób
Żyć wśród psów, koni i broni myśliwskiej,
By chciała zimą wypuszczać się z Anglii.
Lecz samotnemu mężczyźnie, jak ja, lepiej w Londynie:
Człowiek czuje się przytulnie w swoim klubie, 
Nawet angielską zimą.

GERALD

  A co do mnie,
To znów chciałbym być młodym oficerem,
Żeby powrócić na Wschód. Klimat niezrównany 
Tam dla człowieka, który umie z niego korzystać z rozwagą,
A poza tym i służba znacznie bardziej dbała.

AMY

Moi służący, Geraldzie, są doskonale wyszkoleni,
I sama jeszcze umiem zadbać o to.

VIOLET

  Ja obstaję przy swoim.
Nigdy żadnych wyjazdów na południe, definitywnie nigdy,
Nawet gdybym sobie mogła na to pozwolić, tak jak Amy:
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Anglia jest dostatecznie zła, po co wyjeżdżać,
Żeby spotykać tylko pospolitych ludzi – 
Można się trzymać z dala od nich w domu;
Ludzi z pieniędzmi Bóg wie skąd wziętymi – 

GERALD

  Z udziałów w przemyśle lotniczym.

VIOLET

Takimi, co to kąpią się dzień cały, a nocami tańczą
Minimalnie odziani.

CHARLES

Bo to picie cocktaili czyni takie szkody:
Nic na tym świecie młodym tyle zła nie czyni.
Wszystko, czego kulturalnemu człowiekowi trzeba,
To łyk wytrawnego sherry – lub dwa – przed kolacją.
Ci nowocześni młodzi nie wiedzą, co piją,
I nie obchodzi ich nawet, co jedzą;
Do cna już utracili zmysł węchu i smaku
Z powodu tych cocktaili, no i papierosów.
(Wchodzi DENMAN z sherry i whisky. CHARLES bierze sherry, 
a GERALD whisky.)
I tak to się kończy.

(Zapala papierosa)

IVY

  To młodsze pokolenie
Jest dekadenckie niewątpliwie.
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CHARLES 

  To młodsze pokolenie
Nie jest, czym myśmy byli. Brak mu i odporności,
A i poczucia obowiązku także.

GERALD

Jesteś bardzo surowy wobec generacji młodych.
Ja sam nie stykam się z nimi bliżej teraz,
Ale muszę powiedzieć, że spotkałem osoby bardzo przyzwoite
I kilku strzelców pierwszej klasy – lepszych, niż ty byłeś,
Charles, jak pamiętam. Poza tym musisz wziąć poprawkę na to,
Żeśmy nie zostawili im świata łatwego do życia.
Niech młode pokolenie samo się wypowie –
To pokolenie Mary: co ty myślisz o tym? 

MARY

Po prawdzie, kuzynie, gdy chcesz informacji
O pokoleniu młodszym, pytaj kogo innego.
Obawiam się, nie zasługuję na taki komplement:
Ja do żadnego pokolenia nie należę.

(Wychodzi)

VIOLET

Muszę ci prawdę, Geraldzie, powiedzieć, że jesteś bardzo 
nietaktowny,

A i Charles, sądzę, mógłby być uprzejmiejszy.

GERALD

Bardzo mi przykro. Czemu tak ją to dotknęło?
Chciałem ją tylko wciągnąć do rozmowy.
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CHARLES

Miła dziewczyna, ale w trudnym wieku.
Przypuszczam, że się zbliża do trzydziestki?
I mogłaby wyjść za mąż. O to pewno chodzi.

AMY

Tak być powinno, gdyby sprawy szły, jak zamierzałam.
Powrót Harry’ego jest niełatwy dla niej
W tym momencie; lecz życie może się ułożyć.
Zostawmy to, im mniej się mówi, tym lepiej.

GERALD

Co mi przypomina, Amy,
Kiedy to nasi chłopcy powinni się zjawić?

AMY

Nie chcę, żeby się zegar zatrzymywał w mroku.
Jeśli chcesz wiedzieć, czemu nigdy Wishwood nie opuszczam,
To dlatego, że trzymam je przy życiu,
Żeby żyła rodzina; żyję, by ją chronić.
Żadne z was nie rozumie, jak jesteście starzy
I że śmierć przyjdzie do was niby łagodne zdziwienie,
Jak jakiś dreszcz przelotny w odludnym pokoju.
Agata jedna chyba umie odkryć w śmierci sens jakiś,
Którego ja znaleźć nie potrafię.
– Jestem pewna tylko Arthura i Johna,
Arthura z Londynu, Johna z Leicestershire:
Oni dwaj będą tutaj na kolacji w porę.
Harry telefonował już do mnie z Marsylii,
Przyleci samolotem do Paryża, stamtąd do Londynu
I ma nadzieję dotrzeć tu wieczorem.
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VIOLET

Po Harrym zawsze się można było spodziewać spóźnienia.

AMY

Tym razem to nie z jego winy.
Będziemy mieli szczęście, gdy się w ogóle zjawi.

IVY

A kiedy będzie tort urodzinowy, Amy,
I otworzysz prezenty?

AMY

    Po kolacji –
To najlepsza pora.

IVY

  Pierwszy raz się zdarza,
Żeby nie było tortu i prezentów przy herbacie.

AMY

Bo to bardzo szczególna okazja,
Powinniście wiedzieć. Po raz pierwszy od ośmiu lat
Zdarza się, że wszyscy mamy być razem.

AGATA

To będzie raczej bolesne dla Harry’ego –
Po ośmiu latach i wszystkim, co się wydarzyło,
Wrócić do Wishwood.

GERALD

  Bolesne, dlaczego?




