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“What is life? A fighting in heart and
brain with Trolls.
Poetry? That means writing Doomsdayaccounts of our soul.
-Henrik Ibsen

हेडा गॅब्लर
HEDDA GABLER
SKUESPILL I FIRE AKTER (1890)

HEDDA GABLER
PLAY IN FOUR ACTS (1890)
HENRIK IBSEN
अनुिाद- िसांत बागुल

HEDDA GABLER
1890
इब्सेनर्े हे तेविसािे नाटक.
हेडा गॅब्लरने सििसामान्य िार्कासह अनेक टीकाकाराांना गोंधळात टाकले आहे.
इब्सेनच्या टीकाकाराांपैकी कोणी (Lothar) तर त्यात The Vikings in Helgeland
र्े अत्याधुवनक विडांबन पाहतो. हेडार्ा सांबांध अद्ययाित वहयुडीसशी लािला आहे.
वहयुडीसर्ा सुस्िभािी पण मूखि निरा गुणार Tesman शी वमळता जुळता आहे.
Sigurad हा Eilert Löveborg शी आवण Agny ही Thea Elvsted शी वमळती
जुळती आहे. हा सारा सत्याभास आपल्याला कु ठे र् नेत नाही. हे वततके र् सत्य आहे
की इब्सेनने त्यार् त्यार् पात्राांर्ा आवण प्रसांगाांर्ा पुनः पुन्हा िापर के ला आहे परां तु
त्यातून त्याने काहीतरी नव्या गोष्टींिर प्रकाश पाडला आहे. आवण Hedda Gabler
ही नव्या गोष्टींनी- अगदी ती स्ितः नावयका असल्यापासूनच्या गोष्टींनी पररपूणि आहे.
ि हे सांस्मरणीय ि त्यार् िेळेला ऱ्हासाला लागलेले वर्त्र आहे. जे त्याने कधीही
वनमािण के ले नव्हते. वतर्ा विजोड (maladjusted) वििाह हा वनवितपणे एका
युगाच्या अस्ताबरोबर कलांदकत होतो, आवण जे सिित्र व्यापते ते िातािरण The
Lady From The Sea च्या विरूद्ध पूणिपणे बांद गल्लीसारखे असते.
वतच्या मधुर्ांद्राच्या लाांब प्रिासातील वतने सहन के लेल्या थकव्याच्या यातना
(दरम्यानच्या ज्या काळात वतर्ा निरा Jörgen Tesman, सांकुवर्त िृत्तीर्ा पांवडत,
Brabant मधील मध्ययुगीन घरगुती हस्तकलेर्े सावहत्य त्याच्या प्रबांधासाठी गोळा
करीत असतो.) हेडाला Christiania येथे आल्यािरही काही कमी झाल्यासारखे
िाटत नाही. ही सैवनकी परां परे बरोबर िररष्ठ कडक विशेषावधकार असलेली पण दुबिल
झालेली स्त्री सनैराश्य सामान्य पतीर्ा द्वेष करते, मध्यमिगीय सांभावितपणार्ा िास

असलेला नुकतार् घेतलेला एक छोटा बांगला, त्यार्ी दयाळू अांतःकरणार्ी आत्या,
आवण वतर्ी नुकतीर् सुरू झालेली गभाििस्था ज्यापासून वतला भािी मातृत्िार्ा
आनांद व्हायला हिा परां तु वतला त्यार्ा वतटकारा िाटतो. Ellida सारखी ती मोठ्या
प्रमाणािर

जीिनाप्रीत्यथिर्

वनर्मिलेली

िाटते.

वतर्ी

सौंदयािविषयीर्ी,

स्िातांत्र्यासाठी ि तेजवस्ितेसाठीर्ी गूढ लालसा, परां तु वतने आपले पांख पसरण्यापूिी
वतच्या दूवषत पूििग्रहाने ि विवशष्ट िगािच्या लौदककाने हे सारे वनःसत्ि बनते. वतर्ां
सत्ि सभ्य होऊन जातां. वतच्यामध्ये जे काही र्ाांगले गूढतेने िास करीत असते ते सारे
वनिृत्तर् नव्हे तर कलुवषतही होऊन जाते. उदा. वतर्े सौंदयािविषयीर्े प्रेम ऱ्हास
पािते ि त्यार्े रूपाांतर सौंदयाित्मक डौलात होते. वतर्ी दाबून टाकलेली इच्छा
अखेरीस दुसऱ्याांच्या गोष्टीकडे (लव्हबगिसारख्याच्या) र्ोरून पाहण्यार्ी (जणू काही
ती दकल्लीच्या भोकातून पाहते) मत्सरी दृष्टीत रूपाांतररत होते ि ती इतकी बेदफकीर
होते की ती स्ितः वतर्ां जीिन कमीत कमी वनषेधाथिक बनिून टाकते. नैवतक
पातळीर्ा अभाि असतानाही ती ‘हे के लेले आवण हे के लेले नाही’ ह्या वनयमाच्या
मागे पोकळीवशिाय काही नाही- त्याांना ती सांकुवर्त िृत्तीर्ी होते. हे काही वतर्े
नीवतशास्त्र नव्हे पण गोडबोल्या जज्ज ब्रॅकशी जो कौटुांवबक वत्रकु टात कु शल असतो
त्याच्याशी असलेल्या व्यवभर्ाराच्या प्रर्ारार्ी वतला भीती िाटते. भूतकाळात असा
एक काळ होता की त्यािेळी तरूण, िर्धिष्णू, व्यासांगी (आवण टेसमनर्ा साथी)
Elliert Löveborg साठी वतच्यात प्रेमासारख्यार् काहीतरी भािना वनमािण झाल्या
होत्या. जरी त्याच्या लज्जास्पद जीिनामुळे समाज त्याला स्िीकारीत नसला तरी ती
त्यार्ा वनदियपणे पाठलाग करते. पण त्यापैकी पवहलीर् एक गोष्ट हेडाला
आियिर्दकत करते ि ती म्हणजे वतला विवस्तयाना येथे आल्यािर असे कळते की
लव्हबगि पुन्हा त्या शहरात आला असून तो आता सुधारणा झालेले पात्र ि
सांस्कृ तीिरील बहुर्र्ाित्मक ग्रांथार्ा लेखक झाला आहे. यातून हे उघडकीस येते की हे
त्याच्या जीिनातील पररितिन हेडाच्या जुन्या पररवर्त Thea Elvsted या देशातील

खेडिळ भागातल्या बाईकडू न होते, त्यामुळे लव्हबगिर्े पाय वस्थर होतात ि तो
आपल्याला वमळालेल्या दैिी देणगीला लायक ठरतो. पण Thea ला लव्हबगिच्या
शहरी जीिनािर विश्वास नसतो. म्हणून ती साऱ्या ररतीररिाजाला लाथाडू न त्यार्ा
शोध घेण्यासाठी त्याच्या मागोमाग राजधानीच्या शहरी येते. तसेर् ती टेसमनला
अशी विनांती करते की लव्हबगि आल्यास त्यार्े त्याने स्िागत करािे ि त्याला भेटािे.
वजज्ञासेमुळे हेडाच्या मनात खळबळ वनमािण झालेली असते. पण नेहमीप्रमाणे
बाह्यतः ती स्ितःिर ताबा ठे िून शाांत राहते. वतच्या नेहमीच्या कौशल्याने वतला जे
काही हिे असते ते हेडा Thea कडू न काढू न घेते. पण येथे लव्हबगिलार् स्ितः
बोलािले जाते आवण त्यार्े स्िागत होते. त्यार्ी भेट ही हेडा ि लव्हबगिर्ी दुहरे ी
शोकाांवतका दशििते.

IV
एके काळी वतर्ा दास असलेल्या असाधारण माणसािर Thea र्ा एिढा
पररणाम झालेला पाहून वतच्या मनात मत्सर वनमािण होतो ि वतच्या शक्तीर्ा
त्याच्यािर प्रभाि पाडण्यार्ा ती प्रयत्न करते. त्यासाठी या िेळी सांधी प्राप्त होतार्
आपल्या रािसी धूतिपणाने Thea र्े राजधानीतील वतथे येणे ि लव्हबगि विषयीर्ा
वतर्ा अविश्वास असणे ह्या गोष्टी काढू न घेते ि वर्डते. त्याच्या सामर्थयािविषयीर्े
आपले मत उच्च प्रकारर्े असल्यार्े हेडा ढोंग करते. त्याच्यािरील आपला विश्वास
प्रकट करण्यासाठी ती अवधक र्ैतन्यपूणि अशा Assessor Bracks च्या पाटीत
जाण्यार्ी आज्ञा करते जी एका विवशष्ट प्रकारच्या अवििावहताांसाठी योग्य असते.
Thea र्े सांशय न जुमानता लव्हबगि पाटीला जातो. पण ही परीिा त्याला महागर्
पडते. त्याच्या पूिि दुबिलतेपासून दूर न जाता तो पूणिपणे वपतो. हेडाच्या अपेिेप्रमाणे

तो वहरिी पाने बाांधलेला विजयी नायक होऊन परत येत नाही. पण एका ननांद्य
स्त्रीच्या फ्लॅटमध्ये तो जातो. त्यार् मागाििर तो आपल्या सुप्रवसद्ध पुस्तकाच्या उत्तर
भागार्ी हस्तवलवखत प्रत गमाितो. (जे त्याने टेसमनला िार्ून दाखिण्यार्े िर्न
ददले होते.) आवण त्यार्ा शेिट पोवलसाांबरोबरील लज्जास्पद झटापटीत होतो.
लव्हबगि स्ितःला पुन्हा समाजाच्या कुां पणापवलकडे पडलेला पाहतो ि ह्या
िेळेला र्ाांगल्यासाठीर्. वजच्या मुलार्ा शोक करािा लागतो त्या Thea च्या आईर्ी
दुःखपूणि वनराशा ही हेडाच्या अनादरयुक्त शाांततेच्या र्ाांगलीर् विरूद्ध िाटते. वतच्या
पराभिामुळे हेडा अजूनही Thea बद्दल इतकी मत्सरी असते की ती लव्हबगिर्े
हस्तवलवखत जाळण्यापासून स्ितःला परािृत्त करू शकत नाही. लव्हबगि वतर्ा वनरोप
घ्यायला येतो तेव्हाही वतर्ी शाांतता तीर् असते. त्याला हे ठाऊक असते की
समाजदृष्ट्या तो सांपला आहे आवण ती सुद्धा. पण त्यार्ी वनभित्सना करण्याऐिजी ती
त्याला आपल्या मृत वपत्यार्े एक वपस्तूल देऊन त्याने आपल्या प्रवतष्ठेने मेले पावहजे
अशी आज्ञा करते.
पुन्हा एकदा सारे काही उलटे सुलटे होते. लव्हबगि काही प्रार्ीन जपानी
अवधकाऱ्यासारखा ररतीररिाजाप्रमाणे आत्महत्या करीत नाही पण आपले
हस्तवलवखत त्या बाईने र्ोरले असा र्ुकीर्ा सांशय घेऊन त्या िेश्येशी भाांडण
करतानार् पोटात प्राणघातकपणे गोळी लागून मरतो. त्यापेिाही िाईट गोष्ट म्हणजे
Assessor Brack ते वपस्तूल हेडाच्या वपस्तूलापैकी एक आहे हे ओळखतो ि गप्प
बसायर्ी ककां मत (ज्यामुळे वतला वतटकारायुक्त अफिाांपासून तो िार्िू शकतो)
म्हणजे त्याांच्यातील वत्रकोण होण्यार्ी आशा असते. तथावप हेडाला अशी अपेिा
असल्यानांतर ती बांड करते. वतर्े स्िातांत्र्य हे ररते असू शकते. जरी ती ते आपल्या
मनाने प्रवतपादन करते तरी ब्रॅकला बहुधा आपल्या विजयार्ी खात्री असते. पण जेव्हा
टेसमन Thea ने टार्ून ठे िलेल्या रटपणािरून लव्हबगिर्े हस्तवलवखत पुन्हा जुळित
असतो तेव्हा जिळच्या खोलीतून बांदक
ु ीच्या गोळीर्ा आिाज येतो ि हेडा गतप्राण
झालेली असते.

V
इब्सेनर्ी हेडा कार्ोळी (वर्लखत) घातलेली (ती ऑवडत देिार्ी दासी असते.)
Valkyrie असते- असे एक टीकाकार म्हणतो- हा एक वनराशेर्ा अभ्यास आहे.
The Lady From The Sea मधील Ellida ही त्या विरोधी असून पण त्या
मूलतः िेदनाबरहुकू म िातािरणाशी जुळिून घेण्यार्ी वतर्ी इच्छा असते. म्हणून
वतला त्यात काही जागा सापडत नाही. वतर्े लग्न काहीसे असत्य आवण आकवस्मक
असते- समस्या बनण्याइतके आकवस्मक असते. हे फक्त ऱ्हासाच्या मागािला लागलेल्या
एका युगाच्या अस्ताच्या स्त्रीर्े सोयीस्कर आश्रयस्थान आहे. वतर्ी व्यथिता आवण
कां टाळिाणेपणार्ा ती बळी ठरते. पण ती अव्यक्त शोकाांवतके च्या सामर्थयािर्ा आकार
धरते- ते बवहद्वािराच्या अभािी नाश पािते. हेडार्ी ती वनराशा असते. ती वनःसांशय
जगातील अनेक सांधींनी युक्त पण ती ते शोधू शकत नाही. हे आपण इब्सेनच्या
रटपणािरून िार्ू शकतो. जीिनातील एका हेतूच्या आिश्यकतेमुळे वतला पीडा
वनमािण होते. वतच्या घमेंडखोर आवण विमुक्त कार्ेच्या उष्णघटार्े अवस्तत्ि यात
वतला स्ितःर्ी जाणीि होऊ शके ल असे काही कायिर् नसते. म्हणून वतच्या अविरत
अांतबािह्य पोकळीमुळे ती आपल्या जीिनार्ा शेिट करते.
Hedda Gabbler आवण The Lady From The Sea ही एकाच्या
जीिनाच्या तडजोडीच्या पेर्ाप्रत पोहोर्ते जी दोन विरूद्ध तरीही पूरक अखेरीच्यापूरक त्याांच्या विरोधासाठी. कारण नेहमीप्रमाणे, इब्सेन हा येथे थाांबू शकत नाही
आवण थाांबला नाही. तो त्याच्या लक्ष्यार्े स्थलाांतर खऱ्याखुऱ्या अस्सल िैयवक्तकतेकडे
करतो. ज्याला त्यार्ा हेतू सापडलेला असतो, जीिनातील कायि जीवित हेतू
सापडलेला असतो. आवण तरी तो परावजत होतो. जरी हेडाच्या पद्धतीपेिा वभन्न
असते हेर् आपणास इब्सेनच्या सिाित गोंधळाच्या नाटकाप्रत The Master
Builder प्रत आणतो.

Ibsen An Approach
Janko Lavrin

ह्या नाटकार्े शीषिक Hedda Gabbler असे आहे त्यामुळे हे व्यवक्तमत्त्ि
पतीच्या पत्नीपेिा िवडलाांर्ी ती मुलगी आहे हे दशििण्यार्ा माझा हेतू आहे.
हे असे नाटक आहे की ज्यात मी खरोखर म्हणतात (So- called) त्या समस्या
हाताळलेल्या नाही. मुख्य गोष्ट म्हणजे अशी की मला वनवित अशी पररणामकारक
सामावजक वस्थती, अथि आवण रोख याांच्या पाश्विभूमीच्या विरूद्ध मानिी प्राण्यार्ी
वर्त्रे याांच्यािरही त्याांर्े दैि वर्तारायर्े आहे.
Count Moritz Prozor 4 Dec 1890 इब्सेनर्े पत्र
Critical Anthology p.127.

पात्रपररर्य
जॉजि टेसमनः साांस्कृ वतक इवतहासातला सांशोधक ि अवधछात्र
हेडा टेसमनः त्यार्ी पत्नी
श्रीमती ज्युवलयाना टेसमनः त्यार्ी आत्या
सौ. एल्व्हस्टेड
न्यायाधीश ब्रॅक
ईलटि लव्हबगि
बटािः टेसमनर्ी मोलकरीण

अांक पवहला
विस्तीणि गडद रां गाांनी सुशोवभत के लेला, आकषिकररत्या सजिलेला
ददिाणखाना. मागील नभांतीत आतल्या ओढलेल्या पडद्यासह एक रूांद प्रिेशद्वार.
ददिाणखान्यासारख्यार् सुशोवभत के लेल्या एका छोट्याशा खोलीकडे हे उघडते. त्या
बाहेरच्या खोलीच्या उजव्या नभांतीिर एक घडीर्ा दरिाजा असून तो हॉलकडे जातो.
विरूद्ध नभांतीिर, डाव्या बाजूला एक कार्ेर्ा दरिाजा असून त्यािरील पडदेही तसेर्
मागे ओढलेले आहेत. त्याच्या तािदानातून पडिीर्ा काही भाग आवण शरदार्ी
पालिी ददसते आहे. रां गमांर्ाच्या मध्यभागी अांडाकृ ती टेबल असून त्यािर टेबलक्लॉथ
टाकलेला आहे आवण भोिताली खुच्याि आहेत. नभांतीच्या उजव्या बाजूला एक रूांद
गडद रां गार्ी वर्नीमातीर्ी शेगडी, हात असलेली लाांब आरामखुर्ी, कु शन असलेला
स्टूल ि अजून दोन स्टू ल्स. उजव्या बाजूच्या कोपऱ्यात एक छोटासा कोर् ि त्यासमोर
गोल टेबल. जिळर् डाव्या बाजूला खाली नभांतीपासून पुढे एक छोटा सोफा. कार्ेच्या
दरिाज्यापुढे एक वपयानो. प्रिेशद्वाराच्या प्रत्येक बाजूला मागे दकरकोळ िस्तू
ठे िण्याच्या छोटेखानी माांडण्या आहेत. त्यािर निीकाम के लेल्या मातीच्या िस्तू
आवण दकडू क वमडू क ठे िलेले आहे. आतल्या खोलीतल्या नभांतीला लागून एक सोफा,
टेबल आवण एक-दोन खुच्याि ठे िल्या आहेत. ह्या सोफ्यािर एका ियोिृद्ध पण देखण्या
जनरलच्या िेशातील माणसार्े तैलवर्त्र टाांगलेले आहे. टेबलािर एक मांद
प्रकाशातील पाांढऱ्या दुधी कार्ेर्ी शेड असलेला टाांगता ददिा आहे. स्िागत किात
सभोिताली फु लदाण्यात आवण पेल्यात सजिलेले फु लाांर्े अनेक गुच्छ सजिून ठे िलेले
आहेत; ि अजूनही त्यातले काही टेबलाांिर विखुरलेले आहेत. दोन्ही खोल्याांच्या
तक्तपोशी जाड गावलच्याांनी आच्छादलेल्या आहेत.
सकाळर्ा प्रकाश, कार्ेच्या दरिाजातून सूयि र्काकत आहे.
श्रीमती ज्युवलयाना टेसमन, हॅट आवण छत्री घेऊन हॉलमध्ये आत येते,
वतच्यामागून बटाि येते, वतच्या हातात कागदात गुांडाळलेला फु लाांर्ा गुच्छ आहे.

श्रीमती टेसमन ददसायला सुांदर असून दयाळू अांतःकरणार्ी काहीशी ६५ िषाांर्ी िृद्धा
आहे. वतने नीटनेटके पण साधे राखाडी रां गार्े कपडे घातलेले आहेत. बटाि ही घरकाम
करणारी ियस्क बाई असून वतने साधा ग्रामीण पोषाख घातलेला आहे.
श्रीम.टेसमनः (दारातर् थाांबते, कानोसा घेते आवण हळू र् बोलते) अरे देिा! का,

अजूनही ते िर असािेत यािर माझा विश्वासर् बसत नाही!
बटािः

(तीही हळू र् बोलते) तेर् ते म्हणते मी, श्रीमती ज्युवलयाना. बघा काल
रात्री जहाज दकती उशीरा आलां. आवण त्यािर कडी म्हणजे ती तरणी
निरी िर जाण्यापूिी दकती सोडासोड करत होती.

श्रीम.टेसमनः ठीक, ठीक... त्याांर्ां स्िागत होऊ देत, आवण त्याांना विश्राांतीर्ी मौज लुटू

देत. पण ते खाली यायलार् हिेत. ताजी आवण स्िच्छ हिा घेण्यासाठी.
(ती कार्ेच्या दरिाज्याजिळ जाते आवण तो सताड उघडते.)
बटािः

(टेबलाजिळ, हातातल्या फु लाांर्ां काय करािां हे वतला कळत नाही.) मला
खात्रीनां िाटतां की ह्याांना ठे िायला इथां योग्य जागा नाही. मला िाटतां
त्याांना इथांर् ठे िलेलां र्ाांगलां, श्रीमती. (ती ते वपयानोिर ठे िते.)

श्रीम.टेसमनः आवण आता तुला स्ितःला एक निीन मालकीण वमळाली, बटाि वप्रये.

तुला सोडताना मला दकती दुःख झाले ते देिालार् ठाऊक.
बटािः

(रडण्याच्या बेतास आलेली) आवण माझ्याबद्दल काय मग, श्रीमती? काय
म्हणू शकते मी? खूप िषे तुमच्या आवण कु . रीनासोबत काढलीत मी.

श्रीम.टेसमनः आपण त्यात सामाधान मानायर्ा प्रयत्न करायला हिा, बटाि. त्याला

खरोखर दुसरा मागिर् नाही. जॉजिला या घरात तुझी गरज आहे हे तुला
ठाऊकर् आहे. अगदी त्याच्या लहानपणापासून तू त्यार्ी काळजी घेते
आहेस.

बटािः

होय श्रीमती, पण घरात पडल्या पडल्या मी काळजी करीत होते. गरीब
वबर्ारी, ती पूणिपणे असहाय्य आहे आवण आता नव्या कामिालीबरोबर!
त्या आजारी माणसार्ी योग्य तऱ्हेने काळजी घ्यायला ती कधीर्
वशकणार नाही. कधीर् नाही!

श्रीम.टेसमनः अगां वतला वशकिायर्ी व्यिस्था करीन आवण तुला हे बरां र्सां ठाऊक आहे.

मी ते स्ितः करीन, म्हणून तुला माझ्या गरीब वबर्ाऱ्या बवहणीबद्दल
काळजी करायला नको.
बटािः

होय, पण येथे एक दुसरीर् गोष्ट आहे, श्रीमती. मला खरोखर भीती
िाटते की मी ह्या तरण्या मालकीणीला कधीर् खूष करू शकणार नाही.

श्रीम.टेसमनः अरां देिा... अगां तू नुसती सुरूिात तर कर. येन के न प्रकारे ण—

बटािः

कारण त्या फारर् वर्दकत्सक आहेत.

श्रीम.टेसमनः ठीक. खवर्तर् जनरल गॅब्लरर्ी मुलगी आहे ती. जनरलच्या ददिसात

काय जीिन होतां वतर्ां! वतच्या िवडलाांबरोबर ते वतर्ां बाहेर दफरायला
जातानार्ां दृश्य, घोडेस्िारीच्या लाांब काळ्या पोषाखात वतर्ी ती
रस्त्यािरर्ी घोडदौड आवण हॅटमध्ये खोिलेले पीस!
बटािः

होय ना- र्ाांगलांर् आठितांय मला- पण मी ठामपणे साांगते की मला
स्िप्नातही िाटलां नव्हतां की वतर्ी आवण जॉजिर्ी जोडी जुळेल.

श्रीम.टेसमनः –मला देखील िाटलां नव्हतां. पण आता मला त्यािरून आठिलां, बटाि

जेव्हा मी त्याविषयी विर्ार करते- तू त्याला ह्यापुढे जॉजि म्हणून हाक
मारता कामा नये मुळी. तू त्याला ‘डॉक्टर’ म्हणूनर् हाक मारायला हिी.
बटािः

होय, काल रात्री ते जेव्हा आत आले तेव्हा नव्या मालदकणीनेही असांर्
साांवगतलांय मला. पण मग हे खरां र् का आहे श्रीमती?

श्रीम.टेसमनः होय, अगदी बरोबर. जरा यार्ा विर्ार कर बटाि, त्याांनी त्याला

डॉक्टरर्ी पदिी वमळिून ददली परदेशात! तेव्हा तो यािेळी दूर गेला

होता, तुला ठाऊक आहे. मला ह्या बाबतीत एका शब्दानेही ठाऊक
नव्हते. अगदी धक्क्यािर येईपयांत त्याने साांगण्याच्या आत.
बटािः

होय, हुशार आहेत ते खूप - कु ठल्याही बाबतीत. पण मी असा विर्ार
कधीर् के ला नव्हता की ते लोकाांना बरां देखील करीत होते म्हणून.

श्रीम.टेसमनः नाही, तशाप्रकारर्े डॉक्टर नाही बनलेत ते. (साथिपणे मान डोलिीत)

िस्तुवस्थतीप्रमाणे बघता बहुधा लिकरर् तू त्याला काहीतरी खूपर्
सुरेखपणे हाक मारायला हिी.
बटािः

ओह, खरां र्! काय ते, वमस?

श्रीम.टेसमनः (वस्मत करीत) हां- तुला ठाऊक असलेलां आिडणार नाही का! (भािनािश

होऊन) ओह, सखी, सखी- जर माझा भाऊ आत्ता त्याच्या थडग्यातून िर
पाहू शकला असता तर त्याला ददसले असते की त्याांर्ा इिलासा पोरगा
दकती प्रौढ झाला ते. (सभोिार दृवष्टिेप टाकीत) पण हे काय आहे बटाि,
ही टेबल खुच्याांिरर्ी आच्छादने का काढलेली आहेत?
बटािः

मालकीणबाईंनी तसां करायला साांवगतलां होतां. त्याांना खुच्याांिर सैल
आच्छादने आिडत नाहीत असां त्या म्हणाल्या.

श्रीम.टेसमनः ही त्याांर्ी वनत्यार्ी बैठकीर्ी खोली बनिणार, मग?

बटािः

होय, तेर् काय ते मला मालकीणबाईंकडू न कळलां. मास्टर जॉजि- डॉक्टरते काहीर् बोलले नाहीत. (जॉजि टेसमन स्ितःशीर् गुणगुणत उजव्या
बाजूने आतल्या खोलीत येतात- त्याांच्याजिळ खुली, ररकामी सूटके स
असते. ते ३३ िषाांर्े असून त्याांर्े स्िरूप तारूण्यसुलभ आहे; ककां वर्त
गुबगुबीत, त्याांर्ा र्ेहरा गोल, खुललेला ि आनांदी आहे. त्याांर्ी दाढी
आवण के स सुरेख आहेत. त्याांनी र्ष्मा घातलेला आहे आवण सुटसुटीत ि
आरामदायी- ककां वर्त गबाळे , घरात िापरायर्े कपडे घातले आहेत.)

श्रीम.टेसमनः गुड मॉर्नांग, गुड मॉर्नांग, जॉजि!

टेसमनः

(दोन रूम्समधील दरिाज्यात) आत्या ज्युली, वडयर आत्या ज्युली!
(वतच्याकडे जातो ि प्रेमळपणे वतर्े हात हातात घेऊन हलितो)
....खूपर् लिकर आलीस सकाळी सकाळी? ए?

श्रीम.टेसमनः ठीक, खवर्तर् मी आले होते ते यासाठी की तू निीन जागेत पूणिपणे

वस्थरस्थािर झालास की नाही हे पहािे म्हणून.
टेसमनः

आवण तेही रात्रीर्ी छानशी झोप न घेता.

श्रीम.टेसमनः ओह, त्याच्याने काही माझां नुकसान होत नाही.

टेसमनः

ठीक, ठीक, आवण तू बांदरािरील त्या बोटीच्या धक्क्यािरून घरी
येण्यार्ी छान व्यिस्था के ली, माझ्या अपेिेप्रमाणे? नाही का?

श्रीम.टेसमनः ओह, होय, तेर् के लां मी... सुटले एकदार्ी देिा, न्यायाधीश ब्रॅक याांनी

थेट दारापयांत पोहर्िायला मला सहानुभूतीपूििक मदत के ली.
टेसमनः

आम्ही तुला टॅक्सीत बसिू शकलो नाही त्याबद्दल आम्हाला खूप दुःख
झाले. पण तू स्ितःर् पाहून खात्री करून घे की... हेडाजिळ बरोबर
आणण्यासाठी पेट्याांर्ा ढीगच्या ढीग होता.

श्रीम.टेसमनः होय, वतच्याजिळ वनवितर् भरपूर पेट्या होत्या.

बटािः

(टेसमनला) मी आत जाऊन बघू का मालकीण बाईसाहेबाांना काही हिां
नको ते?

टेसमनः

नको थँक्यू बटाि, तसां काही करायर्ी तुला काहीही गरज नाही. ती
म्हणाली की वतला कशार्ी गरज असेल तर ती घांटा िाजिेल.

बटािः

(उजव्या बाजूला जात) खूप छान.

टेसमनः

पण बघ इकडे- ही प्रिासपेटी ने तुझ्यासोबत.

बटािः

(ती पेटी घेते) मी ती पोटमाळ्यात ठे िीन. (ती हॉलच्या दरिाज्याच्या
बाजूने जाते.)

टेसमनः

फक्त विर्ार कर आत्या ज्युली- माझ्याजिळ ही सूटके स टार्णे ि
रटपणाांनी पूणि गच्च भरलेली होती. तू कल्पना करू शकणार नाहीस, मी

हे सारां पुरावभलेख कायािलयातून हुडकू न धुांडाळू न शोधून काढलां आहे.
आियिकारक जुने दस्तऐिज जे अवस्तत्िात आहेत हे कु णालाही ठाऊक
नव्हतेश्रीम.टेसमनः होय, खरोखरर् तू तुझ्या वििाहार्ी सहल ि त्यार्ी िेळ िाया घालिली

नाहीस, जॉजि.
टेसमनः

वनवितर् तसां के लां नाही. पण तू तुझी हॅट डोक्यािरून काढशील का
आत्या? येथे मला तुला मदत करू दे- उह?

श्रीम.टेसमनः (जेव्हा ती तसां करते) ओह, माय वडयर... हे बघून असां िाटतां की तू

अजूनही आमच्याबरोबर घरी आहेस.
टेसमनः

(त्याच्या हातात हॅट दफरितो) माय, माय... दकती छान आवण दकती
आिडीर्ी नव्या पद्धतीर्ी हॅट तू स्ितःसाठी घेतलीस!

श्रीम.टेसमनः मी ती हेडासाठी विकत घेतली.

टेसमनः

हेडासाठी? ए?

श्रीम.टेसमनः होय, म्हणजे हेडाच्या सोबत रस्त्यािर र्ालताना हेडाला माझ्यामुळे

शरम िाटायला नको.
टेसमनः

(हलक्या हाताने वतच्या गालािर र्ापटी मारीत) तू नेहमीर् प्रत्येक
गोष्टीर्ा विर्ार करतेस, नाही का आत्या ज्युली? (तो जिळ असलेल्या
टेबलािर वतर्ी हॅट ठे ितो.) आवण आत्ता ठीक आहे... आत्ता आपण
सोफ्यािर बसू येथे आवण हेडा इथे येईपयांत आपण थोड्याशा गप्पा
करूया. (ते खाली बसतात. ती सोफ्याच्या कोपऱ्यात वतर्ी मोठी छत्री
ठे िते.)

श्रीम.टेसमनः (ती त्यार्े दोन्ही हात हातात घेते आवण त्याच्याकडे टक लािून बघते)

दकती आियिकारक, छान आहे, तू येथे आहेस, अगदी माझ्या
डोळ्याांसमोर पुन्हा, जॉजि! तू वडयर जोर्हमर्ा स्ितःर्ा पोरगा!

टेसमनः

आवण मलासुद्धा तुला पुन्हा बघण्यार्ा आनांद झाला आत्या ज्युली! तू,
माझी आई आवण बाप दोन्ही आहेस.

श्रीम.टेसमनः होय, मला खात्री आहे तू वनयवमतपणे तुझ्या म्हाताऱ्या आत्याला तुझ्या

हृदयात स्थान ददले आहेस.
टेसमनः

पण आत्या, ररनामध्ये पूणिपणे सुधारणा झालेली नाही, एह?

श्रीम.टेसमनः ओह, नाही- आपण आशार् करू शकत नाही की ती गरीब वबर्ारी

कधीतरी उत्तम होईल अशी. ती अशीर् अांथरूणाला वखळू न पडलेली
आहे. दीन, लार्ार, असहाय्य- ह्या सबांध िषाांपासून. पण परमेश्वर
कृ पेकरून काही थोड्याशा काळात तरी मी वतच्याजिळ असते. जॉजि
वतच्यावशिाय मी जीिन कसां जगािां हे मला ठाऊक नाही. जॉजि विशेषतः ह्यामुळेर् मला तुझ्याकडे फारसां लि देता येत नाही.
टेसमनः

(वतर्ी पाठ थोपटीत) कळलां, कळलां, कळलां- आत्या...!

श्रीम.टेसमनः (अिवर्तपणे आिाज बदलीत) आवण मग तू असा विर्ार कर की तू एक

वििावहत माणूस, जॉजि आहेस! आवण तू अशी एक व्यक्ती आहेस की तू
हेडा गॅब्लरला पळिून आणािां! सुांदर देखण्या हेडा गॅब्लरला, कल्पना कर
अशी! वतच्याभोिती वतर्ां कौतुक करणारे , प्रशांसा करणारे नेहमीर्
असतात!
टेसमनः

(थोडांसां गुणगुणत आवण समाधानपूििक हसत) हो गां, मी असां बोलायर्ां
धाडस करतो की माझ्या र्ाांगल्या वमत्राांपैकी एक ककां िा दोन ह्याांना
अडर्णीच्या िेळी माझ्या जागी असायला हरकत नसािी, एह?

श्रीम.टेसमनः आवण मग तुला मधुर्ांद्रालाही जाता येईल! पार् मवहने... बहुधा सहा...

टेसमनः

ओह, ठीक.... माझ्यासाठी ती एक प्रकारर्ी शैिवणक सहलसुद्धा होती,
तुला ठाऊक आहेर्. मला जुन्या अवभलेखाांर्े वनरीिण करायर्े होते
आवण पुस्तकाांमधून मला वर्काटीने मागि काढायर्ा होता!

श्रीम.टेसमनः होय, मान्य करते मी तू तसां के लां (आिाज खाली घेत गुप्तपणे) पण ऐक

माझां जॉजि आता, -तुझ्याकडे काहीर् नाही का- काहीर् विशेष असां मला
साांगण्यासारखां?
टेसमनः

सहलीतून, तुला म्हणायर्ांय का?

श्रीम.टेसमनः होय.

टेसमनः

नाही, माझ्या पत्राांमध्ये तुला जे काही मी साांवगतलेलां आहे त्याव्यवतररक्त
मला काहीर् ठाऊक नाही. विश्वविद्यालयातील सिाित उच्च पदिी
(डॉक्टरे ट) मला प्रदान करण्यात आलेली होती... पण त्याबद्दल मी तुला
काल रात्रीर् साांवगतले.

श्रीम.टेसमनः ओह, त्या साऱ्या गोष्टी, होय होय. पण मला म्हणायर्ेय, तुझ्याजिळ

कोणतीही... ठीक- तुला काही प्रकारच्या अपेिा-?
टेसमनः

अपेिा?

श्रीम.टेसमनः कृ पा कर जॉजि- मी तुझी िृद्ध आत्या आहे.

टेसमनः

का, स्िाभाविकर् आहे, मला अपेिा आहे.

श्रीम.टेसमनः ओह!

टेसमनः

माझी एकमेि अपेिा आहे की मी लिकरात लिकर प्राध्यापक व्हािे.

श्रीम.टेसमनः ओह, एक प्राध्यापक, होय-

टेसमनः

खरां र्, माझी अशी अपेिा आहे की ते वनवितर् मला वमळे ल. पण
माझ्या वप्रय आत्ये- ह्याविषयी तुला आधीर् ठाऊक आहे!

श्रीम.टेसमनः (स्ितःशीर् हसत) होय, खवर्तर् ठाऊक आहे मला. तुझां अगदी पूणिपणे

बरोबर आहे. (विषय बदलीत) पण आपण तुझ्या प्रिासाबद्दल बोलत
होतो. त्यार्ा तुला खूपर् खर्ि आला असणार, जॉजि?
टेसमनः

ठीक, असां बघ, मला वमळालेल्या विपुल वशष्यिृत्तीने प्रिासार्ी आर्थिक
बाजू र्ाांगलीर् साांभाळली.

श्रीम.टेसमनः पण मला हे कळत नाही की तुमच्या दोघाांसाठी एिढ्या खर्ाित

ताणाताण आली नाही?
टेसमनः

नाही, ते समजणां काही एिढां सोपां नाही- एह?

श्रीम.टेसमनःआवण विशेष म्हणजे एखाद्या स्त्रीबरोबर प्रिास करणे. मी असां ऐकलां आहे

की ते खूपर् खर्र्िक असतां.
टेसमनः

होय, खवर्तर्- त्यामुळे थोडासा अवधक खर्ि होतोर्. पण हेडाला या
प्रिासाला यायर्ांर् होतां, आत्या! खरां र् वतला यायर्ांर् होतां, दुसरां
मुळीर् काही करायर्ां नव्हतां.

श्रीम.टेसमनः नाही, नाही. खवर्तर्. वििाहसोहळ्यानांतर मधुर्ांद्रासाठी परदेशी जाणां

ही हल्लीच्या काळातील अवनिायि गोष्ट झालेली आहे- पण आता मला
साांग, तुला आपलां घर सिि बाजूांनी नीट बघण्यार्ी सांधी वमळाली का
अजून?
टेसमनः

होय, खात्री असूद,े मी बवघतले. पहाटेपासून मी दफरतोर् आहे
सगळीकडे.

श्रीम.टेसमनः आवण काय िाटलां तुला एकां दररत?

टेसमनः

उत्कृ ष्ट! पूणिपणे उत्कृ ष्ट! तेथे फक्त एक गोष्ट मला कळत नाही- त्या दोन
खोल्याांर्ां काय करणार? मागील बाजूस असलेल्या बैठकीच्या खोलीच्या
आवण हेडाच्या बेडरूमच्या मध्ये असलेल्या.

श्रीम.टेसमनः (हसत) ओह माय वडयर जॉजि, जेव्हा िेळ येईल तेव्हा त्याांर्ा तुला

उपयोग होईलर्.
टेसमनः

का, होय खवर्तर्, तुझे पूणिपणे बरोबर आहे, आत्या ज्युवलया! तुझ्या
म्हणण्यार्ा अथि माझां ग्रांथालय िाढेल तेव्हा, एह?

श्रीम.टेसमनः होय, अगदी बरोबर, माझ्या लाडक्या पोरा. ते तुझेर् ग्रांथालय होते

असार् विर्ार मी करीत होते.
टेसमनः

विशेष करून मी हेडासाठी खूप खूष आहे. आमर्ा िावननिय होण्यापूिी
ती मला नेहमी िारां िार साांगायर्ी की सेक्रेटरी फोल्कड टाऊनहाऊस
सोडू न ती कु ठे ही कधीही राहणार नाही.

श्रीम.टेसमनः होय, विर्ार कर त्यार्ा... ते घर आता विकायला वनघाले आहे- अगदी

तुम्ही येथे येत असताना.
टेसमनः

होय, आत्या ज्युली, नशीब नक्कीर् आपल्या बाजूने आहे एह?

श्रीम.टेसमनः पण खूपर् महागडां, माय वडयर जॉजि! ते तुलाही खूपर् खर्र्िक होईल हे

सारां .
टेसमनः

(वतच्याकडे, काहीशा वनराशेने बघत) होय, असां होईल यार्ा अांदाज
के ला होता मी.

श्रीम.टेसमनः ओह माय वडयर!

टेसमनः

दकती असािां असां तुला िाटतां? अदमासे? एह?

श्रीम.टेसमनः जोपयांत वबले येत नाहीत तोपयांत ककां िा त्यापूिी मी काहीही साांगू शकत

नाही.
टेसमनः

पण सुदि
ै ाने वमस्टर ब्रॅक ह्याांनी सोप्या, शक्य शतींर्ी माझ्यासाठी
व्यिस्था के ली. त्याांनी स्ितः हेडाला तसे वलवहले होते.

श्रीम.टेसमनः ठीक, तू काहीर् नर्ांता काळजी करू नकोस, माझ्या बाळा- वशिाय

फर्निर्र आवण सिि गावलर्े व्यिवस्थत घट्ट बसािेत म्हणून मी सुरवितता
ददलेली आहे.
टेसमनः

सुरवितता? तू? माय वडयर आत्या ज्युवलया- कु ठल्या प्रकारर्ी
सुरवितता तू देऊ शकतेस?

श्रीम.टेसमनः मी आमर्ां िषािसन गहाण ठे िलां आहे.

टेसमनः

(एकदम उसळी घेत) काय? तुझ्या आवण आत्या ररनाच्या िषािसनािर!

श्रीम.टेसमनः होय, मला कळतर् नव्हते की मी काय करािां, बघ तू.

टेसमनः

(वतच्यासमोर उभे राहत) पण, आत्या ज्युली तू िेडी झालीस का?
िषािसन! तुला आवण आत्या ररनाला उपजीविके र्ां एिढांर् तर साधन
आहे!

श्रीम.टेसमनः ठीक, ठीक- त्याबाबतीत एिढा प्रिोवभत होऊ नकोस. ही सिि बाब फक्त

वशष्टार्ारानुसार कराियार्ी गोष्ट आहे, हेर् वमस्टर ब्रॅकसुद्धा म्हणाले
होते. त्यामुळेर् त्याांनी माझ्यासाठी दयाळू पणे ती व्यिस्था के ली. एक
वशष्टार्ार म्हणून ते म्हणाले होते.
टेसमनः

होय, ते सारां काही खूप छान असेल. पण तथावप-

श्रीम.टेसमनः तुला आता तुझ्या स्ितःर्ा पगार वमळे ल ज्यािर तू विसांबून राहशील

आवण हे परमेश्वरा!- समज आम्ही तुला थोडीशी मदत करण्यार्ी योजना
के ली- सुरूिातीला- तर त्याच्या एिढां अवधक सुख नाही.
टेसमनः

अगां आत्या माझ्यासाठी एिढा त्याग करताना तू कधीर् का थकणार
नाहीस?

श्रीम.टेसमनः (उभी राहते आवण त्याच्या खाांद्यािर हात ठे िते) तुझ्या अडर्णी दूर

करून तुझा मागि सुकर करणे यावशिाय जगात दुसरा आनांद तो कोणता

असेल मला, माझ्या लाडक्या बाळा? तू, तुझी काळजी घ्यायला ना तुला
तुझे िडील ना आई. आवण आता सिाित जिळर्े तुला आम्हीर् ना?
माझ्या बेटा! काही िेळा ह्या सिि गोष्टी वनराशाजनक ददसायच्या, पण
देिार्ी कृ पा आता तुला कसलीर् भीती नाही.
टेसमनः

होय खरोखरर्, प्रत्येक गोष्ट उत्कृ ष्टपणे पररणामी उत्तमात उत्तम झाली.

श्रीम.टेसमनः आवण ते लोक ज्याांनी तुला विरोध के ला, ज्याांनी तुझ्या मागाित अडथळा

वनमािण के ला- आता ते तुझ्या पायाशी आलेत. आता ते नैवतक अधःपवतत
झालेले आहेत जॉजि. तुझ्या सिाित मोठ्या धोकादायक प्रवतस्पध्यािर्े खूप
िाईट पररवस्थतीत अधःपतन झाले- आवण आता त्याला स्ितःला
अांथरूणाला वखळािे लागले जे त्याने स्ितःसाठीर् वनर्मिले होते. दुबळा,
िाट र्ुकलेला, भरकटलेला प्राणी.
टेसमनः

तू कधी ईलटि बद्दल काही? मी दूर गेल्यापासून, मला म्हणायर्ांय?

श्रीम.टेसमनः फक्त तेर् की तो एक निीन पुस्तक प्रकावशत करणार होता.

टेसमनः

काय ते! इलटि लव्हबगि! नुकतार्- एह?

श्रीम.टेसमनः होय, असां ते म्हणतात. पण प्रत्येक गोष्टीर्ा विर्ार के ला असता त्यात

काही फारसे तर्थय आहे असे िाटू शकत नाही. ओह, पण जेव्हा तुझे निे
पुस्तक बाहेर येईल, ती तर िेगळीर् गोष्ट असेल, जॉजि! कशाबद्दल असेल
ते?
टेसमनः

ते मध्ययुगीन ब्रॅबान्तच्या घरगुती कारावगरीसांबांधी असेल.

श्रीम.टेसमनः फक्त कल्पना कर तू याबद्दल वलहू शकतो!

टेसमनः

प्रत्यिपणे, हे पुस्तक अजूनही भरपूर िेळ घेऊ शकते. माझ्याजिळ या
साधनसामुग्रीर्ा प्रर्ांड सांग्रह आहे ज्यार्ी मला नीट व्यिस्था लािायर्ी
आहे, मावहत आहेर् तुला.

श्रीम.टेसमनः होय, त्या साऱ्या गोष्टी गोळा करून त्याांर्ी वनिड करून नीट व्यिस्था

लािणे, त्याबाबतीत तू नेहमीर् वनष्णात आहेस. तू माझ्या गरीब
भािार्ा एकु लता एक मुलगा शोभतोस खरा.
टेसमनः

मी मोठ्या उत्कां ठे ने हे काम करायला सुरूिात करणार आहे. विशेषतः
आता मला आनांददायक, सुखकारक काम करायला घर वमळालेले आहे.

श्रीम.टेसमनः आवण सिाित उत्तम म्हणजे तुझां हृदय तुझी पत्नी तुझ्यासोबत असणार

बेटा जॉजि.
टेसमनः

(वतला आनलांगन देत) होय, होय, ज्युली आत्या! हेडा- या सिाांर्ा
अवतशय सुांदर अांश आहे. (दरिाज्याच्या िाटेकडे कटाि टाकीत) पण
मला िाटतांय की ती येतेय- उह?
(हेडा आतल्या रूममधून डािीकडू न येते. ती एकोणतीस िषाांर्ी ललना
आहे. वतर्ा र्ेहरा आवण रूपिान सडसडीत बाांधा सौजन्य आवण
प्राविण्य दाखिते. वतर्ा मुखिणि आवण काांती म्लान आवण वनष्प्रभ
ददसते. वतर्े पोलादी आवण भयाण डोळे वस्थरवर्त्तता, अविर्ल शाांतता
प्रदर्शित करतात- वतर्े के स मध्यम आकषिक बदामी रां गार्े आहेत, पण
सहज लिात येतील असे विपुल आहेत. वतने उत्तम प्रकारर्ा अांमळसा
सैल गाऊन घातला आहे.)

श्रीम.टेसमनः (हेडाकडे जात) गुड मॉर्नांग हेडा वडयर! अ व्हेरी गुड मॉर्नांग तुला!

हेडाः

(हात पसरिीत) गुड मॉर्नांग माय वडयर श्रीमती टेसमन! खूपर् लिकर
आलात, तुम्ही खरां र् खूप प्रेमळ आहात.

श्रीम.टेसमनः (काहीसां गोंधळू न) ठीक- ह्या नव्या घरात छानशी झोप आली का

नििधूला?
हेडाः

ओह, थँक्स ठीक.

टेसमनः

(हसत) ठीक! र्ल, छान आहे, हेडा! मी जेव्हा जागा झालो तेव्हा तू
दगडासारखी झोपलेली होतीस.

हेडाः

सुदि
ै ाने. खवर्तर् एखाद्याने नेहमी सभोितालच्या िातािरणार्ी
हळू हळू सिय करून घ्यायला हिी. श्रीमती टेसमन (डाव्या बाजूच्या
रोखाने बघत) ओह, ती मोलकरीण गेलेली आहे आवण व्हराांड्यार्ा
दरिाजा सताड उघडा टाकू न आवण साऱ्या उन्हार्ा पूर आत लोटून!

श्रीम.टेसमनः (दरिाज्याच्या ददशेने जात) ठीक, मग आपण बांद करू तो.

हेडाः

नाही नाही, तसां नको! टेसमन प्लीज पडदा ओढू न घ्या. त्यामुळे सौम्य
प्रकाश येईल.

टेसमनः

(दाराजिळू न) काही हरकत नाही- काही हरकत नाही- आता बघ हेडा,
तुला सािली आवण मोकळी हिा दोन्हीही वमळतील.

हेडाः

होय, आपल्याला नक्कीर् ताज्या हिेर्ी गरज आहे येथे. ही सिि अनमोल
फु लां- पण तुम्ही खाली बसणार नाही का, श्रीमती टेसमन?

श्रीम.टेसमनः ओह नो, थँक यू. आता मला कळलां की सारां काही छान आहे- देिार्े

आभार मानायला हिेत- मला घराकडे पळ काढायला हिा. माझी बवहण
पडली आहे अांथरूणािर माझी िाट बघत, गरीब वबर्ारी.
टेसमनः

माझ्या शुभेच्छा आवण प्रेम दे वतला, नाही का? वतला साांग मी आज नांतर
येणार आहे वतला भेटायला.

श्रीम.टेसमनः होय, होय, मी वनवितर् साांगेन वतला तसां. पण मला आत्ता आठितांय

जॉजि- (वतच्या वपशिीत शोधते) –मी विसरलेर् होते जिळ जिळ.
तुमच्यासाठी माझ्या जिळ काहीतरी आहे.
टेसमनः

काय ते आत्या ज्युली? हां?

श्रीम.टेसमनः (ितिमानपत्रात गुांडाळलेले पसरट पुडके काढू न ती त्याला देते) हे बघ

वडयर.

टेसमनः

(ते उघडीत) ओह, माय वडयर, तू ते माझ्यासाठी राखून ठे िले होते,
ज्युली आत्या! हेडा! ते खरोखरर् हृद्यस्पशी आहे! उह!

हेडाः

(उजव्या बाजूला असलेल्या छोट्या कपाटाजिळू न) होय, माय वडयर,
काय आहे ते?

टेसमनः

माझे घरातील जुने बूट! माझे स्लीपसि, हेडा!

हेडाः

ओह, होय. सहलीत तुम्ही खूपदा िारां िार त्याांर्ा उल्लेख के ला होता,
मला आठितांय.

टेसमनः

होय, मलाही त्यािार्ून र्ुकल्या र्ुकल्यासारखे िाटत होते. (वतच्याकडे
जात) येथे, फक्त एक नजर टाक त्याांच्यािर, हेडा!

हेडाः

(शेगडीपुढून जात) नाही, थँक्स. मला खरोखर त्याांर्ां काहीर् आकषिण
नाही.

टेसमनः

(वतच्या मागे जात) फक्त विर्ार कर, ररना आत्याने अांथरूणािर असून
माझ्यासाठी त्यािर कवशदा काढला, ओह, तुला विश्वास िाटणार नाही,
दकतीतरी आठिणी त्याांच्याशी वनगवडत आहेत.

हेडाः

(टेबलाजिळ) माझ्यासाठी नाहीर् जिळ जिळ.

श्रीम.टेसमनःखवर्तर्, हेडासाठी नाहीर् ते, जॉजि. ती बरोबर आहे.

टेसमनः

होय, पण मला िाटतां, आता ती कु टुांबार्ा एक घटक आहे....

हेडाः

(मध्येर् अडथळा आणीत) आपण ह्या मोलकरणीशी कधीर् जमिून घेऊ
शकणार नाही, टेसमन.

श्रीम.टेसमनःबथािशी कधीर् घेणार नाहीस?

टेसमनः

पण, माझ्या वप्रये- का असां म्हणतेस तू?

हेडाः

(वनदेश करीत) वतकडे बघा. ती वतर्ी जुनी हॅट पाठीमागेर् सोडू न गेली
खुर्ीिर.

टेसमनः

(भाांबाितो, स्लीपसि जवमनीिर टाकतो) पण...पण हेडा....!

हेडाः

समजा जर कु णीतरी येथे आलां आवण बवघतलां तर?

टेसमनः

पण-पण, हेडा, ती ज्युली आत्यार्ी हॅट आहे!

हेडाः

ओह! त्याांर्ी आहे का?

श्रीम.टेसमनः(हॅट उर्लते) होय, ती खरोखर माझीर् आहे. आवण तसांर् ती खूप जुनीही

नाही, माझ्या वप्रय ललने.
हेडाः

मी खरोखर ती जिळू न बवघतलीर् नव्हती, श्रीमती टेसमन.

श्रीम.टेसमनः(हॅट घालीत) ती खरां म्हणजे मी पवहल्याांदार् घालतेय. अगदी पवहल्याांदा.

टेसमनः

ती खूपर् सुरेख आवण खूपर् आकषिकही आहे.

श्रीम.टेसमनःओह, तसां काही नाही जॉजि, माय वडयर! (सभोिती बघत) माझी छत्री?

ओह, आहे येथे ती. (छत्री घेत) कारण ही सुद्धा माझी आहे. (दबल्या
आिाजात) ही सुद्धा माझी आहे, बथािर्ी नव्हे.
टेसमनः

निी हॅट आवण निी छत्री! विर्ार कर ह्यार्ा हेडा!

हेडाः

होय, खरोखरर् मोहक आहेत.

टेसमनः

होय, नाहीत का ते? पण आत्या जाण्यापूिी फक्त एक कटाि टाक
हेडाकडे! सुरेख, मोहक हेर् शब्द आहेत वतच्यासाठी, नाही का!

श्रीम.टेसमनः अरे माझ्या बेटा, हे काही निे नाही. हेडा आयुष्यभर तशीर् सुांदर राहील.

(ती डोके हलविते आवण उजव्या बाजूने जायला बघते.)
टेसमनः

(वतच्या मागे जात) होय, पण तुझ्या ध्यानात आलां असेल की दकती
देखणी आवण गुटगुटीत झालीय ती? आमच्या प्रिासात दकती लठ्ठ
झालीय ती.

हेडाः

ओह, शाांत रहा-!

श्रीम.टेसमनः (थाांबते आवण सभोिती िळते) लठ्ठ झालीय?

टेसमनः

खवर्तर्, तू वतला र्ाांगली पाहूर् शकली नाहीस. ज्युली आत्या वतने
कपडे घातले होते ना. पण मला एक सांधी वमळाली-

हेडाः

(कार्ेच्या दरिाज्याजिळ, अधीरतेने) तुम्हाला ती सांधी कशासाठीही
वमळणार नाही.

टेसमनः

टायरोल मधल्या पिितराजींच्या हिेर्ा वतच्यािर पररणाम झाला
असणार.

हेडाः

(तुसडेपणाने व्यत्यय आणीत) मी येथून गेले तेव्हा तशीर् होते जेव्हा मी
परतले.

टेसमनः

होय, हे तुझे प्रवतपादन आहे. पण ते खवर्तर् नाही. आत्या, तू कबूल
करतेस की नाही?

श्रीम.टेसमनः (ती वतर्े हात जोडते आवण टक लािून बघते) सुांदर, अवत सुांदर... हेडा.

(ती हेडाकडे जाते, वतर्े डोके घेऊन दोन्ही हात पुढे करून िाकू न वतच्या
के साांर्े र्ुांबन घेते) देि तुम्हा दोघाांना सुखी ठे िो.
हेडाः

(हळु िारपणे स्ितःर्ी सुटका करून घेते) ओह...! सोडा मला!

श्रीम.टेसमनः (वनिल अत्यानांदात) प्रत्येक ददिशी मी येथे येत जाईन. तुम्हा दोघाांना

भेटायला.
टेसमनः

होय, आत्या, तू आल्यास आम्हाला खूप आनांद िाटेल.

श्रीम.टेसमनः गुडबाय-गुडबाय! (हॉलच्या दरिाज्याने ती बाहेर जाते. टेसमन वतच्या

सोबत जातो. दरिाजा अधििट उघडा असतो. आवण आपल्याला असे ऐकू
येते की आत्या ररनाला तो प्रेमार्ा वनरोप देण्यार्ी पुनरािृत्ती करतो.
आवण स्लीपसिबद्दल पुन्हा एकदा आभार मानतो. त्या दरम्यानच्या
काळात हेडा रूममध्ये दफरते, वतर्े बाहू पसरते, आवण बेभान होऊन
मुठी आिळते, दात ओठ खाते. नांतर ती व्हराांड्यातील पडदा बाजूला
करते, तेथे उभी राहते आवण बाहेर बघते... काही िेळानांतर टेसमन परत
येतो आवण आल्यािर दरिाजा बांद करतो.)

टेसमनः

(जवमनीिरून स्लीपसि उर्लतो) हेडा, काय बघतेस तू बाहेर?

हेडाः

(शाांत आवण मनािर ताबा ठे िीत) मी फक्त बघतेय त्या झाडाांच्या
पानाांकडे. दकती वपिळे झाले आहेत ते... आवण दकती शुष्क.

टेसमनः

(स्लीपसि पुन्हा गुांडाळू न टेबलािर ठे ितो) होय, ठीक, आता सप्टेंबर आहे
ना? तुला ठाऊक असेलर्.

हेडाः

(पुन्हा अस्िस्थ) होय, विर्ार करा त्यार्ा!- अपेिेपेिा लिकरर्सप्टेंबरमध्ये.

टेसमनः

तुला असां िाटत नाही का वप्रये, ज्युली आत्यार्ां िागणां जरा विवर्त्रर्
होतां ते? तुला कल्पना करता येते का की वतच्या बाबतीत काय झालां
असािां ते? अां?

हेडाः

मला काही त्याांच्याबद्दल फारसां मावहत नाही. नेहमी प्रमाणे नाही का
त्या तशा िागल्या?

टेसमनः

नाही, आजच्यासारखां नाही.

हेडाः

(कार्ेच्या दरिाज्यापासून दूर जात) हॅटच्या गोष्टीमुळे तर नाही ना
त्याांना राग आला?

टेसमनः

ओह, नाही फारसा, तेिढ्या िणापुरता कदावर्त.

हेडाः

पण खरोखर, कोणत्या प्रकारर्ी तऱ्हा आहे ही वतर्ी, येथे
ददिाणखान्यात त्याांर्ी हॅट पडलेली, हे काही उवर्त नाही.

टेसमनः

ठीक, तू खात्री ठे िू शकतेस की ज्युली आत्या पुन्हा असां काही करणार
नाही.

हेडाः

काहीही झालां तरी मी त्याांच्याशी वमळतांजुळतां करून घेईन.

टेसमनः

होय, माझी वप्रय हेडा, दकती र्ाांगलां होईल जर तू तसां के लांस तर.

हेडाः

जेव्हा तुम्ही काही िेळानांतर खाली जाल तेव्हा आज सायांकाळी त्याांना
इकडे येण्यार्ां आमांत्रण द्या.

टेसमनः

होय, वनवित मी करीन तसां. आवण अजून एक गोष्ट आहे, हेडा, त्यामुळे
वतला खूपर् आनांद होईल.

हेडाः

अस्सां?

टेसमनः

जर फक्त तू वतच्या पवहल्या नािाने हाक मारून वतच्याशी प्रेमळपणे
बोललीस- कारण तू ह्या कु टुांबातलीर् आहेस म्हणून. माझ्यासाठी, हेडा?
अां?

हेडाः

नाही, नाही. तुम्ही मला असां विर्ारायलार् नको. मी आधीर् एकदा
तुम्हाला ते साांवगतलांय. मी त्याांना ‘आत्या’ म्हणायर्ार् प्रयत्न करीन,
आवण तेिढां पुरेसांर् होईल.

टेसमनः

ओह ठीक, काही हरकत नाही. फक्त मला असे िाटते की तू कु टुांबातली
आहे-

हेडाः

ठीक, मला खरोखरर् ठाऊक नाही... (ती खोलीतून प्रिेशद्वाराजिळ
जाते.)

टेसमनः

(काही िणाांनांतर) काही झालां आहे का तुझ्या बाबतीत हेडा?

हेडाः

मी फक्त माझ्या जुन्या वपयानोकडे बघतेय. इतर िस्तूांबरोबर तो काही
ठीक ददसत नाही.

टेसमनः

जेव्हा मला माझ्या पगारार्ा र्ेक वमळे ल तेव्हा आपण त्याच्या
अदलाबदलीबाबत बघू.

हेडाः

ओह नाही, अदलाबदली नको. मला तो सोडू न द्यािासा िाटत नाही.
आपण त्याला मागच्या रूममध्ये ठे ऊ शकतो. कधीतरी, के व्हातरी मला
म्हणायर्ांय.

टेसमनः

(थोड्याशा सौम्यतेने) होय. करू शकू आपण तसां, खवर्तर्.

हेडाः

(वपयानोिरून पुष्पगुच्छ उर्लीत) काल रात्री आपण आलो तेव्हा ही
फु लां येथे नव्हती.

टेसमनः

ज्युली आत्यानेर् तुझ्यासाठी ते आणले असािेत.

हेडाः

(पुष्पगुच्छाच्या आतमध्ये बघत) वव्हवजटींग काडि. (ते घेऊन ती िार्ते.)
नांतर मी तुला कॉल करीन आजर्? तुम्हाला अांदाज करता येईल का हे
कु णाकडू न आले ते?

टेसमनः

नाही. कोण आहे ते? अां?

हेडाः

त्यािर वलवहले आहे ‘सौ. एल्व्हस्टेड.’

टेसमनः

खरां र्? वडवस्िक्ट मॅवजस्िेटर्ी बायको. कु . रायनसांग होती.

हेडाः

अगदी बरोबर. त्या मुलीर्े के स र्ीड आणणारे होते, ज्याांर्ा ती नेहमी
टेंभा वमरिीत असायर्ी. लाल वपिळे के स असलेली असां मी ऐकलांय.

टेसमनः

(हसत) ओह ते काही फार ददिस रटकले नाही! आवण ते पूिी तसां होतां,
तुझ्या आधीपासून मी वतला ओळखतो हेडा. पण कल्पना कर, ती ह्यार्
शहरात आहे.

हेडाः

वतने आपल्याला कॉल करणां हे जरा विवर्त्रर् आहे. आम्ही शाळे त
बरोबर होतो तेव्हार् मी वतला ओळखायर्ी, त्यानांतर नाही.

टेसमनः

मी सुद्धा वतला दकती ददिसाांपासून पावहलां नाही देि जाणे, बरीर् िषे
झाली असािीत. मला आियि िाटतां की दाट िस्तीपासून दूर राहून ती
मुकाट्याने कसां सहन करतेय सारां -अां?

हेडाः

(काही िणानांतर विर्ार करून, अिवर्तपणे म्हणते) मी म्हणते,
टेसमन...मला साांगा-येथेर् कोठे तरी जिळपास-ते-इलटि लव्हबगि राहत
असािेत.

टेसमनः

होय, ह्या प्रदेशातील भागात कोठे तरी.

बटािः

(हॉलच्या दरिाजातून आत येते.) मॅम, त्या बाई, ज्या थोड्या िेळापूिी
फु ले देऊन गेल्या, त्या पुन्हा आल्या येथे. (वनदेश करीत) ती फु लां जी
तुमच्या हातात आहेत, मॅम.

हेडाः

ओह, ती आहे काय? ठीक, वतला आत बोलि बघू.
(बटाि सौ. एल्व्हस्टेडसाठी दरिाजा उघडते आवण स्ितः बाहेर जाते –
सौ. एल्व्हस्टॅड ही नाजूक सडसडीत बाांध्यार्ी, सुरेख सौम्य तोंडािळा
असलेली. वतर्े डोळे हलकीशी वनळी र्मक असलेले विशाल आवण गोल
असून विलिण वजज्ञासेसह काहीसे लििेधी आहेत. वतर्े के स नजरे त
भरण्यासारखे हलके फु लके , जिळ जिळ दफकट वपिळ्या रां गार्े, खूपर्
विपुल नागमोडी िळणार्े आहे. ती हेडापेिा १-२ िषाांनी लहान आहे.
वतने भेटायला जाण्यासाठी घातलेले गडद रां गार्े, सविरूर्ी दशिक, पण
पूणिपणे अत्याधुवनक ढांगार्े नव्हेत, असे कपडे घातलेले आहेत.)

हेडाः

(ती प्रेमळपणे वतर्े स्िागत करते.) कशी आहेस माझी वप्रय सौ.
एल्व्हस्टेड? खूप आनांद झाला तुला पुन्हा भेटल्यािर.

सौ.एल्व्हस्टेडः(नर्ांताग्रस्तपणे, स्ितःच्या मनािर ताबा ठे िण्यासाठी झगडत) होय, खूप

ददिस झाले आपली भेट होऊन.
टेसमनः

(वतर्ा हात हाती घेत) आवण आपण सुद्धा – नाही?

हेडाः

तुझ्या अत्यांत सुांदर फु लाांबद्दल धन्यिाद—

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, मुळीर् नाही----. मी काल दुपारी सरळ येथे आले होते; पण मी

ऐकले की तुम्ही बाहेर गेला आहात—
टेसमनः

तुम्ही ह्या शहरात नुकतेर् आला आहात ना? नाही?

सौ.एल्व्हस्टेडःमी काल मध्यान्हीर् येथे पोहोर्ले. ओह, पण जेव्हा तुम्ही घरी नाहीत

असे कळले तेव्हा मी पूणिपणे वनराश झाले.
हेडाः

वनराशेत! कसां काय?

टेसमनः

का, माय वडयर सौ. रे नसांग—मला म्हणायर्ांय सौ. एल्व्हस्टेड—

हेडाः

काही घडलांय का तुझ्या बाबतीत? काही सांकटात आहेस का तू?

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, आहे मी सांकटात. आवण येथे ह्या शहरात कु णाला तोंड दाखिािां

असां दुसरां कु णीही नाही.
हेडाः

(पुष्पगुच्छ टेबलािर ठे िीत) ये मग इकडे, आपण सोफ्यािर बसूया—

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, मी खूपर् अस्िस्थ आहे त्यामुळे खाली बसू शकत नाही.

हेडाः

ओह नाही, तसां करू नकोस. ये बरां इकडे. (ती सौ. एल्व्हस्टेडला खाली
ओढू न सोफ्यािर बसिते आवण वतच्या बाजूला बसते.)

टेसमनः

ठीक? काय झालां, सौ. एल्व्हस्टेड--?

हेडाः

काही अप्रस्तुत घडलांय का घरी?

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय—आवण नाही. ओह- मला खूप काळजी िाटते. तू माझ्याबद्दल

गैरसमज करायला नको—
हेडाः

मग सिाित उत्तम गोष्ट अशी आहे की जी तू करू शकतेस, सौ. एल्व्हस्टेड,
काय झालां ते सारां आम्हाला साांग.

टेसमनः

कारण त्यासाठी तर तू येथे आलीस ना? नाही का?

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, होय, तेर् ते, खवर्तर्. ठीक मग मला स्पष्टीकरण करायलार्

हिे—तुम्हाला आधीर् जर ते ठाऊक नसेल—की इलटि लव्हबगि सुद्धा
ह्यार् शहरात आहे.
हेडाः

लव्हबगि आहे!

टेसमनः

खरां र्? म्हणजे इलटि लव्हबगि पुन्हा परत आला तर! कल्पना कर ह्यार्ी,
हेडा!

हेडाः

पूणिपणे. मी पूणिपणे सारां काही ऐकलांय.

सौ.एल्व्हस्टेडःएका हप्त्यापासून तो आधीर् येथे पोहोर्लाय. कल्पना कर सबांध हप्ता!

ह्या भयांकर शहरात, एकटा! आवण अवतशय िाईट लोकाांच्या सहिासात
येथे!

हेडाः

पण, माझ्या वप्रये सौ. एल्व्हस्टेड, ह्या गोष्टीशी तुझा काय सांबांध?

सौ.एल्व्हस्टेडः(दर्कते आवण शीघ्रतेने साांगते) तो मुलाांर्ा खाजगी वशिक होता.

हेडाः

तुझ्या मुलाांर्ा?

सौ.एल्व्हस्टेडःमाझ्या निऱ्याच्या मुलाांर्ा. मला एकही मूल नाही.

हेडाः

तुझी साित्र मुले तर, मग?

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय.

टेसमनः

(काहीसे काां कू करीत) मग तो होता- मला कळत नाही कसां स्पष्ट करािांतो होता- त्याच्या कामात तो जबाबदारीने िागत होता का? अां?

सौ.एल्व्हस्टेडःह्या दोन िषाांपूिी त्यार्ी ितिणूक वनदोष होती. कु णीही त्याच्याविरूद्ध

एक शब्दही काढला नव्हता.
टेसमनः

खरां र्! विर्ार कर त्यार्ा, हेडा!

हेडाः

मी ऐकलांय ते.

सौ.एल्व्हस्टेडःसांपूणितया वनष्कलांक, मी तुला खात्रीपूििक साांगते! पण काही झाले तरी-

आता मला कळले की ते येथे आहेत- ह्या मोठ्या शहरात- आवण हातात
खूप पैसे आहेत- आता त्याांच्याविषयी मला घोर नर्ांता िाटतेय.
टेसमनः

पण मग तो वतथे का राहत नाही जेथे तो पूिी राहत होता, तुझ्याबरोबर
आवण तुझ्या निऱ्याबरोबर? अां?

सौ.एल्व्हस्टेडःजेव्हा त्याांर्ां पुस्तक बाहेर आलां तेव्हापासून ते खूपर् अस्िस्थ झालेत.

टेसमनः

का, होय खवर्तर्... ज्युली आत्या म्हणत होती की तो त्यार्े निे पुस्तक
प्रकावशत करतोय.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, मोठे निे पुस्तक सांस्कृ तीच्या इवतहासािर; सििसामान्य सिेिण.

दोन आठिड्याांपूिीर् ते बाहेर आले. आवण आता त्याांर्ी विक्री खूप
होऊन मोठ्या प्रमाणात िार्ले जाते- आवण त्याने मोठ्या प्रमाणािर
खळबळ माजिली आहे.

टेसमनः

खळबळ माजिली, नाही का? मी समजतो हे वलखाण त्याने त्याच्या
उत्तम काळातील गोष्टींमधून घेतले असािे, मग.

सौ.एल्व्हस्टेडःम्हणजे पूिीच्या काही काळातून, तुम्हाला म्हणायर्ांय का?

टेसमनः

अगदी बरोबर.

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, त्याांनी सारां वलखाण आमच्या घरीर् के लां, अवलकडेर् मागील

िषाित.
टेसमनः

ती र्ाांगली बातमी आहे, नाही का हेडा? फक्त कल्पना कर!

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, होय, जर सारां काही सुरळीत र्ाललां तर!

हेडाः

तू त्याांना या शहरात पावहलेलां आहे का?

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, अजूनपयांत नाही. त्याांर्ा पत्ता शोधून काढण्यार्ा प्रयत्न करणां

खूपर् कठीण होतां. पण शेिटी आज सकाळी तो मला वमळाला.
हेडाः

(वतच्याकडे शोधक नजरे ने बघत) मला असांर् म्हणािां लागेल की तुझा
निरा काहीसा विवर्त्र िागतो-

सौ.एल्व्हस्टेडः(दर्कू न, नर्ांताग्रस्तपणे) माझ्या निऱ्यार्ां? काय?

हेडाः

ह्या खेपेला त्याांनी खाली शहरात तुला पाठिायला हिां होतां. त्यार्ां असां
की ते स्ितः त्याांच्या वमत्रार्ा शोध घेण्याकररता आले नाहीत.

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, नाही, माझ्या निऱ्याला त्यासाठी एिढा िेळ नाही. आवण मग

मला काही शॉनपांगही करायर्ी होती.
हेडाः

(तुच्छतादशिक हसत) ओह, ठीक, ती एक िेगळी गोष्ट आहे.

सौ.एल्व्हस्टेडः(झटकन उठते, काहीशा यातनेने) म्हणूनर् मी तुमर्ी विनिणी करते,

वमस्टर टेसमन, जर तुमच्याकडे इलटि लव्हबगि आले तर त्याांना र्ाांगली
िागणूक द्या! आवण खात्री असू द्या कारण जुन्या काळात तुम्ही एकमेकाांर्े
र्ाांगले वमत्र होता आवण वशिाय तुम्ही दोघेही एकार् िेत्रात काम करता
त्यार् विषयाांिर.

टेसमनः

ठीक, काहीही झालां तरी पूिी तसां होतां खरां .

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, आवण म्हणूनर् मी तुमर्ी यार्ना करते की त्याांच्यािर दितेने

नजर ठे िा, नाही का वमस्टर टेसमन, तुम्ही मला तसां िर्न द्यायलार्
हिां?
टेसमनः

होय, असां करण्यात मला आनांदर् वमळे ल, सौ.रे नसांग-

हेडाः

एल्व्हस्टेड.

टेसमनः

मी खरोखरर् जेिढां शक्य होईल तेिढां इलटिसाठी करीनर्- प्रत्येक गोष्ट
जी जी मला शक्य असेल- तुम्ही याबद्दल खात्री ठे िा.

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, तुम्ही दकती दयाळू आहात! (त्यार्े हात पकडीत) तुमर्े खूप खूप

पुन्हा आभार. (भयभीत) होय, कारण माझ्या निऱ्याला तो विशेष करून
फार आिडतो.
हेडाः

(उठत) तुम्ही त्याांना वलहायलार् हिे, माय वडयर, ते कदावर्त त्याांच्या
स्िेच्छेने येथे येणारही नाहीत.

टेसमनः

होय, हेडा तेर् बहुधा योग्य ठरे ल. नाही? अां?

हेडाः

शक्य होईल तेिढ्या लिकर. आत्ता- लगेर्- मला िाटते.

सौ.एल्व्हस्टेडः(विनिणीपूििक) ओह, होय! करा तुम्ही तसे जर करू शकता!

टेसमनः

ह्यार् वमवनटाला मी वलहीन. तुमच्याजिळ पत्ता आहे का सौ.
एल्व्हस्टेड?

सौ.एल्व्हस्टेडः(वतच्या पादकटातून एक छोटासा कागदार्ा कपटा काढते आवण त्याच्या

हाती देते.) हा घ्या.
टेसमनः

छान. छान. मी आत जातो मग (सभोिती बघत) ओह होय, पण थाांबा—
माझ्या स्लीपसि? ओह! (येथे पॅककां ग घेऊन जायला वनघतो.)

हेडाः

त्याांना प्रेमळपणे, खरोखर स्नेहाने पत्र वलहा, छान आवण मोठां सुद्धा.

टेसमनः

काळजी करू नको, मी वलहीन.

सौ.एल्व्हस्टेडःपण कृ पा करून हे साांगू नका की मी त्याांना आमांवत्रत के ले आहे!

टेसमनः

नाही, मी कसां साांगू शके न त्याांना हे? अां? (तो उजव्या बाजूने आतल्या
रूममधून जातो.)

हेडाः

(सौ.एल्व्हस्टेडकडे जाते, वस्मत करते, आवण हळू आिाजात म्हणते)
म्हटलां नव्हतां मी! आपण एका दगडात दोन पिी मारलेत.

सौ.एल्व्हस्टेडःकाय म्हणायर्ांय तुला?

हेडाः

तुला कसां कळलां नाही की त्याांनी येथून जािां अशी माझी इच्छा होती?

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, पत्र वलवहण्यासाठी....

हेडाः

आवण म्हणूनर् मला तुझ्या एकटीशी बोलता यािां.

सौ.एल्व्हस्टेडः(गोंधळू न) काय, या सिि बाबतीत?

हेडाः

अगदी बरोबर.

सौ.एल्व्हस्टेडः(अस्िस्थ) पण सौ. टेसमन, आता काहीर् बोलायर्ां रावहलां नाही!

काहीर् नाही!
हेडाः

ओह, होय, पण आहे तसां. बरार्सा भाग आहे अजून. मला ददसते, बस
येथे,--आवण आता उघडपणे बोलूया आपण, फक्त तू आवण मी. (ती सौ.
एल्व्हस्टेडला आरामखुर्ीत ओढू न बसिते आवण एका वतिईिर बसते)

सौ.एल्व्हस्टेडः(नर्ांताक्राांत होऊन घड्याळाकडे बघते) पण माय वडयर सौ. टेसमन—

मला खरोखरर् लिकर जायला हिां होतां.
हेडाः

इतकी घाई तू करू शकत नाहीस,-ठीक? आता मला तुझ्या घरातील
जीिनाविषयी काहीतरी साांग.

सौ.एल्व्हस्टेडःपण तीर् एक शेिटर्ी गोष्ट होती ज्याविषयी मला तुझ्याशी र्र्ाि

करायर्ी होती.

हेडाः

पण माझ्याबरोबर, वडयर-? काही झाले तरी, आपण दोघी शाळे त
बरोबर होतो.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, पण तू एक िगि माझ्यापुढे होतीस. तेव्हा मी तुला भयांकर

घाबरायर्ी मग!
हेडाः

मला घाबरायर्ीस?

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, भयांकर. कारण जेव्हा आपण वजन्यािर एकत्र भेटायर्ो तेव्हा तू

नेहमीर् माझे के स ओढायर्ीस.
हेडाः

खरां र् मी?

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, आवण एकदा तर तू म्हणाली होतीस की मी ते जाळू न टाकीन.

हेडाः

ओह, ते के िळ मूखिपणार्ां बोलणां होतां, ठाऊक आहे तुला.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, पण मी खूपर् मूखि होते तेव्हा....काही झालां तरी...आपण मैलोमैल

दूर गेलो, िाढलो त्यार् लोकाांना आपण पुनःि भेटलो नाही.
हेडाः

ठीक, आपल्याला आपल्या दरम्यान असलेली फट पुलाने भरून
काढायला हिी. शाळे त असताना आपण एकमेकींशी कसां मोकळे पणाने
बोलायर्ो, कमीत कमी, आवण आपण एकमेकाांना पवहल्या नािानेर्
हाक मारायर्ो.

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, मला खात्री आहे आपण काहीतरी र्ूकर् करीत आहोत.

हेडाः

नाही, मुळीर् नाही! मला पूणि स्पष्टपणे आठिू शकते. म्हणून आता आपण
आपली मैत्री नव्याने सुरू करणार आहोत. (हेडा, पाय ठे िण्यार्े छोटे
स्टूल सौ. एल्व्हस्टेडकडे ओढते) आता बघ! (वतच्या गालाांर्े र्ुांबन घेते.)
तू मला अरे तुरे करू शकतेस आवण हेडा ह्या नािाने हाक मारू शकतेस.

सौ.एल्व्हस्टेडः(वतर्े हात दाबून थापटिते) ओह, दकती प्रेमळ आवण र्ाांगली आहेस तू!

हेडाः

तेर्, तेर् तेर्! आवण पूिीच्या ददिसाांसारखांर् मी तुला नािाने हाक
मारीन, माझ्या वप्रय थोरा.

सौ.एल्व्हस्टेडःमाझां नाि थाया आहे.

हेडाः

का, खवर्तर्! मला थायार् म्हणायर्ांय. (वतच्याकडे कनिाळू पणे बघत)
आवण माझ्या गरीब वबर्ाऱ्या तुला तुझ्या घरी प्रेमळ िागणूक वमळत
नाही? तुझ्या स्ितःच्या घरीसुद्धा?

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, जर मला माझां स्ितःर्ां घर असतां! पण नाही; मला कधीर् घर

वमळालां नाही.
हेडाः

(िणभर वतच्याकडे बघते) मला असांर् काहीतरी िाटलां होतां की असांर्
असािां.

सौ.एल्व्हस्टेडः(शून्य दृष्टीने वतच्यासमोर असहायपणे बघते) होय....होय....होय.

हेडाः

मला पूणिपणे आठित नाही—ते कसां होतां, आत्ता. पण तू एल्व्हस्टेडच्या
घरार्ी व्यिस्था पाहणाऱ्या व्यक्तीकडे का गेली नाहीस आधी?

सौ.एल्व्हस्टेडःमी आधी खरोखर कु टुांबात राहून त्या कु टुांबातील मुलाांना वशकविणारी ि

काळजी घेणारी वशविका म्हणून तेथे गेले होते. पण त्यार्ी बायको—
त्यार्ी ददिांगत बायको—त्यार्ी विकलाांग बायको.....आवण सदान् कदा
अांथरूणाला वखळू न रावहलेली....म्हणून मला घरार्ी काळजी घेणां भाग
होतां.
हेडाः

आवण मग....त्यानांतर....तू घरार्ी मालकीण बनली तर.....

सौ.एल्व्हस्टेडः(वखन्न अांतःकरणाने) होय, मी त्यार्ी बायको बनली.

हेडाः

मला बघू दे.....आता हे दकती िषाांपूिी झालां?

सौ.एल्व्हस्टेडःम्हणजे माझ्या वििाहाला?

हेडाः

होय.

सौ.एल्व्हस्टेडःपार् िषाांपूिी.

हेडाः

अगदी बरोबर, पार् िषे झालीर् असािीत!

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, ती पार् िषे.....! ठीक, शेिटर्ी दोन ककां िा तीन िषे कमीत कमी

सौ. टेसमन जर मला ते ठाऊक असते.
हेडाः

(वतच्या हातािर हळू र् थोपटते) सौ. टेसमन हे अश्लाघ्य आहे आता,
थाया.

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, नाही, मला माफ कर....हेडा. मी प्रयत्न करीन. पण जर तू कल्पना

करू शकशील ते कशासारखां आहे....
हेडाः

(सहजगत्या) इलटि लव्हबगि तेथे जिळ जिळ तीन िषे राहतात, नाही!

सौ.एल्व्हस्टेडः(वतच्याकडे सांददग्धपणे बघत) इलटि लव्हबगि? होय...म्हणून ते राहतात.

हेडाः

ह्यापूिी तू त्याांना ओळखत होतीस? शहरापासून?

सौ.एल्व्हस्टेडःमुळीर् नाही. ठीक, ते...मी त्याांच्याबद्दल खवर्तर् ऐकले होते.

हेडाः

पण जेव्हा तू तेथे होतीस तेव्हा तुझ्या निऱ्याला ि तुला भेटायला यायर्ा
नेहमी?

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, ते प्रत्येक ददिशी आमच्याकडे यायर्े. बघ ते मुलाांना वशकवित

असत. कारण मी पररणामी, स्ितः तशी व्यिस्था करू शकत नव्हते.
हेडाः

नाही, ते स्पष्टर् आहे—आवण तुझा निरा-? माझ्या समजुतीनुसार ते
घराबाहेरर् रहायर्े का नेहमी?

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, शेररफ म्हणून त्याांना वजल्ह्यात खूपर् प्रिास करािा लागायर्ा,

तुला ठाऊक आहे, हेडा.
हेडाः

(खुर्ीच्या हातािर झुकत) थाया, माझी गरीब वबर्ारी इिलीशी थाया.
आता तू मला ह्याविषयी सारां काही साांगणार आहेस.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, तू विर्ार मग मला त्या बाबतीत.

हेडाः

तुझा निरा कोणत्या प्रकारर्ा माणूस आहे, थाया? मला म्हणायर्ेयतुला ठाऊक आहे-दररोजच्या जीिनात तुझ्याशी तो र्ाांगला िागतो का?

सौ.एल्व्हस्टेडः(टाळाटाळ करीत) त्याला िाटतां तो माझ्यासाठी सारां काही र्ाांगलां

करतोय.
हेडाः

तेव्हढांर् फक्त, मला असां िाटतां, तो तुझ्यापेिा ियानां मोठा आहे. िीस
िषाांपेिा जास्त, खरां ना?

सौ.एल्व्हस्टेडः(वर्डू न) होय, ते सुद्धा खरां आहे. मला त्याच्या बाबतीत प्रत्येक गोष्ट

दकळसिाणी िाटते!
हेडाः

हा तुझा मूखिपणा आहे.

सौ.एल्व्हस्टेडःमी तशा प्रकारर्ां िेगळां िागूर् शकत नाही, त्याच्याबरोबर तरी. त्याला

स्ितःवशिाय दुसऱ्यार्ी वतळमात्र काळजी नाही. आवण कदावर्त
मुलाांर्ीसुद्धा—त्या लहानग्या.
हेडाः

आवण इलटि लव्हबगि, थाया.

सौ.एल्व्हस्टेडः(वतच्याकडे बघत) इलटि लव्हबगि? त्याच्या बाबतीत तुझ्या डोक्यात

काय आहे?
हेडाः

पण माझ्या सखे....मला असां ददसतांय की त्याांनी तुला शहरात पाठविलां
ते त्यार्ी काळजी घ्यायला....(बहुधा ददसणार नाही असे वस्मत करीत)
त्या खेरीज जे काही तू माझ्या निऱ्याला साांवगतलांस.

सौ.एल्व्हस्टेडः(थोड्याशा नर्ांताग्रस्तपणे थरारत) खरां र्? होय, मला िाटतां मी

साांवगतलांय तसां (वनिाांत उमाळ्यात) नाही.... मी तुझ्याकडे माझां मन
मोकळां करू शकते आत्तार्! कारण ते कधी ना कधी बाहेर येणारर्.
हेडाः

का, माझ्या वप्रय थाया, मग?

सौ.एल्व्हस्टेडःठीक, ही एिढी मोठी लाांबलर्क गोष्ट मी तुला छोटी करून साांगते. मी

इकडे येत आहे ते माझ्या निऱ्याला ठाऊक नव्हते.
हेडाः

काय! तुझ्या निऱ्याला हे ठाऊक नव्हते?

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, खवर्तर् नाही. कारण ते घरी नसतातर् मुळी, सारखा बाहेर

प्रिास करीत असतात. मी ते फार काळ सहन करू शकले नाही. हेडा, ते
अशक्य होतां. आत्तापयांत मी एकटीर् होते.
हेडाः

ठीक? मग पुढे काय?

सौ.एल्व्हस्टेडःम्हणून मी साऱ्या िस्तूांर्ी बाांधाबाांध के ली, बघ तू —ज्याांर्ी मला खूप

गरज होती. खूप शाांतपणे, खवर्तर्. आवण अशा ररतीने मी ती जागा
सोडली.
हेडाः

एिढांर् फक्त? अवधक काहीर् नाही?

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही....मग मी तडक िेन पकडली आवण शहरात आले.

हेडाः

पण, माझ्या अनमोल बाळा! एिढा धोका पत्करण्यार्ां धाडस कसां के लांस
तू?

सौ.एल्व्हस्टेडः(उठते आवण खोलीत दफरते) ठीक, काय करू शकत होते मी मग?

हेडाः

पण तुला काय िाटतां तू पुन्हा परत गेल्यािर तुझा निरा काय म्हणेल?

सौ.एल्व्हस्टेडः(टेबलाजिळ, वतच्याकडे बघत) त्याच्याकडे परत जाऊ?

हेडाः

होय, खवर्तर्, नाहीतर काय?

सौ.एल्व्हस्टेडःमी त्याच्याकडे आता परत कधीर् जाणार नाही.

हेडाः

(उभी राहत आवण वतच्याजिळ जात) मग तू त्याांना सोडण्यार्ा
कृ तवनिय के ला आहे तर, कायमर्ा.

सौ.एल्व्हस्टेडःदुसरा काही मागिर् ददसत नाही मला.

हेडाः

पण एिढ्या उघडपणे असां दूर जाणां…

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, कु ठल्याही बाबतीत तू अशा प्रकारच्या गोष्टीर्ी गुप्तता राखू शकत

नाही.
हेडाः

पण थाया, तुला काय िाटतां, लोक काय म्हणतील?

सौ.एल्व्हस्टेडःदेिाला ठाऊक, काय म्हणायर्ांय त्याांना ते म्हणू देत. (त्रासून वखन्नपणे

खाली सोफ्यािर बसते) मला फक्त जे करायर्ां होतां ते मी के लेलां आहे.
हेडाः

(थोड्याशा शाांततेनांतर) आता तू काय करणार आहेस, कोणत्या प्रकारर्ां
काम तुला वमळणार आहे?

सौ.एल्व्हस्टेडःअद्याप तरी ठाऊक नाही. मला फक्त एिढांर् ठाऊक आहे की मला येथेर्

रहायला हिां, जेथे इलटि लव्हबगि राहतो. मला येथेर् रहायर्े आहे फक्त
बस......
हेडाः

(टेबलाजिळू न खुर्ी ओढते, वतच्याजिळ बसते ि वतर्े हात थोपटते.)
थाया, माझ्या लाडके , हे कसां घडलां? ही—ही मैत्री तुझ्यात आवण इलटि
लव्हबगिमध्ये?

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, हे घडले पायरी पायरीने, ह्या ना त्या कारणाने. त्यािर एक

प्रकारर्ी माझी सत्ता झाली.
हेडाः

खरां र्? आवण मग?

सौ.एल्व्हस्टेडःत्याने त्याच्या जुन्या सियी सोडल्या. मी साांवगतलां म्हणून नव्हे. त्याने

खवर्तर् लिात आणले की मला त्या प्रकारच्या गोष्टी आिडत नाहीत.
आवण म्हणून त्याने त्या सोडल्या.
हेडाः

(अनैवच्छक, तुच्छतापूणि वस्मत लपवित) माझ्या लाडक्या इिल्याशा
थाया, म्हणतात ना तू त्याला परत ‘सन्मागािला’ लािलेस.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय. कमीत कमी, तो सुद्धा तसांर् म्हणतो. त्याच्याविषयी म्हणशील तर

मी त्याला सच्चा मानि प्राणी बनविला! त्याला विर्ार करायला
वशकविले....आवण अनेक गोष्टींर्े सांपूणि आकलन करायलादेखील.
हेडाः

तुला सुद्धा त्याने धडे ददले का मग?

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, धडे ददले असां काही नाही. पण तो माझ्याशी बोलला. अनेक गोष्टी

फार र्ाांगल्या ररतीने. नांतर मग सुांदरशी िेळ आली, जेव्हा आम्ही

एकमेकाांना कामात सहकायि करू लागलो! त्याला मदत करण्यासाठी
त्याने मला मान्यता ददली.
हेडाः

त्याने तुला मदत करू ददली?

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय! जेव्हा जेव्हा तो जे काही वलहायर्ा त्यािेळी आम्ही दोघे एकवत्रत

त्यािर काम करायर्ो.
हेडाः

असे का. दोन र्ाांगल्या सोबत्याांसारखे.

सौ.एल्व्हस्टेडः(उत्सुकतेने) सोबती! होय, कल्पना कर. हेडा...हेर् तोही म्हणत

असतो!....ओह, मी खरोखरर् आनांदी असायला हिां, पण नाही राहू
शकत, पूणिपणे. कारण हे शेिटपयांत रटके ल ह्यार्ी मला खात्री िाटत
नाही.
हेडाः

अजूनही तुला त्याांर्ा विश्वास िाटत नाही?

सौ.एल्व्हस्टेडः(वखन्न अांतःकरणाने) आमच्या दोघाांमध्ये एका स्त्रीर्ी छाया उभी आहे.

हेडाः

(अत्यांत कु तूहलाने वतच्याकडे बघत) कोण असािी बरां ती?

सौ.एल्व्हस्टेडःमावहत नाही. कु णीतरी ककां िा दुसरां .... त्याांच्या भूतकाळातील. कु णीतरी

ज्याला तो खरोखरीर् विसरू शकत नाही.
हेडाः

तुला काही साांवगतलां.....ह्याबाबतीत?

सौ.एल्व्हस्टेडःत्याने फक्त एकदार् ओझरता उल्लेख के ला—पूणितया सांददग्धपणे.

हेडाः

ओह. आवण काय म्हणाला तो, नांतर?

सौ.एल्व्हस्टेडःतो म्हणाला, जेव्हा आम्ही एकमेकाांपासून िेगळे झालो तेव्हा मला

वपस्तुलाने ठार मारण्यार्ा वतर्ा विर्ार होता.
हेडाः

(भािनाशून्य आवण शाांतवर्त्त) दकती तकि विसांगत! लोक येथे अशा
प्रकारच्या गोष्टी करीत नसतात.

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही. आवण ह्यार् कारणास्ति मला त्या लाल के साांच्या गावयके बद्दल

विर्ार करणां भाग पडतां, वजला त्याांनी एकदा....
हेडाः

होय, तसांही असू शके ल.

सौ.एल्व्हस्टेडःकारण मला र्ाांगलां आठितां की ती नेहमी बार भरलेली वपस्तुल सतत

बरोबर बाळगायर्ी असां मला कोणीतरी साांवगतलां होतां.
हेडाः

ओह ठीक....तर मग ती तीर् असायला हिी, मग.

सौ.एल्व्हस्टेडः(हात वपळिटीत) होय, पण फक्त विर्ार कर तू हेडा आता... की ती बाई,

तीर् बाई....येथे पुन्हा त्या शहरात! ओह...मी पूणिपणे भाांबािून गेले
आहे.....
हेडाः

(मागील रूमकडे कटाि टाकीत) शू s s ! टेसमन येताहेत येथे. (उभी
राहते आवण कु जबुजते) थाया हे सिि काही तुझ्या आवण माझ्यामध्येर्
रहायला हिे.

सौ.एल्व्हस्टेडः(िर उसळी घेत) ओह, येस्...येस्! कृ पाकरून....! (जॉजि टेसमन, हातात

पत्र घेऊन आतील रूममधील उजव्या बाजूने प्रिेश करतात.)
टेसमनः

बघा इकडे! पत्र वलहून सांपलां आवण तयार आहे.

हेडाः

खूप छान. पण वमसेस एल्व्हस्टेड आता जाऊ इवच्छतात. थाांबा थोडां. मी
गाडिन गेटपयांत त्याांच्या सोबत जाते.

टेसमनः

मी म्हणतो, हेडा, बटाि हे बघणार तर नाही ना?

हेडाः

(पत्र घेते) मी साांगीन वतला. (बटाि हॉलमधून येते.)

बटािः

वमस्टर ब्रॅक येथे आलेले आहेत आवण ते आत येण्यार्ी परिानगी
मागताहेत.

हेडाः

होय, वमस्टर ब्रॅकना आत यायला साांगा...मी म्हणते,...आवण मग हे पत्र
नांतर पोस्ट बॉक्समध्ये टाक.

बटािः

(पत्र घेते.) येस् मॅम.

(ती वमस्टर ब्रॅकसाठी दरिाजा उघडते आवण स्ितः बाहेर जाते. ब्रॅक हा
४५ िषाांर्ा सद्गृहस्थ आहे. लठ्ठ ि सशक्त, सुदढ
ृ , हालर्ालीत
लिवर्कता तरीही काळा पण काळजीपूििक कपडे घातलेला. डोळे
र्ैतन्यपूणि आवण खेळकर. दाट भुिया, शेिटी टोकाशी बारीक के लेल्या
जाड वमशा. त्याने फॅ शनेबल दफरायला जाण्यार्ा पोशाख घातला असून
तो त्याच्या ियोमानापेिा कमी िाटतो. त्याने र्ष्मा घातलेला असून,
तो पुन्हा पुन्हा खाली सरकत आहे.)
ब्रॅकः

(हातात हॅट घेऊन िाकू न अवभिादन करतो.) इतक्या लिकर आपल्या
परिानगीने येतोय. र्ालेल ना.?

हेडाः

वनवितर् तसां र्ालणार.

टेसमनः

(त्याांर्े हात हाती घेत) तुम्हाला भेटण्यात आम्हाला सदोददत आनांदर्
आहे. (ते ओळख करून देतात.) वमस्टर ब्रॅक...वमस राइनझांग....

हेडाः

ओह....!

ब्रॅकः

(िाकतो) खूपर् आनांद झाला.

हेडाः

(त्याच्याकडे पाहून हसते) तुम्ही ददिसाच्या उजेडात खूप छान ददसता,
वमस्टर ब्रॅक.

ब्रॅकः

तसां माझ्यात आढळू न आलांय...कदावर्त थोडासा बदल झालाय खरा
ना?

हेडाः

होय, तुम्ही अवधकर् तरूण ददसताय, मला िाटतांय.

ब्रॅकः

माझ्या विनम्र आभारार्ा स्िीकार करा.

टेसमनः

पण तुम्ही हेडाबद्दल काय म्हणताय, मग! ए? ती बहरत असलेली िाटत
नाही का? ती खात्रीपूििक....

हेडाः

ओह, विनांती करते. सोडा हो मला ह्यातून. वमस्टर ब्रॅकने घेतलेल्या
तसदीबद्दल तुम्ही त्याांर्े आभार मानायच्या बाबत काय?

ब्रॅकः

ओह, नाही, नाही नाही, तो फक्त एक आनांद होता....

हेडाः

होय, तुम्ही खरोखरर् एकवनष्ठ व्यक्ती आहात. पण माझी मैत्रीण इथे
उभी आहे आवण वतला जायर्ी खूप घाई झाली आहे. मला काही
िणापुरते माफ करा; मी सरळ पुन्हा येथे परतते. (परस्पराांर्ा गुडबाय
आवण हेडा हॉलच्या दरिाजातून बाहेर जाते.)

ब्रॅकः

आता ठीक आहे, तुम्ही आवण तुमर्ी बायको प्रामावणकपणे समाधानी
आहात ना?

टेसमनः

अांमळसे! ह्यासाठी मला तुझे कृ तज्ञतापूििक विनयाने आभार मानता येत
नाही. असां आहे ते की आम्ही आता थोडीशी जागा बदलतोय मागे येथून
पुढे आिश्यक असल्यास मी गोळा करतोय. आम्हाला अजूनही एक ककां िा
दोन गोष्टींर्ी उणीि आहे. आम्हाला काही थोड्याशा गौण गोष्टी विकत
घ्यायच्या आहेत.

ब्रॅकः

खरां र्?

टेसमनः

पण तुम्ही त्यार्ी काळजी करायला नको. हेडा म्हणाली की ती सारां
स्ितः सािरून घेईल. आपण खाली का बसत नाही? अां?

ब्रॅकः

थँक्स. फक्त एक सेकांदासाठी. (तो टेबलाच्या बाजूला बसतो.) मला
काहीतरी थोडसां तुमच्याविषयी बोलायर्ां होतां, टेसमन.

टेसमनः

ओह? आह, मी तुमच्या बरोबरीस आहे! (तो खाली बसतो.) तेथे असां
काही आहे की मला तुमच्याशी त्याबाबत र्र्ाि करायला आिडेल, हे
कदावर्त येणाऱ्या मौजमस्तीच्या भागाबद्दल असािे आता. ए?

ब्रॅकः

ओह, आर्थिक भागाबद्दल बोलायर्ी एव्हढी घाई नाही. तथावप मला
अशी आशा आहे आपण आर्थिक गोष्टीबाबत तशी छोटीशी योजना
करूया.

टेसमनः

पण हे पूणिपणे अशक्य होते! हेडाबद्दल विर्ार कर, न्यायाधीश! तुम्हाला
लिकरर् वतच्याबाबत कळे ल—मला फक्त वतला एखाद्या दकराणा
मालकाच्या बायकोसारखी राखायर्ी नाही.

ब्रॅकः

ओह, नाही....त्यात एक मेख आहे.

टेसमनः

आवण मग... सुदि
ै ाने- माझी वनयुक्ती होण्याआधी ते लिकर करू शकलो
नाही मी.

ब्रॅकः

ठीक, तुम्हाला ठाऊक आहे का की ह्या गोष्टींना नेहमी विलांब लागतो.

टेसमनः

ह्यावशिाय तुम्ही काही ऐकलांय का?

ब्रॅकः

ठीक, स्पष्ट ि वनवित असे नाही. (विषय बदलीत) पण प्रसांगिशात्माझ्याकडे तुमच्यासाठी थोडीशी बातमी आहे.

टेसमनः

असां?

ब्रॅकः

तुमर्ा जुना वमत्र इलटि लव्हबगि ह्या शहरात परत आलाय.

टेसमनः

मला ते आधीपासूनर् ठाऊक होते.

ब्रॅकः

ओह! तुम्हाला कसां कळलां?

टेसमनः

वतने मला साांवगतलांय. जी बाई आता हेडाबरोबर बाहेर गेलीय.

ब्रॅकः

असां आहे का. पुन्हा साांगा बघू वतर्ां नाि काय होतां ते? मी पूणिपणे ते
समजू शकलो नाही.

टेसमनः

सौ. एल्व्हस्टेड.

ब्रॅकः

ओह, होय, वजल्ह्याच्या दांडावधकाऱ्यार्ी बायको. होय, खवर्तर् ते
िरच्या बाजूला राहतात.

टेसमनः

आवण फक्त विर्ार करा...! मी ऐकलांय की तो पूणिपणे पुन्हा समांजस
झालाय. ह्यार्ा मला आनांद झालाय.

ब्रॅकः

होय, म्हणूनर् मला खात्री आहे.

टेसमनः

आवण त्याने ते निे पुस्तक प्रकावशत के ले. एह्?

ब्रॅकः

ओ येस.

टेसमनः

आवण त्याने निीन खळबळ वनमािण के ली.

ब्रॅकः

एक विलिण खळबळ.

टेसमनः

फक्त कल्पना करा- खूपर् आियिकारक नाही का ते? एक असामान्य
प्रवतभा असलेला, मला भीती िाटत होती तो खरोखर खूपर् र्ाांगला
झालाय.

ब्रॅकः

होय, ते त्याच्याविषयी सििसामान्य मत होते.

टेसमनः

पण मी ही कल्पना करू शकत नाही की तो आता त्यार्ां काय करणार
आहे! स्ितःर्ी उपजीविका तो कशी भागिणार? अां? (शेिटच्या शब्दा
दरम्यान हॉलच्या दरिाज्यातून हेडा आत येते.)

हेडाः

(ब्रॅकला, हसत काहीशा घृणेच्या भािनेसह) माझा निरा इतर लोक कसे
जगतील ह्याच्यार् नर्ांतेत असतो.

टेसमनः

अरे देिा... आम्ही येथे बसून गरीब वबर्ाऱ्या इलटि लव्हबगिबद्दल बोलत
होतो, वप्रये.

हेडाः

(त्याच्याकडे

पटकन

बघत)

ओह,

येस?

(ती

र्ुलीजिळच्या

आरामखुर्ीिर बसते आवण बेपिािईने विर्ारते) काय झालांय त्याला?
टेसमनः

ठीक... त्याला िारसा हक्काने फार पूिी वमळालेले पैसे त्याने उधळू न
लािलेले असणार. आवण मला असे िाटत नाही की दरिषी तो निे
पुस्तक वलहू शके ल. एह्? ठीक, मग... मी असां म्हणतो की जीिनात तो
कसां जगू शके ल?

ब्रॅकः

कदावर्त मी तुम्हाला त्याविषयी थोडांसां साांगू शके न.

टेसमनः

ओह, खरां र्?

ब्रॅकः

तुम्ही हे लिात ठे िायला हिे की त्यार्े त्याच्या नातेिाईकाांमध्ये खूप
िजन आहे.

टेसमनः

ओह, पण दुदि
ै ाने त्याच्या नातेिाईकाांनी त्याच्याशी असलेले सांबांध
पूणिपणे तोडले आहेत.

ब्रॅकः

ते त्याच्या कु टुांवबयाांविषयी त्यार्ा आदर करीत ि त्याच्या उज्ज्िल
यशार्ी अपेिा करीत.

टेसमनः

होय, ते करीत तसे पूिी, होय! पण त्याने स्ितःर् ते वबघडिलेत.

हेडाः

कु णास ठाऊक. (ककां वर्त वस्मत करीत) काहीही झाले तरी त्याांनी
एल्व्हस्टेडच्या जागी त्याला सन्मागाििर आणले.

ब्रॅकः

आवण मग त्याने त्यार्े निे पुस्तक वलवहलेले...

टेसमनः

ते त्याला काहीतरी देऊन मदत करो ही आपण अपेिा करूया. मी त्याला
नुकतेर् वलवहले आहे. ओह, हेडा, मी त्याला ह्या सायांकाळी एक र्क्कर
येऊन जायला साांवगतलांय.

ब्रॅकः

पण माय वडअर टेसमन, पदिीधराांसाठी मी जी पाटी देत आहे सायांकाळी
तेथे तुम्ही येणार आहात. बोटीच्या बांदरािरील धक्क्यािर तुम्ही मला
तसे िर्न ददलेले आहे.

हेडाः

तुम्ही विसरलेले आहात का ते टेसमन!

टेसमनः

होय, बापरे , मी विसरलोर्!

ब्रॅकः

काय िाटेल ते झाले तरी, त्यार्ां येणां सांभिनीय नाही.

टेसमनः

तुम्हाला असां का िाटतां की ते येणार नाहीत? अां?

ब्रॅकः

(थोडांसां काां कूां करीत, उभे राहून खुर्ीच्या मागील बाजूिर हात टेकतो)
माय वडअर टेसमन- आवण तुम्हीसुद्धा, सौ.टेसमन- मी तुम्हाला फार
काळ अज्ञानात ठे ऊ शकत नाही... काहीतरी...

टेसमनः

काहीतरी इलटिबद्दल करािां असां...?

ब्रॅकः

तुम्ही आवण तुम्ही स्ितः दोघाांनी.

टेसमनः

पण माय वडअर ब्रॅक, साांगा मला काय ते!

ब्रॅकः

तुम्ही जी इच्छा करताहात ककां िा अपेिा करताहात ती तुमर्ी भेटीर्ी
िेळ स्थवगत होईल ह्याबाबतीत तयारी ठे िा.

टेसमनः

(अस्िस्थपणे उसळत) ह्याविषयी काही अडर्ण आहे का?

ब्रॅकः

दुसऱ्या उमेदिाराने प्राध्यापक पदाच्या वनयुक्तीविषयी बहुधा आिेप
घेतला असािा....

टेसमनः

दुसरा उमेदिार! विर्ार कर, हेडा!

हेडाः

(वतच्यार् खुर्ीिर अजून मागे झुकत) ओह, होय..होय!

टेसमनः

पण कोण असािां ते! खात्रीने साांगता येत नाही....

ब्रॅकः

अगदी बरोबर. इलटि लव्हबगि.

टेसमनः

(दोन्ही हात घट्ट पकडीत) नाही, नाही...हे पूणिपणे असांभिनीय आहे!
पूणिपणे अशक्य! अां?

ब्रॅकः

हां—ते सिि बाहेर येईलर्—सारां काही.

टेसमनः

पण बघा येथे ब्रॅक, हे सारे माझ्यासाठी उपेिणीय विलिण आहे! (हाताने
हािभाि करीत) कारण मी का असा विर्ार करतो, िणभर विर्ार
करा—मी वििावहत पुरूष आहे. आम्ही आमच्या आशा अपेिा धरून
वििाह के ला, हेडा आवण मी. आम्ही कजाित बुडालो होतो आवण ज्युली
आत्याकडू न सुद्धा पैसे उसने घेतले होते. कारण ते काम—माझ्या देिा—
त्याांनी मला ह्या कामाच्या वनयुक्तीर्ां छान आश्वासन ददलां होतां. नाही
का?

ब्रॅकः

दृढवनियी, म्हातारा! तुम्हाला ती नोकरी वमळे ल ह्यात शांकार् नाही.
पण तुम्हाला आधी त्याच्याशी स्पधाि करािी लागणार.

हेडाः

(आरामखुर्ीत वनिल) विर्ार करा वडयर, ही एक प्रकारर्ी शयित
असेल.

टेसमनः

पण, हेडा वडयरे स्ट, हे सारां तू सहजपणे कसां घेतेस? बेपिाि सारखी?

हेडाः

(पूिीप्रमाणे) मी मुळीर् बेपिाि नाही. मला सिाित जास्त उत्सुकता आहे
ती ही की कोण नजांकतां.

ब्रॅकः

काहीही झालां तरीही, सौ. टेसमन एखादी बाब कसल्या अिस्थेत आहे
यार्ी तुम्हाला कल्पना असायला हिी......ह्या छोट्याशा िस्तूांच्या खरे दी
आधी बाह्यतः भीती िाटायला हिी.

हेडाः

त्याच्याने काहीही फरक पडत नाही.

ब्रॅकः

ओह, खरां र्? मग आता काही अवधक साांगायलार् उरलां नाही. गुडबाय.
(टेसमनला) दुपारच्या िेळी मी इकडे फे रफटका मारीन तेव्हा तुम्हाला
घेऊन जाईन; ठीक ना?

टेसमनः

ओह, येस. येस मी काय करणार आहे यार्ी मला खरोखर कल्पना
नाही....

हेडाः

(आरामात पहुडते, हात ताणते.) गुडबाय, वमस्टर ब्रॅक! आम्ही तुमच्या
परतण्यार्ी िाट बघतोय.

ब्रॅकः

खूप आभारी आहे, गुडबाय, गुडबाय.

टेसमनः

(त्याला दरिाजापयांत सोडतो.) गुडबाय, माय वडयर ब्रॅक! तुम्ही
आम्हाला ह्या सिि बाबतीत खरोखरीर् माफ करायला हिे....(ब्रॅक
हॉलच्या दरिाजापयांत बाहेर जातो. दमल्याने कष्टाने पािले टाकीत.)
ओह, हेडा...एखाद्याने असे हिेत िाळू र्े दकल्ले बाांधायला नको. नाही?

हेडाः

(त्याच्याकडे बघते आवण वस्मत करते) आवण तुम्ही तसे करताहात?

टेसमनः

होय...त्याला नकार देणां शक्य नाही....ते मूखिपणार्े ि कल्पनाविलासात
जाऊन लग्न करणे आवण घर विकत घेणे, फक्त अपेिेिर अिलांबून राहणे
आहे.

हेडाः

तुम्ही त्याबाबत बरोबर असाल कदावर्त.

टेसमनः

ठीक...वनदान आपण आपले सुांदर घर तर वमळविले ना, हेडा! फक्त
विर्ार कर....हे घर आपण आपल्या हृदयािर नीट िसिलांय ना? आपलां
स्िप्नातलां घर, मला ते खूप खूप तसांर् म्हणािांस िाटतां, नाही का?

हेडाः

(उभी राहते हळु िारपणे आवण थकल्यासारखी) आपला हा दकफायतीर्ा
सौदा होता. ज्यामुळे आपण समाजात राहू शकू —आपलां मोठां घर छान
ठे ऊ शकू .

टेसमनः

औदायि, होय! आपण कशी त्यार्ी आनांदाने, उत्सुकतेने िाट पाहू शकतो,
वमत्राांच्या वनिडक ितुिळातील यजमानीण! ठीक, ठीक, ठीक, आपण दोघे
आनांदात राहू शकतो, हेडा. सध्या आपण स्ितः प्रगती करायला हिी,
हेडा. आपली काळजी घ्यायला ज्युली आत्या आपल्याकडे आहेर् की
आत्ता आवण नांतरही....ओह, माय वडयर, मला तुझ्यासाठी सांपूणिपणे
काहीतरी िेगळां करायर्ां आहे.

हेडाः

स्िाभाविकर् आहे, मला आता स्ियांपाकी ठे िणे शक्य नाही.

टेसमनः

नाही, ते शक्य नाही. आपण एखादा नोकर ठे िणां शक्यर् नाही, ठाऊक
आहे तुला?

हेडाः

आवण घोडेसिारी जी मला करायर्ी आहे.

टेसमनः

(घाबरून) घोडेसिारी?

हेडाः

मला िाटतां त्याबाबत आता विर्ारही करायला नको!

टेसमनः

अरे देिा, नाही—ते स्पष्टर् आहे.

हेडाः

(खोलीत जाते) ठीक, शेिटी माझ्या करमणुकीसाठी एक तरी साधन आहे
म्हणायर्ां.

टेसमनः

(उत्साहाने) ओह, देिा तुझे आभार मानतो, काय हे हेडा? अां?

हेडाः

(दाराच्या मध्यभागी, त्याच्याकडे सांददग्धपणे घृणेने बघत) माझे
वपस्तुल, जॉरगन.

टेसमनः

(अस्िस्थपणे) तुझी वपस्तुले!

हेडाः

(वभजल्या डोळ्याांनी) जनरल गॅबलरर्ी वपस्तुले (ती आतल्या रूममधून
जाते ि डाव्या बाजूने वनघते.)

टेसमनः

(मध्यभागीच्या प्रिेशद्वाराकडे पळत जातो आवण वतला हाका मारतो)
अरे देिा, तुझी कृ पा! हेडा, डार्लांग! त्या धोके दायक िस्तूांना स्पशि करू
नकोस! माझ्या करीता, हेडा! ए?

अांक दुसरा
पवहल्या अांकाप्रमाणेर् टेसमनर्ी खोली. फक्त तेथून वपयानो गेलाय ि त्यार्ी
जागा पुस्तकाांर्े कपाट असलेल्या वलवहण्याच्या छोट्याशा शोवभिांत टेबलाने घेतली
आहे. एक छोटेसे टेबल सोफ्याच्या डाव्या बाजूस आहे. बहुतेक पुष्पगुच्छ काढू न
टाकलेले आहेत. सौ. एल्व्हस्टेडर्ा पुष्पगुच्छ समोरर् असलेल्या एका मोठ्या
टेबलािर आहे.—ही दुपारर्ी िेळ आहे.
हेडा, भेटीस येणाऱ्या व्यक्तींर्े स्िागत करण्याच्या िेषात आहे. ती उघड्या
कार्ेच्या दरिाजाजिळ उभी असून बांदक
ु ीत बार भरत आहे. त्याजिळर्
वलवहण्याच्या टेबलािर वपस्तुलार्ी बॅग आहे.
हेडाः

(खाली बागेकडे बघते ि हाक मारते) म्हणजे तुम्ही येथे पुन्हा परत
आलात, जज!

ब्रॅकः

(बागेत खालून लाांब अांतरािर) गुड आफ्टरनून सौ.टेसमन.

हेडाः

(त्याच्यािर रोखून वपस्तूलार्ा नेम धरीत) मी आता तुमच्यािर गोळ्या
झाडतेय जज ब्रॅक!

ब्रॅकः

(खालून ओरडू न) नाही,-नाही- नाही! माझ्यािर नेम धरू नका!

हेडाः

मागून गुपर्ूप येण्यासाठी हे- (ती गोळ्या झाडते.)

ब्रॅकः

(जिळू न) िेडी झालीस का तू-!

हेडाः

वडयर- नेम लागला का तुम्हाला?

ब्रॅकः

(अजूनही बाहेरून) मला िाटलां तुम्ही गांमत के ली असािी!

हेडाः

या मग आत, जज.

(जज ब्रॅक पुरूषाांच्या पाटीतला िेश घातलेला, कार्ेच्या दरिाज्यातून
आत येतो. त्याच्या बाह्याांिर हलकासा ओव्हरकोट आहे.)
ब्रॅकः

काय दुदि
ै - तुम्ही तो खेळ खेळण्यार्ा प्रयत्न करीत होता काय, अजूनही?
तुम्ही कोणािर गोळ्या झाडीत होता?

हेडाः

ओह, मी फक्त हिेत गोळ्या झाडीत होते.

ब्रॅकः

(हळू र् वतच्या हातून वपस्तूल काढू न घेत) परिानगी द्या मला! (त्याकडे
बघत) ओह- मला हे वपस्तूल र्ाांगलेर् ठाऊक आहे. (त्याभोिती बघत)
यार्ी वपशिी कोठे आहे? ओह, येथे आहे. (वपशिीत वपस्तूल बांद करतो)
आता आज या खेळण्याशी खेळायर्ां नाही वबलकु ल.

हेडाः

ठीक, परमेश्वराच्या नािाने मी स्ितः काय करािां अशी तुमर्ी अपेिा
आहे?

ब्रॅकः

तुमच्याकडे कु णी अभ्यागत आला नाही काय?

हेडाः

(कार्ेर्ा दरिाजा बांद करते) कु णीसुद्धा नाही. मला िाटतां सिि गदी
अजूनही शहरातर् आहे.

ब्रॅकः

आवण टेसमनसुद्धा घरी नाही का?

हेडाः

(वलवहण्याच्या टेबलाजिळ, वपस्तुलार्ी वपशिी ड्रॉव्हरमध्ये ठे िते) जसे
त्याांनी दोन घास खाल्ले तसे ते आत्याकडे पळाले. तुम्ही एिढ्या लिकर
याल अशी त्याांना अपेिा नव्हती.

ब्रॅकः

हां... आवण मी हा विर्ारर् के ला नाही. दकती मूखिपणा माझा.

हेडाः

(मान िळिते आवण त्याच्याकडे बघते) का मूखिपणा?

ब्रॅकः

कारण जर मी थोडां लिकर आलो असतो.

हेडाः

(विरूद्ध बाजूस जाऊन) आवण मग तुम्हाला येथे कु णीही ददसलां नसतां.
दुपारच्या जेिणानांतर मी माझ्या रूममध्ये र्ेंज करीत रावहले असते.

ब्रॅकः

आवण दारामध्ये एखादी वर्मुकली र्ोरवखडकी नसणार जेथून एकमेकाांस
सांपकि साधता येईल.

हेडाः

का? अशा प्रकारर्ी व्यिस्था करायर्ां तुम्ही विसरून गेलात.

ब्रॅकः

तोसुद्धा माझा मूखिपणार् होता.

हेडाः

ठीक, मग आपण येथे खाली बसू आवण िाट पाहू. कारण टेसमन घरी
येण्यार्ी घाई करीत नाही.

ब्रॅकः

ठीक, ठीक, हे देिा मी सांयम ठे िीन.
(हेडा सोफ्याच्या कोपऱ्यािर बसते. ब्रॅक त्यार्ा कोट जिळच्यार्
खुर्ीिर ठे ितो आवण खाली बसतो. त्यार्ी हॅट त्याच्या हातात असते.
थोड्याशा शाांततेनांतर ते एकमेकाांकडे बघतात.)

हेडाः

ठीक?

ब्रॅकः

(त्यार् आिाजात) ठीक?

हेडाः

प्रथमतः मी तुम्हाला विर्ारणार.

ब्रॅकः

(वतच्याकडे पुढे थोडां िाकत) या आता, आपण सुखद गप्पा करूया
आपल्या—मॅडम हेडा.

हेडाः

(सोफ्यािर मागे अवधक रे लत) तुम्हाला असां िाटत नाही का की आपण
बोलून प्रदीघि काळ लोटलाय? ओह, खवर्तर् एक ककां िा दोन शब्द, पण
मी काही ते मोजले नाही ह्या सकाळी.

ब्रॅकः

तसां नाही, आपल्या दोघाांत?

हेडाः

ठीक, होय, कमी-अवधक.

ब्रॅकः

मी ह्या घराभोिती दफरतोय, उत्कट इच्छेने की तू पुन्हा येशील—

हेडाः

आवण मी काहीर् के लेलां नाही पण तसांर् काहीतरी करायर्ी इच्छा आहे
माझी.

ब्रॅकः

तू? खरां र्, सौ. हेडा? आवण मी ह्या विर्ारात मग्न होतो की तू तुझी
सहलीर्ी मजा खूप आनांदात घालिीत आहेस!

हेडाः

ओह, होय, तुम्हाला त्यार्ी खात्री असेल!

ब्रॅकः

पण टेसमनर्े पत्र आनांदावशिाय काहीर् साांगत नव्हते.

हेडाः

ओह, टेसमन! असां तुम्ही बघा, त्या िार्नालयात तो खूप काही उकरून
काढण्यात गकि असतो. र्मिपत्राच्या कॉपीज काढीत असतो, ककां िा काम
जे तुम्ही म्हणाल.

ब्रॅकः

(द्वेषाच्या भािनेने) ठीक, त्यार्े हे त्याच्या जीिनातील जीवितकायि
आहे—एक अविभाज्य भाग आहे, काहीही झाले तरी.

हेडाः

ओह, होय, खरोखरीर्; तसे आहे. आवण खवर्तर् मग एखादा—पण
माझ्या बाबतीत! नाही, माय वडयर सर, मी अवतशय कां टाळले होते.

ब्रॅकः

तुम्हाला खरां र् तसां म्हणायर्ांय का? मनापासून कळकळीने?

हेडाः

ठीक, तुम्ही स्ितः फक्त कल्पना करा. सहा मवहन्याांपासून ज्याांना मी
ओळखते त्या ितुिळातील त्या कु णालाही भेटता आलां नाही, ककां िा ज्यात
मला रस आहे अशा कु ठल्याही बाबत मी बोलू शकले नाही.

ब्रॅकः

होय, होय-तुझ्या बाबतीतली िांर्ना जाणतो मी.

हेडाः

आवण मग, सिाित जास्त असह्य गोष्ट काय असेल....

ब्रॅकः

काय बरां ?

हेडाः

कधीही न सांपणारी अशी त्यार् त्यार् माणसार्ी सोबत—

ब्रॅकः

(सांमतीदशिक मान हलवित) सकाळ, दुपार आवण रात्री. होय, शक्य
असलेला कु ठलाही िेळ ककां िा ऋतू.

हेडाः

मी म्हटले होते, “वर्रस्थायी.”

ब्रॅकः

नीटनेटके पणे, पण मला असा विर्ार करायला हिा, आपल्या अव्िल
दजािच्या टेसमनबाबत, एखादा—

हेडाः

जॉगिन टेसमन हे—विद्वान गृहस्थ आहेत, तुम्ही हे विसरायला नको.

ब्रॅकः

वनःशांकपणे.

हेडाः

आवण विद्वान माणसे प्रिासातले सोबती म्हणून मनोरां जन करीत नाहीत.
शेिटपयांत, कसांही के लां तरीही.

ब्रॅकः

विद्वान माणसां प्रेमात पडत नाहीत का?

हेडाः

ओह! असे भािूक शब्द िापरू नका.

ब्रॅकः

(ककां वर्त मागे सरत) का, काय झालां, मॅडम हेडा?

हेडाः

(अधििट हसत, अधििट िुब्ध होत) ठीक, तुम्ही फक्त प्रयत्न करा स्ितः!
आरां भीच्या ि अवलकडच्या साांस्कृ वतक इवतहासाबद्दल कु णार्ां तरी
बोलणां तुम्ही ऐकताहात.

ब्रॅकः

वर्रस्थायीपणे—

हेडाः

होय,

अगदी

बरोबर!

आवण

हे

सिि

मध्ययुगीन

घरगुती

कारावगरीविषयीर्े उद्योग! आवण ते सिि भयांकर स्िरूपार्े.
ब्रॅकः

(वतच्याकडे

शोधक

नजरे ने

बघत)

पण

मला

साांगा....ह्या

िस्तुवस्थतीबद्दल मला खुलासा कसा कळणार.....? अां..
हेडाः

जॉजि टेसमनला मी वस्िकारण्याबाबत, तुम्हाला म्हणायर्ांय?

ब्रॅकः

ठीक, ते बाजूला ठे ऊया.

हेडाः

ओह, देिा, त्यात तुम्हाला काही विवर्त्र िाटलां का मग?

ब्रॅकः

दोन्हीही, होय आवण नाही...माय लेडी.

हेडाः

मला फक्त नार्िायर्ां होतां, माय वडयर सर, माझी िेळ सांपली होती.
(थोडसां दर्कू न) ओह, नाही मी ते साांगणार नाही. त्यार्ा विर्ारही
करणार नाही.

ब्रॅकः

तुमच्याकडे वनःसांशयपणे कारण नसणार.

हेडाः

ओह, कारणे.....(त्याच्याकडे वनरखून बघत) आवण जॉजि टेसमन—
काहीही झाले तरीही त्यार्ा खरे पणा तुम्ही मान्य करायला हिा.

ब्रॅकः

छान आवण विश्वसनीय. प्रश्नर् नाही.

हेडाः

आवण त्याांच्याबाबतीत मी खरोखरर् हास्यास्पद असे काहीही पाहू शकत
नाही. तुम्हाला िाटतां का की तसां काही असािां असां?

ब्रॅकः

हास्यास्पद? नाही—मी अगदी नेमकां साांगू शकत नाही तसां.

हेडाः

अगदी बरोबर. पण काहीही झाले तरी तो अविश्राांत काम करणारा
सांशोधक आहे. आवण तो काहीतरी प्राप्त करे ल हे वनःसांशय.

ब्रॅकः

(वतच्याकडे अवनविततेने बघत) मी विर्ार के ला की तुमर्ा विश्वास
आहे, प्रत्येक माणसासारखा की ते एक विख्यात गृहस्थ होणार आहेत.

हेडाः

(कां टाळिाण्या आविभाििात) होय, मलाही तेर् िाटलां...आवण मग,
तेव्हापासून धोक्यार्ी पिाि न करता मला आधार ददला—मला
खरोखरीर् ठाऊक नाही मी त्याांच्या प्रस्तािार्ा स्िीकार कसा के ला.

ब्रॅकः

नाही—जर तू त्यात त्या दृष्टीकोनातून बवघतलेस....

हेडाः

काहीही झाले तरी, तो माझ्या इतर वमत्राांपेिा र्ाांगला होता जे
माझ्यासाठी काहीतरी करणार होते, जज.

ब्रॅकः

(हसत) ठीक, मी अगदी तांतोतांत उत्तर ह्या सिि बाबींना देऊ शकत नाही.
माझ्याबाबतीत म्हणायर्े झाल्यास तुला र्ाांगलांर् ठाऊक आहे की
वििाहबांधनाबद्दल मला वनवित असा आदर आहे. सििसामान्य
प्रघाताप्रमाणे, सैद्धाांवतक, कमीत कमी मॅडम हेडा.

हेडाः

(थट्टेने) ओह, पण तुमच्या सांबांधी माझ्या कधीर् काहीर् अपेिा नव्हत्या.

ब्रॅकः

सिाित मला जे काही िाटतां ते मैत्रीपूणि वजव्हाळ्यार्ां दोस्ताांर्ां वमत्रमांडळ
जेथे ह्या ककां िा त्या मागािने माझा त्याांना काहीतरी फायदा होईल, जेथे
मी अवनबांधपणे िािरू शके न—विश्वासू वमत्रासारखां.

हेडाः

घरमालकार्ां, असां तुम्हाला म्हणायर्ांय का?

ब्रॅकः

(िाकू न) मनमोकळे पणे, मालकीण आधी, पण खवर्तर् मालकही दुसऱ्या
जागी. अशा प्रकारर्ी वत्रकोणी मैत्री- जर मी असां म्हटलां, पाटीसाठी
मोठी फायद्यार्ी गोष्ट, साांगू द्या मला तुम्हाला.

हेडाः

होय. अनेकदा माझी उत्कट इच्छा होती की ह्या सफरीत वतसरी व्यक्ती
हिी. उक्स...फक्त दोघेर् जण त्या डब्यात बसलेले....!

ब्रॅकः

सुदि
ै ाने, तुमच्या लग्नार्ा प्रिास सांपला...

हेडाः

(मान हलवित) हा प्रिास दीघिकाळपयांत र्ालू राहील. मी फक्त ह्या
मागाितील एका स्टेशनिर थाांबले आहे इतके र्.

ब्रॅकः

ठीक आहे, मग तुम्ही बाहेर उडी मारा आवण थोडसां र्ला मॅडम हेडा.

हेडाः

मी कधीर् उडी मारणार नाही.

ब्रॅकः

खरां र् नाही?

हेडाः

होय. कारण तेथे नेहमीर् कु णीतरी असतां, जे...

ब्रॅकः

(हसत) नाही. कारण तेथे कु णीतरी हाताच्या अांतरािर आहे जे....(हसत)
कोण बघेल तुमच्या उडी मारण्याला, तुम्हाला म्हणायर्ां.

हेडाः

तांतोतांतपणे.

ब्रॅकः

ओह र्ला, तुम्हाला ठाऊक आहे!

हेडाः

(बेबनािार्े हािभाि करीत) मी त्यार्ी नर्ांता करीत नाही. मी जेथे आहे
तेथे मला बसायला आिडेल—दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर एकटे.

ब्रॅकः

पण समजा, आत्ता वतसरी व्यक्ती दोघाांत सामील झाली तर?

हेडाः

ओह ठीक, ती पूणिपणे िेगळी गोष्ट आहे.

ब्रॅकः

विश्वासू आवण सहानुभूती दाखविणारा वमत्र—

हेडाः

कु णीतरी

मनोरां जक

आवण

वर्त्तिेधक

प्रकारच्या

गोष्टीबाबत

बोलणारा—
ब्रॅकः

आवण जो कमीत कमी वशकलेला नसािा!

हेडाः

(स्पष्टपणे सुस्कारा सोडीत) होय, तो खरोखरर् पररहार असेल.

ब्रॅकः

(पुढर्ा दरिाजा उघडल्यार्ां ऐकतो आवण त्या ददशेने दृवष्टिेप टाकतो)
वत्रकोण पूणि झालेला आहे.

हेडाः

(अधििट मोठ्याने) आवण गाडी सुरू झाली.
(जॉगिन टेसमन, करड्या रां गार्ा बाहेर जाण्यासाठी घालण्यार्ा सूट, मऊ
लोकरीर्ी हॅट घातलेला हॉलमधून आत येतो. त्याच्याजिळ िेष्टन न
घातलेली पुस्तके काखेत आवण वखशात असतात.)

टेसमनः

(सोफ्याच्या कोपऱ्यात असलेल्या टेबलाजिळ जातो.) हे असां खूप िजन
िाहून नेणां (पुस्तके खाली ठे ितो.) माझ्या नाकी नऊ आले हेडा. का तुम्ही
आधीर् येथे आहात, ब्रॅक. बटािने मला याविषयी अिािरही साांवगतले
नाही.

ब्रॅकः

(उठतो) मी बागेतून आलो.

हेडाः

कसली पुस्तके आहेत ती, तुम्ही आणलेली?

टेसमनः

(थोडी पानां उलटू न) ओह, निी अभ्यासविषयक प्रकावशत झालेली मला
जी हिी होती.

हेडाः

अभ्यास विषयक प्रकाशन?

ब्रॅकः

आहा, ती अभ्यास विषयक प्रकाशने आहेत, सौ.टेसमन. (ब्रॅक आवण हेडा
परस्पराांकडे पाहून गोपनीय वस्मत करतात.)

हेडाः

तुम्हाला अजूनही काही अभ्यास विषयक प्रकाशने हिीत का?

टेसमनः

होय, माय वडयर हेडा. एखाद्याला ती कधीर् हिी नसतात. खवर्तर्
एखाद्याने ती वलवहलेली ककां िा प्रकावशत पुस्तके

त्याच्याजिळ

असायलार् हिीत.
हेडाः

होय, मला िाटते एखाद्याजिळ असायलार् हिीत.

टेसमनः

(पुस्तकाांत शोधाशोध करीत) आवण बघ येथे मला इलटि लव्हबगिर्े निे
पुस्तकसुद्धा सापडले. (वतला ते देत) कदावर्त तू एक दृवष्टिेप टाकू
शकतेस त्यातून, हेडा? ए?

हेडाः

नाही नको, आभारी आहे. ककां िा नांतर कदावर्त.

टेसमनः

घरी येण्याच्या मागाित मी थोडांसां बवघतलां.

ब्रॅकः

ठीक, एक विशेषज्ञ म्हणून काय िाटतां तुम्हाला?

टेसमनः

त्यात मला एक असामान्य सुदढृ ता ददसली. त्याने हे पूिी असे कधीही
वलवहले नव्हते. (पुस्तके एकत्र ठे िीत) आता ही सिि माझ्याजिळ ठे िीन.
मी काही पानां कापीन---! नांतर मी माझे कपडे बदलतो. (ब्रॅकला) मला
िाटतां आपल्याला ते आत्तार् करायर्ी घाई नाही? ए?

ब्रॅकः

माय वडयर, त्यासाठी थोडीही घाई नाही.

टेसमनः

ठीक आहे मग, मी िेळ देईन माझा. (त्यार्ी पुस्तके घेऊन तो जातो ि
दारातर् िळतो.) अरे हो, हेडा— ज्युली आत्या आज सायांकाळी येणार
नाहीत.

हेडाः

येणार नाही? त्या हॅटबद्दल तर काही भानगड नाही ज्यामुळे त्या दूर
राहतात?

टेसमनः

ओह, मुळीर् नाही. असा कसा तू ज्युली आत्याबद्दल विर्ार करतेस?
फक्त कल्पना कर--? खरां म्हणजे ररना आत्या खूप आजारी आहे.

हेडाः

तशी ती नेहमीर् असते.

टेसमनः

होय, पण आज वतर्ी तब्येत नेहमीपेिा खूपर् खराब आहे, वबर्ारी.

हेडाः

ओह, हे के िळ साहवजकर् आहे की वतच्या बवहणीने वतच्यासोबत रहािे.
तसां मी सहन करीन, करािे लागेल.

टेसमनः

आवण तू कल्पना करू शकत नाही, वडयर, तू घरी आल्यािर एव्हढी
भरलेली पावहल्यािर ज्युवलया आत्याला दकती आनांद झाला म्हणून
साांग!ू

हेडाः

(श्वास रोखून अधििट उठत) ओह, ह्या तुमच्या वर्रां तन आत्या!

टेसमनः

ए!

हेडाः

(कार्ेर्ा दरिाजा ओलाांडीत) काही नाही.

टेसमनः

ओह, ठीक आहे मग. (तो आतल्या रूममध्ये उजव्या बाजूला बाहेर
जातो.)

ब्रॅकः

कसल्या हॅटबद्दल बोलत होता तुम्ही?

हेडाः

ओह, ते एक छोटांसां प्रकरण होतां श्रीमती टेसमनसाठी ह्या सकाळी. वतनां
वतर्ी हॅट तेथे खुर्ीिर ठे िली होती. (त्याच्याकडे पाहून वस्मत करते)--आवण मी असां ढोंग के लां की ती मोलकरणीर्ी असािी.

ब्रॅकः

(मान हलवित) आता माय वडयर हेडा, असां कसां के लांस तू बरां ? त्या
अव्िल दजािच्या वनरूपद्रिी म्हातारीशी सुद्धा!

हेडाः

(नर्ांताग्रस्तपणे, र्ालत) तुम्हाला ठाऊक आहे ती गोष्ट माझ्यािर
आली—फक्त तेिढांर्. मग मी मला थाांबिू शकले नाही. (शेगडीजिळच्या
आरामखुर्ीत स्ितःला झोकू न देत.) मलार् ते कळत नाही की कसां स्पष्ट
करािां ते.

ब्रॅकः

(आरामखुर्ी मागून) तू खरोखरीर् आनांदी ददसत नाहीस. तोर् एक त्रास
आहे.

हेडाः

(त्याच्याकडे सरळ बघत) आवण मला हे कळत नाही की का आनांदी
असािे. कदावर्त तुम्ही मला साांगू शकाल, साांगू शकता?

ब्रॅकः

होय....दुसऱ्या गोष्टींसमिेत, कारण तुला जसे हिे होते तसे घर तुला
वमळाले.

हेडाः

(त्याच्याकडे िर बघते आवण हसते) तुम्ही सुद्धा पररकथेिर विश्वास
ठे िता?

ब्रॅकः

का, त्यात काहीर् नसते का?

हेडाः

ओह, येस्...त्यात काहीतरी असते.

ब्रॅकः

असां?

हेडाः

त्यात खूप काही आहे. मागील उन्हाळ्यात मला जॉगिन टेसमनला
सायांकाळच्या पाटीनांतर त्याांनी—

ब्रॅकः

दुदि
ै ाने मी दुसऱ्या मागािने जात होतो.

हेडाः

खरोखर खरां आहे. मागील उन्हाळ्यात तुम्ही वनवितर् दुसऱ्या मागािने
जात होता.

ब्रॅकः

(हसत) तुम्हाला स्ितःला त्यार्ी लाज िाटायला हिी, मॅडम हेडा! ठीक,
पण तुम्ही आवण टेसमनर्ां मग?

हेडाः

होय, म्हणून एका सायांकाळी आम्ही ह्या जागेत आलो. आवण टेसमन
गरीब वबर्ारा दुःखाने तळमळत होता, कारण काय बोलािां हे त्याला
सुर्त नव्हतां. त्या गरीब वबर्ाऱ्या विद्वानािर मला दया आली.

ब्रॅकः

(शांकेने हसत) तुम्ही के लां, तसां के लां? हां.

हेडाः

होय, खरोखर मी तसां के लां...मी म्हटलां होतां, के िळ आिेगाने की मला
खेड्यातील ह्या टु मदार घरात रहायला आिडेल.

ब्रॅकः

त्यापेिा अवधक काही नाही?

हेडाः

त्या सांध्याकाळी नाही.

ब्रॅकः

पण...नांतर?

हेडाः

होय, माझ्या अविर्ारीपणार्ा पररणाम, माय वडयर सर.

ब्रॅकः

दुदि
ै ाने हे सुद्धा घडते, सौ. हेडा.

हेडाः

थँक यू! तुम्ही पहा सेक्रेटरी फाल्कच्या ह्या टु मदार घराबद्दल वनमािण
झालेल्या अनुकांपेने माझ्यात आवण टेसमनमध्ये बांधन तयार के ले.
तेव्हापासून आमर्ा िावननिय आवण आमर्ा वििाह, नांतर उििररत
िेळेत आमर्ी वििाहाप्रीत्यथि सहल झाली. एखाद्याने अांथरूण तयार
के ले की त्याला तेथे झोपािेर् लागते, अशी म्हण आहे.

ब्रॅकः

पण हे मजेदार आहे! आवण कदावर्त तुम्ही ह्या जागेबद्दल काळजी करीत
नाही मुळीर्?

हेडाः

देिाला ठाऊक, मी नाही के ली.

ब्रॅकः

ठीक, पण आता? आता तुमच्यासाठी कमीअवधक आरामदायी व्यिस्था
के लीय नाही?

हेडाः

ओह! मला िाटतांय की जाांभळ्या सुिावसक फु लाांर्ा आवण िाळलेल्या
गुलाबाांर्ा सिि दालनभर िास येतोय. पण कदावर्त ज्युली आत्याने तो
िास आपल्याबरोबर आणला असािा.

ब्रॅकः

(हसत) नाही, मला िाटते, ददिांगत लेडी फाल्कर्ा तो विलापार्ा
अिशेष असािा. मृत्यूपत्राद्वारे तुम्हाला तो वमळाला असािा.

हेडाः

होय,

त्याला

मृत्यूच्या

दुगांधीसारखा

िास

येतोय.

नृत्याच्या

ददिसानांतरच्या ददिसाच्या पुष्पगुच्छासारखा. (वतच्या हाताांनी
मानेमागे थोपटते, खुर्ीच्या मागे झुकून त्याच्याकडे बघते.) माय वडयर
फ्रेंड, तुम्हाला कल्पना करता येणां अशक्य आहे की येथे मला दकती भयांकर
कां टाळा आला आहे.
ब्रॅकः

जीिनात तुम्ही काही स्िरूपार्े कायि का शोधीत नाहीत?

हेडाः

जीवितकायि—ज्याने मला आकर्षित करािां?

ब्रॅकः

जर शक्य असेल तर, खवर्तर्.

हेडाः

देिाला ठाऊक कु ठल्या स्िरूपार्ां जीवितकायि असू शकते ते. मला नेहमी
आियि िाटते—(अकस्मात थाांबून) पण ते सुद्धा फार काही र्ाांगलां नाही.

ब्रॅकः

कोणास ठाऊक? ऐकू द्या त्याविषयी.

हेडाः

मी असा विर्ार करीत होते की टेसमन राजकारणात जाऊ शकतील.

ब्रॅकः

टेसमन! नाही, मी तुम्हाला िर्न देऊ शकतो की राजकारण हे पूणिपणे
त्यापासून लाांब आहे.

हेडाः

नाही. माझा विश्वास आहे तुमच्यािर. पण असे असूनही ते राजकारणात
जाऊ शकले तर मला कु तूहल िाटेल नाही?

ब्रॅकः

ठीक, जर त्याांना त्यात यश आले नाही तर तुम्हाला त्यात कोणतां
समाधान िाटेल? का तुम्ही त्याांना त्या ददशेने लोटीत आहात?

हेडाः

कारण, मी तुम्हाला साांवगतलेले आहे की मला खूप कां टाळा आलेला आहे.
(थोड्या विरामानांतर) मग तुम्हाला असां िाटतां का की मांत्रीमांडळात
मांत्रीपद वमळिणां त्याांना अशक्य आहे?

ब्रॅकः

हां, असां बघा तुम्ही माय वडयर वमसेस हेडा—मांत्रीमांडळात जाण्यापूिी
तो र्ाांगल्यापैकी श्रीमांत असायला हिा.

हेडाः

(अधीरतेने उठत) होय, आम्हाला येथेही तेर् आहे! अशा या तुच्छ
पररवस्थतीत शेिटी आम्ही येऊन पोहोर्लोत...! (पुढे जाऊन) ह्यामुळेर्
आमर्े जीिन वभकार दररद्री बनलांय! अगदी पूणिपणे हास्यास्पद! कारण
ते हे असेर् आहेत.

ब्रॅकः

मी अांमळशी कल्पना करतो की कु ठे तरी हा त्रास तुम्हाला होतोय.

हेडाः

कोठे ?

ब्रॅकः

खरोखर प्रिोभक असलेल्या अनुभिातून तुम्ही आत्तापयांत कधीही
गेलेलार् नाहीत.

हेडाः

तुमच्या म्हणायर्ा अथि काही गांभीर बाब तर नाही ना?

ब्रॅकः

होय, तुम्ही तसां म्हणू शकता. पण आता तुमच्या आठिणीत तुम्ही
साठिून ठे िले असािे कदावर्त.

हेडाः

(मानेला वहसका देत) तुम्ही विद्यापीठाच्या प्राध्यापकाच्या वभकार
पदार्ी दफकीर करताहात. पण तो पूणिपणे माझ्या निऱ्यार्ा मामला
आहे. पण अशा िायफळ विर्ारात मी िेळ घालविणार नाही.

ब्रॅकः

नाही, नाही. मी ह्या दोन्ही बाबतीत विर्ार के ला नव्हता. पण नांतर
जेव्हा तुम्हाला तोंड द्यािे लागेल....काहीही होिो....कदावर्त काहीशा
आढ्यतेने....भयभीत झाल्यागत आवण....खडतर जबाबदारी? (वस्मत
करीत) आवण निी जबाबदारी, माझ्या छकु ल्या बाई.

हेडाः

(वर्डते) गप्प बसा! तसला काही प्रकार कधीही घडणार नाही!

ब्रॅकः

(सौम्यपणे) आपण िषिभरात पुन्हा के व्हातरी ह्यािर र्र्ाि करू---उवशरात, उवशरा.

हेडाः

(तुसडेपणाने) अशा काही िागण्याबाबतीत म्हणून माझी प्रिृत्ती नाही,
वमस्टर ब्रॅक. माझी काहीही जबाबदारी नाही, आभारी आहे तुमर्ी!

ब्रॅकः

तुम्ही असा विर्ार करू नका की तुमच्याजिळ उपजत बुद्धी नाही,
सिािवधक वस्त्रयाांमध्ये अशी साथि बुद्धी आढळू न येते.

हेडाः

(कार्ेच्या दाराजिळ) ओह, गप्प बसा, मी साांगते तुम्हाला की माझ्या
जिळ फक्त एकार् गोष्टीबाबत उपजत बुद्धी आहे.

ब्रॅकः

आवण कशाबाबत, मी विर्ारायर्ां धाडस करू शकतो का?

हेडाः

(उभी राहून बाहेर बघत) पराकाष्ठेच्या कां टाळ्यार्ी. आता तुम्हाला
कळलां असेल. (िळू न आतील रूमकडे बघत हसते) ओह, होय. खात्रीने
खरोखर! प्राध्यापक आले येथे!

ब्रॅकः

(सािधपणे धोक्यार्ी सूर्ना देण्याच्या आिाजात) आता मग मॅडम हेडा!

(जॉजि टेसमनने पाटीसाठी कपडे घातले आहेत, त्याच्या हातात हॅट आवण
हातमोजे आहेत. आतल्या खोलीतून उजिीकडू न सरळ प्रिेश करतो.)
टेसमनः

हेडा, इलटि लव्हबगिने ते येतात की नाही म्हणून काहीर् वनरोप पाठविला
नाही का? अां?

हेडाः

नाही.

टेसमनः

ओह, तू बघशीलर् मग, काही िणात ते येतीलर् येथे.

ब्रॅकः

तुम्हाला खरां र् िाटतां का की ते येथे येतील?

टेसमनः

होय, मला जिळ जिळ तशी खात्री िाटते, कारण आज सकाळी तू जे
साांगत होतीस ती सांददग्ध अफिा होती.

ब्रॅकः

असां? तुम्हाला िाटतां तसां?

टेसमनः

होय, वनदान, काहीही झाले तरीही; आत्या ज्युवलया असां म्हणत होती
की वतला कधीही असा विश्वास िाटला नाही तो माझ्या मागाित पुन्हा
आडिा येईल. तुम्ही कल्पना करू शकता तशी!

ब्रॅकः

म्हणून, मग प्रत्येक गोष्ट ठीक आहे तर.

टेसमनः

(आत हातमोजे असलेली त्यार्ी हॅट तो उजव्या बाजूस असलेल्या
खुर्ीिर ठे ितो.) होय, पण तोपयांत शक्य होईल तोपयांत मला त्यार्ी
िाट पाहणां आिडेल.

ब्रॅकः

आपल्याजिळ त्यासाठी विपुल िेळ आहे. माझ्याकडे सात ते
साडेसातपयांत कु णीही पाहुणा यायला नको.

टेसमनः

ह्या दरम्यानच्या काळात आपण हेडाला सोबत करू. आवण बघूया काय
होतां ते.

हेडाः

(सोफ्याच्या कोपऱ्यािर ब्रॅकर्ा ओव्हरकोट आवण हॅट ठे िीत) आवण जर
िाईटातील िाईट काही घडले तर, वमस्टर लव्हबगि माझ्यासोबत बसून
माझ्याशी बोलू शकतात.

ब्रॅकः

(स्ितःच्या िस्तू स्ितः घेण्यार्ा प्रयत्न करीत.) ओह, वप्लज सौ. टेसमन-! ह्या बाबतीत िाईटात िाईट म्हणजे काय?

हेडाः

जर ते तुमच्याबरोबर आवण माझ्या निऱ्याबरोबर गेले नाहीत तर.

टेसमनः

(साशांकतेने वतच्याकडे बघत) पण हेडा वडयर—त्याांर्ां तुझ्यासोबत राहणां
अगदी योग्य असेल का? उ? लिात असू दे ज्युली आत्या येत नाहीयेत.

हेडाः

नाही, पण सौ. एल्व्हस्टेड येताहेत. म्हणून आपण वतघे एकत्र र्हा घेऊ
या.

टेसमनः

ओह, छान, मग काही हरकत नाही.

ब्रॅकः

(वस्मत करीत) आवण कदावर्त त्याांच्यासाठी ती अवतशय समांजसपणार्ी
योजनाही असू शकते.

हेडाः

का?

ब्रॅकः

ठीक, खरोखर, सौ. टेसमन तुम्ही माझ्या छोट्याशा अवििावहत
मांडळीबद्दल पुरेसे ममिभेदी बोलला आहात. ते कशासाठीही अनुरूप
नव्हते पण खांबीर नीवततत्त्िाशी आहेत.

हेडाः

पण खात्रीने वम. लव्हबगि हे आता पुरेसे खांबीर आहेत? पररितिन झालेली
अपराधी व्यक्ती...(हॉलच्या दरिाजात बटाि येते.)

बटािः

मॅम, एक सभ्य गृहस्थ आत येऊ इवच्छतात.

हेडाः

येऊ दे त्याांना आत.

टेसमनः

(हळु िारपणे.) मला खात्री आहे तेर् असणार ते. फक्त कल्पना करा!
(इलटि लव्हबगि हॉलमधून आत येतात. ते झुकलेले आवण हडकु ळे ,
टेसमनच्या समियस्क पण अांमळसे थकलेले आवण िृद्ध ददसतात. त्याांर्े
के स आवण दाढी गडद बदामी रां गार्ी, त्याांर्ा र्ेहरा वनस्तेज ि लाांबट
आहे. त्याांच्या गालाच्या हाडाांिर लालसर रठपके आहेत. त्याांनी
नीटनेटका काळा ि पूणिपणे निा सूट घातलेला असून त्याांच्या हातात गदि

हातमोजे ि िरील हॅट आहे. दरिाजात ते घुटमळतात ि अकस्मात िाकू न
नमस्कार करतात. ते काहीसे बेर्ैन ददसतात.)
टेसमनः

(त्याच्याकडे जाऊन त्याच्याशी शेकहँड करतो.) छान माय वडयर इलटि,
म्हणजे अखेरीस आपण पुन्हा एकदा भेटलो तर!

लव्हबगिः

(हळू आिाजात बोलत) तुमच्या पत्राबद्दल धन्यिाद, जॉगिन. (हेडाकडे
जात) तुमच्याशी सुद्धा मी शेकहँड करू शकतो का, सौ. टेसमन?

हेडाः

(त्याांर्ा हात हाती घेत) तुम्हाला भेटून आनांद झाला मला, वमस्टर
लव्हबगि. (हातिारे करीत) मला ठाऊक नाही तुम्ही दोघां सभ्य गृह स्थ-?

लव्हबगिः

(ककां वर्त खाली िाकत) वमस्टर ब्रॅक, मला िाटतां.

ब्रॅकः

(आदान प्रदान करीत) खवर्तर् आपण. काही िषाांपूिी—

टेसमनः

(लव्हबगिला, त्यार्े हात त्याच्या खाांद्यािर ठे िून.) आवण आता, सांकोर्
न करता एखाद्याच्या घरी मोकळे पणाने िािरताहेत, पूणिपणे, इलटि !
बरोबर ना हेडा? कारण आता या शहरात तुम्ही वस्थरस्थािर होणार
पुन्हा. मी ऐकतोय असां. अां?

लव्हबगिः

तसा बेत आहे माझा.

टेसमनः

ठीक, ही गोष्ट व्यिहायि आहे. ऐका. बघा येथे, तुमर्ां निां पुस्तक मी
वमळिलांय. पण खरां म्हणजे ते िार्ायला मला अद्याप िेळ वमळाला
नाही.

लव्हबगिः

त्रासापासून तुम्ही सुटका करून घेतली असािी.

टेसमनः

काय म्हणून?

लव्हबगिः

कारण त्यात फारसां काही नाही.

टेसमनः

तुम्ही र्ुकीच्या कल्पनेने—तसां म्हणू शकता!

ब्रॅकः

पण त्यार्ी खूपर् मोठ्या प्रमाणात प्रशांसा झालेली आहे असे ऐकतो मी.

लव्हबगिः

तेर् तर मला हिां होते; पण लोक ज्याच्याशी सहमत होतील अशा
गोष्टींव्यवतररक्त मी त्यात दुसरां काही टाकलां नाही.

ब्रॅकः

खूपर् जाणकार आहात तुम्ही.

टेसमनः

ठीक पण, माय वडयर इलटि--!

लव्हबगिः

कारण माझा दजाि पुन्हा परत वमळविण्यार्ा प्रयत्न मी स्ितः करणार
आहे. पुन्हा नव्याने सुरूिात करण्यासाठी.

टेसमनः

(काहीसा दुःखी) ओह, त्यामुळेर् तर तुम्हाला असां करायर्ी इच्छा आहे?
अां?

लव्हबगिः

(वस्मत करीत त्यार्ी हॅट खाली ठे ितो ि त्याच्या वखशातून कागदात
गुांडाळलेले पॅकेट बाहेर काढतो.) पण जेव्हा ते बाहेर येईल जॉगिन टेसमन,
तुम्ही ते िार्ायलार् हिां. कारण हे माझां पवहलां आवण खरां पुस्तक
आहे.—ज्यात मी स्ितःला अांतभूित के ले आहे.

टेसमनः

ओह, खरां र्? कसल्या प्रकारर्ां पुस्तक आहे ते?

लव्हबगिः

तो उत्तरभाग आहे.

टेसमनः

उत्तरभाग? कशार्ा?

लव्हबगिः

त्या पुस्तकार्ा.

टेसमनः

तेर् का जे आत्ता बाहेर येणारे य?

लव्हबगिः

खवर्तर्.

टेसमनः

होय, पण माय वडयर इलटि—आपल्या काळात ते बाहेर येणार नाही.

लव्हबगिः

येणार ते. आवण हे भविष्यार्ा विषय हाताळतेय.

टेसमनः

भविष्याबरोबर? अरे बापरे ! पण, आम्हाला त्याबाबतीत काहीर् ठाऊक
नाही.

लव्हबगिः

खरां आहे. तरी सुद्धा ह्याबाबतीत साांगण्याजोग्या दोन गोष्टी आहेत.
(वलफाफा उघडतो) इकडे एक नजर टाका—

टेसमनः

पण ते तुमर्ां हस्तािर नव्हे.

लव्हबगिः

मी दुसऱ्याला साांगून वलहून घेतलेले आहे. (नांतरर्ी पानां उघडीत) हे दोन
भागात आहे. पवहला एका शक्तीबद्दल आहे जी भविष्यातील सांस्कृ तीला
आकार देणारी आहे. आवण दुसऱ्या भागात (पाने उलटतो) सांस्कृ ती जी
सांभाव्य ददशा घेते.

टेसमनः

विस्मयकारक! अशा गोष्टींबद्दल वलवहणां मला सुर्ायर्ां नाही कधीही.

हेडाः

(कार्ेच्या तािदानािर टकटक िाजवित) हां. नाही....तसां नाही होणार.

लव्हबगिः

(हस्तवलवखत वलफाफ्यात घालून ते पाकीट टेबलािर ठे ितो.) मी हे
आणलां होतां ह्यार्ां कारण म्हणजे मला असां िाटलां होतां की आज
सायांकाळी तुम्ही थोडांतरी िार्णार.

टेसमनः

माझ्या वप्रय वमत्रा, तू माझ्यासाठी हे फारर् छान के लांस. पण ह्या
सायांकाळी...? (तो ब्रॅककडे बघतो) मला खरां र् ठाऊक नाही की हे मी
कसां जमिू शके न....

लव्हबगिः

ठीक, दुसऱ्या िेळेला. तशी काही घाई नाही.

ब्रॅकः

मी स्पष्टीकरण करीन, वमस्टर लव्हबगि—आज रात्री माझ्या घरी एक
पाटी आयोवजत करण्यात आलेली आहे. मुख्यतः टेसमनसाठी, तुम्ही
समजू शकता.

लव्हबगिः

(त्यार्ी हॅट शोधीत) ओह, मी वनघतो तर मग.

ब्रॅकः

नाही, बघा इकडे; आमच्यात सहभागी व्हाल तर खूप आनांद होईल
आम्हाला.

लव्हबगिः

(स्पष्टपणे आवण वनणाियकपणे) नाही. मी नाही येऊ शकत. खूप आभारी
आहे.

ब्रॅकः

ओह, छे, छे! कृ पा करून या. आम्ही साऱ्या वनिडक व्यक्ती आहोत. मी
वजम्मेदार आहे, ती खरोखर जोमदार जसां मॅडम—टेसमनर्ां मत आहे.

लव्हबगिः

मला ह्यात काहीर् शांका नाही. पण तरीही—

ब्रॅकः

म्हणून तुम्ही तुमर्ां हस्तवलवखत तुमच्याबरोबर घ्या, आवण ते टेसमनपुढे
िार्ा, माझ्याकडे भरपूर जागा आहे.

टेसमनः

होय, खवर्तर्, इलटि तुम्ही ते करू शकाल, नाही का? उां ?

हेडाः

(मध्येर् बोलते) पण, माय वडयर, जर वमस्टर लव्हबगिना तशी इच्छा
नाही! मला खात्री आहे त्याांना येथे थाांबून माझ्याबरोबर रात्रीर्े जेिण
घेणे अवधक आिडेल.

लव्हबगिः

(वतच्याकडे बघत) तुमच्या सोबत, सौ. टेसमन?

हेडाः

आवण सौ. एल्व्हस्टेड सोबत.

लव्हबगिः

ओह, (सहजगत्या) मी त्याांना दुपारी काही िणाांपूिी पावहलां.

हेडाः

ओह, तुम्ही पावहलांत? ठीक, लिकरर् त्या येथे येतील. म्हणून तुम्हाला
येथे थाांबणां अत्यािश्यक आहे, वमस्टर लव्हबगि. कारण अन्यथा वतला
कु णीर् ददसणार नाही घरी.

लव्हबगिः

खरां आहे ते. खूप आभारी आहे, सौ. टेसमन....तर मग मी थाांबेन येथे.

हेडाः

मी मोलकरणीशी बोलते. (ती हॉलच्या दरिाजाजिळ जाते आवण घांटी
िाजविते. बटाि आत येते. हेडा वतच्याशी दबलेल्या आिाजात बोलते
आवण आतल्या खोलीकडे वनदेश करते. बटाि मान हलविते आवण पुन्हा
बाहेर जाते.)

टेसमनः

(त्यार्िेळी, इलटि लव्हबगिला) बघा इकडे इलटि, हे निीन सावहत्य
आहे—भविष्यासाठी आवण तुम्ही त्यािर व्याख्यान देणार?

लव्हबगिः

होय.

टेसमनः

कारण पुस्तकाांच्या दुकानात मी असां ऐकलां आहे की ह्या वहिाळ्यात येथे
तुम्ही व्याख्याने देणार आहात.

लव्हबगिः

होय देणार आहे मी. पण तुम्ही त्याबद्दल नाराज व्हायला नको, टेसमन.

टेसमनः

बापरे , नाही! पण—

लव्हबगिः

मला पूणिपणे जाणीि आहे की हे तुम्हाला तापदायक ठरे ल.

टेसमनः

(वखन्नपणे)

ओह,

मी

अशी

अपेिा

करू

शकत

नव्हतो

की....माझ्याकरीता...
लव्हबगिः

पण तुमर्ी वनयुक्ती होईपयांत मी थाांबत आहे.

टेसमनः

थाांबताहात? होय, पण---पण तुम्ही त्यासाठी प्रयत्न करणार नाहीत का,
मग? अां?

लव्हबगिः

नाही, मला फक्त जगार्ी दृष्टी नजांकायर्ी आहे.

टेसमनः

का, आशीिािद द्या मला—मग ज्युली आत्या काहीही झाले तरी बरोबर
होती! खवर्तर् तेर् होते ते, मला ठाऊक होते! हेडा! विर्ार कर ह्यार्ा
माय वडयर! इलटि लव्हबगि आपल्या मागाित मुळीर् येणार नाही!

हेडाः

(तुसडेपणाने) आपल्या मागाित? तो माझा प्रश्न नाही.
(ती िर आतल्या खोलीत जाते, जेथे बटाि दारूच्या बाटल्या आवण ग्लासेस
टेबलािर ठे िीत असते. हेडा ते पाहून पसांती दशिविते आवण पुन्हा परत
येते. बटाि बाहेर जाते.)

टेसमनः

(त्यार्िेळी) आवण तुम्ही, जज्ज ब्रॅक—काय म्हणाल तुम्ही ह्याला? अां?

ब्रॅकः

ठीक, मी म्हणेन प्रवतष्ठा आवण कीती....हां....ह्या गोष्टीत वनवितर् त्याांर्ां
आकषिण असतां.

टेसमनः

होय खवर्तर् असते. पण तरीसुद्धा...

हेडाः

(थांडपणे वस्मत करीत टेसमनकडे बघते) तुम्ही असे ददसता जणू काही
एखादी िीज र्मकािी आवण तुम्ही आियािने थक्क झालात.

ब्रॅकः

होय---तसांर् काहीतरी—माझा अांदाज आहे---धडधडीत सत्य म्हणजे
प्रर्ांड िादळ आत्तार् आमच्यािरनां गेलांय सौ. टेसमन.

हेडाः

(आतील रूमकडे वनदेश करीत) तुम्ही पुरूष थांड मद्यार्े ग्लास स्ितःहून
घेणार नाहीत काय?

ब्रॅकः

(त्याच्या घड्याळाकडे बघत) जाता जाता एक कप? काही िाईट कल्पना
नाही.

टेसमनः

उत्कृ ष्ट, हेडा! खूपर् छान! आता मला खूपर् हलकां फु लकां िाटतांय, ते—

हेडाः

तुम्हाला सुद्धा नाही का तसां िाटत, वमस्टर लव्हबगि?

लव्हबगिः

(नकारात्मक हािभािाने) नाही, आभारी आहे तुमर्ा, मला नको आहे.

ब्रॅकः

का, विश्वास ठे िा माझ्यािर. थांड मद्य खात्रीने विष नसते.

लव्हबगिः

कदावर्त प्रत्येकासाठी नसेल.

हेडाः

दरम्यानच्या काळात मी वमस्टर लव्हबगिर्ी सोबत करीन.

टेसमनः

तेर् बरोबर, हेडा वडयर, कर तू तसे. (तो आवण ब्रॅक आतल्या रूममध्ये
जाऊन बसतात. दरम्यान ते मद्य घेतात, वसगारे ट ओढतात ि आनांदी
सांभाषण करतात. इलटि लव्हबगि शेगडीजिळ उभे असतात. हेडा
वलवहण्याच्या टेबलाकडे जाते.)

हेडाः

(आिाज ककां वर्त िाढिीत) मी तुम्हाला काही फोटोग्राफ्स् दाखिते, जर
तुम्हाला आिडत असेल तर. आम्ही घरी येत असताना माझ्या निऱ्याने
टायरोल मधून एक सहल काढली होती. (ती अल्बम आणते आवण
सोफ्याच्या बाजूला असलेल्या टेबलािर ठे िते आवण लाांबिरच्या
कोपऱ्यािर बसते. इलटि लव्हबगि जिळ येतो, थाांबतो आवण वतच्याकडे
बघतो. नांतर तो एक खुर्ी घेतो आवण वतच्या डाव्या बाजूस बसतो,
त्यार्ी पाठ आतील रूमकडे असते.)

हेडाः

(अल्बम उघडीत) हे पििताांर्े दृश्य पावहलांत का तुम्ही, वमस्टर लव्हबगि.
तो ऑटिलरर्ा ग्रुप आहे. टेसमनने खालच्या जागेिर लेबल लािलेले आहेः
हे बघा ते, ‘ऑटिलर ग्रुप मेरॉनजिळर्ा.’

लव्हबगिः

(त्यार्ी नजर वतच्यािरून कधीर् बाजूस झालेली नाही, हळू आिाजात)
हेडा गॅबलर!

हेडाः

(त्याच्याकडे अर्ानक नजर टाकीत) ओह! गप्प बसा!

लव्हबगिः

(पुन्हा हळु िार म्हणतो) हेडा गॅबलर!

हेडाः

(अल्बमकडे बघत) ते खूप जुन्या ददिसातलां माझां नाि आहे—जेव्हा
आम्ही दोघां एकमेकाांस ओळखत होतो.

लव्हबगिः

आवण मला स्ितःला मी वशकिायला हिां की हेडा गॅबलर पुन्हा कधीही
म्हणायर्े नाही.—कधीर् नाही- मी वजिांत असेपयांत.

हेडाः

(अजूनही पाने उलटतेय) तुम्ही, होय तुम्ही तसांर् करायला हिां. आवण
मला असां िाटतां तुम्ही तशी सिय लािायर्ी सिय लािायलार् हिी.
शक्य होईल तेिढ्या लिकर, मी म्हणेन.

लव्हबगिः

(सांतापाच्या स्िरात) हेडा गॅबलरने लग्न के ले? आवण लग्न के ले ते—जॉजि
टेसमनशी!

हेडाः

होय. तेर् घडलां आहे.

लव्हबगिः

ओह, हेडा, असां कसां तू स्ितःला झोकू न ददलांस?

हेडाः

(त्याच्याकडे तीक्ष्णतेने बघत) काय? दुसरां काही नाही.

लव्हबगिः

दुसरां काय?
(टेसमन आत येतो ि त्याांच्या समोर सोफ्यािर बसतो.)

हेडाः

(त्याच्या येण्यार्ा आिाज ऐकते, आवण बेपिािईने बोलते) आवण हे एक
वमस्टर लव्हबगि व्हेल ऑफ ऍम्पेझोर्े. फक्त या पििताांच्या वशखराांकडे
बघा (प्रेमळपणे टेसमनकडे बघत) ह्या विवर्त्र वशखराांना काय म्हणतात,
माय वडयर?

टेसमनः

बघू दे मला. ओह, ते डोलोमाईट्स् आहेत.

हेडाः

का, खवर्तर्! ते डोलोमाईट्स् आहेत, वमस्टर लव्हबगि.

टेसमनः

हेडा वडयर—मला फक्त एिढांर् विर्ारायर्ां होतां की मी थोडां मद्य
आणािे की नाही येथे काहीही झाले तरी? वनदान तुझ्यासाठी तरी-अां?

हेडाः

होय, आणा प्लीज; आवण कदावर्त थोडीशी वबवस्कटे.

टेसमनः

वसगारे ट्स नको?

हेडाः

नाही.

टेसमनः

ठीक आहे. (तो आतल्या खोलीत जातो आवण उजव्या बाजूने बाहेर जातो.
ब्रॅक आतील खोलीत बसलेला असतो आवण िेळोिेळी हेडा आवण
लव्हबगििर नजर ठे ित असतो.)

लव्हबगिः

(हळु िारपणे, पूिीसारखे) उत्तर दे मला, वडयरे स्ट हेडा, कसां करू
शकलीस तू असां?

हेडाः

(बाह्यतः अल्बममध्ये तल्लीन झालेली) जर तुम्ही माझ्याशी बोलण्यार्ी
अशीर् ढब र्ालू ठे िली तर मी तुमच्याशी इतके ही बोलणार नाही.

लव्हबगिः

जेव्हा तू एकटी असतेस तेव्हा मी साांगू शकत नाही का?

हेडाः

नाही. तुम्ही तसा विर्ार करू शकता. पण तुम्ही माझ्याशी आदराने बोलू
शकता.

लव्हबगिः

ओह, आय सी. कारण की तुमर्ां प्रेम....जॉगिन टेसमनसाठीर्ां-

हेडाः

(त्याच्याकडे दृवष्टिेप टाकू न वस्मत करते.) प्रेम? तुम्ही असमांजस आहात.

लव्हबगिः

प्रेम नाही, मग!

हेडाः

मला बेईमान व्हायर्ां नाही, लिात ठे िा हे.

लव्हबगिः

हेडा—मला एका गोष्टीर्ां उत्तर दे—

हेडाः

शू s s !

टेसमनः

(एक छोटासा िे घेऊन आतल्या खोलीतून येतो) हे घ्या! ज्यार्ी तुम्ही
िाट बघत होता ते! (तो िे टेबलािर ठे ितो.)

हेडाः

तुम्ही स्ितः हे का आणलांत?

टेसमनः

(ग्लास भरीत) का, कारण तुम्हाला माझी िाट बघायला लािण्यात एक
गांमत होती, हेडा.

हेडाः

ओह, पण तुम्ही आत्ता दोन ग्लास भरलेत. आवण वमस्टर लव्हबगि घेणार
नाहीत.

टेसमनः

नाही, पण सौ. एल्व्हस्टेड लिकरर् येथे येतील.

हेडाः

ओह, खवर्तर्; सौ. एल्व्हस्टेड---

टेसमनः

तू विसरलेली होतीस का वतला? अां?

हेडाः

आम्ही यात इतके मशगुल झालो होतो. (त्याला फोटो दाखवित) तुम्हाला
आठिते का ते लहानसे खेडे?

टेसमनः

ओह, ते ब्रेनरपासच्या खाली आहे! तेर् जेथे आपण एक रात्रभर रावहलो
होतो...

हेडाः

आवण तेथेर् आपण उत्साही पयिटकाांना भेटलो होतो.

टेसमनः

होय, हेर् ते स्थळ. फक्त विर्ार कर...तुम्ही तेथे राहू शकला असता,
इलटि! छान नाही का! (तो पुन्हा जातो आवण आत ब्रॅकबरोबर बसतो.)

लव्हबगिः

उत्तर दे मला फक्त ह्या एका गोष्टीर्ां, हेडा.

हेडाः

ठीक?

लव्हबगिः

तुझ्या या मैत्रीतसुद्धा माझ्याविषयी तुला प्रेम नव्हते का? रठणगी
नव्हती—की प्रेमार्ी छटाही नव्हती का त्यात?

हेडाः

मला आियि िाटते, खरोखर, होतां का ते? माझ्यासाठी तरी आपण फक्त
दोन सोबती होतो—दोन अगदी जिळर्े वमत्र. (वस्मत करीत) विशेषतः
पूणिपणे प्रामावणक.

लव्हबगिः

तुला तसां हिां होतां अशा ररतीने.

हेडाः

जेव्हा मी मागे दफरून बघते, खरोखरर् छान होतां ते, काहीतरी मोहात
पाडणारे , त्याबाबत धैयि होतां तेव्हा, त्याविषयी एक गुप्त सलगी.
ज्याविषयी कु णालाही कळले नव्हते की कु णी सांशय घेतला नव्हता.

लव्हबगिः

होय, हेडा, नव्हतां का तसां ते?....जेव्हा मी दुपारच्या िेळी तुझ्या
िवडलाांकडे आलो होतो....आवण जनरल वखडकीत बसून पेपर
िार्ायर्े....त्याांर्ी पाठ आपल्याकडे असायर्ी.

हेडाः

आवण आपण त्या सोफ्याच्या कोपऱ्यात बसलेलो होतो.

लव्हबगिः

नेहमीर् आपल्या समोर एक मॅगझीन असायर्े.

हेडाः

होय, अल्बमर् नसायर्ा.

लव्हबगिः

होय, हेडा; आवण जेव्हा मी तुझ्यापुढे अपराधाांर्ी कबुली द्यायर्ो!
माझ्याबाबतीत त्याददिसात कु णालार् मावहत नाही अशा गोष्टी मी
तुला साांगायर्ो. ओह, हेडा असां कोणतां सामर्थयि तुझ्यात होतां जे मला ह्या
साऱ्या गोष्टी साांगायला भाग पाडायर्ां?

हेडाः

तुम्हाला िाटतां का की माझ्यात एिढां सामर्थयि होतां?

लव्हबगिः

मी कसा खुलासा करू शकतो ह्यार्ा? आवण हे सारे , सारे प्रश्न तू मला
विर्ारायर्ी....अप्रत्यिपणे.

हेडाः

आवण तुम्हाला ते पूणिपणे समजले होते.

लव्हबगिः

कशी तू बसून मला हे प्रश्न विर्ारायर्ीस? प्रश्न पूणिपणे मोकळे पणे---

हेडाः

द्राविडी प्राणायामाच्या सांज्ञेने, वनरीिण करा कृ पया.

लव्हबगिः

पण असे असले तरी मोकळे पणे, माझ्या विषयीर्े उलट तपासणीर्े
प्रश्न—सिि प्रकारच्या बाबतीतले?

हेडाः

आवण उत्तर देऊ शकला तुम्ही, वमस्टर लव्हबगि.

लव्हबगिः

होय, तेर् फक्त मला समजू शकले नाही, (मागे बघत) पण साांग मला
हेडा, ह्या सांबांधाच्या तळाशी ते प्रेम नव्हतां का? तुझ्या बाजूने, जेव्हा

तुला माझां शुद्धीकरण वनदोषत्ि करायर्ी इच्छा होती जेव्हा मी तुला
माझ्या पापाांर्ी कबुली ऐकणारी धमोपाध्याय बनिली होती? नाही
का?
हेडाः

नाही, पूणिपणे नाही.

लव्हबगिः

मग का तू असां के लांस?

हेडाः

तुम्हाला असां िाटतां का की हे समजणां अशक्य आहे की एखादी तरूण
मुलगी, जेव्हा एखादी सांधी असते...गुप्ततेत....

लव्हबगिः

असां?

हेडाः

वतला जगार्ी काहीतरी झलक बघायला आिडते ती—

लव्हबगिः

ती---?

हेडाः

एखाद्या गोष्टीविषयी जाणून घेण्यार्ा प्रवतबांध के लेला असणे?

लव्हबगिः

म्हणजे ते आहे तर?

हेडाः

तेर्...त्यावशिाय, मी काहीसा विर्ार करते.

लव्हबगिः

जीिनासाठीच्या तृष्णेतील मैत्री. पण काहीही झाले तरी त्यात सातत्य
का असू नये?

हेडाः

पण त्यात तुमर्ी र्ूक होती.

लव्हबगिः

पण ती तूर् होती जी तू अलग झाली.

हेडाः

होय, जेव्हा आपला सांबांध अवधक वनकटिती धोकादायक झाला. वधक्कार
असो तुमर्ा इलटि लव्हबगि! तुमच्या प्राांजल सिांगड्याला फसिायर्ा
विर्ारर् तुम्ही कसा करू शकला?

लव्हबगिः

(मूठ आिळीत) ओह, तुझी धमकी का मग तू अांमलात आणली नाहीस?
मला गोळी घालून ठार का मारलां नाहीस?

हेडाः

कारण मला लोकापिादार्ी भीती िाटायर्ी.

लव्हबगिः

होय, हेडा, तू मनापासून भ्याड आहेस.

हेडाः

मी प्रर्ांड भ्याड आहे. (आिाज बदलीत) पण ही तुझ्यासाठी शुभ गोष्ट
होती. आवण मला ठाऊक आहे की तू तुझ्या स्ितःर्ां साांत्िन के लांस
एल्व्हस्टेडकडे.

लव्हबगिः

मला ठाऊक आहे थायाने मला काय साांवगतलां ते.

हेडाः

आवण तुम्ही आपल्या दोघाांबाबतीत काहीतरी साांवगतलां वतला.

लव्हबगिः

एक शब्दही नाही. अशा गोष्टी समजण्यात ती मूखि आहे.

हेडाः

मूख?
ि

लव्हबगिः

अशा प्रकारच्या गोष्टींबाबत ती मूखि आहे.

हेडाः

आवण मी भ्याड आहे. (ती त्याच्याजिळ जाऊन झुकते, त्याच्या
डोळ्याशी डोळा न वभडविता, आवण हळु िारपणे साांगते) पण आत्ता मला
तुम्हाला काहीतरी कबुलीजबाब द्यायर्ाय.

लव्हबगिः

(उत्सुकतेने) असां?

हेडाः

ते, म्हणजे मला तुम्हाला गोळ्या घालून ठार मारायर्ां धाडस झालां
नाही.....

लव्हबगिः

होय!

हेडाः

....तो माझा सिाित िाईट भ्याडपणा नव्हता...त्या सांध्याकाळी....

लव्हबगिः

(िणभर वतच्याकडे बघतो, वतर्ा अथि समजतो, आवण उत्कटतेने
कु जबुजतो) ओह, हेडा! हेडा गॅबलर! आता मी विर्ार करतो आहे,
आपल्या मैत्रीच्या आधारात एक प्रच्छन्न झलक आहे. तू आवण मी! ते
तुझ्या जीिनासाठीर्ां िेड होतां---

हेडाः

(शाांतपणे तीक्ष्ण क्रोधपूणि कटािासह) खबरदारी घ्या. असां काहीही
गृहीत धरू नका. (अांधार व्हायला लागलाय. हॉलर्ा दरिाजा बाहेरून

बटािकडू न उघडा राहतो. हेडा फटकाऱ्यात अल्बम बांद करते ि वस्मत
करून ओरडते.) अखेरी! थाया माय वडयर...ये ना मग आत! (सौ.
एल्व्हस्टेड हॉलमधून आत येते. वतने सांध्याकाळर्े कपडे घातलेले आहेत.
वतच्यामागे दरिाजा बांद होतो. सोफ्यािरून वतच्याकडे हात पसरविते)
माय स्िीट थाया—तू विर्ार करू शकत नाही की मी तुझी दकती िाट
बघत होते! (सौ. एल्व्हस्टेड, मध्यांतरीच्या काळात आतील रूममध्ये
असलेल्या व्यक्तींना

अवभिादन करते आवण नांतर टेबलाकडू न येऊन

हेडार्ा हात हाती घेते. इलटि लव्हबगि उठतो. तो आवण सौ. एल्व्हस्टेड
एकमेकाांर्े मान हलिून शाांतपणे अवभिादन करतात.)
सौ.एल्व्हस्टेडःमी आत जाऊन तुझ्या निऱ्याशी एकदोन शब्द बोलायला नको का?

हेडाः

ओह, मुळीर् नाही. त्या दोघाांना एकटां सोड. ते लिकरर् जातील.

सौ.एल्व्हस्टेडःते बाहेर जाताहेत?

हेडाः

होय ते मौजमजा करण्यासाठी जाताहेत.

सौ.एल्व्हस्टेडः(लव्हबगिला, पटकन) तुम्ही जाणार नाही, नाही ना?

लव्हबगिः

नाही.

हेडाः

वमस्टर लव्हबगि आपल्याबरोबर राहणार आहेत.

सौ.एल्व्हस्टेडः(खुर्ी घेते आवण त्याच्याजिळ बसायला जाते) ओह, दकती छान िाटतांय

येथे!
हेडाः

थँक्यू म्हणू नकोस माझ्या छकु ले थाया! तेथे नाही, तू माझ्या बाजूला
बसायला हिे. मी मध्यभागी बसेन.

सौ.एल्व्हस्टेडःठीक आहे; जसां तुला आिडेल. (ती टेबलाभोिती जाऊन हेडाच्या उजव्या

बाजूस बसते. लव्हबगि पुन्हा खुर्ीिर जाऊन बसतो.)

लव्हबगिः

(काही िेळानांतर हेडाला) ती सुांदर ददसत नाही का? फक्त बघा
वतच्याकडे.

हेडाः

(वतच्या के साांिरून हळु िार हात दफरविते) फक्त बघायर्ांर् वतच्याकडे?

लव्हबगिः

होय. कारण आपण दोघां—ती आवण मी—आम्ही खरोखरीर् सोबती
आहोत. आम्ही एकमेकाांिर पूणिपणे विश्वास ठे ितो. त्यामुळेर् आम्ही
एकत्र बसून एकमेकाांशी पूणिपणे मनमोकळे बोलत असतो.

हेडाः

लबाडीर्ां कधीर् का नाही, वमस्टर लव्हबगि?

लव्हबगिः

ठीक—

सौ.एल्व्हस्टेडः(शाांतपणे हेडाच्या जिळ िाकत) ओह, हेडा तुला ठाऊक नाही मी दकती

सुखी आहे ते! फक्त विर्ार कर—तो म्हणतो की मी त्याला उत्तेजन ददले
आहे.
हेडाः

(वतच्याकडे सवस्मत बघत) तो असां म्हणाला, खरां र्?

लव्हबगिः

आवण नांतर वतला कृ ती करण्यार्ां धैयि आलां, सौ. टेसमन.

सौ.एल्व्हस्टेडःअरे देिा...मी, धैयि!

लव्हबगिः

असीम धैयि...वतच्या सोबत्यासाठी.

हेडाः

ओह, धैयि. होय! जर एखाद्याजिळ ते असतां!

लव्हबगिः

काय म्हणायर्ांय तुला?

हेडाः

मग कदावर्त जीिन जगण्यासारखे असते, काहीही झाले तरीही.
(आकवस्मक आिाज बदलीत) पण आता माझी अवतवप्रय थाया तू खरोखर
हे थांड मद्य एक ग्लास घ्यायलार् हिे.

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, आभारी आहे—अशा प्रकारर्ां मी कधीही घेत नाही.

हेडाः

ठीक मग, तुम्ही लव्हबगि.

लव्हबगिः

नको, आभारी आहे.

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, त्याांनाही नको.

हेडाः

(त्याच्याकडे एकटक बघत) पण मी म्हणाले तुम्ही घ्याल.

लव्हबगिः

त्यार्ा काही उपयोग होणार नाही.

हेडाः

(हसत) म्हणजे माझ्या वबर्ारीर्ा तुमच्यािर काहीही हक्क नाही तर!

लव्हबगिः

त्यासांदभाित नव्हे.

हेडाः

पण थट्टामस्करी बाजूला ठे िूया, मला िाटतां, तरीसुद्धा तुम्ही घ्यायलार्
हिां. तुमच्या स्ितःसाठी.

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, पण, हेडा!

लव्हबगिः

कसां म्हणायर्ांय तुला?

हेडाः

ककां िा, अांमळसे, त्या इतर लोकाांसाठी तरी.

लव्हबगिः

खरां र्?

हेडाः

नाही तर, लोकाांर्ी अशी धारणा होईल की तुम्ही मनाने धीट नाहीत.
म्हणजे खात्रीने तुमर्ार् तुमच्यािर मुळीर् विश्वास नाही.

सौ.एल्व्हस्टेडः(नरमाईने) ओ, हेडा, नको ना--!

लव्हबगिः

लोकाांना काय िाटेल ते िाटू दे, तूतािस.

सौ.एल्व्हस्टेडः(आनांदाने) अगदी बरोबर!

हेडाः

मी अगदी स्पष्टपणे जज ब्रॅकला एका िणापूिी पावहले.

लव्हबगिः

काय म्हणायर्ांय तुला?

हेडाः

जेव्हा तुम्ही त्या टेबलािर पाटीत सामील व्हायर्ां धाडस के लां नाही
तेव्हा ते वतरस्काराने वस्मत करीत होते.

लव्हबगिः

मी धाडस के ले नव्हते! मी िस्तुतः स्िाभाविकपणे येथे थाांबणे आवण
तुमच्याशी बोलणेर् पसांत के ले.

सौ.एल्व्हस्टेडःखवर्तर् त्याांनी तसे के ले असािे, हेडा!

हेडाः

पण जज असे अनुमान करू शकत नाहीत. मी सुद्धा बवघतलां ज्या
प्रघाताने त्याने वस्मत के ले. जेव्हा तुम्ही त्याांच्या आमांत्रणार्ा स्िीकार
के ला नाही- त्या छोट्याशा रात्रीच्या जेिणाच्या सुस्त वभकार पाटीत
सामील होण्यार्ां धाडस के लां नाही तेव्हा मी टेसमनिर कटाि टाकला
होता.

लव्हबगिः

धाडस के ले नाही! तू असां म्हणतेस की धाडस के ले नाही?

हेडाः

मी तसां म्हणत नाही पण जज ब्रॅकला कसां कळलां ते?

लव्हबगिः

कळू दे त्याांना तसां, मग.

हेडाः

म्हणजे तुम्ही त्याांच्याबरोबर जाणार नाहीत तर?

लव्हबगिः

मी येथेर् तुझ्याबरोबर आवण थायाबरोबर थाांबतो.

सौ.एल्व्हस्टेडःका, होय, हेडा, खवर्तर्.

हेडाः

(वस्मत करते ि लव्हबगिकडे सांमतीदशिक मान हलिते.) असां का.
खडकाप्रमाणे अविर्ल! तुमच्या नीवततत्त्िाांिर विश्वास ठे िणारा, आत्ता
आवण कायमर्ा! तुला ठाऊक आहे, माणसाने असांर् असायला हिां—
(सौ.एल्व्हस्टेडकडे िळते ि वतला थोपटते) आता मी काय म्हणाले होते
तसां नव्हतां का जेव्हा तू सकाळी अशा प्रकारच्या गोंधळलेल्या
मनःवस्थतीत आली होतीस?

लव्हबगिः

(आियािने) गोंधळलेल्या मनःवस्थतीत?

सौ.एल्व्हस्टेडः(भीतीमुळे) हेडा! ओह, हेडा!

हेडाः

आता तुझां तूर् बघ! ह्या प्राणघातक नर्ांतेत शोधाथि इकडेवतकडे
दफरण्यार्ी ककां वर्तही गरज नाहीए तुला. (अकस्मात थाांबून) हे बघ!
आता आपण सिि वतघां आनांदी आहोत.

लव्हबगिः

(आियािर्ा धक्का बसल्यागत र्ेहऱ्यािर हािभाि आणतो.) ओह, हे सिि
काय आहे वमसेस टेसमन?

हेडाः

शाांत रहा. तो घृणास्पद जज ब्रॅक तुमच्यािर नजर ठे िून आहे.

लव्हबगिः

म्हणजे ही प्राणघातक नर्ांता होती....माझ्यासाठी.

सौ.एल्व्हस्टेडः(हळु िार आवण दुदश
ि ेने) ओह, हेडा—आता तू साऱ्या गोष्टींर्ा विध्िांस

के लास!
लव्हबगिः

(एका िणासाठी वतच्याकडे एकाग्रतेने बघत, त्यार्ा र्ेहरा नर्ांताग्रस्त
ददसतो.) म्हणजे माझ्या सोबत्यार्ा पूणि विश्वास आहे माझ्यािर.

सौ.एल्व्हस्टेडः(विनिणी करीत) ओह, माय वडयर, माय वडयर आधी तुम्हाला माझां

ऐकािेर् लागेल.
लव्हबगिः

(एक भरलेला ग्लास घेतो, िर उर्लतो आवण हळु िार घोगऱ्या
आिाजात म्हणतो) युिर हेल्थ, थाया! (तो त्यार्ा ग्लास ररकामा करतो
आवण खाली ठे ितो ि दुसरा उर्लतो)

सौ.एल्व्हस्टेडः(हळु िारपणे) ओह, हेडा, हेडा—असां काही घडािां अशी तुझी इच्छा होती

का?
हेडाः

माझी इच्छा? मी? तू िेडी आहेस का?

लव्हबगिः

आवण तुझ्या आरोग्यासाठी सुद्धा, वमसेस टेसमन. सत्याबद्दल आभारी
आहे. हे येथे आहे ते. (तो त्यार्ा ग्लास घेतो आवण भरणारर् असतो
पुन्हा.)

हेडाः

(त्याच्या खाांद्यािर हात ठे िीत) आता, मग, ह्यािणी एकही नको.
तुम्हाला पाटीला जायर्े आहे, हे लिात ठे िा.

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, नाही, नाही!

हेडाः

शाांत! ते तुझ्याकडे बघताहेत.

लव्हबगिः

(त्यार्ा ग्लास खाली ठे िीत) आता थाया, माय वडयर, खरां साांग मला.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय!

लव्हबगिः

तू माझ्या मागे का आलीस हे तुझ्या निऱ्याला ठाऊक आहे का?

सौ.एल्व्हस्टेडः(वनराशेने हात वपळीत) ओह, हेडा! ऐकलांस तू ते काय मला

विर्ारताहेत?
लव्हबगिः

तू आवण तुझ्या निऱ्याने, जेव्हा मी ह्या शहरात येईन तेव्हा माझ्यािर
हेरवगरी करायर्ी व्यिस्था के ली होती का? कदावर्त त्याांनीर् तुम्हाला
हे करायला साांवगतलां होतां का? ओह, कळलां आता मला, त्याांच्या
ऑदफसमध्ये पुन्हा यािे ि काम करािे अशी त्याांर्ी इच्छा असािी. ककां िा
काडि-टेबलािर माझी गैरहजेरी त्याांना आिडली नसािी.

सौ.एल्व्हस्टेडः(शाांतपणे आति स्िराने) ओह लव्हबगि, लव्हबगि....!

लव्हबगिः

(ग्लास पकडतो ि भरणार असतो) म्हाताऱ्या वडवस्िक्ट मॅवजस्िेटसाठी
सुद्धा आरोग्य नर्ांवततो!

हेडाः

(दृढतापूििक) आता नको अवधक. आठिण ठे िा माझ्या निऱ्यासमोर
तुम्हाला तुमर्ां पुस्तक िार्ायर्ां आहे.

लव्हबगिः

(शाांतपणे ग्लास खाली ठे ित) माफ कर मला. मी मूखिपणा के ला. हे
घेण्यार्ा-मला म्हणायर्ांय. माझ्यािर रागािू नकोस, माय वडयर..वडयर
सोबतीण. तू बघशील, तू आवण इतर---जर मी अडखळलो आवण
पडलो—मी पुन्हा माझ्या पायाांिर उभा राहीन! तुझ्या मदतीने, थाया.

सौ.एल्व्हस्टेडः(आनांदाने उल्हवसत होते.) ओ, देिा तुझी कृ पा--!

(ब्रॅक, त्या दरम्यानच्या काळात. त्यार्े घड्याळ बघतो. तो आवण टेसमन
उभे राहतात आवण ड्रॉईंग रूममध्ये येतात.)
ब्रॅकः

(त्यार्ी हॅट आवण ओव्हरकोट घेतो.) ठीक, सौ. टेसमन, आमर्ी िेळ
झाली आता.

हेडाः

मी तोर् अांदाज के ला होता.

लव्हबगिः

(उभे रहात) माझी सुद्धा. वमस्टर ब्रॅक.

सौ.एल्व्हस्टेडः(हळु िारपणे आवण गयािया करीत) ओह. इलटि नको ना!

हेडाः

(वतच्या हाताला वर्मटा काढीत) तू काय बोलत आहेस हे ते ऐकू
शकतात.

सौ.एल्व्हस्टेडः(अस्पष्ट ककां र्ाळत) ओह!

लव्हबगिः

(ब्रॅकला) तुमच्यात सामील होण्यात दकती स्नेह दाखविलात तुम्ही मला?

ब्रॅकः

ओह, शेिटी तुम्ही येणार तर?

लव्हबगिः

होय, खूप आभारी आहे तुमर्ा.

ब्रॅकः

मला आनांद झाला.

लव्हबगिः

(त्यार्े पासिल त्याच्या वखशात ठे ितो आवण टेसमनशी बोलतो)
छपाईकडे जाण्यापूिी मला तुम्हाला एक ककां िा दोन गोष्टी दाखिाव्याशा
िाटतात.

टेसमनः

फक्त विर्ार करा....दकती आियिकारक होईल ते...पण मी काय म्हणतो,
हेडा- सौ. एल्व्हस्टेड घरी कशा जातील? अां?

हेडाः

आहे, आम्ही करू कशी तरी व्यिस्था ती.

लव्हबगिः

(वस्त्रयाांकडे बघत) सौ.एल्व्हस्टेड? का, तुम्ही काही काळजी करू नका,
मी मागे थाांबून वतला आणेन. (जिळ येत) जिळ जिळ दहा िाजेच्या
सुमारास, सौ. टेसमन? र्ालेल ना तसां?

हेडाः

वनवितर्. ते खूपर् छान होईल.

टेसमनः

ओह ठीक, सिि काही ठीक होईल मग. पण तू माझ्या लिकर येण्यार्ी
अपेिा करू नको, हेडा.

हेडाः

माय वडयर, थाांबा—वजतक्या िेळेपयांत तुम्हाला थाांबायर्े असेल.

सौ.एल्व्हस्टेडः(दबलेल्या नर्ांतेत) वमस्टर लव्हबगि तुम्ही येत नाहीत तोपयांत मी येथे

तुमर्ी िाट बघेन.
लव्हबगिः

(त्यार्ी हॅट त्याच्या हातात आहे) ठीक आहे, वमसेस एल्व्हस्टेड.

ब्रॅकः

म्हणून मग आता जांटलमन मौजेर्ा प्रिास सुरू होतोय! माझी अपेिा
आहे की आपला िेळ आनांदात जाईल, जसां काही विवशष्ट ि सुरेख
मवहलाांर्ा विर्ार आहे.

हेडाः

ओह, जर त्या सुरेख मवहला तेथे अदृश्य रूपात असत्या.

ब्रॅकः

अदृश्य का?

हेडाः

अगदी पवहल्याांदा तुमर्ां र्ैतन्य ऐकण्यासाठी जज ब्रॅक.

ब्रॅकः

(हसतो) ओह, त्या रमणीय मवहलाांना आता असां काही करा अशी
वशफारस करणार नाही.

टेसमनः

(तोही हसतो) ओह, हेडा. तू खरोखरर् बहुमोल आहेस! फक्त विर्ार कर!

ब्रॅकः

छान, गुड-बाय, गुड-बाय, लेडीज.

लव्हबगिः

(खाली िाकू न त्याांर्ा वनरोप घेतो.) वशिाय जिळ जिळ दहा िाजलेत.
(ब्रॅक, लव्हबगि आवण टेसमन हॉलच्या दरिाज्यातून बाहेर जातात.
त्यार्िेळी बटाि आतल्या रूममधून पेटविलेला ददिा घेऊन येते, जो ती
ड्रॉईंगरूमच्या टेबलािर ठे िते. ती आली तशीर् बाहेर जाते.)

सौ.एल्व्हस्टेडः(जी उभी रावहली आहे आवण रूममध्ये अस्िस्थपणे फे ऱ्या मारतेय.) हेडा,

हेडा, कोठे होणार आहे ह्यार्ा शेिट?
हेडाः

दहा िाजलेत—नांतर ते येतील. मी त्याांना बघू शकते. द्राििेल के सात
माळलेल्या प्रमाणे टिटिी असलेला जुना वमत्र....

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, ओह, मी सुद्धा अशीर् अपेिा करते.

हेडाः

आवण मग, तू बघ, मग ते स्ितः स्ितःिर ताबा वमळितील. नांतर उििररत
आयुष्य ते एक मुक्त स्ितांत्र व्यक्ती म्हणून घालितील.

सौ.एल्व्हस्टेडःओह होय, हे देिा...जर फक्त ते परत आले, नुकतीर् तू कल्पना के ल्यागत.

हेडाः

ते येतील...अगदी बरोबर तसेर्! (ती उभी राहते आवण वतच्या जिळ
जाते.) तुला जेव्हढा सांशय घ्यायला आिडेल त्याबद्दल तेिढा तू घेऊ
शकतेस. माझा त्याांच्यािर विश्वास आहे आवण आता आपण प्रयत्न
करूया...

सौ.एल्व्हस्टेडःह्या साऱ्या गोष्टींच्या पाठीमागे काहीतरी आहे, हेडा.

हेडाः

खरां र्, आहे काहीतरी तेथे. माझ्या आयुष्यात मला एकदातरी असां िाटतां
की मानिी प्रारब्धािर माझी सत्ता असािी.

सौ.एल्व्हस्टेडःपण खात्रीने तुझी सत्ता आहेर् ना आधी?

हेडाः

नाही माझी, आवण तशी सत्ता माझ्याजिळ कधीर् नव्हती.

सौ.एल्व्हस्टेडःपण तुझ्या निऱ्याबद्दल का?

हेडाः

काय व्यिहार—सौदा होता तो. ओह, जर तू फक्त मला समजू शकली
असतीस की मी दकती दयनीय आहे आवण प्राक्तनाने तुला दकती सांपन्न
बनविले आहे. (उत्कटतेने बाहू पसरून वतला दृढ आनलांगन देते.) मला
िाटतां तुझे के स जाळू न टाकािेत, मग काहीही होिो.

सौ.एल्व्हस्टेडःजाऊ दे मला! जाऊ दे, मला भीती िाटतेय तुझी, हेडा!

बटािः

(दोन दरिाजाांमध्ये) डायननांग रूममध्ये र्हा ठे िला आहे, मॅम.

हेडाः

खूप छान, येतोय आम्ही.

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, नाही, नाही! त्यापेिा मी एकट्याने घरी जाणां योग्य! लगेर्र्!

हेडाः

मूखिपणा! सििप्रथम तू एक कप र्हा घे, तू वबनडोक छकु ली. आवण मग
बरोबर दहा िाजता इलटि लव्हबगि येथे येतील—के सात माळलेल्या
द्राििेलींसह.
(ती एल्व्हस्टेडला जिळ जिळ दरिाज्यामध्ये जोराने लोटते.)

अांक वतसरा
टेसमनर्ी रूम. मधल्या दरिाज्याच्या मागाित आवण कार्ेच्या दरिाज्यािर
पडदे खेर्लेले आहेत. ददव्यार्ी ज्योत अधििट कमी के लेली आहे, आवण त्यािर झाकण
असून ददिा टेबलािर जळतोय. र्ुलीर्ा दरिाजा बाजूने उघडा असून तेथे आग
जळतेय जी आता विझत आलीय.
सौ.एल्व्हस्टेडः(वतने मोठी शाल अांगाभोिती गुांडाळली आहे. वतर्े पाय पायटेकण्यािर

असून ती र्ुलीजिळ बसली आहे, आरामखुर्ीत रे लली आहे, हेडाने पूणि
कपडे घातलेले असून ती सोफ्यािर झोपली आहे. सोफ्यार्े ब्लँकेट वतने
पाांघरले आहे. काही विरामानांतर, अर्ानक खुर्ीिर ताठ बसते आवण
उत्सुकतेने ऐकते. मग कां टाळू न पुन्हा खुर्ीत रे लते ि कण्हते.) अजून
नाही!- ए देिा- हे देिा- अजूनही नाही! (बटाि सािधपणे कु णालाही कळू
न देता हॉलच्या दरिाज्यातून आत येते. वतच्या हातात पत्र आहे. िळू न
उत्सुकतेने कु जबुजते.) ठीक, कु णी आलांय का?
बटािः

(हळु िारपणे) होय, एक मुलगी आली होती आवण नुकतेर् पत्र देऊन
गेली.

सौ.एल्व्हस्टेडः(झटकन वतर्ा हात पकडीत) पत्र! दे मला ते!

बटािः

नाही, हे डॉक्टर टेसमनसाठी आहे मॅम.

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, खरां का?

बटािः

हे वमस् टेसमनच्या मोलकरणीने आणून ददले. हे मी येथे टेबलािर ठे िते.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, कर तसां.

बटािः

(पत्र खाली ठे िीत) मला िाटतां ददिा मालिून टाकलेलां उत्तम. त्यार्ा धूर
वनघतोय.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, विझिून टाक. आता लगेर् उजाडेलर्.

बटािः

(ददिा विझिीत) आधीर् उजाडलांय मॅम. मोठा सूयिप्रकाश.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय मोठां उजाडलांय! आवण कु णीर् आलां नाही परत.

बटािः

ओह, ब्लेस यू मॅम... मला ठाऊक होतां असां घडेल म्हणून.

सौ.एल्व्हस्टेडःतुला ठाऊक होतां?

बटािः

होय, जेव्हा मी बवघतलां की कु णी एक खात्रीशीर व्यक्ती गािात परत
आली आवण ती त्याांच्यासोबत गेली. कारण त्या सद्गृहस्थाबाबत पूिी
पुरेसां ऐकलेलां आहे. त्याविषयी काय अपेिा करािी हे आपल्याला ठाऊक
आहे.

सौ.एल्व्हस्टेडःइतकां मोठ्याने बोलू नकोस. नाहीतर आपण सौ. टेसमनला जागां करू.

बटािः

(सोफ्याकडे बघते आवण वनःश्वास सोडते) ओ, गरीब वबर्ारी.... वतला
झोपू दे. काही सरपण टाकलां असतां मी आगीत तर?

सौ.एल्व्हस्टेडःथँक्स, माझ्यासाठी तरी नको.

बटािः

ओह ठीक तर.... (ती हॉलच्या दरिाज्यातून हळू र् बाहेर जाते.)

हेडाः

(दरिाजा बांद करण्याच्या आिाजाने जागी होते आवण िर बघते) काय
होतां ते...?

सौ.एल्व्हस्टेडःती मोलकरीण होती फक्त—

हेडाः

(सभोिती बघत) ओह, आपण येथे आहोत तर—! होय, आत्ता आठिलां
(सोफ्यािर ताठ बसते, स्ितः आळोखे वपळोखे देते आवण वतर्े डोळे
र्ोळते) दकती िाजले आत्ता थाया?

सौ.एल्व्हस्टेडः(वतच्या घड्याळाकडे बघते) आत्ता सात िाजून गेलेत.

हेडाः

माझा निरा के व्हा परत आला?

सौ.एल्व्हस्टेडःते आले नाहीत.

हेडाः

ते अजूनही घरी परतले नाहीत?

सौ.एल्व्हस्टेडःकु णीही आलांर् नाही मुळी.

हेडाः

आवण आपण येथे जागे राहून, बसून त्याांर्ी िाट बघत होतो र्ार
िाजेपयांत!

सौ.एल्व्हस्टेडः(हात वपळिटीत) आवण दकती, कशी िाट पावहली मी त्याांर्ी!

हेडाः

(जाांभई देते आवण तोंडािर हात ठे िून बोलते) ओह, छान... आपण त्या
त्रासापासून िार्ू शकलो.

सौ.एल्व्हस्टेडःत्यानांतर तुला थोडीशी तरी झोप लागली होती का?

हेडाः

ओह, होय, मी छान गाढ झोपली होती. तुला नाही आली का झोप?

सौ.एल्व्हस्टेडःवनवमषाधिही नाही! मी झोपूर् शकले नाही, हेडा! पूणिपणे अशक्य होतां

ते.
हेडाः

(उठते आवण वतच्याकडे जाते) तेर्, तेर्, तेर्! काळजी करण्यासारखे
काहीही नाही. मी अगदी सांपूणितया ठीक पाहू शकते की काय घडलांय ते.

सौ.एल्व्हस्टेडःअसां, काय घडलांय मग? कृ पा करून साांग ना मला ते!

हेडाः

ठीक, साहवजकर्, त्याांनी त्याांर्ां काम आत्तापयांत र्ालू ठे िलां असणार
वमस्टर ब्रॅककडे...

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, ओ गॉड... मी गृहीत धरून र्ालते त्याांनी तसेर् के ले असणार. पण

तरीसुद्धा...
हेडाः

आवण मग, अथाितर् टेसमनला मध्यरात्री घरी येऊन घांटी िाजिण्यार्ी
आवण मध्यरात्री गोंगाट करण्यार्ी इच्छा नसािी. (हसते.) कदावर्त
त्यार्ी आपल्यासमोर येण्यार्ी मनोिृत्ती नसािी- तत्िणी नशेतल्या
आनांदात.

सौ.एल्व्हस्टेडःपण हेडा वडयर, कोठे गेले असािेत ते?

हेडाः

स्पष्टर् आहे ते. त्याांच्या आत्याकडे जाऊन तेथेर् झोपले असािेत. त्याांनी
त्याांर्ी जुनी रूम अजूनही ठे िली आहे.

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, ते त्याांच्यासोबत राहूर् शकत नाहीत. कारण थोड्या िेळापूिीर्

वमस् टेसमनकडू न त्याांच्यासाठी एक पत्र आले आहे. ते पहा तेथे आहे.
हेडाः

खरां का? (पत्रािरील पत्ता बघत) होय, हे वनवितर् ज्युलीआत्याकडू न
आले असणार, हे वतर्ेर् हस्तािर आहे. ठीक, मग ते जजच्या जागेतर्
रावहले असणार आवण इलटि लव्हबगि तेथे बसून त्याांना िार्ून दाखिीत
असणार- त्याांच्या के सातील द्राििेलीसह. तू खरोखरर् भोळसट छकु ली
आहेस, थाया.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, मला िाटतां खरोखर मी तशी आहे.

हेडाः

आवण तू प्राणाांवतक थकलेली ददसतेय.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, मी प्राणाांवतक थकलेली आहे खरी.

हेडाः

आवण मी साांगेन तसां तुला करािां लागेल. तुला माझ्या रूममध्ये जाऊन
माझ्या बेडिर थोडांसां झोपािां लागेल.

सौ.एल्व्सस्टेडःओह, नाही, नाही....काहीही झाले तरी मी झोपणार नाही.

हेडाः

होय, तुला झोपािां लागेल.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय पण, खात्रीने तुझा निरा लिकरर् घरी परतणारर् आवण मग मला

बाहेर जािां लागेल—लगेर्र्...
हेडाः

हरकत नाही. ते आल्यािर मी तुला कळिीनर्.

सौ.एल्व्हस्टेडःठीक, तू तसां आश्वासन देतेस मला, हेडा?

हेडाः

होय, तू खात्रीने विश्वास ठे ऊ शकतेस मी तसां करीन. दरम्यानच्या
काळात तू फक्त आत जा आवण झोप.

सौ.एल्व्हस्टेडःथँक यू, मी प्रयत्न करीन मग. (ती आतील रूममध्ये जाते.)

(हेडा कार्ेच्या दरिाजाजिळ जाऊन पडदा ओढते. ददिसार्ा मोठा
सूयिप्रकाश आत येतो....ती छोटासा हात-आरसा वलवहण्याच्या
टेबलािरून घेते, त्यात बघून वतर्े के स नीटनेटके करते. नांतर ती हॉलच्या

दरिाजाजिळ जाऊन बेल िाजविते. काही िणानांतर बटाि दरिाजात
येते.)
बटािः

तुम्हाला काही हिां होतां का मॅम?

हेडाः

होय; तू र्ुलीत थोडां अवधक सरपण टाकायलार् हिां. थांडीने मला हुडहुडी
भरलीय.

बटािः

बापरे ...ताबडतोब मॅम....मी पेटविते पुन्हा. (ती विझलेल्या वनखाऱ्याांिर
सरपण टाकते, थाांबते आवण कानोसा घेते.) प्रिेश द्वारािरर्ी बेल
िाजतेय, मॅम.

हेडाः

मग जा दरिाजाकडे. मी र्ुलीकडे बघते.

बटािः

लिकरर् पेट घेईल ते. (ती हॉलच्या दरिाजातून बाहेर जाते. हेडा
पायटेकण्यािर गुडघे िाकविते आवण र्ुलीत सरपणार्े तुकडे टाकते.
थोड्या विरामानांतर, जॉजि टेसमन हॉलमधून प्रिेश करतो. तो थकलेला
आवण काहीसा नर्ांताक्राांत िाटतो. तो मधल्या दरिाज्याच्या रस्त्याने
र्ोरपािलाांनी जातो आवण पडद्यातून वनसटण्याच्या बेतात असतो.)

हेडाः

(र्ुलीजिळ, िर न बघता) गुड मॉर्नांग.

टेसमनः

हेडा! (वतच्याजिळ जातो) पण हे काय? तू खूपर् लिकर जागी झालीस?
अां?

हेडाः

होय, मी ह्या सकाळी लिकरर् जागी झालेय.

टेसमनः

आवण मला वनवित असां िाटलां होतां की तू अजूनही झोपलेली असशील.
कल्पना कर हेडा!

हेडाः

मोठ्यानां बोलू नका. सौ.एल्व्हस्टेड माझ्या रूममध्ये विश्राांती घेताहेत.

टेसमनः

सौ. एल्व्हस्टेड रात्रभर येथेर् होत्या?

हेडाः

होय, कारण त्याांना घ्यायला कु णीर् आलां नव्हतां.

टेसमनः

नाही, मला िाटलांर् होतां नाही.

हेडाः

(र्ुलीर्ा दरिाजा बांद करते आवण उभी राहते.) ठीक, आवण वमस्टर
ब्रॅकसोबत तुमर्ा िेळ छान गेला का?

टेसमनः

तू माझी काळजी करीत होतीस का? अां?

हेडाः

अरे देिा नाही....स्िप्नात सुद्धा नाही. पण मी विर्ारतेय की तुमर्ा िेळ
र्ाांगला गेला का?

टेसमनः

िाईट नाही. काहीसा मौजेर्ा वनदान. माझ्याबाबतीत बहुत करून
सुरूिातीला. कारण इलटि त्याच्या पुस्तकातील काहीसां माझ्यासाठी
िार्त होता. आम्हाला तासाभरापेिा जास्त िेळ घेता आला. फक्त
कल्पना कर! आवण ब्रॅकला बरीर् व्यिस्था बघािी लागली. पण मग
इलटिने माझ्यासाठी िार्न के ले.

हेडाः

(टेबलाच्या उजव्या बाजूस खाली बसत.) ठीक, आता मला त्याबद्दल
साांगा.

टेसमनः

(र्ुलीच्या बाजूस पायटेकण्यािर बसतो.) ओह हेडा, तुला त्यार्ी कल्पना
नाही. ते खूपर् छान म्हणून वसद्ध होणार आहे. आत्तापयांत असां कधीर्
न वलवहलां गेलेलां ते असामान्य पुस्तकाांपैकी एक असणार बहुधा. विर्ार
कर त्यार्ा!

हेडाः

होय, होय, मला काही त्याबद्दल पिाि नाही....

टेसमनः

मला एक गोष्ट मान्य करायलार् हिी, हेडा. जेव्हा त्याने माझ्यापुढे
िार्न के ले तेव्हा सांपूणितया घृणास्पद भािना माझ्यापुढे स्पष्ट झाल्या.

हेडाः

घृणास्पद?

टेसमनः

मी बसलो आवण मत्सर करू लागलो इलटिर्ा की तो हे वलवहण्यात दकती
कु शल आहे. विर्ार कर, हेडा!

हेडाः

होय, होय मी विर्ार करतेय.

टेसमनः

आवण मग विर्ार के ल्यास दकती वतरस्करणीय गोष्ट आहे ही—की तो
त्याच्या साऱ्या नैसर्गिक देणग्याांसह, शेिटी माणसातून उठलेला असािा,
काहीही झाले तरी.

हेडाः

तुमच्या म्हणण्यार्ा अथि, मी असा गृहीत धरते की इतर लोकाांपेिा
त्याांच्यात अवधक धैयि ि नहांमत आहे.

टेसमनः

ओह, मुळीर् नाही—मला म्हणायर्ांय की नेमस्तपणार्ा आनांद घेण्यात
तो असमथि आहे.

हेडाः

ठीक, आवण काय घडलां मग....अखेरीस?

टेसमनः

होय, ठीक बहुधा मी त्यार्े िणिन, मद्यपान करून स्िैर नधांगाण्यार्ी
मेजिानी असे करीन, हेडा.

हेडाः

त्याांच्या डोक्यात द्राििेलींर्ी पाने होती का?

टेसमनः

द्राििेलीर्ी पाने? नाही, नाही मी असलां काही बवघतलां नाही. पण
त्याच्या कलाकृ तीसाठी त्याला ज्या स्त्रीने प्रेरणा ददली वतच्या सन्मानाथि
लाांबलर्क भरकटलेले व्याख्यान ददले. होय, तीर् त्यार्ी अवभव्यक्ती
होती.

हेडाः

त्याने वतर्े नाि साांवगतले का?

टेसमनः

नाही, त्याने साांवगतले नाही. पण मला असां िाटत होतां त्या सौ.
एल्व्हस्टेड असाव्यात, तू िाट बघ.

हेडाः

ओह, ठीक...तुम्ही त्याांना कु ठे सोडलांत, मग?

टेसमनः

शहरात

जाताना

मागेर्,

आम्ही

अलग

झालो...आमच्यापैकी

शेिटर्ा....सारे एकत्रर् आवण ब्रॅक सुद्धा आमच्याबरोबर थोडी ताजी
हिा खायला आला होता. आवण इलटि सुरवितपणे घरी गेला की नाही
यार्ी खात्री करायर्ी होती. कारण तो थोडी जास्तर् प्यायलेला होता!
हेडाः

मला िाटलांर् होतां.

टेसमनः

पण त्यातही विलिण घडलां, हेडा. ककां िा काहीसां लज्जास्पद, असांर्
म्हणेन मी. मला—मला जिळ जिळ शरम िाटते इलटि बद्दल तुला
साांगण्यार्ी.

हेडाः

ओह, पुढे साांगा...

टेसमनः

ठीक, जसां आम्ही मागे गेलो, बघ मी इतराांच्या थोडांसां मागे रावहलो.
फक्त एक ककां िा दोन वमवनटाांसाठी. बघ तू.

हेडाः

होय, होय, पण पुढे काय?

टेसमनः

आवण मग, मी त्याांना पुन्हा गाठण्यार्ी घाई के ली. आवण रस्त्याच्या
कडेला मला काय ददसले असेल, अां?

हेडाः

नाही, मला कसां कळणार?

टेसमनः

ह्याबाबतीत कु णाला काहीही साांगू नकोस, हेडा. समजलां ना तुला. तसां
मला आश्वासन दे, इलटिसाठी. (त्याच्या कोटाच्या वखशातून पेपसिर्े
पासिल काढतो.) फक्त विर्ार कर! मला हे सापडलां.

हेडाः

हेर् ते पासिल ना जे काल त्याांच्या जिळ होतां?

टेसमनः

तेर् हे.

हेडाः

हे तेर् तर नाही ना जे काल त्याांच्याजिळ होतां?

टेसमनः

अगदी बरोबर, तेर् हे. हे त्यार्े सांपूणितया मौल्यिान अतुलनीय
हस्तवलवखत आहे. आवण तो गेला आवण त्याने ते हरिले—काहीही लि
न देता. तू कल्पना करू शकतेस का, हेडा! दकती क्लेशकारक---

हेडाः

पण तुम्ही ते लगेर्र् त्याांना परत का के ले नाही?

टेसमनः

नाही, ते ज्या वस्थतीत होते त्या वस्थतीत त्याांना ते परत करायर्ां मला
धाडसर् झालां नाही.

हेडाः

आवण तुम्हाला ते सापडलां याबाबतीत तुम्ही कु णालार् साांवगतलां नाही.

टेसमनः

खवर्तर् नाही. मी ते कधीही करणार नाही इलटिसाठी.

हेडाः

म्हणजे मग तुमच्याजिळ इलटिर्ां हस्तवलवखत आहे हे कु णालार् ठाऊक
नाही तर.

टेसमनः

आवण कु णालार् ते कळायला नको.

हेडाः

नांतर तुम्ही त्याबद्दल त्याच्याशी काय बोललात?

टेसमनः

मी नांतर त्याच्याशी मुळीर् बोललो नाही. सांधीर् वमळाली नाही तशी.
शहराच्या काठािर जसे आम्ही पोहोर्लो ते आवण त्याांच्या बरोबरर्े
दोघेजण आमच्यापासून गायब झाले. कल्पना कर!

हेडाः

खरोखर! त्याांनी त्याांना घरीर् नेले असणार मग.

टेसमनः

होय, असां ददसतां की त्याांनी तसां के लां असणार आवण ब्रॅक सुद्धा गेले.

हेडाः

आवण तेव्हापासून तुम्ही कोठे होता?

टेसमनः

ओह, मी त्याांच्या काही लोकाांबरोबरर् गेलो, आवण त्याांच्यापैकी एका
सोबत्याने त्याच्या घरी सकाळर्ी कॉफी घेण्यासाठी नेले ककां िा रात्रीर्ी
कॉफी, तसांर् म्हटलेलां योग्य होईल. अां? पण ज्यािेळी मी थोडी विश्राांती
घेतली आवण गरीब वबर्ाऱ्या इलटिलाही झोपू ददलां होतां, मला हे त्याला
परत करायलार् हिां.

हेडाः

(हेडा त्या कागदाच्या गठ्ठ्ठ्यासाठी हात पुढे करते.) नाही—देऊ नका
त्याांना ते! म्हणजे मला म्हणायर्ांय एिढी घाई करू नका. आधी मला ते
िार्ू द्या.

टेसमनः

हेडा वडयरे स्ट, नाही. परमेश्वरा मी ते करू शकत नाही.

हेडाः

तुम्ही करू शकत नाही?

टेसमनः

नाही. का, तू फक्त कल्पना करू शकत नाही का, की जेव्हा तो उठे ल आवण
हस्तवलवखत हरिल्यार्ी त्याला जाणीि होईल तेव्हा त्याला दकती
यातना होतील यार्ी. त्याच्या जिळ त्यार्ी दुसरी प्रत नाही, तुला
ठाऊक आहे. त्याने स्ितःर् मला ते साांवगतले होते.

हेडाः

(भेदक दृष्टीने त्याच्याकडे बघत) अशी गोष्ट पुन्हा वलवहली जाऊ शकत
नाही का?

टेसमनः

नाही, मला नाही तसां िाटतां की असां काही होईल. हा एक प्रेरणेर्ा भाग
आहे, ठाऊक आहे तुला?

हेडाः

होय, खवर्तर्, मला िाटतां तसांर् आहे. (वनष्काळजीपणे) ओह, ओघाने
आले म्हणून साांगते—तुमच्यासाठी एक पत्र आले आहे.

टेसमनः

नाही, खरां र्--?

हेडाः

(त्याच्या हातात देत) ते सकाळी लिकरर् आले.

टेसमनः

वडयर, ज्युली आत्याकडू न! काय असािां त्यात? (दुसऱ्या वतिईिर तो
हस्तवलवखत ठे ितो, एन्व्हलप उघडतो. दृष्टीिेप टाकतो आवण उडी
मारतो.) ओह, हेडा....ती वलवहतेय की गरीब वबर्ारी आांटी ररना
मृत्यूच्या टोकािर आहे!

हेडाः

ठीक, ही अपेिा होतीर्.

टेसमनः

आवण जर मला वतला पुन्हा बघायर्े असल्यास, मला घाईने जायला हिे.
मी झटकन जायला हिे लगेर्.

हेडाः

(वस्मत दावबत) फटाफट जाणार तुम्ही? पळत?

टेसमनः

ओ माय वडयरे स्ट हेडा—जर तू फक्त माझ्यासोबत येण्यासाठी तुझ्या
मनार्ा वनधािर के लास तर! फक्त विर्ार कर!

हेडाः

(उभी राहते आवण त्रासून, कल्पनेर्ा वतरस्कार करीत) नाही, नाही,
विर्ारू नका मला. मला आजारपण आवण मृत्यूबद्दल विर्ार करायला
आिडत नाही. अशा प्रकारच्या ओंगळपणार्ी मला दकळस िाटते.

टेसमनः

ठीक, ठीक, मग--! (सभोिती धािाधाि करीत) माझी हॅट—माझा
ओव्हरकोट--? ओ, हॉलमध्ये—ओह, मी आशा करतो की मला फारसा
उशीर व्हायला नको, हेडा! ऐ?
(बटाि हॉलच्या दरिाज्यातून आत येते.)

बटािः

जज ब्रॅक बाहेर उभे आहेत, आत येऊ शकतो का, विर्ारताहेत.

टेसमनः

ह्यािेळेला! नाही मी त्याांना भेटू शकत नाही.

हेडाः

पण मी भेटू शकते. (बटािला) जज ब्रॅकना साांग की, या. (बटाि बाहेर जाते.)
(जलदीने कु जबुजत) ते पासिल, टेसमन! (ती स्टू लािर झडप घालते.)

टेसमनः

होय, दे ते मला!

हेडाः

नाही, नाही, तुम्ही येईपयांत मी ते माझ्याजिळ ठे िते. (ती वलवहण्याच्या
मेजाकडे जाते आवण कपाटाच्या फळीिर ठे िते. टेसमन गोंधळू न उभा
राहतो. घाईत तो हातािर मोजेही घालू शकत नाही. ब्रॅक हॉलमधून आत
येतो. त्याला डोके हलिून सांमती दशिविते.) ठीक, तुम्ही सिाित आधी
हजर होणारी व्यक्ती आहात.

ब्रॅकः

होय, तुम्हाला िाटत नाही का तसां? (टेसमनला) तुम्ही सुद्धा बाहेर
र्ाललात का?

टेसमनः

होय, सहज- आत्याांना भेटायलार् हिां. फक्त विर्ार करा....ती आजारी
आहे. गरीब वबर्ारी मरायला टेकली आहे.

ब्रॅकः

अरे देिा, खरां का? मग माझ्याशी बोलत तुम्ही येथे उभां रहायलार् नको.
ह्या अशा गांभीर िणी.

टेसमनः

होय, मला खरोखरर् घाईने जायला हिे....गुडबाय, गुडबाय!
(तो घाईने हॉलच्या दरिाजाजिळ जातो.)

हेडाः

(ब्रॅकच्या जिळ येत) असां ददसतांय की कालर्ी रात्र तुम्ही तुमच्या घरी
खूपर् आनांदात घालविली आहे, वमस्टर ब्रॅक.

ब्रॅकः

मला कपडे बदलायला सुद्धा फु रसत वमळालेली नव्हती, माय लेडी.

हेडाः

तेिढाही िेळ वमळाला नाही?

ब्रॅकः

तुम्ही बघताहातर्. पण रात्रीच्या विलिण घटनेबद्दल काही साांगत होते
का?

हेडाः

ओह, फारसां नाही. ते कु ठां तरी कॉफी प्यायला गेले होते, हे मला ठाऊक
आहे.

ब्रॅकः

होय, त्या कॉफी पाटी बद्दल मला ठाऊक आहे. इलटि लव्हबगि तेथे नव्हते
असा माझा विश्वास आहे.

हेडाः

नाही, त्याांनी त्याांना आधीर् घरी नेऊन सोडले होते.

ब्रॅकः

टेसमनने सुद्धा?

हेडाः

नाही, पण इतराांपैकी काहींनी, ते म्हणाले.

ब्रॅकः

(वस्मत करीत) जॉजि टेसमन हा एक साधाभोळा प्राणी आहे, सौ. हेडा.

हेडाः

होय, देिाला ठाऊक. मग ह्या सिि गोष्टींमागे काहीतरी आहे का?

ब्रॅकः

होय, कदावर्त असेलही.

हेडाः

ठीक मग, बसा खाली, माय वडयर जज म्हणजे मग तुम्हाला तुमर्ी गोष्ट
साांगता येईल. (ती टेबलाच्या डाव्या बाजूस बसते. ब्रॅक टेबलाच्या बाजूस
वतच्याजिळ बसतो.) ठीक, मग?

ब्रॅकः

माझ्या पाहुण्याांच्या मागािर राहण्यार्ी विशेष कारणे होती ककां िा काही
पाहुण्याांर्ी अांमळसे—गेल्या रात्री.

हेडाः

आवण मला िाटतां इलटि लव्हबगि त्यापैकी एक होते.

ब्रॅकः

मला कबूल करणां भाग आहे, ते होते.

हेडाः

आता तुम्ही खरोखर मला वजज्ञासू बनिताहात.

ब्रॅकः

तुम्हाला ठाऊक आहे का ते आवण इतर ह्याांनी उििररत रात्र कोठे
घालविली, मॅडम हेडा?

हेडाः

जर ती साांगण्यासारखी गोष्ट असेल तर साांवगतली जाऊ शकते, साांगा
मला.

ब्रॅकः

ओह, होय. हे खूप साांगण्यासारखांर् आहे. ठीक, असां िाटतां की ते पूणिपणे
उत्साही असलेल्या स्नेहसांमेलनाला हजर रावहले.

हेडाः

र्ैतन्यपूणि प्रकारच्या?

ब्रॅकः

खूपर् र्ैतन्यपूणि प्रकारातला---

हेडाः

मला अवधक साांगा त्याबद्दल जज ब्रॅक—

ब्रॅकः

लव्हबगि आवण त्यार्प्रमाणे इतराांनासुद्धा आगाऊ आमांत्रण होते. मला
त्या सिि गोष्टींविषयी ठाऊक होते. पण लव्हबगिने ददलवगरी व्यक्त करून
ते नाकारले होते, कारण आता, खवर्तर्, तो अवभनि माणूस झालाय.

हेडाः

एल्व्हस्टेडच्या िर. होय. पण ते गेले तरीसुद्धा?

ब्रॅकः

होय, बघा तुम्ही, मॅडम हेडा, दुदि
ै ाने माझ्या घरीर् स्फू तीने त्याांना
नजांकलां.

हेडाः

होय, मी ऐकलां, तेथेर् त्याांना स्फू ती वमळाली.

ब्रॅकः

खूपर् जोमार्ी स्फू ती, कसांतरी त्याांनी त्याांर्े मन बदलले, अशी मी
कल्पना के ली. कारण दुदि
ै ाने आम्ही माणसे नीवततत्त्िाशी वजतकां
रहायला हिां वततकां एकवनष्ठ नेहमी राहू शकत नाही.

हेडाः

ओह, पण मला खात्री आहे की तुम्ही त्याला अपिाद आहात, जज. पण
लव्हबगिविषयी काय-?

ब्रॅकः

ही मोठी गोष्ट छोटी करून साांगायर्ी म्हणजे—ते मॅडेमॉइझेल
डायनाच्या रूममध्ये उतरले.

हेडाः

मॅडेमॉइझेल डायनाच्या?

ब्रॅकः

ती मॅडेमॉइझेल डायना होती वजने वतच्या वनिडक र्ाहत्याांच्या
ितुिळातील लोक आवण वतच्या मैवत्रणींसाठी स्नेहसांमेलन आयोवजत के ले
होते.

हेडाः

ती लाल के साांर्ी बाई आहे का?

ब्रॅकः

अगदी बरोबर.

हेडाः

गावयके च्या प्रकारातली-

ब्रॅकः

होय- वतच्या फु रसतीच्या िेळात. यावशिाय शवक्तमान वशकारी—
माणसाांर्ी—सौ. हेडा. वतच्याविषयी वनःसांशयपणे तुम्ही ऐकलां
असणारर्. इलटि लव्हबगि त्याच्या उमेदीच्या काळात वतर्ा खूप मोठा
उत्साही समथिक होता.

हेडाः

आवण मग त्यार्ा शेिट कसा झाला?

ब्रॅकः

कमी सलोख्यार्ा. असांख्य प्रेमळ भेटीनांतर ते हातघाईिर आल्यासारखे
ददसले—

हेडाः

लव्हबगि आवण ती?

ब्रॅकः

अगदी बरोबर. त्याने वतच्यािर ककां िा वतच्या वमत्राांिर त्याला
लुबाडल्याबद्दल आरोप के ले. त्यार्े पैशार्े पाकीट ि इतर िस्तू
हरिल्यार्ा त्याने दािा के ला. िास्तितः त्याने भयप्रद प्रसांग आणला
होता असे ददसत होते.

हेडाः

आवण मग त्यार्ा काय पररणाम झाला?

ब्रॅकः

सििसाधारण झोंबाझोंबी ज्यात वस्त्रयाांबरोबर सभ्य गृहस्थाांनी सुद्धा भाग
घेतला अशी. सुदि
ै ाने त्या स्थळी पोलीस आले.

हेडाः

पोलीस सुद्धा?

ब्रॅकः

होय, मला िाटतां तो इलटि लव्हबगिसाठी नुकसानकारक खेळ होईल. िेडा
प्राणी आहे तो.

हेडाः

कसां काय?

ब्रॅकः

त्याांनी दाांडगाईर्ा प्रवतकार के ल्यार्े ददसले—एका हिालदाराच्या
डोक्यात त्याने तडाखा हाणला आवण त्यार्ा कोट मागील बाजूने
फाडला. अखेरीस त्यार्ा मोर्ाि त्याांनी पोलीस स्टेशनमध्ये नेला.

हेडाः

तुम्हाला हे सारां कसां ठाऊक?

ब्रॅकः

खुद्द पोलीसाांकडू न.

हेडाः

(वतच्या स्ितः समोर एकाग्र दृष्टीने बघते.) म्हणजे असे घडले तर. मग
त्याच्या डोक्यात द्राििेली नव्हत्या तर.

ब्रॅकः

द्राििेली, सौ. हेडा?

हेडाः

(वतर्ा आिाज बदलीत) पण साांगा आता मला, जज— इलटि लव्हबगिच्या
हालर्ालींर्ा इतक्या काळजीपूििक मागोिा घेण्यार्े कारण काय?

ब्रॅकः

सििप्रथम म्हणजे ते सरळ माझ्या घरून पोलीस कोटाित जािे ही
माझ्यासाठी साधी गोष्ट नव्हती.

हेडाः

हा खटला कोटाित जाईल का, मग?

ब्रॅकः

खवर्तर्, मला यार्ा फारसा त्रास होणार नाही...पण आपल्या कु टुांबार्ा
आप्तस्िकीय ह्या नात्याने त्याच्या रात्रीच्या मदुम
ि कीविषयी घडलेले सिि
तुला आवण टेसमनला साांगण्यास मी बाांधील आहे.

हेडाः

का म्हणून जज ब्रॅक?

ब्रॅकः

मला खूपर् मुत्सद्दी सांशय आहे की त्याांर्ा हेतू असा आहे की तुमर्ा एक
प्रकारर्ा आडोसा म्हणून उपयोग करािा.

हेडाः

का, कशामुळे तुम्हाला ही कल्पना आली?

ब्रॅकः

ओह, अरे देिा....आपण आांधळे नाहीत, माय लेडी. तुमच्या डोळ्याांर्ा
िापर करा. सौ. एल्व्हस्टेड हे शहर पुन्हा सोडण्यात घाई करणार नाही.

हेडाः

ठीक, जर त्या दोघाांमध्ये काही असेल तर मला िाटतां त्याांच्याकडे भरपूर
जागा आहेत जेथे ते भेटू शकतात.

ब्रॅकः

एक सुद्धा घर नाही. पूिीप्रमाणेर् येथून पुढे प्रत्येक प्रवतवष्ठत घर इलटि
लव्हबगिसाठी बांद राहील.

हेडाः

आवण माझां सुद्धा रहायला हिांर्, असां तुम्हाला म्हणायर्ांय का?

ब्रॅकः

होय, मी मान्य करतो की ही सभ्य व्यक्ती अवनबांधपणे येथे ये जा करीत
रावहली तर ते मला खूपर् त्रासदायक होणार आहे. जर तो एक आगांतुक,
एक अप्रस्तुत म्हणून जुलूम जबरदस्तीने आत—

हेडाः

वत्रकु टात?

ब्रॅकः

अगदी बरोबर. हे बहुधा मला घराबाहेर काढण्यासारखे आहे.

हेडाः

(त्याच्याकडे वस्मत करुन बघत.) म्हणजे खुराड्यातील एकटा एक कोंबडा
तुम्हाला व्हायर्े आहे असे म्हणाना.

ब्रॅकः

(हळू र् मान हलवित खालच्या आिाजात) होय, तोर् माझा उद्देश आहे.
मी अखेरपयांत लढेन... माझ्या स्िाधीन असलेल्या गोष्टींबरोबर.

हेडाः

(वतर्े वस्मत लोपते) वनणिय ककां िा कृ ती करण्यार्ी िेळ येऊन ठे पतार् तू
खरोखरर् धोकादायक माणूस होतोस.

ब्रॅकः

तुम्हाला तसां िाटतां?

हेडाः

होय, मी आता तसा विर्ार करायला सुरूिात के ली आहे. मी अगदी
मनापासून तुमर्ी आभारी आहे की तुमर्ी पकड, ताबा ककां िा प्रभाि
माझ्यािर नाही, आवण माझी इच्छा आहे ते कधीर् होणार नाही अशी.

ब्रॅकः

(सांददग्धतेने हसत) ओह येस, माय लेडी... तुम्ही कदावर्त त्याबाबतीत
बरोबर असाल. कु णास ठाऊक, अशा बाबतीत मी समथि असेन... एका
गोष्टीत ककां िा दुसऱ्या गोष्टीत.

हेडाः

आता येथे, वमस्टर ब्रॅक. याने असां सूवर्त होतांय की तुम्ही बहुधा जणू
काही मला धमकी देत होतात.

ब्रॅकः

(उठत) ओह, तसे मुळीर् नाही! हा वत्रकोण... काहीही झाले तरी सुरवित
आवण स्ियांसेिकाकडू न सांरवित आहे.

हेडाः

येथे आपण सहमत आहोत.

ब्रॅकः

ठीक, आता मी साांवगतलां जे मला साांगायर्ां होतां ते सिि, मला पुन्हा
शहरात जाणां उत्तम. गुडबाय, सौ. हेडा. (तो कार्ेच्या दरिाज्याकडे
जातो.)

हेडाः

(उठत) तुम्ही गाडिनमधून जाणार आहात काय?

ब्रॅकः

होय, मला ते अवधक जिळर्ां िाटतां.

हेडाः

होय, आवण हा मागर्ा मागिसुद्धा आहे.

ब्रॅकः

दकती खरां बोललात. मी मागच्या मागािच्या विरूद्ध नाही. काही वनवित
िेळेला ते कु तूहलजनकही असतात.

हेडाः

तुम्हाला म्हणायर्ांय कु णीतरी गोळ्या झाडण्यार्ी प्रॅवक्टस करीत असेल
तेव्हा?

ब्रॅकः

(दरिाज्यात वतच्याकडे बघून हसत) लोक त्याांच्या पाळीि कोंबड्यािर
गोळ्या झाडत नसतात!

हेडाः

(तीसुद्धा हसते) मला अांदाजे िाटत नाही. जेव्हा फक्त तो एकर् असेल—
(ते हसत मान हलिीत एकमेकाांना गुडबाय करतात. तो बाहेर जातो. ती
त्याच्या मागे दरिाजा बांद करते. हेडा काही िण उभी राहते, आता
गांभीर होते, आवण बाहेर बघते. ती नांतर ओलाांडून पवलकडे जाते आवण
पडद्यामधून आतील रूमकडे कटाि टाकते. वलवहण्याच्या टेबलाकडे
िळते, पुस्तकाांच्या उघड्या कपाटातून लव्हबगिर्े पाकीट काढते, आवण
पुस्तक काढू न उघडू न पान उलटणार तोर् बटािर्ा कु णाशीतरी हॉलमध्ये
मोठ्याने बोलण्यार्ा आिाज येतो. हेडा िळते आवण ऐकते. ती
घाईघाईने ते पाकीट पुस्तकासह ड्रॉिरमध्ये ठे िते, कु लूप लािते आवण
इांकस्टँडिर दकल्ली ठे िते. इलटि लव्हबगि ओव्हरकोटसह हातात हॅट

असलेला, हॉलर्ा दरिाजा जोरात लोटून आत येतो. तो अस्िस्थ आवण
उतािीळ ददसतो.)
लव्हबगिः

(हॉलकडे िळतो) आवण मी तुला साांगतोय, मला आत जायलार् हिे, मी
जाईन, ऐकते आहेस ना तू माझां? (तो दरिाजा बांद करतो, हेडाला
बघतो, ताबडतोब स्ितःला सािरतो आवण िाकू न नमस्कार करतो.)

हेडाः

(वलवहण्याच्या

टेबलाकडू न)

ठीक,

वमस्टर

लव्हबगि,

थायाला

बोलािण्यात तुम्हाला थोडा उशीर झालाय.
लव्हबगिः

ककां िा खूपर् लिकर, आवण तुम्हाला बोलािण्यात, िमा करा मला.

हेडाः

तुम्हाला कसां मावहत की ती अजूनही माझ्यासोबत आहे म्हणून?

लव्हबगिः

ती राहत होती त्या वनिासस्थानातील लोकाांनी साांवगतले की ती रात्रभर
बाहेरर् होती.

हेडाः

(लांबितुिळाकार टेबलाकडे जात) त्या वनिासस्थानातील लोकाांनी असे
म्हटले तेव्हा त्याांच्याकडे तुम्ही बवघतले का?

लव्हबगिः

(वतच्याकडे वजज्ञासूपणे बघत) त्याांच्याकडे पावहलांत का?

हेडाः

मला म्हणायर्ांय, ते काही विलिण विर्ार करताना ददसले का?

लव्हबगिः

(अिवर्तपणे आकलन होत) ओह, होय, खवर्तर्! ते खरां आहे. मी वतला
फरफटत खाली नेतो! पण असां जेव्हा घडलां तेव्हा माझां कशाकडेर् लि
नव्हतां... टेसमन अजून अांथरूणातून बाहेर पडले नाहीत िाटतां.

हेडाः

नाही, मला तसां िाटत नाही.

लव्हबगिः

के व्हा आले ते घरी?

हेडाः

खूप उशीरा.

लव्हबगिः

त्याांनी तुम्हाला काही साांवगतलां का?

हेडाः

होय. मला कळले की तुम्ही पराकाष्ठेर्ी मौज लुटली, सायांकाळी, जज
ब्रॅककडे?

लव्हबगिः

फार नाही काही!

हेडाः

मला नाही तसां िाटत. तथावप, मला खूपर् भयांकर झोप येत होती—
(आतील खोलीच्या पडद्यामधून सौ.एल्व्हस्टेड आत येते.)

सौ.एल्व्हस्टेडः(त्याच्याकडे धाित जात) ओह, इलटि! शेिटी—!

लव्हबगिः

होय, सरतेशेिटी. आवण खूप उशीरा.

सौ.एल्व्हस्टेडः(उत्सुकतेने त्याच्याकडे बघते.) का बरां उशीरा?

लव्हबगिः

सारां काही सुद्धा उशीरा झालांय आता. मी सांपलोय.

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, नाही, नाही...असां बोलू नका!

लव्हबगिः

तू सुद्धा तसांर् म्हणशील जेव्हा तू ऐकशील—

सौ.एल्व्हस्टेडःमला काही एक ऐकायर्ां नाही!

हेडाः

कदावर्त तुम्हाला एकट्याने वतच्याशी बोलणां अवधक आिडेल? जर तसां
असेल तर मी जाते येथून तुम्हाला सोडू न.

लव्हबगिः

नाही, थाांब—तू सुद्धा. मी विनांती करतो की तू थाांबािांस.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, पण मला काही एक ऐकायर्ां नाही, साांगून ठे िते तुम्हाला.

लव्हबगिः

हे काही काल रात्रीच्या धाडसाबद्दल मला बोलायर्ां नाही.

सौ.एल्व्हस्टेडःकाय आहे मग ते--?

लव्हबगिः

हे एिढर्ां आहे की आपल्यातलां आता सारां काही सांपलां.

सौ.एल्व्हस्टेडःसिि काही सांपलां!

हेडाः

(अवनच्छेने) मला ठाऊक होतां ते!

लव्हबगिः

कारण माझा तुला काहीसुद्धा अवधक उपयोग होणार नाही, थाया.

सौ.एल्व्हस्टेडःआवण कसां काय तुम्ही वतथां उभां राहू शकता आवण बोलू शकता!

माझ्यासाठी तुमर्ा काहीर् अवधक उपयोग नाही! जशी मी पूिी तुम्हाला
मदत के ली तशी आत्ता करू शकत नाही का? आपण एकवत्रतपणे काम
र्ालू ठे ऊ शकत नाही का?
लव्हबगिः

माझा कु ठलांही काम करण्यार्ा हेतू नाही.

सौ.एल्व्हस्टेडः(हताश होत) मी माझ्या जीिनार्ां काय करािां, मग?

लव्हबगिः

तू तुझां जीिन असांर् काही जगायर्ा प्रयत्न करायला हिा की तू मला
कधीही ओळखत नव्हतीस.

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, पण मी नाही करू शकत तसां!

लव्हबगिः

बघ तू करू शकतेस का ते, थाया. तुला घरी परत जायलार् हिां...

सौ.एल्व्हस्टेडः(बांडखोरपणे) ते मी कधीर् करणार नाही! जेथे तुम्ही असणार तेथे मी

राहण्यार्ी इच्छा करणार! मी स्ितःला असे वपटाळू न लािणार नाही!
मी येथेर् राहीन. तुमच्या सोबतर् राहीन, पुस्तक बाहेर पडेपयांत.
हेडाः

(अधििट मोठ्याने, नर्ांताग्रस्तपणे) ओह, होय...ते पुस्तक!

लव्हबगिः

(वतच्याकडे बघत) माझां आवण थायार्ां पुस्तक—त्यासाठीर् काय ते हे.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, हेर् ते मला जाणिते. आवण म्हणून ते पुस्तक बाहेर येईपयांत

तुमच्याबरोबर राहण्यार्ा माझा हक्क आहे. आदर आवण सन्मानार्ा
तुमच्यािर पुन्हा िषािि झालेला पहायर्ी माझी इच्छा आहे. आवण तो
आनांद—तो आनांद उपभोगण्यात मला तुमच्याबरोबर सहभागी व्हायर्ी
इच्छा आहे.
लव्हबगिः

थाया, आपलां पुस्तक कधीही बाहेर येणार नाही.

हेडाः

ओह,

सौ.एल्व्हस्टेडःकधीर् बाहेर येणार नाही? कधीर् प्रकावशत होणार नाही?

लव्हबगिः

आता ते अशक्य आहे.

सौ.एल्व्हस्टेडः(भयांकर आपत्तीत) लव्हबगि...काय के लां तुम्ही त्या हस्तवलवखतार्ां?

हेडाः

(नर्ांतेने अस्िस्थतेत) होय, ते हस्तवलवखत...?

सौ.एल्व्हस्टेडःकु ठां आहे ते?

लव्हबगिः

ओह, थाया....मला त्याविषयी काहीही विर्ारू नकोस!

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, होय, मला मावहत करून घ्यायर्ांय. मला मावहत करून घ्यायर्ा

अवधकार आहे, ताबडतोब.
लव्हबगिः

ते हस्तवलवखत.....ठीक, मग...मी ते फाडू न टाकलां हजारो तुकड्यात.

सौ.एल्व्हस्टेडः(ककां र्ाळत) ओह, नाही, नाही...!

हेडाः

(अवनच्छेने) पण ते तसां नाही.....!

लव्हबगिः

(वतच्याकडे बघतो) खरां नाही, असां तुला िाटतां?

हेडाः

(स्ितःला सािरून घेत) ओह...ठीक...खवर्तर्. जर तुम्ही स्ितः तसां
म्हणत असाल. पण हे असां सूवर्त करतां की ते असांभि असािां.

लव्हबगिः

हे खरां आहे, तरी सुद्धा.

सौ.एल्व्हस्टेडः(अगवतक होऊन दुःखाने हात झाडीत) अरे देिा, देिा- हेडा, स्ितःर्ां काम

फाडणां तुकडे तुकडे करीत!
लव्हबगिः

मी माझ्या जीिनार्े तुकडे तुकडे के लेत, मग त्यार्प्रमाणे मी माझ्या
कामार्े तुकडे तुकडे का करू नयेत?

सौ.एल्व्हस्टेडःआवण हे तुम्ही काल रात्री के लां.

लव्हबगिः

होय, तू ऐकलांस माझां बोलणां. हजार तुकडे के ले आवण फे कू न ददले खाडीत
इतस्ततः दूरिर. वनदान तेथे, तेथे वनतळ खाऱ्या पाण्यात. प्रिाहाबरोबर
िाहत समुद्राकडे, िाहू दे भरती आवण िादळाबरोबर. आवण काही
कालाांतराने ते बुडून जातील. खोल खोल. जसा मी बुडेन, थाया.

सौ.एल्व्हस्टेडःतुम्हाला ठाऊक आहे का, इलटि, ही जी गोष्ट तुम्ही ह्या पुस्तकाशी के ली

आहे—ती तुम्ही माझ्या उििररत आयुष्याबरोबर के ली आहे. मला असां
िाटेल की तुम्ही माझ्या लहान बाळालार् मारून टाकलांय.
लव्हबगिः

बरोबर आहे तुझां. ते एखाद्या बाळार्ा खून करण्यासारखांर् होतां.

सौ.एल्व्हस्टेडःपण कसां करू शकता हे तुम्ही--! माझां सुद्धा मूल होतां ते.

हेडाः

(जिळ जिळ अमान्य.) ओह, ते मूल.

सौ.एल्व्हस्टेडः(वखन्न अांतःकरणाने श्वास घेते) मग हे सारां सांपलां. होय, होय, मी जातेय

आता, हेडा.
हेडाः

पण तू शहर सोडू न जाणार नाहीस, हो ना?

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, मला स्ितःलार् ठाऊक नाही की मी काय करणार आहे.

माझ्यासमोर साऱ्या गोष्टी अांधःकारमय झाल्यात आता. (ती हॉलच्या
दरिाज्यातून बाहेर जाते.)
हेडाः

(िाट बघत काही िण उभी राहते.) तुम्ही वतला घरी घेऊन जाणार
नाहीत का लव्हबगि?

लव्हबगिः

मी? रस्त्यामधून? म्हणजे लोकाांना कळायला पावहजे ती माझ्या जिळर्
राहते म्हणून?

हेडाः

मला ठाऊक नाही गेल्या रात्री काय झाले ते. पण हे सुधारण्यापवलकडर्े
आहे, नाही?

लव्हबगिः

मी काल रात्री थाांबू शकत नव्हतो. मला ठाऊक आहे ते पुरेसां होतां म्हणून.
पण मुद्दा असा की, मी तशा प्रकारर्ां जीिन जगू शकत नाही. मला पुन्हा
सुरूिात करण्यार्ी इच्छा नाही कधीर् आता. जीिन जगण्यार्ां धैयि,
आवण जीिनाला आव्हान होतां ते वतने माझ्यातर् मोडू न टाकलां.

हेडाः

(वतच्यासमोर सरळ बघत) त्या छोट्या सुांदर छकु लीने माणसाच्या
भविष्याशी खेळ खेळला तर! (त्याच्याकडे बघत) पण तरीही तुम्ही
वतच्याशी वनदियपणे कसे िागू शकलात?

लव्हबगिः

ओह, तुम्ही त्याला वनदिय म्हणू नका!

हेडाः

खूप काळापासून वतच्या हृदयात पूणिपणे भरायर्ां आवण ते उद्ध्िस्त
करायर्ां! त्याला तुम्ही वनदियीपणा म्हणू शकणार नाहीत का?

लव्हबगिः

मी तुम्हाला खरां साांगू शकतो, हेडा.

हेडाः

खरां .

लव्हबगिः

मला िर्न द्या, तुमर्ा शब्द द्या, की मी जे काही तुम्हाला साांगतो ते
थायाला कधीही कळता कामा नये.

हेडाः

मी शब्द देते तुम्हाला त्यासाठी.

लव्हबगिः

गुड. मग मी तुम्हाला साांगेन जे साांवगतलां होतां ते खरां नव्हतां, ती गोष्ट
नुकतीर् तुम्हाला मी आता साांगतोय.

हेडाः

हस्तवलवखताबद्दल.

लव्हबगिः

होय, मी काही त्यार्े फाडू न तुकडे तुकडे के ले नाहीत. ना मी ते खाडीत
फे कले.

हेडाः

ठीक, पण—मग कोठे आहे ते?

लव्हबगिः

मी त्यार्ा अगदी तसार् विध्िांस के ला. वनखालसपणे आवण पूणिपणे,
हेडा.

हेडाः

मला काही समजत नाही.

लव्हबगिः

थाया म्हणाली होती की मी जे काय के ले, ते वतच्यासाठी बाळाला ठार
मारण्यासारखे आहे.

हेडाः

होय—हेर् काय ते ती म्हणाली.

लव्हबगिः

पण त्याच्या बाळाला ठार करणे, बापाने हे करू शकणे फार िाईट नाही.

हेडाः

ते फार िाईट नाही?

लव्हबगिः

नाही. माझां बोलणां वतने ऐकू नये हे सिाित िाईट म्हणून मला वतला हे
ऐकण्यापासून वतर्ा बर्ाि करायर्ी माझी इच्छा आहे.

हेडाः

आवण मग कोणती गोष्ट सिाित िाईट आहे ती?

लव्हबगिः

समजा आता, हेडा, तो माणूस सकाळ होण्यापूिी तीन-र्ार तास आधी
गोंधळाच्या आवण बेबांद ि बदफै ली अिस्थेनांतर घरी आला आवण
म्हणालाः मी इकडे वतकडे, ह्या जागेिरून त्या जागेिर होतो. आवण मी
आपलां बाळ माझ्या सोबत नेलेले आहे—ह्या जागेिरून त्या जागेिर
आवण मी ते बाळ हरितो—वनखालसपणे हरिले. सैतानाला ठाऊक
कु णाच्या हातात ते पडलां, कु णाच्या तािडीत तो सापडला.

हेडाः

ठीक---पण जेव्हा हे सारां म्हटलां गेलां आवण के लां गेलां, तुम्हाला ठाऊक
आहे—हे फक्त एक पुस्तक होतां—

लव्हबगिः

थायार्ा वनमिळ आत्मा त्या पुस्तकात होता.

हेडाः

होय, समजलां मला ते.

लव्हबगिः

आवण तुम्ही हे सुद्धा समजणां शक्य आहे, की ती आवण मी आमच्या
दोघाांसाठी भवितव्य शक्य नाही.

हेडाः

आवण आता तुम्ही काय करायला जाणार आहात, मग?

लव्हबगिः

ह्या सिि गोष्टींर्ा शेिट करणार आहे मी—शक्य होईल तेिढ्या लिकर.

हेडाः

(एक पाऊल जिळ जात) इलटि लव्हबगि, ऐका माझां—तुम्ही तसा प्रयत्न
करणार नाहीत काय—हे सुांदरतेने करण्यार्ा?

लव्हबगिः

सुांदरतेने? (वस्मत करीत) माझ्या के सात द्राििेली सोबत, जसां तू फार
पूिी स्िप्न बघत होतीस तसे—?

हेडाः

नाही, नाही. द्राििेलींिरर्ा विश्वास मी गमािून बसलेय. पण असे
असले तरीही! मधून मधून के व्हातरी एकदासाठी—गुडबाय! तुम्हाला
आता जायलार् हिां—आवण अजून येऊ नका येथे.

लव्हबगिः

गुड-बाय, सौ. टेसमन. आवण जॉजि टेसमनला माझ्या शुभेच्छा दे. (तो
जात असतो इतक्यात)

हेडाः

नाही, थाांबा! तुम्हाला नेण्यासाठी माझ्याजिळ एक स्मरवणका आहे.
(ती वलवहण्याच्या टेबलकडे जाते. ड्रॉिर उघडू न वपस्तुलाांर्ी बॅग काढते.
ती पुन्हा लव्हबगिकडे एका वपस्तुलासह येते.)

लव्हबगिः

(वतच्याकडे बघत) ही ती स्मरवणका आहे?

हेडाः

(हळू र् मान हलवित) तुम्ही ओळखलांय ते? एकदा ह्याच्यानेर्
तुमच्यािर नेम धरला होता.

लव्हबगिः

तू ते िापरािांस मग.

हेडाः

तेर् ते. आता तुम्ही स्ितः ते िापरा.

लव्हबगिः

(छातीजिळच्या वखशात वपस्तुल ठे ित) थँक्स.

हेडाः

आवण सुांदरतेने, इलटि लव्हबगि. िर्न द्या तुम्ही मला तसां.

लव्हबगिः

गुड—बाय, हेडा गॅबलर. (तो हॉलच्या दरिाजाने बाहेर जातो.)
(हेडा काही िण दरिाजाजिळ कान देते. नांतर ती वलवहण्याच्या
टेबलाकडे जाते. हस्तवलवखतार्े पॅकेट बाहेर काढते, कव्हरखाली
डोकािते. अधे अवधक कागद बाहेर काढते, आवण त्याांच्याकडे बघते.
नांतर ती पुढे जाते आवण शेगडीजिळ आरामखुर्ीत बसते—वतच्या
काखेत पॅकेट असते. त्यार्िेळी ती शेगडीर्ा दरिाजा उघडते, नांतर पॅकेट
उघडते.)

हेडाः

(पानाांर्ा सांर् शेगडीत फे कू न स्ितःशीर् पुटपुटते) आता मी तुझे बाळ
जाळू न टाकतेय थाया!—जाळू न टाकतेय त्याला के साांच्या कु रळ्या बटी

(एक/दोन सांर् ती शेगडीत फे कते) तुझां आवण इलटि लव्हबगिर्े बाळ
(उरलेले सिि शेगडीत फे कते) मी जाळू न टाकीत आहे, जाळू न टाकीत आहे
तुमर्े बाळ.

अांक र्ौथा
टेसमनच्या घरातील तीर् रूम. सायांकाळर्ी िेळ आहे. ड्रॉईंगरूम पूणिपणे
अांधारात आहे. आतील रूममधील टेबलािर टाांगता ददिा जळतोय. कार्ेच्या
दरिाजािर पडदे सोडलेले आहेत. हेडा, काळ्या कपड्यात अांधार खोलीत इकडे
वतकडे येरझारा घालतेय. नांतर ती आतल्या रूममध्ये जाते आवण डाव्या बाजूस दूरिर
जाते. वतला वपयानोिरील अनेक स्िर झांकार ऐकू येतात. ती पुन्हा दृष्टीपथात येते.
ड्रॉईंगरूमकडे परत येते. बटाि आतल्या रूममधून उजिीकडू न ददिा घेऊन प्रिेश करते,
जो ती ड्रॉईंगरूममध्ये असलेल्या मांर्ासमोरील टेबलािर ठे िते. रडू न रडू न वतर्े डोळे
लाल झालेले असतात आवण वतच्या कॅ पिर काळी ररबन असते. ती शाांतपणे आवण
सािधपणे उजिीकडे जाते. हेडा कार्ेच्या दरिाजाकडे जाते, पडदा ककां वर्त बाजूला
िर करते, आवण अांधारात टक लािून बघते.
थोड्या िेळानांतर, कु . टेसमन दुःख वनदशिक काळ्या कपड्यात ि हॅट आवण
काळ्या बुरख्यात हॉलमधून येते. हेडा वतच्याकडे जाऊन हात पसरविते.
कु .टेसमनः होय, हेडा. येथे मी दुःखवनदशिक काळे कपडे घातलेत. कारण माझी
गरीब बवहण मृत्यू पािली आहे शेिटी.
हेडाः

मला हे आधीर् ठाऊक होते, आता बघ तू. टेसमनने मला वर्ठ्ठी पाठिली.

कु .टेसमनः होय, त्याांनी तसे िर्न ददले होते तसां ते करतील म्हणून. पण मी ही
तसार् विर्ार करते, की हेडाला—येथे, र्ैतन्यार्े घर—मी वतच्या
मृत्यूर्ी बातमी स्ितः आणायलार् हिी.
हेडाः

खूप उपकार झालेत तुझे.

कु .टेसमनः ओह, ररना, वतने ह्या िणाला तरी मृत्यू पािायला नको होते. हेडार्े घर
हे शोक व्यक्त करण्यार्े स्थान होण्यार्ी ही िेळ नव्हती.
हेडाः

(विषय बदलीत) वतला शाांततेने मृत्यू आला, वमस टेसमन?

कु .टेसमनः ओह, ती शाांततेने ि सुांदरतेने गेली. आवण शब्दात व्यक्त करता येणार
नाही इतकी आनांदी की वतला जॉजिला पुन्हा बघता आले, जेणेकरून
वतला खरोखर त्याला गुडबाय म्हणता आले. कदावर्त ते घरी आले
नाहीत का?
हेडाः

नाही, त्याने वलवहले आहे की तो इतक्या लिकर घरी येणां शक्य नाही.
पण तू खाली बसणार नाहीस का?

कु .टेसमनः नाही, थँक यू माय वडयर वडयर हेडा. मला ते आिडले असते पण
माझ्याजिळ खूपर् कमी िेळ आहे. वतला तयार व्हायला हिां, वशिाय
माझ्यासारखे वतने शक्य तेिढे सुांदर ददसत थडग्यात जायला हिे.
हेडाः

मी तुला कु ठल्याही बाबतीत मदत करू शकत नाही का?

कु .टेसमनः ओह, तू तसला विर्ार करायलार् नको! हेडा टेसमनने अशाप्रकारर्ां
काही करायलार् नको. वतच्याबाबतीत सुद्धा मनन करायला नको—
ह्यािेळेला तरी नको.
हेडाः

ओह, विर्ार....त्याांना सहजासहजी पायबांद घालता येत नाही...

कु .टेसमनः (पुढे र्ालू ठे िीत) ओह, होय कृ पाळू देिा, असांर् ते र्ाललांय जगात आवण
येथे वशिणकाम सुद्धा झाले असते, असां मला मी विनाविलांब विर्ार
करते. पण िेगळ्या प्रकारर्ां, थँक गॉड!
(जॉगिन टेसमन हॉलच्या दरिाजातून आत येतो.)
हेडाः

ओह, शेिटी तुम्ही आलात ही गोष्ट खूप छान झालीय.

टेसमनः

तू येथे आहेस का ज्युली आत्या? हेडाबरोबर? विर्ार करायला हिा!

सौ.टेसमनः मी नुकतेर् पुन्हा जायला वनघाले होते, बाळा. ठीक तू प्रॉवमस
के ल्याप्रमाणे सारां काही के लांस ना?

टेसमनः

नाही, िमा कर, मी अधेअवधक विसरलोय. मला तुझ्याकडे उद्या
यायलार् हिे. आज माझ्या मेंदल
ू ा र्क्कर आलीय पूणिपणे. मी माझे सगळे
विर्ार एकत्र करू शकत नाहीये.

कु .टेसमनः पण माय वडयर जॉगिन, तू ते अशा पद्धतीने घ्यायलार् नको.
टेसमनः

मी घ्यायला नकोर्? ठीक मग कसां?

कु .टेसमनः दुःखातही तुम्ही आनांदी असायलार् हिां.
टेसमनः

ओह, होय, होय. तुम्ही ररना आत्याबद्दल बोलताहात?

हेडाः

तुम्हाला आता एकाकी िाटत असणार, कु . टेसमन.

कु .टेसमनः पवहल्या काही ददिसात, होय. पण फार काळ नाही. प्रामावणकपणे मी
तशी इच्छा करते. मला वडयर ररनार्ी छोटीशी खोली ररकामी राहू
द्यायर्ी नाही.
टेसमनः

खरां र्? कोण ती घेईल असां िाटतां तुम्हाला? अां?

कु .टेसमनः ओह, अशा अनेक आजारी व्यक्ती आहेत, ज्याांना देखभाल आवण
काळजीर्ी गरज आहे, दुदि
ै ाने.
हेडाः

तुला खरोखरर् हे असां ओझां पुन्हा घ्यायर्ी इच्छा आहे काय?

कु .टेसमनः ओझां! देि माफ करो तुला, बाळा. मला हे कधीही ओझां िाटलां नाही.
हेडाः

पण समजा, तुमच्याकडे सांपूणि अपररवर्त व्यक्ती आल्या.

कु .टेसमनः ओह, एखाद्याने लिकरर् त्या आजारी लोकाांशी मैत्री करायला हिी;
आवण वशिाय, एखाद्याच्या ध्येयाकरता जगणां सुद्धा मला गरजेर्ां िाटतां.
ठीक, थँक्स गॉड, येथे सुद्धा काहीतरी असािां ह्या वन त्या प्रकारर्ां,
जेणेकरून म्हाताऱ्या आत्याला त्यात हातभार लािता येईल.
हेडाः

ओह, इथल्या बाबतीत तू कसलीही तसदी घेऊ नको—

टेसमनः

आपण वतघांही एकवत्रत कसां सुखात राहू यार्ार् फक्त तू विर्ार कर जर--

हेडाः

जर--?

टेसमनः

(अस्िस्थ) ओह, काही नाही. ते सिि काही बरोबर होईल अशी आपण
आशा करूया.

कु .टेसमनः ठीक, ठीक. तुम्हा दोघाांना एकमेकाांशी भरपूर बोलायर्े आहे, असां मला
िाटतां. (वस्मत करीत) आवण कदावर्त हेडाला सुद्धा तुला काही
साांगायर्ांय, जॉगिन. गुडबाय. आता मला घरी ररनाकडे जायला हिां.
(दरिाजाकडे िळत.) ररना माझ्याबरोबर तसेर् माझ्या गरीब
भािाबरोबर आहे असा विर्ार करणां दकती विवर्त्र आहे!
टेसमनः

होय, कल्पना कर की, आत्या ज्युवलया! अां?
(कु . टेसमन हॉलच्या दरिाजातून बाहेर जाते.)

हेडाः

(वतर्े डोळे भािनाशून्य आवण शोधक असून टेसमनच्या मागे जातात.)
बहुतकरून मी असा विर्ार करते की ररना आत्याच्या मृत्यूने तुमच्यािर
खूपर् पररणाम झालाय. ज्युवलया आत्यापेिा अवधक.

टेसमनः

ओह, हा फक्त ररना आत्यार्ा मृत्यू नव्हे तर हा इलटिर्ा पण आहे. मी
त्याबाबत भयांकर बेर्ैन आहे.

हेडाः

(िेगाने) त्याांच्याबद्दल काही निीन?

टेसमनः

ह्या दुपारी मी त्याच्या रूमकडे दफरकलो, त्यार्ां हस्तवलवखत सुरवित
ठे िलेले आहे हे साांगण्याच्या हेतूने.

हेडाः

ठीक, तुम्हाला ते सापडले नाहीत?

टेसमनः

नाही. ते घरी नव्हते. पण त्यानांतर मला सौ. एल्व्हस्टेड भेटल्या, आवण
त्याांनी साांवगतले की त्या अगदी पहाटेपासून तेथे होत्या.

हेडाः

होय, तुम्ही थेट तेथे गेला होता.

टेसमनः

आवण असां ददसतां होतां की त्याने ते हस्तवलवखत फाडू न टाकलां. अां?

हेडाः

होय, त्याने ठामपणे साांवगतले की त्याने तसे के ले.

टेसमनः

का, अरे देिा, तर मग तो पूणिपणे िेडा झालेला असणार! आवण म्हणून
खवर्तर् त्याांना ते तू परत के ले नसणार, हेडा.

हेडाः

नाही, त्याांनी ते घेतले नाही.

टेसमनः

पण खवर्तर् तू त्याांना साांवगतले की ते आपल्याजिळ आहे असे?

हेडाः

(पटकन) तुम्ही सौ. एल्व्हस्टेडला साांवगतलां?

टेसमनः

नाही, मी असा विर्ार के ला की न साांगणांर् अवधक र्ाांगलां. पण तू त्याांना
साांगायलार् हिां होतां. कल्पना कर, अशा दारूण वनराशेत त्याने स्ितःला
काही इजा करून घेतली तर! दे ते हस्तवलवखत माझ्याजिळ, हेडा! मी
ताबडतोब त्याांना नेऊन देतो. कोठे आहे ते?

हेडाः

(भािनाशून्य आवण अविर्वलत, आरामखुर्ी पुढे झुकत) मला ते वमळाले
नाही.

टेसमनः

वमळाले नाही ते? काय म्हणायर्ांय तुला?

हेडाः

मी जाळू न टाकलांय ते. त्याच्या प्रत्येक कपट्यासह.

टेसमनः

(प्रर्ांड धास्तीने र्ळिळत) जाळू न टाकलांय! इलटिर्ां हस्तवलवखत जाळू न
टाकलां!

हेडाः

ककां र्ाळू नका असे. मोलकरीण ऐकू शकते तुम्हाला.

टेसमनः

जाळू न टाकलां! पण, अरे देिा! नाही, नाही, नाही! हे अगदीर् अशक्य
आहे!

हेडाः

ठीक, हे सत्य आहे, तरीसुद्धा.

टेसमनः

पण तुझ्या लिात आलां का की तू हे काय के लां ते, हेडा? हे कायद्याच्या
विरूद्ध आहे, दुसऱ्याच्या मालमत्तेसांबांधी असां िागणां! विर्ार कर ह्यार्ा!
तू फक्त जज ब्रॅकला विर्ार, ते तुला साांगतील.

हेडाः

मी तुम्हाला वहतार्ी गोष्ट साांगते. तुम्ही ना जज ब्रॅक, ना कु णा एका
माणसापुढे यार्ी िाच्यता करू नका.

टेसमनः

पण असां कसां तू अद्भूत के लांस काहीतरी? काय तुझ्या डोक्यात तू घालून
घेतलेस? कशाने तू झपाटलीस? उत्तर दे मला—ए?

हेडाः

(दाबून टाकलेले बहुधा असांिेदनात्मक वस्मत करीत) मी ते के लां ते
तुमच्यासाठी, जॉजि.

टेसमनः

माझ्यासाठी?

हेडाः

ह्या सकाळी, जेव्हा तुम्ही मला त्याांनी काय िार्ून दाखविले याबाबत
साांवगतले—

टेसमनः

होय, होय,--त्यार्ां काय?

हेडाः

तेव्हा तुम्ही कबूल के लेत की तुम्हाला त्याच्या कलाकृ तीबद्दल मत्सर
िाटतो.

टेसमनः

अरे देिा, मला शब्दशः तसां म्हणायर्ां नव्हतां.

हेडाः

तरीसुद्धा, मला हे सहन होत नव्हतां की तुमच्यािर मात करून त्याने
तुमच्या पुढे जािां.

टेसमनः

(सांशय आवण आनांदाच्या सरवमसळीत भािनेर्ा उद्रेक होऊन) हेडा, हे
खरां आहे का जे तू म्हणतेस ते? होय, पण...पण...पण तुझे अशाप्रकारर्े
माझ्यािरील प्रेम मी स्िप्नातही पावहलां नव्हतां. कल्पना कर!

हेडाः

ओह, ठीक आहे, तुम्हाला ते समजणां र्ाांगलां आहे, मग ते—आत्ता
(अकस्मात थाांबून, नहांसकपणे.) नाही, तुम्ही जाऊ शकता आवण ज्युली
आत्याला विर्ारू शकता. ती तुम्हाला याबाबतीत सारां काही साांगेल
फटाफट.

टेसमनः

ओह, मी जिळ जिळ असा विर्ार के ला होता की मला आता तू
कळायला लागलीस; हेडा! (दोन्ही हाताांनी टाळी िाजवितो.) ओ देिा,-हे खरोखर शक्य आहे! अां?

हेडाः

असां ककां र्ाळू नका. मोलकरीण ऐकू शकते तुमर्ां.

टेसमनः

(आनांदाने हसू अनािर होत) मोलकरीण! का, मी स्ितः बटािला हे साांगेन.

हेडाः

(दारूण नैराश्याने हाताच्या मुठी आिळीत) ओह, मरून जाईन मी,
मरून जाईन ह्या सिि गोष्टीमुळे.

टेसमनः

कशामुळे हे होईल, हेडा? अां?

हेडाः

(थांडपणे सांयम ठे ित) ह्या सिि र्मत्काररक मूखिपणामुळे, जॉगिन.

टेसमनः

मूखिपणा! काय मूखिपणा? मला आनांद झाला तो? ठीक पण तरीही
कदावर्त मी बटािला साांवगतलां असतां....

हेडाः

ओह, होय...का नाही, ते सुद्धा?

टेसमनः

नाही, नाही, इतक्यातर् नको. परां तु सरते शेिटी मला आत्या ज्युलीला
हे साांगायलार् हिे आवण आता तू मला जॉगिन म्हणायला लागलीस!
विर्ार कर ह्यार्ा. ओह, ज्युली आत्याला खरोखर आनांद होईल!

हेडाः

जेव्हा वतने ऐकलां की मी इलटि लव्हबगिर्े पेपसि....तुमच्या खावतर.

टेसमनः

ओह, अरे देिा, होय....ते पेपसि! नाही खवर्तर्, कु णालार् ते कळायला
नको. पण माझ्याविषयीर्ी तुझी उत्कटता, मी हेडा...ज्युली आत्याने हे
ऐकलांर् पावहजे! तरीही, माय वडयर, मला हे कळायला हिे की अशा
प्रकारच्या गोष्टी सिि सामान्य असतात का तरूण बायकाांत. अां?

हेडाः

मला िाटतां हे सुद्धा तुम्ही ज्युली आत्यालार् विर्ारायला हिां.

टेसमनः

होय, वनवितपणे, मी विर्ारीन, जेव्हा मला सांधी वमळे ल.

(सौ. एल्व्हस्टेड, वतच्या पवहल्या भेटीतील कपड्याांमध्ये, हॅट आवण
कोटसह, हॉलच्या दरिाजातून येते.)
सौ.एल्व्हस्टेडः(त्याांना घाईने अवभिादन करते आवण व्याकू ळतेने बोलते.) ओह हेडा, मी

परत आल्याबद्दल रागािू नकोस.
हेडाः

काही घडलांय का, थाया?

टेसमनः

काहीतरी इलटि लव्हबगिशी? अां?

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय! काहीतरी भयांकर आपत्ती आलीय त्याांच्यािर.

हेडाः

(वतर्े बाहू पकडीत) ओह—तुला िाटतां तसां?

टेसमनः

ओह, पण अरे देिा....पण असा विर्ार तुम्ही का करािा, सौ.
एल्व्हस्टेड?

सौ.एल्व्हस्टेडःका, कारण की छात्रािासात त्याांच्याविषयीर्ां बोलणां ऐकलां, नुकतांर् मी

येथे आले तेव्हा. ओह, शहरात त्याांच्याविषयी अवतशय विलिण अफिा
पसरलेल्या आहेत आज!
टेसमनः

होय, फक्त विर्ार कर, मी सुद्धा काहीतरी ऐकलांय! आवण मी पुरािा देऊ
शकतो की काल रात्री ते सरळ घरी जाऊन अांथरूणािर पडले. कल्पना
कर त्यार्ी!

हेडाः

ठीक, छात्रािासात ते काय बोलत होते?

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, मला अजून त्यार्ा काहीर् उलगडा झाला नाही कारण त्याांना

खरोखर काही तपशीलिार मावहत नव्हते ककां िा....जेव्हा त्याांनी मला
पावहले तेव्हा त्याांनी बोलणां थाांबिलां म्हणून असेल. मलाही त्याांना
विर्ारायर्ां धाडस झालां नाही.
टेसमनः

(अस्िस्थपणे येरझारा घालीत) माझी अशी आशा आहे---राहील—तू
त्याांच्याविषयी गैरसमज के ला असािा सौ. एल्व्हस्टेड.

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, नाही, मला खात्री आहे, ते ह्याांच्या बाबतीतर् बोलत होते. आवण

मी जसां ऐकलां, ते काहीतरी हॉवस्पटलबद्दल बोलत होते, ककां िा—
टेसमनः

हॉवस्पटल!

हेडाः

नाही! ते खरां असू शकत नाही.

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, मला त्याांच्याबद्दल भयांकर भीती िाटली, म्हणून मी छात्रािासात

गेले आवण त्याांच्याबद्दल तेथे विर्ारले.
हेडाः

असां स्ितः तू करू शकलीस, थाया!

सौ.एल्व्हस्टेडःकाय करू शकले असते मग मी? जोपयांत खात्री होत नाही तोपयांत मला

र्ैन पडत नव्हती.
टेसमनः

पण मग तुला ते तेथे भेटले नाहीत, भेटलेत! अां?

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, आवण लोकाांना त्याबाबतीत काहीही ठाऊक नव्हते. ते म्हणाले की

कालच्या दुपारपासून त्याांनी त्याांना पावहलांर् नाही.
टेसमनः

काल! कल्पना करा ते काय म्हणतात!

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, मला खात्री आहे की त्याांच्याबाबतीत काहीतरी भयांकर घडले

असािे.
टेसमनः

हेडा, माय वडयर, समजा मी तेथे गेलो आवण काही र्ौकशी के ली तर?

हेडाः

नाही. ह्याबाबतीत तुम्ही तुमर्ी साांगड घालू नका.
(ब्रॅक, हातात हॅट असून हॉलच्या दरिाज्यातून आत येतात. बटाि
त्याांच्यासाठी दरिाजा उघडते ि ते आत आल्यािर बांद करते. ते गांभीर
असून शाांतपणे िांदन करतात.)

टेसमनः

ओह, तुम्ही का, माय वडयर जज? अां?

ब्रॅकः

होय, ह्या सांध्याकाळी तुम्हाला भेटणे तातडीर्े होते.

टेसमनः

मी समजू शकतो की ज्युली आत्याच्या बातमीबद्दल तुम्हाला कळलेले
आहे.

ब्रॅकः

होय, तेसुद्धा मी ऐकलेले आहे.

टेसमनः

हे दुःखदायक नाही का? अां?

ब्रॅकः

ठीक, माय वडयर, तुम्ही त्याकडे कोणत्या नजरे ने बघता त्यािर ते
अिलांबून आहे.

टेसमनः

(त्याच्याकडे सांशयाने बघत) अजून काही घडलां का?

ब्रॅकः

होय, काहीतरी घडलांय.

हेडाः

(उत्कां ठे ने) काही दुःखद, वमस्टर ब्रॅक?

ब्रॅकः

हेसुद्धा तुम्ही कोणत्या नजरे ने बघता त्यािर अिलांबून आहे, सौ. टेसमन.

सौ.एल्व्हस्टेडः(अकस्मात, अस्िस्थपणे ओरडत) ओह, हे काहीतरी इलटि लव्हबगिबद्दल

आहे!
ब्रॅकः

(वतच्याकडे दृवष्टिेप टाकीत) कशामुळे तुम्हाला असां िाटलां मॅडम?
कदावर्त तुम्हाला आधीर् ते ठाऊक असणार...?

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही,नाही, मला मुळीर् काही ठाऊक नाही. पण...

टेसमनः

ठीक, अरे भल्या माणसा, आता तरी कळू दे आम्हाला.

ब्रॅकः

(स्ितःर्े खाांदे उडिीत) ठीक मग... मला हे साांगताना खेद िाटतोय...
इलटि लव्हबगिला हॉवस्पटलमध्ये नेले गेले आहे. िस्तुतः ते मृत्यूच्या
दारात आहेत.

सौ.एल्व्हस्टेडःअरे देिा! अरे देिा!

टेसमनः

हॉवस्पटलमध्ये? आवण मृत्यूच्या दारात?

हेडाः

(अनैवच्छक) खूपर् लिकर...!

सौ.एल्व्हस्टेडः(विलाप करीत) आवण आम्ही रागारागातर् एकमेकाांपासून दूर झालोत,

हेडा!
हेडाः

(कु जबुजत) र्ल आता थाया! थाया!

सौ.एल्व्हस्टेडः(लि न देता) मला त्याांच्याकडे जायलार् हिां! मला त्याांना वजिांत

बघायर्ांय!
ब्रॅकः

त्यार्ा काहीही उपयोग होणार नाही, माय वडयर लेडी. कु णालार्
त्याला भेटायर्ी परिानगी नाही.

सौ.एल्व्हस्टेडःठीक, वनदान मला एिढां तरी साांगा की त्याांना काय झालांय. काय घडलांय

त्याांच्या बाबत?
टेसमनः

का, खात्रीने त्याने स्ितः काही के ले नसणार! अां?

हेडाः

होय, माझी खात्री आहे त्याांनीर् ते के लां असणार.

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, हेडा... कसां तू....!

ब्रॅकः

(जो सांपूणि िेळ वतर्ां वनरीिण करतोय) दुदि
ै ाने, तुमर्ा अांदाज बरोबर
आहे, सौ.टेसमन.

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, पण दकती भयांकर आहे हे!

टेसमनः

त्याांनी स्ितः ते के लां! विर्ार करा ह्यार्ा!

हेडाः

स्ितःिर गोळ्या झाडल्या!

ब्रॅकः

अगदी बरोबर अांदाज के लाय तुम्ही पुन्हा, सौ.टेसमन.

सौ.एल्व्हस्टेडः(स्ितःिर ताबा वमळिायर्ा प्रयत्न करते) के व्हा घडलां हे, वमस्टर ब्रॅक?

ब्रॅकः

ह्यार् दुपारी तीन ते र्ारच्या दरम्यान.

टेसमनः

पण वडयर, वडयर- कोठे त्याांनी असां के लां मग? अां?

ब्रॅकः

(थोड्याशा अवनियाने) कोठे ? का मला िाटतां त्याच्या छात्रालयात.

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, ते बरोबर असू शकत नाही. मी तेथे साडेसहापयांत होते.

ब्रॅकः

ठीक, अन्यथा कोठे तरी मग. मला अगदी तांतोतांत ठाऊक नाही. मला फक्त
एिढेर् ठाऊक आहे की ते सापडले... त्याांनी स्ितः त्याांच्या छातीत
गोळ्या झाडल्या.

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, विर्ार के ल्यास दकती भयांकर आहे हे! त्याांनी हा असा शेिट करािा.

हेडाः

(ब्रॅकला) त्याांनी छातीत गोळ्या झाडल्या?

ब्रॅकः

होय... जसां मी म्हणालो.

हेडाः

कानवशलात नाही?

ब्रॅकः

छातीत, सौ. टेसमन.

हेडाः

ठीक, छान, -छातीसुद्धा र्ाांगली जागा आहे.

ब्रॅकः

काय तुमच्या म्हणण्यार्ा अथि, सौ.टेसमन?

हेडाः

(टाळाटाळ करीत) ओह, काही नाही, काही नाही.

टेसमनः

आवण जखम प्राणघातक असािी, तुम्ही म्हणालात? अां?

ब्रॅकः

जखम वनःसांशयपणे प्राणघातक असेल. जिळजिळ बहुतकरून
अपेिेपेिा आधीर् सारे सांपले.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, होय, मला िाटतां तसां! सारां काही सांपलां! सांपलां सारां ! ओह हेडा...!

टेसमनः

होय पण मग मला साांगा... तुम्ही हे सारां कसां ऐकलांत?

ब्रॅकः

(थोडक्यात) एका पोवलसाकडू न. जेव्हा मला त्याांच्याशी बोलायर्ी सांधी
वमळाली.

हेडाः

(विजयोन्मादाने) शेिटी....खरोखर एक शूर कृ त्य!

टेसमनः

(भयभीत) पण हे परमेश्वरा...काय म्हणतेस हे तू, हेडा?

हेडाः

मी म्हणते ह्या कृ त्यात सौंदयि आहे.

ब्रॅकः

हां, सौ. टेसमन...

टेसमनः

सौंदयि! कल्पना करा ह्यार्ी!

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, हेडा अशा गोष्टीला तू सौंदयि कसां म्हणू शकतेस?

हेडाः

इलटि लव्हबगिने स्ितःर् वहशोब र्ुकता के ला आहे त्याच्या जीिनार्ा.
त्याांना तेिढां धैयि होतां. काय के लां जाऊ शकत होतां!

सौ.एल्व्हस्टेडःनाही, तुम्ही कधीर् असा विर्ार करायला नको हे कसां घडलां ह्यार्ा. हे

त्याांच्या बुद्धीभ्रष्टतेत झालांय.
टेसमनः

नैराश्यात!

हेडाः

तसां त्याांनी के लां नाही. माझी खात्री आहे.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, होय! बुद्धीभ्रष्टतेत! तशातर् त्याांनी त्याांर्ां हस्तवलवखत फाडलां.

ब्रॅकः

(आियािने) हस्तवलवखत? ते पुस्तक, तुम्हाला म्हणायर्ांय? त्याांनी ते
फाडलां?

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, काल रात्रीर् त्याांनी ते फाडलां.

टेसमनः

(हळु िारपणे कु जबुजत) ओह, हेडा, आपल्याला ते आता कधीर् वमळणार
नाही.

ब्रॅकः

हां, खूपर् विलिण.

टेसमनः

(रूममध्ये भटकत) कल्पना करा इलटिर्ां अशा तऱ्हेने ह्या जगातून जाणां!
आवण पुस्तकां ही मागे न ठे िता ज्यामुळे त्यार्ां नाि अजरामर झालां असतां.

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, यदाकदावर्त तसांर् पुन्हा घडलां असतां तर!

टेसमनःहोय, फक्त विर्ार करा असां होणां शक्य असतां तर! मला ठाऊक नाही मी काय
ददलां असतां—
सौ.एल्व्हस्टेडःकदावर्त तसां शक्य, वमस्टर टेसमन.

टेसमनः

काय म्हणायर्ांय तुम्हाला?

सौ.एल्व्हस्टेडः(वतच्या ड्रेसच्या पाकीटात शोधते.) बघा येथे. मी त्याांच्या सुट्या नोंदी

साांभाळू न ठे िल्या ज्याांर्ा त्याांनी पुस्तकार्ा मजकू र वलवहण्यासाठी िापर
के ला होता.

हेडाः

(एक पाऊल पुढे टाकते.) ओह--!

टेसमनः

तुम्ही त्या साांभाळू न ठे िल्यात, सौ.एल्व्हस्टेड! ऐह?

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, ह्या माझ्याजिळ येथे आहेत. जेव्हा मी घर सोडले तेव्हा मी त्या

पाकीटात ठे िल्या होत्या. अजूनही त्या येथे आहेत—
टेसमनः

ओह, बघू द्या.

सौ.एल्व्हस्टेडः(त्याच्याजिळ पेपसिर्ा गठ्ठा देते) ते विस्कळीत आहेत- सगळे एकवत्रत

सरवमसळ झालेले.
टेसमनः

विर्ार करा, जर आपण त्यातून काहीतरी बनिू शकलो, अखेरीस!
कदावर्त आपण दोघेजण एकवत्रतपणे त्यात डोके घातले तर—

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, होय, वनदान प्रयत्न तर करू या—

टेसमनः

आपण त्यार्ी व्यिस्था लािू! हे करायलार् हिां आपल्याला! ह्या अिघड
कामात मी स्ितःला िाहून घेईन.

हेडाः

तुम्ही, जॉजि? तुमर्ां जीिन?

टेसमनः

मी अांमळसा िेळ बाजूला काढू शकतो. हेडा तू मला समजू शकतेस, अां?
मी इलटिच्या स्मरणाथि त्यार्ा ऋणी राहीन.

हेडाः

कदावर्त तुम्ही कराल.

टेसमनः

आवण आत्ता, माय वडयर सौ.एल्व्हस्टेड, आपण दोघाांनी आत्ता सहकायािने
काम करायलार् हिे. देिाला ठाऊक, होऊन गेलेल्या हानीबद्दल शोक
करणे व्यथि आहे. नाही? आपण ह्या गोष्टीर्ा शाांतपणे आवण गांभीरपणे
विर्ार करण्यार्ा प्रयत्न करायलार् हिा...

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, वमस्टर टेसमन मी पराकाष्ठा करीन.

टेसमनः

ठीक, र्ला त्िरा करू या मग. आपण ह्या नोंदीकडे तत्काळ लि
द्यायलार् हिां... आता कोठे बसायर्ां आपण? येथे? तेथे मागच्या

खोलीत. आम्हाला तुम्ही माफ कराल, वमस्टर ब्रॅक! र्ला, त्िरे ने माझ्या
सोबत या, सौ.एल्व्हस्टेड.
सौ.एल्व्हस्टेडःओ देिा... जर फक्त हे झालां तर!

(टेसमन आवण सौ.एल्व्हस्टेड आतल्या रूममध्ये जातात. ती वतर्ी हॅट
आवण ओव्हरकोट काढते. ते हँनगांग लँप खाली असलेल्या टेबलापाशी
बसतात. एकिटून नोंदीर्ी काळजीपूििक तपासणी करतात. हेडा
पलीकडे शेगडीजिळ जाऊन आरामखुर्ीिर बसते. काही िेळानांतर ब्रॅक
वतच्याजिळ जातात.)
हेडाः

(हलक्या आिाजात) ओह, जज- काय स्िातांत्र्य आहे ह्या इलटि
लव्हबगिच्या कृ तीर्े?

ब्रॅकः

स्िातांत्र्य, सौ.हेडा? ठीक, खवर्तर् त्याांच्यासाठी ही मुक्तता आहे-

हेडाः

माझ्या म्हणण्यार्ा अथि हे स्िातांत्र्य मला जाणिून देते की स्ियांस्फू ति
धाडस या जगात अजूनही शक्य आहे,- स्ियांस्फू ति कृ त्यार्े सौंदयि.

ब्रॅकः

(वस्मत करीत) हां... माय वडयर लेडी...

हेडाः

ओह, मला ठाऊक आहे तुम्ही काय बोलणार आहात ते. कारण तुम्ही
सुद्धा एका प्रकारर्े तज्ञ आहात जसे—तुम्हाला ठाऊक आहे!

ब्रॅकः

(वतच्याकडे कठे रपणे बघत) तुमच्या इच्छेपेिा इलटि लव्हबगि
तुमच्यासाठी अवधक काहीतरी होते जे तुम्ही स्ितः मान्य करता. मी
र्ुकीर्ां बोलतो?

हेडाः

अशा प्रश्नाांना मी उत्तर देत नाही. मला फक्त एिढांर् ठाऊक आहे की इलटि
लव्हबगिला त्यार्ां जीिन स्ितःच्या पद्धतीने जगायर्ां धाडस होतां. आवण
आता हे मोठां कृ त्य, त्याच्या साऱ्या सौंदयािसह? त्याांच्याजिळ
जीिनाच्या मेजिानीला वतलाांजली देण्यार्े सामर्थयि होते.....आवण
इतक्या लिकर िेळेच्या आधी.

ब्रॅकः

माफ करा मला, मॅडम हेडा. पण मला तुमच्या ह्या सुांदर भ्रमातून
तुम्हाला िांवर्त करणे भाग आहे.

हेडाः

भ्रम?

ब्रॅकः

जो फार काळ रटकणारा नाही काहीही झाले तरी.

हेडाः

काय तुमच्या बोलण्यार्ा अथि?

ब्रॅकः

इलटि लव्हबगिने स्ितःहून स्ितःिर गोळ्या झाडल्या नाहीत स्िखुशीने.

हेडाः

स्िखुशीने नाही?

ब्रॅकः

नाही, ती गोष्ट तांतोतांतपणे तशी घडली नाही जशी मी साांवगतली.

हेडाः

(आतुरतेने) तुम्ही काहीतरी लपिताहात? काय आहे हे!

ब्रॅकः

गरीब वबर्ाऱ्या एल्व्हस्टेडसाठी मी ककां वर्त एक ककां िा दोन सौम्य
शब्दात साांवगतले.

हेडाः

मग िस्तुवस्थती काय आहे?

ब्रॅकः

पवहली म्हणजे, तो आधीर् मृत्यू पािला आहे.

हेडाः

हॉवस्पटलमध्ये?

ब्रॅकः

होय, शुद्धीिर न येतार्.

हेडाः

तुम्ही अजून काय लपिून ठे िलांत?

ब्रॅकः

हेर् की हा प्रसांग छात्रालयात घडला नाही.

हेडाः

ओह, त्याच्याने काही फरक पडू शकत नाही.

ब्रॅकः

अांमळसा. कारण मला हे तुम्हाला साांगायलार् हिे की—इलटि लव्हबगि
गोळ्या लागून ठार झाले ते—मॅडमोइझेल वडयानाच्या खाजगी खोलीत.

हेडाः

(उठायच्या बेतात असते पण पुन्हा खाली बसते) ते अशक्य आहे, जज
ब्रॅक! ते तेथे पुन्हा आज जाऊर् शकले नाहीत!

ब्रॅकः

ते ह्या दुपारी तेथे गेले. जे त्याच्याकडू न त्याांनी घेतले ते काहीतरी
मागण्यासाठी ते तेथे गेले. गमािलेल्या मुलाबद्दल तो रागारागाने बोलत
होता—

हेडाः

ओह....म्हणून ते तसां....

ब्रॅकः

मी विर्ार के ला, बहुधा त्याला त्याच्या हस्तवलवखताबद्दल बोलायर्े
असेल, पण िरिर पाहता त्याने स्ितःर् नष्ट करून टाकले होते. म्हणून
ती त्यार्ी नोंदी करण्यार्ी छोटी िही असािी.

हेडाः

मी अांदाज करते....आवण म्हणून....ते तेथे सापडले.

ब्रॅकः

होय, तेथे. गोळी झाडलेले वपस्तुल िरच्या वखशात. गोळीने त्याांना
प्राणघातक जखम के लेली होती.

हेडाः

छातीत.

ब्रॅकः

नाही...त्याांच्या पोटात गोळी झाडली गेली.

हेडाः

(उद्वेगाच्या अविभाििात) ते सुद्धा! काय हे! हा—हा शाप आहे का? ज्या
ज्या गोष्टीला मी स्पशि करते ते सारे लज्जास्पद आवण हास्यास्पदात
पररिर्तित होते.

ब्रॅकः

अजूनही एक मुद्दा आहे, सौ. हेडा. काहीतरी गवलच्छ ि दररद्री िगाित
मोडणारा.

हेडाः

काय तो?

ब्रॅकः

वपस्तुल जे त्याच्याजिळ होते.

हेडाः

(श्वास रोखून) ठीक! कशाविषयी?

ब्रॅकः

त्याांनी ते र्ोरलेले असािे.

हेडाः

(उडी मारीत) र्ोरलेले! ते खरां नाही! ते त्याांनी र्ोरलेले नव्हते.

ब्रॅकः

दुसरां स्पष्टीकरण शक्यर् नाही. त्याांनी ते र्ोरलेलेर् असािे.—शाांत!

(टेसमन आवण सौ. एल्व्हस्टेड मागच्या रूममध्ये असलेल्या टेबलािरून
उठतात आवण बैठकीच्या खोलीत येतात.)
टेसमनः

(त्याच्या दोन्ही हातात पेपसि असतात.) हेडा वडयर, हे ह्या ददव्याखाली
बसून बघणे अशक्य आहे.

हेडाः

होय, मी विर्ार करतेय.

टेसमनः

तुझी काही हरकत नसेल तर तुझ्या वलवहण्याच्या टेबलाजिळ बसलां तर
र्ालेल का थोडािेळ, अां?

हेडाः

माझी काही हरकत नाही. (जलदीने) नाही, थोडां थाांबा! मला आधी
तेथला पसारा आिरू द्या.

टेसमनः

ओह, तुला ते करायर्ी जरूरी नाही. खूप ररकामी जागा आहे तेथे.

हेडाः

नाही, नाही, मला ते सारां उर्लू द्या. मी ते वपयानोिर ठे िते तेथे!
(ती एक िस्तू बाहेर खेर्ून काढते जे ते सांगीताच्या कागदाने गुां डाळलेले
आहे, पुस्तकाच्या माांडणीिरून; ती त्यात काही कागदार्े गठ्ठे टाकते
आवण सिि र्िड आतल्या खोलीत नेते. टेसमन काही पेपसि वलवहण्याच्या
टेबलािर ठे ितात आवण कोपऱ्यातल्या टेबलािरील ददिा आणतात. ते
आवण सौ. एल्व्हस्टेड बसतात आवण त्याांर्े काम पुढे र्ालू करतात. हेडा
परत येते.)

हेडाः

(वतच्या मागे उभे राहून वतर्े के स हळु िार कु रिाळते.) ठीक माझ्या गोड
थाया, कसां र्ाललांय इलटि लव्हबगिच्या स्मृतीबद्दल?

सौ.एल्व्हस्टेडः(वतच्याकडे उदासिाणे बघत) ओह, हे भयांकर कठीण आहे. क्रमाने ते सारे

कागद लािणां म्हणजे....
टेसमनः

आपण यार्ी व्यिस्था लािायलार् हिी. मी वनधािर के ला आहे. आवण
इतर लोकाांर्े पेपसि व्यिवस्थत लािणे हे माझ्यासाठी एक काम आहे.

(हेडा शेगडीकडे जाते आवण पाय टेकण्याच्या छोट्या स्टू लिर बसते. ब्रॅक
वतच्यासमोर उभा राहून आरामखुर्ीिर झुकतो.)
हेडाः

(कु जबुजत) वपस्तुलाबद्दल तुम्ही काय म्हणालात?

ब्रॅकः

(हळू र्) ते त्याने र्ोरलेलेर् असणार.

हेडाः

आवण का र्ोरलेले असणार?

ब्रॅकः

कारण दुसरां कोणतांही स्पष्टीकरण सांभाव्य असणां अशक्य आहे, सौ. हेडा.

हेडाः

खरां र्?

ब्रॅकः

(वतच्याकडे दृष्टीिेप टाकीत) खवर्तर् इलटि लव्हबगि आज सकाळी येथे
होते. नाही का?

हेडाः

होय.

ब्रॅकः

तुम्ही एकट्यार् होता का त्याच्याबरोबर?

हेडाः

होय. काही िेळ.

ब्रॅकः

आवण जेव्हा ते येथे होते तेव्हा तुम्ही रूम सोडू न गेला होता का?

हेडाः

नाही.

ब्रॅकः

काळजीपूििक विर्ार करा. एका िणासाठीही तुम्ही रूमच्या बाहेर गेला
नव्हता का?

हेडाः

होय, कदावर्त फक्त एका िणासाठी....बाहेर हॉलमध्ये.

ब्रॅकः

आवण त्या दरम्यानच्या काळात तुमर्ी वपस्तुलार्ी बॅग कोठे होती?

हेडाः

ती कु लुपात होती....

ब्रॅकः

ठीक, माय लेडी?

हेडाः

ती बॅग वलवहण्याच्या टेबलािर होती.

ब्रॅकः

तेव्हापासून तुम्ही बवघतले का त्या जागी ती दोन्ही वपस्तुले अजूनही
होती असे?

हेडाः

नाही.

ब्रॅकः

तुम्हाला ते बघायर्ी गरज िाटली नाही. लव्हबगििर असलेले वपस्तूल
मला सापडले. आवण ताबडतोब मी ते ओळखले, कालपासून. आवण
त्यापूिीपासून, सुद्धा.

हेडाः

तुम्हाला ते वपस्तूल वमळालां का?

ब्रॅकः

नाही, ते पोवलसाांच्या हातात आहे.

हेडाः

आवण त्या वपस्तुलार्ां पोवलस काय करणार आहेत?

ब्रॅकः

त्यार्ा मालक कोण आहे ह्यार्ा शोध लािण्यार्ा प्रयत्न करतील.

हेडाः

आवण तुम्हाला िाटतां त्याांना त्यात यश येईल असां?

ब्रॅकः

(वतच्यासमोर झुकून आवण कु जबुजत) नाही हेडा गॅब्लर... जर मी र्ूप
बसलो तर नाही.

हेडाः

(त्याच्याकडे सांशयाने बघत) आवण जर तुम्ही र्ूप बसला नाहीत तरमग काय?

ब्रॅकः

(खाांदे उडिीत) वपस्तूल र्ोरले गेले ही शक्यता कायम राहील.

हेडाः

(वनियाने) मी लिकरर् मरे न.

ब्रॅकः

लोक असां म्हणतात, पण ते तसां करीत नाहीत.

हेडाः

(त्याला उत्तर न देता) आवण म्हणून... जर वपस्तूल र्ोरीला गेलां नव्हतां
आवण जर मालक सापडला- काय होईल मग?

ब्रॅकः

अवप्रय दोषारोप होतील... हेडा.

हेडाः

दोषारोप!

ब्रॅकः

होय, दोषारोप... ती एक गोष्ट वजर्ी तुम्हाला भीती िाटते. तुम्हाला
अथाितर् सािीदाराच्या नपांजऱ्यात हजर रहािे लागेल. तुम्हा दोघींना—
तुम्हाला ि मॅडेमोइझेल याांना. ही घटना कशी घडली यार्ां स्पष्टीकरण
वतला द्यािां लागेल. ही जखम त्याांना अनपेवितपणे झाली की हेतूपुरस्सर

खून झाला? त्याांना भेडसािण्यासाठी वपस्तूल काढताना ते पाकीटातून
खाली पडले, की त्याच्या हाताला वहसका देऊन त्याच्या हातातून खेर्ून
घेऊन त्याच्यािर गोळ्या झाडल्या आवण नांतर ते पुन्हा पाकीटात
जागेिर ठे िले? ती धट्टीकट्टी असल्याने ि तरूण असल्याने मॅडेमोइझेल
वडयानाला हे सहज शक्य होते.
हेडाः

पण या घृणास्पद गोष्टीशी माझा काहीही सांबांध नाही.

ब्रॅकः

नाही. पण तुम्हाला प्रश्नार्ां उत्तर द्यािां लागेल. तुम्ही इलटि लव्हबगिला
वपस्तूल का ददलां? आवण तुम्ही इलटि लव्हबगिला वपस्तूल ददलां ह्यातून
लोक काय वनष्कषि काढतील?

हेडाः

(मान खाली घालीत) ते खरां आहे. मी तो विर्ारर् के ला नव्हता.

ब्रॅकः

ठीक, सुदि
ै ाने तुम्हाला काहीही धोका नाही, जोपयांत मी काही बोलत
नाही.

हेडाः

(त्याच्याकडे िर मान करून बघत) म्हणजे मी आता तुमच्या सत्तेखाली
आहे तर, जज ब्रॅक. यापुढे मी तुमच्या दयेखाली हतबल आहे.

ब्रॅकः

(हळू र् कु जबुजत) वडयरे स्ट हेडा- विश्वास ठे ि माझ्यािर, मी तुझ्या या
पररवस्थतीर्ा गैरफायदा घेणार नाही.

हेडाः

तरीसुद्धा मी तुमच्या मुठीतर् आहे. तुमर्ी इच्छा आवण मला तुमच्या
मागणीिर अिलांबून रहािे लागेल. एक गुलाम, एक गुलाम, मग!
(झपाट्याने उठत) नाही, असा विर्ारही मी सहन करू शकत नाही!
कदावप नाही!

ब्रॅकः

(अधििट उपहासपूििक वतच्याकडे बघतो) लोक सििसामान्यपणे
अपररहायितेर्ा उपयोग करतात.

हेडाः

(त्याच्याकडे उत्तरादाखल बघत) होय, कदावर्त. (ती वलवहण्याच्या
टेबलाकडे जाते. नाखुशीर्े वस्मत दाबीत, टेसमनच्या आिाजार्ां
अनुसरण करीत) ठीक? अजूनही तुम्ही ते करीत आहात का जॉजि? अां?

टेसमनः

देिाला ठाऊक, वडयर. काहीही झाले तरीही ह्या कामाला मवहना लागेल.

हेडाः

(पूिीप्रमाणे) कल्पना करा! (सौ.एल्व्हस्टेडच्या के साांमधून हळू िार हात
दफरिीत) हे विवर्त्र िाटत नाही का तुला, थाया? येथे तू आत्ता
टेसमनसोबत बसली आहेस- इलटि लव्हबगिबरोबर तू अगदी अशीर्
बसायर्ीस?

सौ.एल्व्हस्टेडःओह, जर मी अशार् पद्धतीने तुझ्या निऱ्याला प्रेरणा देऊ शकली असती!

हेडाः

ओह, तसांसुद्धा होईल- िेळ आल्यािर.

टेसमनः

होय, तुला ठाऊक आहे हेडा- मला खरोखर तसां िाटतां अशा प्रकारर्ां
काहीतरी करायला प्रारां भ करािा. पण तू जाऊन ब्रॅकबरोबर बसणार
नाही का पुन्हा?

हेडाः

मी तुम्हा दोघाांना मदत करािी असां काहीर् का नाही तेथे?

टेसमनः

नाही, मुळीर् नाही. (त्यार्े डोके िळितो) माझा भरिसा आहे वडयर
ब्रॅक की तुम्ही हेडार्ी सोबत करणार.

ब्रॅकः

(हेडाकडे एक दृवष्टिेप टाकीत) त्याने मला आनांदर् होईल.

हेडाः

थँक्स. पण ह्या सायांकाळी खूपर् थकले आहे. मी आत जाते आवण
सोफ्यािर पडते जरा.

टेसमनः

ओह, वडयर तसां कर मग- अां?
(हेडा मागील रूममध्ये जाते आवण पडदा ओढू न घेते. थोड्यािेळाने
अर्ानक वतर्े वपयानोिरील स्िैर नृत्यार्े सांगीत ऐकू येते.)

सौ.एल्व्हस्टेडः(खुर्ीिरून दर्कते) ओह- काय ते?

टेसमनः

(दरिाज्याकडे पळत जातो) का, माझ्या वप्रय हेडा- रात्री असां नृत्यार्ां
सांगीत िाजिू नकोस! फक्त वनदान ररना आत्या आवण इलटिर्ा तरी
विर्ार कर!

हेडाः

(ती वतर्े डोके पडद्यामध्ये ठे िते.) आवण आत्या ज्युलीर्ाही. आवण
उििररत सिाांर्ा- ह्यानांतर मी शाांत राहीन. (पुन्हा पडदा ओढते.)

टेसमनः

(वलवहण्याच्या टेबलाजिळ) आपल्या ह्या विषण्ण, अिघड कामामुळे ती
खवर्तर् अस्िस्थ झाली असणार. अां? मी काय साांगतोय, सौ.एल्व्हस्टेड,
तुम्ही ज्युली आत्याच्या रूममध्ये थाांबा आवण मी सांध्याकाळी तेथे येईन
आवण मग आपण तेथे बसून काम करूया.

सौ.एल्व्हस्टेडःहोय, कदावर्त ते उत्तम होईल.

हेडाः

तुम्ही जे काही बोललात ते मी सििकाही ऐकले आहे, टेसमन. पण मी येथे
सायांकाळी काय करू?

टेसमनः

(नोंदीर्ी पाने उलटिीत) ओह, मला खात्री आहे जज ब्रॅक इकडे येऊन
तुला भेटतील. ते तेिढे प्रेमळ आहेत.

ब्रॅकः

(आरामखुर्ीमधून आनांदाने हाक मारतात.) मी ही सायांकाळ फु कट
दिडणार नाही, सौ.टेसमन! आपल्या दोघाांर्ा खूप छान िेळ जाईल येथे!

हेडाः

(पूणिपणे आवण स्पष्टपणे) होय, हेर् ते की ज्यार्ी तुम्ही उत्कां ठे ने िाट
बघत होता, नाही का, वमस्टर ब्रॅक? तुम्ही खुराड्यातील एकट्या
कोंबड्यासारखे आहात.
(दरम्यान गोळीबारार्ा आिाज येतो. टेसमन, सौ. एल्व्हस्टेड आवण ब्रॅक
खुर्ीत दर्कतात.)

टेसमनः

ओह, आता ती पुन्हा वपस्तुलाशी मूखिपणार्ा खेळ खेळतेय. (तो पडदा
बाजूला फे कतो आवण आत पळतो. सौ.एल्व्हस्टेड त्याच्या मागे जाते.

हेडा वनजीि होऊन हातपाय लाांब करून सोफ्यािर पडलेली असते.
गोंधळ आवण आरडाओरडा. भाांबािलेली बटाि उजिीकडू न आत येते.)
टेसमनः

(ककां र्ाळी फोडीत ब्रॅकला) स्ितःिर गोळ्या झाडल्यात वतने.
कानवशलात गोळ्या झाडल्या! कल्पना करू शकतात तुम्ही?

ब्रॅकः

(आरामखुर्ीत, खर्लेल्या अिस्थेत) पण अरे माझ्या देिा! लोक सहसा
अशा गोष्टी करीत नाहीत.

समाप्त.

ई सान्रहत्य प्रन्रतष्ठानचे हे १२ वे वर्ष. डॉ. वसंत बागुल यांचे हे पंधरावे पुस्तक.
डॉ. वसंत बागुल यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली सवष पुस्तके ई सान्रहत्यच्या
माध्यमातून जगभरातील वाचकांना न्रवनामूल्य देतात. असे लेखक ज्यांना लेखन हीच भक्ती
असते. आन्रि त्यातून कसलीही अन्रभलार्ा नसते. मराठी भार्ेच्या सुदव
ै ाने गेली दोन हजार
वर्े कवीराज नरें द्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून ही परंपरा सुरू आहे. अखंड.
अजरामर. म्हिून तर शांभू गणपुले (नऊ पुस्तके ), डॉ. मुरलीधर जावडेकर (९ पुस्तके ), डॉ.
िसांत बागुल (१५ पुस्तके ), शुभाांगी पासेबांद (सात पुस्तके ), अविनाश नगरकर ( र्ार
पुस्तके ), डॉ. वस्मता दामले (सात पुस्तके ), डॉ. न्रनतीन मोरे (१७ पुस्तके ), अनील िाकणकर
(६ पुस्तके ), रत्नाकर महाजन (४ पुस्तके ), अनांत पािसकर(र्ार पुस्तके ), मधू वशरगाांिकर
(दोन), अशोक कोठारे (८ हजार पानाांर्े महाभारत), श्री. न्रवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भावार्ष),
मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीर्े िैज्ञावनक), सांगीता जोशी ( आद्य गझलकारा, १०
पुस्तके ), विनीता देशपाांडे (४ पुस्तके ), उल्हास हरी जोिी(५), नंददनी देिमुख (५), सुजाता
चव्हाि (४), डॉ. वृर्ाली जोिी(९) असे अनेक ज्येष्ठ, अनुभिी लेखक ई सावहत्याच्या द्वारे
आपली पुस्तके लाखो लोकाांपयांत पोहोर्ितात. एकही पैशार्ी अपेिा न ठे िता.
अशा सावहत्यमूतींच्या त्यागातूनर् एक ददिस मराठीर्ा सावहत्य िृि जागवतक
पटलािर आपले नाि नेऊन ठे िील यार्ी आम्हाला खात्री आहे. यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान
एकटे नाही. ही एक मोठी र्ळिळ आहे. अनेक निनिीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या
त्या व्यासपीठाांतून निनिीन लेखक उदयाला येत आहेत. आवण या सिाांर्ा सामूवहक स्िर
गगनाला वभडू न म्हणतो आहे.

आन्रि ग्रंर्ोपजीन्रवये । न्रविेर्ीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट न्रवजयें । होआवे जी ।

