


Shakespeare titkos szerelmei

„Nem az vagyok, aminek látsz”

Fox Edit

 

 

 

 

2020

Underground Kiadó

www.undergroundkiado.hu

Minden jog fenntartva!

ISBN 978-963-378-448-8

 

Szinopszis

 

A darab ötletét William Shakespeare titokzatos élete adta, magánéletének az a rejtélye, hogy
mielőtt  feleségül  vette  volna  Anne  Hathaway-t,  meglehet,  egyszer  már  nős  volt.  Ez  a



feltételezés a ránk maradt egyházi iratokon nyugszik. Frank Harris a The Man Shakespeare
(1909) című életrajz írója szerint Shakespeare valójában egy másik nővel, Anna Whateley-vel
akart  összeházasodni,  némelyek szerint  ez  meg is  történt,  de a  Hathaway-család 1582
novemberében kikényszerítette a válást és a teherbe ejtett Anne-nel való frigyet. Frank
Harris  feltételezése  az  is,  hogy  Shakespeare  e  kényszerházasság  miatt  hagyta  el  a
szülővárosát és költözött Londonba. Stanley Wells és egy másik Shakespeare-kutató szerint
viszont az egész a püspöki írnok hibája, csupán elírás volt az egész.

Nem tudjuk, hogy mi az igazság, amit biztosan tudunk, hogy a Hathaway-lánnyal a házasság
megköttetett,  Anne  26  éves,  William  mindössze  18  éves  volt  ekkor.  Anne  Hathaway
(1555/1556-1623) lett Shakespeare három gyerekének anyja. Susanna 1583-ban, az ikrek,
Hamnet és Judith pedig 1585-ben születtek. Fia,  Hamnet 1596-ban, 11 évesen tragikus
hirtelenséggel  elhunyt.  Gyerekei  születését  követően  William  Shakespeare  külön  élt  a
családjától, Anne Stratfordban, ő pedig Londonban. Előbb színész lett, később a színjátszás
mellett kezdte el írni a darabjait. 1611-ben visszavonult Stradfordba és ott halt meg 1616.
április 23-án. Felesége, Anne túlélte őt, 1623-ban távozott az élők sorából. Mindketten a
Stradford-upon-Avon Szentháromság templomában nyugszanak. Ezek a tények.

A színdarab Shakespeare-t, a magánembert kívánja megmutatni úgy, hogy a fantázia pótolja
életútja hiányos adatait, ezért a szereplők létező és kitalált személyek. Az ifjú William csinos
és vonzó fiatalemberként igen kapós volt az asszonynép és a férfiak körében is.  William
Shakespeare titkolt és tudott szerelmeiről szól a darab, amely végigkíséri az egész életútját.
Az Epilógus felveti az utókor kételyét Shakespeare szerzőségével kapcsolatban. A nézőre
bízza,  hogy  mennyit  hisz  el  a  különböző  elméletekből,  melyek  léte  nem  csorbítja
Shakespeare darabjainak zsenialitását.

 

I. felvonás Prológus

 

Fotó: Illusztráció Shakespeare-portréjával



Kikiáltó: (Tüll függöny előtt játszódik a jelenet, balról bejön a Kikiáltó, a nyakában dob és
trombita, felváltva használja őket.)

Közhírré  tétetik!  Jeles  társulatunk  városotokba  érkezett,  vándorszínészeinkkel  már  ma
megtartjuk az első előadást. Ne maradjon otthon se öreg, se fiatal, jöjjön el mindenki, aki
nevetni,  szórakozni  akar.  Siessetek,  nehogy  lemaradjatok  világhírű  produkciónkról.
Figyelem,  nevetni,  tapsolni  kötelező!

(Újból használja a dobot és a trombitát, közben jobbról bejön a Narrátor.)

Narrátor: Kikiáltó, olyan hangos vagy, hogy megsüketülnek tőled az emberek.

Kikiáltó:  Ha  hangos  vagyok,  az  a  baj,  ha  halkan  szólok,  az  meg  az  én  bajom lesz.
Shakespeare mester megorrol rám és kiteszi a szűrömet, ha nem trombitálok össze elegendő
embert, aztán hangoskodhatok otthon az asszonnyal, de abból nem élünk meg. Szerinted,
elegen vannak?

Narrátor: (Megnézi a közönséget.) Megjárja.

Kikiáltó: Csak én ne járjam meg, hogy hiszek neked. (Ő is kinéz.) Úgy látom, illedelmes
közönségünk van ma. Remélem, nincs köztük olyan, aki azt követelné, hogy játsszuk el a
darabot és csak akkor fizet, ha kedvére volt az előadás.

Narrátor: Csak nem akadt ilyen nézőtök?

Kikiáltó: Sajnos, akadt.

Narrátor: Micsoda pimaszság, ilyet sem hallottam még!

Kikiáltó:  Ráadásul  Norvichban  karddal  támadtak  a  színészeinkre  azok,  akik  ennek  a
csalafinta nézőnek a pártját fogták.Alig úsztuk meg ép bőrrel azt a nagy felfordulást, amit
csinált.

Narrátor: Elfogadhatatlan az ilyen faragatlan viselkedés. Hogyan boldogultatok aztán ezzel
a kötekedő fráterrel?

Kikiáltó:  Megegyeztünk vele,  vagy előre fizet vagy a végén duplán, ha tetszett neki a
produkciónk.

Narrátor: Az előadás végén tovább kekeckedett?

Kikiáltó: Elégedett volt és állta a szavát, duplán fizetett. Nem véletlen, hogy így történt,
hiszen Shakespeare mester egyik darabját adtuk elő.

Narrátor: Ezt is a mester írta?

Kikiáltó: Nem, ez közös.

Narrátor: Hogyan közös?

Kikiáltó: Ő nem az írója, hanem az ihletője ennek a színdarabnak. Akár ő is írhatta volna,



mert a végén szellemek is megjelennek, mint a Hamlet és a Macbeth tragédiáiban.

Narrátor: Szellemidézés is lesz?

Kikiáltó: Nem, jönnek ők maguktól, majd meglátod.

Narrátor: Mikor és hol kezdődik ez a história?

Kikiáltó:  Stratford város  folyópartján,  1582 márciusában.  Kezdődjék hát  a  játék!  (Tüll
függöny fel.)

 

1.jelenet Stratford város, Avon folyó, 1582. március

 

Stratford Upon Avon Avon Warwickshire

(William  a  folyópart  csendes  zugában  ül  és  ábrándozik,  iskolatársai,  Hunter  és  Steve
féktelen jókedvvel beszaladnak, letámadják, Willynek szólítják, ami a régi angol nyelvben a
női és a férfi nemi szervet is jelentette.)

Hunter: Hé, Willy! Hogy hívják a mostani kedvesed?

Steve: Rebecca, Maria?

Hunter: Elizabeth vagy Barbara?

Steve: Na, bökd ki már!

William Shakespeare: Vesszek meg, ha elárulom nektek.

Hunter: Valld csak be, attól félsz, hogy lecsapjuk a kezedről.

William Shakespeare: Tőletek még ez is kitelik.

Steve:  Ugyan  már  Willy,  ilyen  eset  csak  egyszer  volt,  hogy  megesett.  Egyébként  egy



könnycsepp is sok lett volna azért a lányért, olyan csúf volt, mint az ördög hátsó fele. Fel
nem foghatom, hogy mi tetszett rajta.

Hunter: Ez a mostani szerelmed milyen? Karcsú és vékony, mint a nádszál vagy jó termetes,
olyan, amilyet szeretsz? Tudom ám, hogy odavagy a kerek formákért, a dús keblekért, a
nagy hátsókért.

William Shakespeare:  Hagyjátok már abba! Hát barát az ilyen, csúfot űzni a legszebb
érzelmekből.

Steve: Haha! Te Hunter, tudtad, hogy Willy barátunk megint szerelmes?

Hunter: Naná, minden héten más szempár igézi meg a mi szerelmes természetű Willynket.
Mindegy neki, hogy férfi vagy nő, el se hiszed, valamelyik nap engem is megcsókolt.

Steve: Ilyet csak nem tett, a lányokra gerjed, úgy tudom. Hé, Willy, nem szólsz egy szót
sem?

William Shakespeare: (Kelletlenül.) Hát, történt, ami történt, csak tréfa volt.

Hunter: Jobban szeretem, ha a lányokba vagy szerelmes.

William Shakespeare: Nem a lányokba, csak egybe. Anna olyan gyönyörű, olyan csodás,
hogy eláll a lélegzetem, ha csak ránézek. (Anna Whateley bejön, de nem veszik észre.)

Steve: Csak elárultad, hogy hívják. Mióta lángol érte a szíved? Van már egy napja?

William Shakespeare: Már több mint egy hete és amint lehet, feleségül veszem.

Hunter: Willy, neked elment az eszed, a szerelem az rendben van, de minek hozzá pap és
esküvő? Pfuj! Milyen gyatra ízlésre vall, házassággal elrontani egy jó kapcsolatot.

Steve: És úgy szereted, mint Rómeó az ő Júliáját?

Hunter: Talán Rózáját!

Steve: Mondom Júliáját! Még ennyit se tudsz? (Anna Whateley közelebb megy hozzájuk.)

Anna  Whateley:  (Ingerülten  Steve-nek  és  Hunternek.)  Mit  handabandáztok  itt  holmi
Rózáról és Júliáról?

William Shakespeare: Drága Anna, szívem hölgye végre újra itt vagy.

Anna Whateley: Jöttem, ahogy tudtam, kimondhatatlanul hiányoztál kedvesem.

William Shakespeare:  (Bosszúsan ráförmed a  két  iskolatársára.)  Nektek nincs  semmi
dolgotok? El veletek, de tüstént, ti semmirekellők!

Steve: Micsoda otromba modor, már itt sem vagyunk.

Hunter:  (Gúnyosan.)  Aztán,  csak  okosan,  minél  szebb  egy  nő,  annál  veszedelmesebb.



(Mindketten elmennek.)

Anna Whately: Végre elmentek. Milyen szemtelen barátaid vannak!

William Shakespeare: Ne is törődj ezzel a két mihasznával, végre ismét együtt lehetünk.
Mit se számít a világ, ha a nap minden percét közösen tölthetjük.

Anna Whately: (Incselkedve.) Rendben, legyen, neked adom a következő percem, aztán az
elkövetkező órám, napom, mondjuk egy csókért cserébe.

William Shakespeare: Hát egy csókkal nem érem be, csak percenként eggyel. Gyönyörű
szemed, buja tekinteted, vágyakkal teli ajkad telhetetlenné tesz.

Anna Whately: És mit szólnál, ha többet is kaphatnál?

William Shakespeare:  A  lélegzetem  is  elállna.  (Anna  William  ölébe  ül  és  a  nyakát
csókolgatja.)

Anna Whately: Pihe-puha csókokért egyre lejjebb és lejjebb. Mit kapnék tőled, ha minden
reggel ezzel ébresztenélek?

William Shakespeare: Egy ékes nyakláncot?

Anna Whately: Nem talált.

William Shakespeare: Egy csillogó fülbevalót vagy egy csinos főkötőt?

Anna Whately: És még mit hozzá? Segítek, valami, ami meg nem fogható.

William Shakespeare: Főkötő és még valami, ami meg nem fogható?

Anna Whately: Igen. Mi az?

William Shakespeare: Megfogtál, ki nem találom, amíg élek.

Anna Whately: Nos?

William Shakespeare: Nem megy.

Anna Whately: Egy ígéret.

William Shakespeare: Miféle ígéret?

Anna Whately: A születésed napján megesküszünk és elszökünk innen.

William Shakespeare: (Halkan.) Ez a Hunter csak ráhibázott.

Anna Whately: Mit mondtál kedvesem?

William Shakespeare: Azt, hogy én is pont ilyesmire gondoltam.

Anna Whately: Valóban? Mi a válaszod? Igen? Mondd ki végre!



William Shakespeare: Igen.

Anna Whately: Milyen boldoggá tettél kedvesem, aztán majd meglátod, én még boldogabbá
teszlek téged.

William Shakespeare: Mi lesz a csókjaimmal?

Anna Whateley: Megkapod mindet, aztán mindent, amire tested-lelked vágyik. Már magam
előtt  látom,  hogy  milyen  gyönyörű  menyasszony  leszek.  Anglia  legdélcegebb  ifjának
felesége, nem kisasszony többé, hanem asszony, William Shakespeare asszonya.

William Shakespeare: Te bolond, nem egy királyhoz fogsz hozzámenni, csak hozzám.

Anna Whateley: Én így is királynő leszek, a te királynéd egy hónap múlva.

William Shakespeare: Türelmetlenül várom azt a napot kedvesem, hiszen olyan szerelmes
vagyok, hogy teljesen a rabod lettem.

Anna Whateley: Miért is várnánk erre még egy hónapot? Elhitetem Thomas atyával, hogy
születésed  napját  márciusban  tartod.  Olyan  öreg  és  vaksi  szegény,  rá  nem jön,  hogy
megvezetem.  Biztosan  nem  veszi  észre  ezt  a  csalafintaságot.  Holnap  pont  23-a  lesz,
megünnepelhetjük  a  születésnapodat  egy  hónappal  korábban  és  az  asszonyod  lehetek
azonnal.

William Shakespeare: Már holnap?

Anna  Whateley:  Igen,  már  holnap.  A  boldogságtól  repülni  tudnék,  azonnal  indulok,
megkeresem Thomas atyát, megkérem, hogy holnap hajnalban adjon össze bennünket. Ég
veled, drága szerelmem! (Sietve megcsókolja és elrohan.)

William Shakespeare: Holnap esküvő, aztán London? Veszedelmes dolog ez a szerelem,
elképesztő tettekre sarkallja az embert! Még 18 éves sem vagyok, most meg az éveimből
elcsalunk egy hónapot. Jó lesz ez nekem? El az aggodalmakkal, jó lesz. Vár a nász és a
nagyvárosi  kaland egy világvárosban,  mámorító szerelmes együttlétben az én gyönyörű
kedvesemmel. (Közben Anne Hathaway bejön.)

Szívem-lelkem repes az örömtől, az egész világot a keblemre tudnám ölelni.

Anne Hathaway: Velem is beéred, William? Régen nem láttalak.

William Shakespeare: Anne Hathaway? Hát te, mi járatban vagy erre?

Anne Hathaway:  A templomba tartok Thomas atyához,  szeretném,  ha misét  mondana
megboldogult  apámért.  Fél  éve  már,  hogy  itt  hagyott  bennünket,  a  lelkem nyugtalan,
örülnék, ha legalább ő békében nyugodna.

William Shakespeare: Jó gyermeke vagy apádnak. Nagyon korán elment, béke poraira,
hiába, sorsunk az Úr kezében van.

Anne Hathaway: Utolsó kívánsága az volt, amikor haldoklott, hogy menyasszonynak lásson



engem. Nem teljesülhetett ez a vágya. Remélem, az égből látni fogja, ha egyszer bekötik a
fejem, ha a hajkoronámat valaha menyasszonyi fátyol fogja össze.

William Shakespeare: Nem hiszem, hogy túl sokat kell várnod arra a frigyre, hiszen olyan
csinos, olyan kívánatos vagy. Elveszti az eszét, aki a szemedbe néz.

Anne Hathaway: Te is, William?

William Shakespeare: Én is, ezért nem nézek a szemedbe, egyikbe se.

Anne Hathaway: Biztosan csak színlelt az udvarlásod, hogy megvigasztald bánatos szívem,
enyhítsd végtelen szomorúságom.

William Shakespeare: Szavamra, nem!

Anne Hathaway:  (Kacérkodik vele.)  Mit mondanál nekem, ha én volnék szíved minden
vágya? Hogyan vigasztalnál meg?

William Shakespeare: (Józanul.) Veszélyes játék ez, Anne!

Anne Hathaway: A pokolba minden veszéllyel! Eddig mindig csak jó voltam, most végre
élni akarok, habzsolni az életet. Szóval, mit mondanál nekem, ha én volnék a szíved hölgye?

William Shakespeare:  Azt mondanám szép hölgy, hogy perzsel a tekinteted, elégek a
vágytól,  ha  nem  leszel  az  enyém,  hogy  a  vágyam  már  a  nadrágom  minden  korcát
szétfeszítette.

Anne Hathaway: Egy csókkal, egy öleléssel beéred-e?

William Shakespeare: Egy csók után egy ölelés, aztán még egy ölelés, még egy csók, de
most rögtön. Napestig ölelnélek, ízlelném ajkaidat, de annyi felesleges ruha van rajtad,
szinte  mindent  eltakar  a  bájaidból.  Ez  a  szoknya  felesleges,  így  nem  látom  izgató
combjaidat, csak érzem. Te is érzed, milyen keményen neked feszül minden gerjedelmem?
Majd szétrobbanok, ezt azonnal orvosolnod kell!

Anne Hathaway: Bújjunk össze itt a tisztáson, ahol senki nem láthatja az ölelésünket. Most
már bele mersz nézni a szemembe, William?

William  Shakespeare:  Elveszek,  ha  megteszem,  de  belenézek.  (Halkan.)  Egy  kis
szórakozással  kinek  árthatunk?

Anne Hathaway: (Félrefordulva halkan.) Te jó ég, mit teszek? Elvesztem.

William Shakespeare:  (Halkan.)  Most kit kívánok? Annát, mert ő is annyira felizgatott
vagy ezt a szűzlányt, aki most cédának tetteti magát? Mindkettőt, de mit tegyek, ha most
vele vágyok a kéj gyönyörére? (Vadul szeretkeznek.)

Anne  Hathaway:  (Halkan.)  Hát  megtörtént,  amit  akartam,  megszabadultam  a
szüzességemtől.  Minek kellett  eljátszanom, hogy mindenre kapható vagyok? Istenem, a
poklok kínja hasított  belém. Ez lenne az az öröm, amiért veszkődik minden nő?  (Ismét



ölelkeznek, William csókolgatja Anne testét.)

William Shakespeare: Miért nem találtam rá korábban ízes ajkadra?

Anne Hathaway: Azt csiripelik a verebek, hogy egyik virágról a másikra szállsz. Féltem,
hogy összetöröd a szívem.

William Shakespeare: És összetörtem?

Anne Hathaway: Azt még nem, de lejjebb komoly károkat okoztál.

William Shakespeare: Holnap ismét eljövök hozzád, hogy nedveimmel meggyógyítsalak.

Anne Hathaway:  (Kibontakozik  William öleléséből.)  Holnap  nem lesz  jó,  Thomas  atya
holnap mond misét apám lelki üdvéért, majd holnapután üzenek érted.  (Feláll, közben a
ruháját rendezgeti.)

Isten veled William! Egy új életet adtál nekem. Soha nem felejtem el, amíg élek, hogy a
mennybe repítettél ezen a tisztáson.

William Shakespeare: Én sem feledem, két nap múlva látjuk egymást. (Anne elmegy.)

Szavamra, jó mulatság volt. (William miután ráeszmél, hogy mit tettek, felkiált.)

Egek! Mit tettem? Hová lett a józan eszem? Ezt a légyottot azonnal el kell felejtenem, ne
legyen több egy lázálomnál, a vágy boszorkányos játékánál.

(Ünnepélyesen,  kissé  patetikusan.)  Én  William  Shakespeare  kijelentem,  hogy  Anna
Whateley-t szeretem és holnap feleségül veszem. Erről a hancúrozásról ne tudjanak csak a
hold  és  a  csillagok,  örökre  titok  maradjon,  hogy  Anne Hathaway-t  levettem a  lábáról.
Felmentést adjon e botlásért a felkelő nap, mely új életet hoz. Anne is valami új életről
beszélt. Ki tudja, mire gondolt? (Steve és Hunter ismét beszaladnak.)



Fotó: Illusztráció, iskola Stratford Upon Avon városában (Forrás: languagecourse. net)

Steve: Helló Willy!

Hunter: (Szemtelenül.) Gratulálunk! Iyen rövid idő alatt két nőt is meghódítottál.

William Shakespeare:  Miket  hordtok  itt  össze?  A  nagy  sietségben  elveszítettétek  az
eszeteket?

Steve: Nemrég egy szőke szépségről áradoztál, akit feleségül akarsz venni.

Hunter:  Most  meg  egy  barna  hajú  tünemény  bontakozott  ki  a  karjaidból  és  távozott
zavartan.

William Shakespeare: Ti leselkedtetek?

Steve: Csak egy kicsit.

Hunter: Szerintem a legizgalmasabb részről lemaradtunk.

William Shakespeare: Tűnjetek el innen, látni sem akarlak benneteket!

Steve: Hiányzol nekünk Willy!

Hunter: Nincs kit ugratnunk, amióta apád kivett az iskolából.

William Shakespeare: Valóban?

Steve: No meg, aggódunk érted, hogy tudatlan maradsz.

William Shakespeare: Csak bele ne betegedjetek ebbe a nagy aggódásba.

Hunter:  Steve:  Szerintem  éppen  eleget  tanult  ahhoz,  hogy  tanonc  legyen  az  apja
kesztyűkészítő műhelyében.

Steve: Oda nem kell sem latinul, sem görögül tudnia.

William Shakespeare: Hogy a kígyó marná meg a nyelveteket, olyan gonoszak vagytok!

Hunter: (Álszenten.) Ez a köszönet az aggódásunkért.

Steve: (Tettetett szomorúsággal.) Menjünk barátom, igen fájó, hogy egykori iskolatársunk
nem lát szívesen bennünket. (Mindketten elmennek.)

William Shakespeare: (Dühödten.) Egy csepp jóérzés se szorult ezekbe, mindig azt lesik,
hogyan  tegyék  tönkre  a  szórakozásomat.  Álszent  spanok,  milyen  nagyra  vagytok  az
iskolátokkal. Majd én megmutatom nektek, mire jutok a tanodátok nélkül. Meglátjuk, hogy
20 év múltán ti mire vittétek, mit tudtok felmutatni a világnak.

Mit foglalkozok én ezzel a két mihasznával? Várnak rám a szerelmi örömök, az esküvés, a
nász  Annával.  Végre  beteljesül  vele  minden  vágyam.  Thomas  atya  én  készen  állok  a



menyegzőre, már alig várom, hogy eljöjjön a hajnal és az életünket örökre összekössed a
papi áldásoddal. (Sötét.)

 

2. jelenet Falusi kápolna

 

Fotó: Illusztráció

William Shakespeare: Kedvesem, szépséged olyan szédítő, hogy elkábulok tőle!

Anna Whately:  Délcegebb vőlegényt  nem hordott  hátán a  föld.  Mámorító  érzés,  hogy
nemsokára az asszonyod lehetek.

Thomas atya: Elég az enyelgésből fiatalok! Ma még két temetés és egy esküvő vár rám, jut
eszembe,  hátra  van  még  a  reggeli  mise  is.  Térdeljetek  le,  gyermekeim!  Az  Úr  1582.
esztendejében, március 23-án, e kora reggeli órában kérdezlek Anna Whateley, akarod-e
férjedül ezt az ifjút, William Shakespeare-t? Örök hűséget fogadsz neki? Kitartasz mellette
szegénységben, gazdagságban, hű társa leszel egészségben, betegségben? Megosztod vele
minden örömöd és bánatod? Felelj lányom!

Anna Whately: Igen, atyám, ettől a perctől kezdve övé szívem minden dobbanása.

Thomas atya: Most téged kérdezlek William Shakespeare. Akarod-e feleségül ezt az ifjú
leányt, Anna Whateley-t, amíg a halál el nem választ tőle? Örök hűséget esküszöl neki?
Mostantól a sorsa a te sorsod, a bánata a te bánatod, minden öröme a te örömöd is lesz.
Összekötöd életed az övével az utolsó harangszóig?

William Shakespeare: Igen, atyám, az esküvésem a halálomig kísérjen.

Thomas atya:  Mostantól férj és feleség vagytok. Áldásom rátok, amit Isten összekötött,
ember  soha  szét  ne  válassza.  Ámen!  Most  már  leszakíthatod  fiam  a  gyönyörű  szép
gyümölcsödet.



 

Fotó: Illusztráció

William Shakespeare: Ne féltsen bennünket atyám, nemsokára keresztelőre hívjuk.

Thomas atya:  Boldogan jövök gyermekeim, csak időben szóljatok. Hol a kancsó borom,
amit ígértetek a szertartásért?

William Shakespeare: Itt van atyám, fogjad. Egészségedre váljék! (Átadja a kancsót.)

Thomas atya: (Örömmel veszi át.)  Jó kis nedű, megédesíti a magányos napjaimat. Isten
veletek! Vár a nyájam, a reggeli mise, no meg ez a mennyei misebor. (Lassan, nehézkesen
távozik.)

Anna Whately: Na, végre, hogy elment, alig győztem kivárni. Mondd, hogy nem álmodok!
Mostantól  férj  és  feleség  vagyunk?  Örökre  együtt,  örökké  lángoló  szerelemben,
szétszakíthatatlanul  egymáséi  lettünk?

William Shakespeare:  Igen,  a  szerelmünk  örökre  összeköt  bennünket.  Menj  haza  és
mondd el anyádnak, hogy beteg nagynénédhez készülsz, ápolni szeretnéd és már holnap
indulni  is  akarsz.  Bármeddig  is  kell  maradnod,  megteszed  érte,  hiszen  gyermekével
tejtestvérek vagytok.

Anna Whately: Jó tervet eszeltél ki, William. Te mit mondasz a szüleidnek?

William Shakespeare: Anyám szíve megszakad, apám haragos lesz és biztosan megtiltja,
hogy elmenjek,  ha idő előtt  megtudják,  hogy mit tervezek.  Úgy döntöttem,  hagyok egy
levelet, hogy elmentem Londonba szerencsét próbálni.

Anna Whately: Szóval, szó nélkül elszöksz.


