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Валерій Хімюк
Піратка Карибського моря

Марія - відома піратка Карибського моря (дочка губернатора Барбадосу)
Маргарет (Марго Янг) - дочка губернатора Барбадосу (піратка)
Губернатор Кітт - губернатор Барбадосу

Монтальбан - піратка, закохана в губернатора Кітта
Карина - ворожка, що живе в Картахені
Радник - радник губернатора (пірат Джек Янг)
Карина - ворожка, живе на горі в Картахені

Боцман - пірат команди Марії
Кок - пірат команди Марії
Енні - попутниця на кораблі Марії
Христина - дочка Енні, попутниця на кораблі Марії
Марія в дитинстві - спогад русалок
Вождь людожерів

Вчителі
Пірати
Охорона
Русалки
Людожери

СЦЕНА 1
ПРОЛОГ

На сцені з'являється дівчина в лахмітті. Вона проходить сценою,
замерзаючи від холоду і дощу на вулиці. Вона сідає на край сцени, як на
пірс. Мочить ноги у воді.

Навколо дівчини з'являються РУСАЛКИ. Вони танцюють навколо неї.
МАРІЯ, злякавшись незнайомих істот, намагається піти геть, але їй
складно пробиратися через вітер, який майже зносить її з місця.
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Дівчина підходить до краю сцени, дістає з моря маленький дерев'яний
корабель. Чує постріли міських гармат, тікає.

ЗАНАВЕС відкривається.

СЦЕНА 2
ВИЗВОЛЕННЯ КОМАНДИ

Центральна площа поселення. Посередині стоїть невелика дерев'яна
височина. На площі з'являється зв'язка піратів. Кожен із них прикутий до
іншого ланцюгом або міцною мотузкою. Їх ведуть на публічну страту.
Коли пірати вже були на дерев'яних підпорах, що ось-ось мали впасти під
ними і затягнути зашморг на шиї, на площу вривається молода дівчина.
Це МАРІЯ.
Вона розв'язує піратам руки, звільняючи їх від страти. Пірати
розбігаються в сторони. На площу вривається ОХОРОНА. МАРІЯ швидко
справляється з ними під час бійки.

На площу вбігає Губернатор Кітт.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. Що відбувається?!
МАРІЯ. Що таке, губернаторе Кітт?! Знову ваша охорона не впоралася з
піратами!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Забирайся геть, гидке дівчисько!

Губернатор своїми силами намагається схопити дівчинку, але вона
вислизає з рук губернатора.

МАРІЯ. Ха! Старий уже не може наздогнати мене! Щасливо залишатися,
Кітт. Я ніколи не залишу команду!

Марія тікає разом із командою.

СЦЕНА 3
СУТИЧКА МАРГАРЕТ З НАВЧАННЯМ І БАТЬКОМ

У зал вривається МАРГАРЕТ. У руках у неї сувої паперів. За МАРГАРЕТ
вбігають ВЧИТЕЛІ, РАДНИК.
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МАРГАРЕТ. А ну спробуйте зловити мене!

ВЧИТЕЛІ намагаються забрати в МАРГАРЕТ сувої, не торкаючись до неї.
Та відбивається всіма можливими силами та допоміжними засобами в
кімнаті - стільцями, книжками, тростинами.

У результаті битви повалені ВЧИТЕЛІ тікають із залу.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. Маргарет! Не можна так! Що ж із тобою стало, дочко
моя?
МАРГАРЕТ. Набридло жити в резиденції. Хочу гуляти, плавати морем,
подорожувати!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Говориш як одна з тих мерзенних піратів, які
плавають Карибським морем.

МАРГАРЕТ швидко встає з місця, хапає тростину і прикладає до горла
батька.

МАРГАРЕТ. Пірати - не погані люди, просто в них інше життя. Я не хочу
вчитися! Тож, якщо ти мене любиш, то позбав мене вчених і придворних!

МАРГАРЕТ вдаряє батька по нозі тростиною і тікає.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. Стій! Стій! Як же вона все таки схожа на свою матір.
Коли померла бідна Марія Керноа, дівчинку наче підмінили...

До зали вбігає РАДНИК.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. Що сталося?
РАДНИК. Ваша високоповажність...
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Коротше.
РАДНИК. Там до вас ця... Міс Монтальбан.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Божевільний будинок якийсь... Ви що, змовилися
всі!?
РАДНИК. Тихіше.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Що?!
РАДНИК. Вона стоїть просто під дверима.
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ГУБЕРНАТОР КІТТ. Ох чорт би її забрав...
РАДНИК. То що їй сказати?
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Скажи їй, що мене немає в резиденції.
РАДНИК. Добре.

РАДНИК іде за двері. Чути тільки голоси.

РАДНИК. Вибачте, міс Монтальбан, але губернатора немає вдома.
МОНТАЛЬБАН. Та перестаньте. Я бачу, що на резиденції прапор висить, а
значить він удома.
РАДНИК. Це неможливо.
МОНТАЛЬБАН. Але мені охорона сказала, що він удома.
РАДНИК. А мені ось сам губернатор щойно сказав, що його вдома немає.
МОНТАЛЬБАН. Ах так! Значить передайте губернатору, що якщо ми з
ним не побачимося, то я зараз виламаю двері.
РАДНИК. Але міс...
МОНТАЛЬБАН. Один.

ГУБЕРНАТОР КІТТ у розгубленості починає бігати по резиденції в пошуку
місця, де можна сховатися від наполегливої гості.

МОНТАЛЬБАН. Два.
РАДНИК. Але міс... Це дуже дороге дерево.

ГУБЕРНАТОР КІТТ ховається за стільцем у його резиденції.

МОНТАЛЬБАН. Три!
РАДНИК. Ні!!!

СЦЕНА 4
ЛЮБОВНІ СПРАВИ ГУБЕРНАТОРА

До кімнати "влітає" РАДНИК, слідом за ним входить МОНТАЛЬБАН.
Своїм поглядом вона уважно оглядає всю кімнату в пошуках губернатора.
Не знайшовши його сліду, вона зупинилася посередині кімнати.

МОНТАЛЬБАН. Виходь. Я сказала виходь.
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ГУБЕРНАТОР КІТТ намагається непомітно виповзти з кімнати, проте
МОНТАЛЬБАН помічає його і намагається спіймати. ГУБЕРНАТОР
всіляко намагається втекти від неї, але врешті-решт він все таки
опиняється в лещатах її обіймів.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. На допомогу! Допоможіть!!!
МОНТАЛЬБАН. Ну що ж ти кричиш, Кітте? Ех...

МОНТАЛЬБАН кидає ГУБЕРНАТОРА на підлогу, той відповзає до крісла.

МОНТАЛЬБАН. Усе життя бігаю я за тобою, Кітте. А має бути навпаки.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Саме так. Я став губернатором, а ти - піраткою.
МОНТАЛЬБАН. Ні-ні! Свою нелюбов до піратів будеш демонструвати в
іншому місці. А я...

МОНТАЛЬБАН обіймає ГУБЕРНАТОРА.

МОНТАЛЬБАН. ... хочу кохання!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Ай! Ні! Тільки через мій труп!

ГУБЕРНАТОР КІТТ виривається з кімнати.

МОНТАЛЬБАН. А ну стояти!

Вона біжить за ним.

СЦЕНА 5
Лунає сміх. З'являються ПІРАТИ. Це команда піратки МАРІЇ. Серед них -
БОЦМАН і КОК. У БОЦМАНА в руці великий шматок хліба, у КОКА -
ланцюги, що звисають із рук, і скарби.

БОЦМАН. Ось за що я люблю нашого капітана, так це за те, що вона
завжди нагодує.
КОК. І ніколи не скупиться!
БОЦМАН. А ще з полону врятує.
КОК. Нагодує й обігріє.
БОЦМАН. І чому кажуть, що жінка на кораблі - до біди? Ось у нас вона
взагалі - капітан.
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ПІРАТИ схвально кивають головою. На палубу влітає капітанша - МАРІЯ.

МАРІЯ. Ось ще один вдалий наліт на Барбадос! Їжте хліб, пийте і гуляйте
поки є сили йти по водах Карибського моря! А коли закінчиться їжа і вода,
ми знову повернемося на Барбадос до старого Кітта. Вже він нам точно не
відмовить. А спробує відмовити - ми знову розіб'ємо його охорону і
заберемо не тільки половину запасів міста, а й усе одразу!
БОЦМАН. Куди прямуємо наступний шлях, капітане? Вирушимо на
береги спустошливої Тортуги чи будемо гнатися за Летючим Голландцем?
МАРІЯ. Гуляй, боцмане, поки можеш. Відпочинь.

МАРІЯ сідає далеко від усіх, хто гуляє. До неї підходить Енні. Поруч із нею
маленька дівчинка Христина - це її донька.

ЕННІ. Не смію турбувати Вас, капітане Маріє. Ви так добродушно
прийняли нас на свій борт з малятком Христиною, ми до кінця життя
залишимося вдячні вам.
МАРІЯ (з усмішкою). Говориш так, ніби набридло піратське життя.
ЕННІ. Зовсім ні, але нам потрібно зійти на берег у Картахені. На мене
чекає чоловік, батько Христини.

МАРІЯ різко схоплюється з місця.

МАРІЯ. Ах ну так, таточко! Татко! Татко!!!

Вона вдивляється в далеке море з роздратованістю і заздрістю.

КРИСТИНА. Марі... Дозволь нам зійти на берег.
МАРІЯ. Ха, з ким ти мене порівнюєш, дівчинко? Я не така, як ці всі
губернатори і королі - я не тримаю вас у заручниках. Бути піраткою -
значить бути вільною! Від усіх боргів, думок і зобов'язань! Ви вільні люди!
Ми беремо курс на Картахену!
ЕННІ. Спасибі Вам, Маріє, спасибі!
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ЕННІ з КРИСТИНОЮ йдуть. МАРІЯ сіла сумною. Її поглинули думки про
сім'ю і про батька. Дівчинка була викинута у відкрите море у човні з
однією тільки свічкою і пістолетом з одним зарядом.

МАРІЯ. Точно, Каріно!

СЦЕНА 6
Резиденція Барбадосу. У розлюченому стані й у порваному одязі
з'являється ГУБЕРНАТОР КІТТ. Слідом за ним вбігає РАДНИК.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. Ні, це нестерпно! Яка ганьба, яка ганьба... При всіх
стягнути з мене штани і порвати мою сорочку. Це вже занадто.
РАДНИК. Губернаторе, Ви продемонстрували верх толерантності та
поваги до жінки.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Вона - не жінка, радник. Вона піратка. Це гірше за
жінку. А що ще гірше - ця жінка-піратка закохана в мене. Це катастрофа.
РАДНИК. Вам усього лише варто сходити з нею на побачення.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Ти з глузду з'їхав? Яке побачення з піраткою? Так,
негайно посилити оборону міста, будувати фортифікаційні споруди,
посилити охорону.
РАДНИК. Губернаторе, не зліться, це ні до чого.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Потрібно посилити охорону, щоб жоден брудний
пірат не проник на територію міста. Зрозуміло?
РАДНИК. Але немає приводів для занепокоєння, губернаторе. Золотий вік
піратів уже минув, нам залишається просто розслабитися і чекати, поки
вб'ють останнього пірата.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Або мене задушить міс Монтальбан, вірно? Ну вже
ні. Якщо вона привносить у мій дім таку розруху, я уявляю, що може
вчинити він...
РАДНИК. Хто - він?
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Ти чув про пірата Джека Янга? Найстрашніший і
безжалісний пірат на Карибському морі. Був коком у Чорної Бороди.
Замість руки носить залізний гак, а очі вічно горять червоним полум'ям
помсти. Ну вже ні!
РАДНИК. Так, чув, але це казки. Він уже давно пішов на спокій і торгує
шаблями в Порт Роялі.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Думаєш?
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РАДНИК. Упевнений.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. Ой, що це таке?!

У кімнату вбігає МАРГАРЕТ.

МАРГАРЕТ. Батьку! Там біля міста стоїть корабель! Піратський!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Ой боже мій... Чий корабель?!
МАРГАРЕТ. Міс Монтальбан.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Я ж віддав наказ не впускати її в місто!
МАРГАРЕТ. А вона не в місті.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Тоді не розумію - у чому проблема?
МАРГАРЕТ. Вона пришвартувалася навпроти нашого міста і погрожує
стріляти по ньому гарматами, якщо ти не погодишся вирушити з нею на
побачення.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Це що ще за витівки?! Негайно виводьте всю армію
на берегову лінію і стріляйте по Монтальбану.

РАДНИК. Потрібно щось робити, губернаторе.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Я знаю що!
РАДНИК. Так зробіть це!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Я згоден на все, крім побачення!
МАРГАРЕТ. Тату, від цього залежить доля нашого міста!

РАДНИК і МАРГАРЕТ хапають ГУБЕРНАТОРА КІТТА під руки і тягнуть
в іншу кімнату.

СЦЕНА 7
Картахена. Піратська команда МАРІЇ висадилася на березі міста. На
міську площу вийшла команда піратів, МАРІЯ, ЕННІ та КРИСТИНА.
Поруч із ними - БОЦМАН і КОК.

БОЦМАН. Картахена - головний порт піратського Нового світу. Його
колись грабували, спалювали. Колись пірату Френсісу Дрейку вдалося
вивезти звідси 10 мільйонів песо!
КОК. Нічого собі! Ти уявляєш, скільки рому можна купити за 10 мільйонів
песо?
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БОЦМАН. Та жоден корабель не витримає стільки!
КОК. Та жоден міський склад стільки не вмістить.
БОЦМАН. А уяви, якби ми купили флотилію і були б найгрізнішими
піратами на морському узбережжі.
КОК. Грабували б міста!
БОЦМАН. Шукали золото інків!
КОК. Дружили з племенем індіанців!
БОЦМАН. Торгували з місіонерами!
КОК. Купували дорогі карти і знаходили скарби!
БОЦМАН. Купили б таверну в Тортузі!
КОК. І до кінця життя грали в кості!
БОЦМАН. А потім стали б губернаторами міст!
МАРІЯ. І тоді я вас пограбую!
БОЦМАН. Гей... Ну ми ж команда.

МАРІЯ виходить уперед, видивляється дорогу на гору.
До неї підходить ЕННІ та КРИСТИНА.

ЕННІ. Ми зійдемо з корабля тут.
КРИСТИНА.Дякую тобі за все, Маріє!
МАРІЯ. Давайте тільки без цих сопливих прощань. Я виконала свою
обіцянку, тепер ви вільні.
КРИСТИНА. Я ніколи не забуду нашого плавання і твоїх уроків - як бути
найкрасивішою піраткою на Карибському морі.
МАРІЯ. Ну все, досить. Ідіть!

ЕННІ та КРИСТИНА йдуть, МАРІЯ явно засумувала. Але раптово
побачила дорогу вперед.

МАРІЯ. Ось вона - дорога на гору!
КОК. Але навіщо нам туди?
БОЦМАН. На горах Картахени завжди росте виноград.
КОК. Та не виноград, а чай.
БОЦМАН. Та не чай, а виноград. Тут роблять вино.
КОК. Ні, чай.
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БОЦМАН. Ні, вино!
КОК.Чай!
БОЦМАН. Вино!
МАРІЯ. Стояти! Нам потрібно піднятися на самий верх гори!
БОЦМАН. Як на самий верх?! Там же... 150 сходинок.
КОК. Якщо бути точним, 147. Коли бідолаха Чарльз минулого разу
оступився і покотився донизу, то він рахував, скільки разів ударився
спиною об сходи.
БОЦМАН. А раптом він пролетів якусь і там їх насправді 150?

Команда вирушає наверх гори.

КОК. Ні, з тобою неможливо сперечатися! Я тобі кажу їх там 147 точно!
БОЦМАН. Це не доведено. Я чув рівно 150.
КОК. А моя інформація точно підтверджена свідком!
МАРІЯ. Замовкніть обидва, а то спущу зі скелі!
КОК. Мовчимо, капітане!

СЦЕНА 8
Резиденція Барбадосу. У приміщення заштовхують губернатора.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. Ну що за нахабство, а? Я губернатор тут чи ні?
РАДНИК. Губернатор Кітт, це Ваш обов'язок - охороняти місто від навали
піратів.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Але міс Монтальбан нападає не на місто, а на мене! А
це зовсім різні речі. Зрештою, у моєї доньки завтра День Народження і
мені потрібно готуватися!
РАДНИК. Вже завтра?
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Так, завтра Маргариті виповниться 18 років. А мені
ще потрібно підготувати її до одруження... Усе таки мені скоро йти на
спокій. Мені потрібен наступник.
РАДНИК. Прекрасно! Це чудово!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Чому ти так радієш?
РАДНИК. Організуємо для неї найкраще свято!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Свята не буде, якщо мене зжере ця міс Монтальбан!
РАДНИК. Не переживайте, губернаторе. Я подбаю про неї.
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Губернатор Кітт іде.

РАДНИК. Ну нарешті. Марго виповнюється 18 років. Скоро всі дізнаються
правду. Як же це хвилююче!

СЦЕНА 9
Таємнича печера. У ній напівтемрява. По центру сидить дівчина в
загадковому одязі - з неї звисають клаптики одягу, довге волосся, напрочуд
темний макіяж. Це ворожка - Карина.
У приміщення заходить МАРІЯ з командою.

КАРІНА. Я чекала на тебе, лан-Марія. Проходь і сідай.

БОЦМАН зацікавлено підійшов до однієї з колб КАРІНИ, щоб подивитися,
що всередині.

КАРІНА. Не чіпати. Будь-який дотик до магічного предмета може
викликати у вас нудоту або навіть смерть.

БОЦМАН різко відсмикує руку від предмета.

КОК. Минулого разу в мене була діарея.
КАРІНА. Отже, що тебе привело до мене?
МАРІЯ. Я хотіла дізнатися дещо...
КАРІНА. Ну ж бо, не нудьгуй.
МАРІЯ. Я...

МАРІЯ озирається на команду, яка так зацікавлено слухає їхню розмову.

МАРІЯ. Я не хотіла б при всіх.
КАРІНА. Не хвилюйся. Я знаю, що цікавить тебе. Сімейне питання. Те, що
хвилює самотніх і незалежних піраток - чи є в них кровні родинні узи в цій
площині світу.
БОЦМАН. Що вона сказала?
КОК. Я нічого не зрозумів.
МАРІЯ. Так, я хочу знати, чи є у мене сім'я, Каріно?
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КАРІНА. Невже тебе так зворушили Христина й Енні, яких ти висадила
вранці в Картахені?
МАРІЯ. Так...
КАРІНА. Що ж. Спробуємо дізнатися правду про тебе.

КАРІНА взяла в руки магічне дзеркало, подивилася в нього.

КАРІНА. Так, я бачу! Є твоя історія, відображена на морській воді. Є в
тебе сім'я. Але таємницю твою я не знаю. Відати її можуть тільки ті, хто
мешкає на дні морському і бачили все на власні очі.
БОЦМАН. Та не може бути!
КОК. Русалки!
КАРІНА. Саме русалки знають твою таємницю, Маріє. Тобі варто
вирушити в Русальну бухту. Там ти й дізнаєшся свою історію.
МАРІЯ. Спасибі тобі, Каріно!

СЦЕНА 10
Резиденція Губернатора. У приміщення входить ГУБЕРНАТОР КІТТ.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. Так, і що? Де це дівчисько поділося? Маргарито, я
приніс тобі твою сукню до завтрашнього балу. Де ти?

З-за рогу кімнати виходить МОНТАЛЬБАН.

МОНТАЛЬБАН. Ну що, Кітте? Дострибався?
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Та як ти сюди заходиш?! Охорона!
МОНТАЛЬБАН. Не кричи ти. Охорона твоя вже в моєму полоні.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Де моя дочка?!
МОНТАЛЬБАН. Вона теж у мене в полоні. Дивись.

ПІРАТИ виносять стілець, до якого прив'язана МАРГАРИТА.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. Що ти робиш?!
МОНТАЛЬБАН. А ось так, Кітте. Я тебе беру на абордаж!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Я не корабель!
МОНТАЛЬБАН. Ти ще той Летючий Голландець!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Мої гармати давно вже засохли!
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МОНТАЛЬБАН. Моя іскра прочистить їх!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Моя дочка завтра має відсвяткувати свої 18 років.
МОНТАЛЬБАН. Малятко, ти вже стала такою дорослою! Як швидко
летить час...
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Про що це ти?
МОНТАЛЬБАН. Заберіть.

ПІРАТИ забирають МАРГАРИТУ на стільці.

МОНТАЛЬБАН. А то, Кітте. Що я відпущу її тільки після нашого
побачення.

МОНТАЛЬБАН, кокетливо прикинувшись маленькою дівчинкою, поскакала.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. Нестерпна жінка!

СЦЕНА 11
Бухта потоплених кораблів. Русалоча лагуна.

МАРІЯ. Поводьтеся тихо! Ми в Лагуні Русалок! Не розбудіть їх!
БОЦМАН. А що буде, якщо ми їх розбудимо?
МАРІЯ. А ось побачиш! Потонемо ми разом із кораблем, а русалки тебе
потягнуть на морське дно, і ти вічно служитимеш морському царю.

МАРІЯ акуратно спускається до русалок, які сидять у воді.
МАРІЯ. Я прийшла від Каріни.

Русалки раптово зашипіли і закричали.

МАРІЯ. Ні-ні! Я не буду нічого робити! Я тільки хотіла дізнатися одну
таємницю, якою володіють тільки русалки.
РУСАЛКА. І яка це таємниця? Де заховані морські скарби?
РУСАЛКА. Або як здолати морського царя?
МАРІЯ. Ні-ні. Я хотіла дізнатися, чи знаєте ви... Хто я і звідки з'явилася на
Карибському морі?

Русалки раптово відпливають.
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МАРІЯ. Що відбувається?

На сцені з'являються ПІРАТИ. Вони тримають у руках канат. На кінці
каната зв'язана МАЛЕНЬКА ДІВЧИНА. Пірати повільно крокують
уперед. За піратами проходить людина в капелюсі й довгому плащі.

ЧОЛОВІК У КАПЕЛЮСІ. Дівчину понівечити і відправити на морське
дно, щоб вона ніколи більше не спливла на поверхню Карибського моря і
зберігала свою таємницю на дні разом з морським царем і русалками!
Скоро Барбадос буде моїм!!!

ПІРАТИ кидають дівчинку на дно моря. МАРІЯ ловить дівчинку, тримає її
на руках. ПІРАТИ і ЛЮДИНА В КАПЕЛЮХІ йдуть. МАРІЯ уважно
вдивляється в обличчя дівчинки, прибирає їй волосся з обличчя. Раптом,
раптово МАРІЯ розуміє, що це був спогад русалок і дівчинка, яку викинули
за борт - вона.

РУСАЛКИ забирають у МАРІЇ дівчинку і відпливають.

МАРІЯ. Хто міг мене викинути за борт? І навіщо це потрібно було робити?
Я поки що нічого не розумію...
РУСАЛКА. Шукай відповідь на острові людожерів!

РУСАЛКА вказує рукою в бік острова.

МАРІЯ. Уперед! На безлюдний острів!

СЦЕНА 12
Резиденція острова Барбадос. З'являється ГУБЕРНАТОР КІТТ. Він
одягнув святковий одяг і тримає в руках зів'ялий букет квітів. Поруч із
ним - РАДНИК.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. Ну? Як я?
РАДНИК. Карколомно!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Ось і я боюся, що вона мене з ніг зіб'є. Що ж... Це
потрібно зробити.
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РАДНИК. Губернатор Кітт, використовуйте всю свою чарівність!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. А ну, пішов геть!

РАДНИК іде. До кімнати входить МОНТАЛЬБАН.

МОНТАЛЬБАН. Ну що, Кітте? Зважився?
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Зважився.
МОНТАЛЬБАН. А що так? Знову повернулися старі почуття?
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Не хочу, щоб ти бомбила місто.
МОНТАЛЬБАН. Ну який же ти дурний! Невже ти думаєш, я б стала
руйнувати наше з тобою місто? Кітте, дурний ти. Я всього лише хотіла
побачити свою дочку. І вона тут, у цьому місті.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. У цьому місті не місце для піраток!
МОНТАЛЬБАН. Я буду твоєю начальницею охорони! Буду особистим
охоронцем! Усе, що скажеш, аби жити в Барбадосі!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Що ж... Я подумаю, що можна зробити.

Йдуть.

СЦЕНА 13
МАРІЯ з командою заходять на острів людожерів.
БОЦМАН. А це справді острів людожерів?
КОК. А ти що, бачиш тут хоч одну людину?
БОЦМАН. Ні, не бачу.
КОК. Ось і я не бачу. Значить точно острів людожерів. З'їли всіх вже.
МАРІЯ. Досить базікати! Будьте уважні й обережні.
БОЦМАН. Капітане, а що ми шукаємо взагалі?
МАРІЯ. Я сама не знаю. Але тут має бути щось, що дасть мені відповідь
на мої запитання.

Раптово на піратів із кущів вистрибує ПЛЕМ'Я ЛЮДОЇДІВ. Вони
оточують піратів. Ті одразу ж піднімають руки вгору і здаються в полон.

БОЦМАН. Але капітан, чому ми так одразу здаємося?
МАРІЯ. Нехай вони мене приведуть до свого вождя. Мені потрібно
поговорити з ним.
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Один із людожерів раптово видає войовничий клич.

До піратів вийшов ВОЖДЬ ПЛЕМЕНІ. Він сів перед ними і почав говорити
незрозумілою мовою.

ВОЖДЬ. %;**;№:;;.
МАРІЯ. Я не розумію, що він говорить.
ВОЖДЬ. №*%:№*"!!!
МАРІЯ. От блін.

МАРІЯ намагається пояснити вождю знаками, що вона припливла з
Карибського моря і шукає тут якийсь знак. Показує русалок.

ВОЖДЬ раптом розуміє її, усміхається. Показує знак племені, щоб ті
винесли скриню.
ПЛЕМ'Я приносить скриню. ВОЖДЬ запрошує МАРІЮ зазирнути
всередину. Зі скрині МАРІЯ дістає велику білу сукню і кулон.

БОЦМАН. Тобто ми сюди припливли за сукнею?
КОК. Просто жахливо...
МАРІЯ. Ця сукня... Вона здається такою знайомою і кулон...
БОЦМАН. Дивіться, капітане, на кулоні написано - Барбадос.
ВОЖДЬ. ;?%*!
БОЦМАН. Він показує на тебе пальцем. Це твоє!
КОК. Я здається все зрозумів!
МАРІЯ. Що ти зрозумів?
КОК. Ви - дочка губернатора Кітта!
БОЦМАН. А потім вас вкрали й втопили!
МАРІЯ. А хто ж тоді та дочка губернатора, яка сидить у резиденції?
БОЦМАН. Може, це ваша сестра?
КОК. Ну вже точно не брат!
МАРІЯ. Уперед! Ми вирушаємо на Барбадос!

СЦЕНА 14
День Народження Марго. У резиденції ходить багато ошатних людей.
ГУБЕРНАТОР КІТТ із незадоволеним виразом обличчя, його під руку
тримає міс МОНТАЛЬБАН. Поруч стоїть РАДНИК.
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ГУБЕРНАТОР КІТТ. Усе має пройти якнайкраще, раднику. Сьогодні
особливий день.
РАДНИК. Навіть не сумнівайтеся, капітане. Усе буде ідеально!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Дуже сподіваюся!
РАДНИК. Хвилиночку уваги! Пані та панове, гості нашого свята. Хочу вам
представити винуватицю торжества - незрівнянну Маргариту Кітт!
Сьогодні їй виповнюється 18 років і відтепер вона вважається дорослою
спадкоємицею Картахени!

До зали входить Марго. Вона в красивій білій сукні з маленькою короною
на голові.

Раптово в зал вривається МАРІЯ.

МАРІЯ. А-ну стояти і не рухатися!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Та що ж це таке?! Охорона, схопити дівчину!
МАРІЯ. Не переживайте, губернатор Кітт. Ваша охорона вже відпочиває.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Це немислимо! Чому в моїй резиденції піратів
більше, ніж у Тортузі?!
МАРІЯ. Губернатор Кітт. Я не прийшла вбивати Вас і грабувати місто.
Мені не потрібні золото і коштовності. Мені не потрібні прянощі та
гармати. Мені потрібні Ви.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Якщо я Вам здамся, чи обіцяєте Ви залишити місто і
його мешканців цілими і неушкодженими?
МАРІЯ. Я не беру Вас у полон, губернатор. Я хочу оголосити Вам одну
важливу річ...
МАРГАРЕТ. Ну ж бо, не тужи.
МАРІЯ. Це не Ваша дочка, губернаторе.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Що?
МАРІЯ. Вона не справжня дочка губернатора Кітта. Ваша дочка - я.
МАРГАРЕТ. Що? Та як ти смієш псувати мій День Народження?!

МАРГАРЕТ вириває в одного з присутніх зброю.
МАРІЯ дістає свою зброю.
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Дівчата починають битву на шпагах. У цей момент, БОЦМАН і КОК
утримують ГУБЕРНАТОРА КІТТА і МОНТАЛЬБАН від втручання в
процес битви.
Раптово в битву вступає РАДНИК. Він дістає зброю і починає битися
проти МАРІЇ.
У битву вривається ГУБЕРНАТОР КІТТ.
У результаті битви всі учасники наставили один на одного клинки.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. З чого ти взяла, що ти моя дочка?!
МАРІЯ. Так сказали русалки.
МАРГАРЕТ. Подумаєш, русалки! Можуть сказати, що завгодно!
МАРІЯ. У мене є кулон з назвою міста і сукня!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Що?

БОЦМАН підносять ГУБЕРНАТОРУ КІТТУ сукню.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. Маргарет, я ж думав, ти їх загубила.
МАРІЯ. Ні. Послухай, батьку. Мене вкрали і викинули в море, а потім
підмінили мене на неї.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Але хто ж ти тоді така, Маргарет?!

МАРІЯ різко задирає рукав МАРГО - там піратська мітка.

МАРІЯ. Вона піратка. Її підмінили, щоб зробити Барбадос піратською
гаванню!
БОЦМАН. Це міг зробити тільки...
КОК. ... Джек Янг!
МОНТАЛЬБАН. Він дізнався про 18-річчя дівчинки і прийшов сьогодні
сюди, щоб оголосити правду.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Значить хтось із нас насправді
справі страшний пірат Джек Янг.

Учасники битви почали рухатися по колу, підозрюючи один одного в
піратстві. Раптово, у центр кола вийшов РАДНИК.

РАДНИК. Так, це я - Джек Янг.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Що?! Радник?!
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ДЖЕК ЯНГ. А ти кмітливе дівчисько! Я думав, русалки тебе потоплять, а
вони врятували тебе разом із цими тубільцями! Але вже пізно! Барбадос
мій і я оголошую себе новим губернатором!
МАРГАРЕТ. Що?! Ні!
ДЖЕК ЯНГ. Мовчати! Дурне дівчисько! Хіба ти не знаходиш схожості зі
мною?!
МАРГАРЕТ. Я б ніколи не була твоєю дочкою!
МОНТАЛЬБАН. Так! Тому що вона - моя дочка.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Що?!
ДЖЕК ЯНГ. Це не важливо! Мені байдуже, хто чия сім'я і хто кому родич!
У мене ніколи не було сім'ї і не буде! Зараз я розберуся з вами, а потім
зроблю Барбадос - новою гаванню піратського зібрання!
МАРІЯ. Ні!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Донько, не треба!
ДЖЕК ЯНГ. Потопити губернатора Кітта!
МАРІЯ.Не дозволю!

Знову зав'язується битва. МАРІЯ вступає в бій із ДЖЕКОМ ЯНГОМ,
ГУБЕРНАТОР КІТТ і МОНТАЛЬБАН, злякавшись, обійнялися і стояли в
кутку, поруч із ними МАРГО. БОЦМАН і КОК притулилися до кута стіни.

ДЖЕК ЯНГ поранив шаблею обличчя МАРІЇ, та впала.

ДЖЕК ЯНГ. Ну ось і все! Прощайся з життям, дурне дівчисько!

До нього ззаду підбігає ГУБЕРНАТОР КІТТ.

ГУБЕРНАТОР КІТТ. Не смій чіпати мою доньку!

ДЖЕК ЯНГ розвертається і наставляє шпагу на ГУБЕРНАТОРА КІТТА.
Той виставляє шпагу проти ДЖЕКА ЯНГА. Вони пронизують один одного.
Обидва падають.

МАРІЯ. Ні, тату, ні!
ДЖЕК ЯНГ. Хай житиме "Веселий Роджер"!

ДЖЕК ЯНГ непритомніє, помирає.
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МАРІЯ і МОНТАЛЬБАН кидаються до ГУБЕРНАТОРА КІТТА.

МАРІЯ. Тату, ні, я тебе так довго шукала! Прошу тебе, ні!

У натовпі з'являється КАРІНА.

КАРІНА. Відійдіть усі.

Вона дістає з флакончика ліки, змащує ними рану ГУБЕРНАТОРА.

КАРІНА. Ну ось і все! До весілля заживе.
ГУБЕРНАТОР КІТТ. Якого весілля?
МОНТАЛЬБАН. Звичайно ж - нашого!
ГУБЕРНАТОР КІТТ. О, ні!

ГУБЕРНАТОР КІТТ знову непритомніє.

МАРІЯ. Ура! Тепер у нас є сім'я! Маргарет, так і бути - будемо сестрами.
Боцман, кок, я розпускаю команду! Ви вільні й отримаєте свою платню в
10.000 песо!
БОМАН. Але, капітане, куди ми без вас?
КОК. Краще ми залишимося тут, у резиденції.
БОЦМАН. Будемо служити вам!
КОК. Я буду квіти поливати.
БОЦМАН. А я за курочками доглядатиму!
МАРІЯ. Так і бути, залишайтеся! Будемо жити мирно і щасливо нашою
великою родиною! А Джека Янга ми відправимо тубільцям! Давно в них
не було бенкету!
ВСІ. Ура!

Фінальний танець.

Кінець.


