PAVĖSI NĖS VAI DI NI MAS

PERSONAŽŲ

SĄRAŠAS:

A d o m a s A l i e t i s - poetas, muzikas ir „Pavėsinės
vaidinimo“ autorius

Met r as

Henrikas

Ri kj ė Ori ,

A l i e t i s - Adomo tėvas

pravarde

T u r t i n g a s i s - Adomo

draugas

H a n a s G a l a n t e r i n i n k a s - poeto draugas
G i j o M a ž a s i s - poeto draugas
Raulis

Le V ė d j ė ,

R a u l ė -sm uklininkas

Gydytojas
R ė n e I ė - Araso gyventojas
Švelnioji

D a m a - Araso moteris

V a I ė - kvailys
V i e n u o l i s - relikvijų saugotojas

P a mi iė I i s
Pamišėlio tėvas
K r o k i u s o - karaliaus Helekeno pasiuntinys
M o r g a n ą - Išdidžioji fėja
M a g l u a r a - fėja
A r s i I ė - fėja
V a l e n k u r a s statistas
Mi ni a,

s t a t i s t a i arba ž i ū r o v a i

ADOMAS ,

dėvi

Paryžiaus

studentų

peleriną

A r žinote, kodėl aš rūbą pakeičiau?
Palieku moterį, kad studijas pratęsčiau,
Svajonę, kur gyvent neduoda, pildyčiau.
Bet pirma atsisveikint su visais norėčiau.
5

Tegu bent vienas pamėgina išsižiot,
Jog negaliu vykstąs Paryžiun pasigirt.
Sunku užvaldžiusių žavų atsikratyt,
O po ligos turi sveikatą pataisyt.
Tarp kitko, laiko veltui čia neleidau:

io

Argi mylėti kuo stropiausiai nesistengiau?
Ir gražią vazą primena man šukės jau.
Taigi Paryžiun išvykstu.

R I K J Ė ORI

A r tinka tau?
A r Arase užauga klerkai?
Tau noris juo patapti verkiant?!
15

Tai tik iliuzija pražuvus!

A DOMA S

Rikjė Amjonas - nesugriuvęs.
Gudrus. Išmano savo knygą.
HANAS

O taip! Naudos tik siekia - ne kitaip.
Išspaust po „du denjė už svarą“.

23

20

Bet ar prikišti ką jums galim Sunku nuspėti jūsų būdą.

R I K J E ORI ,

kreipdamasis

į

Haną

Ir jis darys taip? Jis pablūdo!
Ar tik, drauguži, nenukvako?
AD OMAS
Man tėmijas, kad nuolat sakot,
25

Jog šitos mano kalbos - paistalai,
Bet aš įpareigotas būtinai
Pats pasirūpinti savim.
Pasitikiu sava lemtim Dievulis davė man gabumų,

30

Visi Araso malonumai
Nublanksta prieš žinių troškimą.
Jau iškračiau čia piniginę,
Lai neša talentas naudos.

GI J O MAŽASI S
Kas prieglobstį Marijai duos?
35

Zemietei, mano kūmai, a?

ADOMAS
Senjore, liks pas mano tėvą.
GI J O
Juokaujat, Metre, taip nebus.
Vos sužinojus apie jus,

24

Paryžiun tuoj Mari išvyks,
40

Tikrai jai nieks nesukliudys,
Arba man ji nepažini.

ADOMAS
Ką aš darysiu? Dievaži!
Ogi palinksminsiu žmonelę, Garstyčiom tepsiuosi vietelę.
GI J O
45

O argumentai jūs menki Tikroji priežastis ne ši.
Negalite taip iškeliauti,
Šventos Bažnyčios saitų griauti,
Du žmonės sujungti ilgam.

50

Iš balos neišlipt sausam.

ADOMAS

Kalbi nelyg žynys tvirtai
Sakydamas: „Daryki taip“.
Ir kas išvengtų meilės pinklių?
Užklupo ji mane beginklį,
55

Kaip tą, kurs pirma įsimyli,
Paskui jau vengia jos ir tyli.
Menu: aplinkui kunkuliavo,
Gamta visa žaliuot žaliavo,
Jaunystė degė įkarščiu, aistra,

60

Kur teikia meilei prieskonio aštraus,

25

Ieškoti verčia skonio malonaus,
Ir neberūpi tau jokia nauda.
Tai buvo vasara: graži,
Švelni, žalia, linksma, šviesi,
65

Paukštelių trelėm užburta.
Giraitėje, prie šaltinėlio,
Kurs alma, spindi akmenėliai,
Man rodės vizija keista
Tos, kur dabar turiu už žmoną,

70

Deja, nuvytusią, geltoną.
Jos veidas skaistumu spindėjęs O kūnas lieknumu žavėjęs.
Dabar pažvelkit: ji - stora,
Paniurusi bambeklė.

RI Kj Ė
Cha!
75

O jūs tikrai nepastovus,
Jei tokius bruožus malonius
Gan greit užmiršote, mielasis.
Žinau, kodėl sotus toks esat.

A D O MA S
Kodėl?
RI Kj Ė
Ji pernelyg dosniai
80

26

Grožybes savo švaistė jums.

ADOMAS
O ne, Rikjė, jūs neteisus.
Tai Meilė žmones malonius,
Gražius padaro. Jei netingi Tai moters blizgesiu suspindi,
85

Taip elgeta lyg karalienė
Vaizduotę buria mūs kasdienę.
Plaukai jos auksu žiburiavo:
Stori, banguoti, garbiniavo,
Dabar - juodi, nutįsę ir reti.

90

Visa man pasikeitus ji pati.
Lygi kaktukė, atvira,
Raukšlėta šiandien ir siaura Pradingo baltuma, aiman...
Jos antakiai, kaip rodės man, -

95

Juodi, lenkti, ploni ir dailūs,
Kaip du brūkšniai teptuko smailūs,
Jos žvilgis buvo pats gražiausias.
Dabar susvėlę, pasišiaušę,
It oran kilti pasirengę.

100

Spinduliuose jos akys skendo,
Nuolankios, juodos, dailiapjivės,
Vis gundė po vokais didžiulės,
O šie tarsi drugeliai du Nuleis sparnus, pakels abu.

105

Meilingos akys, kaip naivu...
Smaili nosytė tarp akių -

n

Dailutė ir tiesutė leidos,
Labai derėjo ji prie veido
Ir tobula nepriekaištingai
i io

Visa virpėjo, ak, džiaugsmingai
Raudonų skruostų apsupty:
Skaistybe Rojaus šie dengti,
Tinklu ploniausiu apgaubti,
O juokas duobutes net dvi

115

Atverdavo. Dingojos man:
Dievuliui antrąsyk veidan
Tokių pat bruožų nesudėti, ne.
Po nosim - lūpos ir burna —
Plonytės, vidury - putlutės,

ižo

Raudonos, šviežios it rožutės —
Dar tankūs ir balti dantukai...
Štai smakras, jo žavi duobutė,
Ir kaklas subtilus balčiausias Anei raukšlelės, nė menkiausios,

1Z5

Glotnus, gal apskritas truputį.
O sprandas nugaroj baltutis,
Grakštutis, lygus, kad klostelė
Papuošdavo net tunikėlę.
Pečiai jos tiesūs, ilgomis,

130

Pilnom-liaunom rankutėmis,
Kaip kad ir pridera gražuolei.
Bet žavesys pranyksta šuoliais,
Kai baltas plaštakas matei,

Kurias dar puošė pirštai taip
135

Ilgučiai, vis plonais galiukais,
Dailiais, rausvais, lygiais nagiukais,
Pačiais švariausiais padengti.
O štai iš priekio ji pati Nuo kojų lig galvos. Prašau.

140

Krūtinė vien tik ko verta:
Stangri ir apvali, aukšta,
Graži ir tobula šventai Lyg Meilės upės du krantai.
Pilvukas, talija liekna,

145

Kaip dramblio kaulo peilio kotas,
Panelių pamėgtas, nešiotas.
Jos kojos grakščios, klubai platūs,
Kulkšnis žema, vos vos tematos,
Pėda - laibutė, bet pilnoka.

150

Regėjau ją aš būtent tokią.
Po marškiniais, manau, kas liko,
Prie viso bendro vaizdo tiko.
Suprato ji puikiausiai,
Kad myliu ją labiausiai,

r55 Dėl to ir buvo man šaltesnė.
O kuo ana šaltesnė esti Tuo stipresni geismai, aistra
Bei meilė mano jai tada,
Prie jų prisideda pavydas,
160

Dar neviltis ir beprotybė.

Nemaišo įkarščio galybė,
Tuo silpo mano protas vis,
Ir neturėjau aš ramybės
Tol, kol manosios šeimininkės
165

Valdove savo neišvydau.
Aš meilės sūkury paklydau,
Nes mylimosios grožio jau
Nė trupinėlio nemačiau.
Grožybes vertė ryti šias

170

Su padažu Voselio Geismas.
Pats laikas atsipeikėt man,
Kol dar žmona nepastorėjo,
Kol daug už tai nesumokėjau,
Tų apžavų tikrai gana...

R I K j Ė ORI
175

Tad metre, duokite ją man,
Ji atitiktų mano skonį.

A D O MA S
Nė trupinėlio abejonės.
O Dieve, saugok nuo nelaimės:
Ir taip jau blogio per akis.
180

Ką praradau, grąžint geidžiu:
Paryžiun mokytis lekiu.

METRAS

HENRIKAS

Sūnau, tave aš užjaučiu,

30

Kad šitiek laiko čia praleidai
Ir vien dėl moters sugaišai!
185

Tad būk protingas ir keliauk.

GI J O
Duok pinigų jam ir nelauk:
Paryžiuje netversi plikas.
ME T RAS

HENRIKAS

Deja! Aš vargšas kaip tilvikas!
Turiu tiktai penkis livrus!
H A N AS
190

Dievuli šventas! Girtas jūs?

ME T RAS

HENRIKAS

Šiandieną vyno aš negėriau.
Į statinaitę viską žėriau.
Begėdis tas, kurs patarė man tą.
ADOMAS
K i-k i! K i-k i! K ą-ką! K ą-ką!
195

Su pinigais tik studentauti

ME T R A S

HENRIKAS

Vikrus jūs bei stiprus, sūnau,
Ir išsisuksite pats vienas.
Aš vargšas, dusulingas, senas,
Bejėgis, silpnas ir skrepliuoju.

GYDYTOJAS,
200

ką ( i k

įėjęs

Gerai žinau, kuo negaluojat,
Ir, metre Henrikai, žinia,
Liga jūs aiški it diena:
Ją šykštumu visi vadina.
Jei smarkiai jus jinai kankina,

205

Pasikalbėkim taip, kaip stovim.
Dalyko šio esu žinovas.
O pacientų daug turiu,
Pagydyti juos ketinu.
Siame mieste kaip tik yra

210

Du tūkstančiai, gal trys, tai va,
Kurie pasveikti nepajėgia.
Štai giltinė kone sugriebus
Ir Alua, ir Robertą Kozelį
Irgi storlūpį Faverelį.

215

Taip pat, beje, ir jų šeimas.

GI J O
Turbūt nepasigestų kaimas,
Jei jie gulėtų po žeme.
GYDYTOJAS
Turiu dar du Ermenfrua:
Tai Paryžietis bei Krepenas 220

Kuriuos tikrai ištiks mirtis,
Ligos žiauriosios sukelta,
Kaip ir šeimynas jų, deja.

32

Matytumėt jūs Alua Kaip žiauriai žudo pats save.
215

Jei mirs, kaltė bus jo tikra:
Mat perka mirtinų nuodų.
Kaip nepastipo dar nuo jų?

ME T R A S H E N R I K A S
Kas pilvą šitaip pučia, metre?
Kokia liga mane apsėdo?
GYDYTOJAS
230

Mielasis, neški savo bėdą.

ME T R A S H E N R I K A S
Naktipuodį? Va, prašom jį.
GYDYTOJAS
Ar šlapinais prieš valgį?
ME T R A S H E N R I K A S
Taip.
GYDYTOJAS
Tepadeda mums Dievas.
Gydytojas

apžiūrinėja

naktipuodį

Liga ši —švento Leonardo,
235

Akivaizdu man kaip ant delno.

ME T R A S H E N R I K A S
Ar teks į lovą gultis, Metre?

33

GYDYTOJAS
Ne, ne, dėl to atgult nereikia.
Turiu dar tris šiame mieste
Ligonius tokius pat, deja.
METRAS H E N R I K A S
240

Kas jie?

GYDYTOJAS
Besočiai: Žanas,
Gijomas dar, ir apsirijėlis
Adomas, tas vardu L’Anstjė.
Visi trys serga: vyno jie
Į savo statines pripylė,
245

Dėl to taviškis pilvas spyrės.

ŠVELNIOJI
Nėščia.

DA MA ,
Nešasi

ką

tik

indą

įėjusi.
su

šlapimu

Mielasai metre, patarimą
Suteikit man už pinigus Sis pilvas pernelyg sunkus,
Jau pajudėt nebeįstengiu.
250

Šlapimo savojo nevengiu
Parodyt jums. Nešiau ilgai.

GYDYTOJAS
Tyrinėja

naktipuodį

Ant nugaros jūs gulatės dažnai,

34

Todėl susirgot. Rodo tai
Šlapimas.
ŠVELNIOJI

DAMA
Melas! Netikiu!

155

Nesu viena iš moterų tokių.
Nei pažadai, nei dovanos
{ amatą šį klimpt nesuvilios.

GYDYTOJAS
Parodykit man nykštį jūs,
Ir melas bus akivaizdus.
Kreipiasi

2.60

į Rėnelė

Pakeiki nykštį, Rėnelė,
Patepsiu jį aliejumi.
T ik iš pradžių dar nuvalau.
Na, va. Pažvelk į kryžių štai ( n u b r ė ž t ą

ant

nykščio)

Ir drąsiai kloki, ką matai.
ŠVELNIOJI
2.65

DAMA

Tiesos klausysiuosi šventai.

RĖNEL Ė
Regiu, kaip, ponia, jus bučiuoja.
Prisiekiu: jums aš nemeluoju.
GYDYTOJAS
O Dieve! žinote gerai,

Kad viskas buvo būtent taip:
270

Šlapimas vertas pagarbos.

ŠVELNIOJI
Duoda

DAMA
antausį

Rėnelė

Lįsk, ručke, vabalo blauzdon!
RĖ NE L Ė
Ai! Vargas man! Menki juoką
GYDYTOJAS
Sūneli, Rėnelė, niekai.
Sakykit, meldžiamoji ponia,
275

Kieno gi vaiką jūs nešiojai?

ŠVELNIOJI

DAMA

Senjore, nieko nebeslėpsiu,
Matau, kad žinot, netylėsiu.
Tai šito seno latro daigas.
Rodo

į R i kj ė

Tiesa, ir vaiko man nereikia.
R I K J Ė ORI
280

Ką tauškia ji? Dievaž, girta!
Man vaiką pripaišyti, ką?

ŠVELNIOJI
Taip.

36

DAMA

R I K j Ė OR I
Tai naujiena! Tai žinia!
Kada nutiko tai? Kada?
i V E L N I 0 j I DAMA

Prisiekiu, buvo neseniai 285

Prieš pat Gavėnią. Taip, tikrai.

GI J O
Puiki naujiena jūsų žmonai.
Rikjė, gal ne visi dar monai?
RI Kj Ė ORI
Kilnuoli, rimkite, paliaukit!
Maldauju, tyliai, netriukšmaukit.
290

Žmona mana pikta it širšė
Ir įtari, trauk ją velniai.

GI J O
Išminčius ir drąsus tasai,
Kurs moterų Garanso bijo,
Iš pagarbos privengia jų.

195

Palaiminti, kur baimę sėja.

HA NA S
Žmonelė Mato štai L’Anstjė,
Arno de la Porto našlė,
Iš laimės degtų nelaba,
Jei jos bijotų visada.

37

300

Vermandua teisėją ši
Vis puola. Josios vyras tyli.

R I K j Ė ORI
Jaunutės moteriškės „žydi“
Čia netolies it dvi gorgonės Aloyza tai iš Drakono,
305

Margo tai iš Piumė namelio:
Pirmoji plūsta vyrą savo,
Antra šią plepumu pralenkia.

GI J O
Ak! Stulą šen, o Dieve šventas!
Suskambo demonų vardai!
HANAS
Kreipdamasis

310

į Adomą

Adomai, nenustebkit, jei
Aš jūsų pačią paminėsiu.

A D O MA S
Ir jei išgirs ji, - įsižeisiu.
Daugiau pažįstu piktavalių:
Arjanso Henriko žmonelė
315

Vis šiaušias it katė pikta,
Gyvena užmiesčio gale
Pačiutė Tomo Darnėtalio...

HA NAS
Velnių jų kūnuos - gyvas galas.
Antraip nevertas būčiau tėvo.
ADOMAS
Kreipdamasis

310

į Haną

Priminsiu jums motulę Ievą.

HANAS
Ir jūs žmonelė ne doruolė.
VIENUOLIS,

įeidamas

Šventas Acharas, monsinjoras,
Atvyko aplankyt jūs, ponai.
Kviečiu pagarbint jį maloniai,
315

Jam paaukoti nedvejokit.
Neverta kito nė ieškoti,
Kurs tiek puikių stebuklų daro.
Šventuoju stebuklu išvaro
Iš kūno demonus pikčiausius,

330

Kvaišius, palaidūnus kvailiausius,
Kvaišes nuo pamišimo gydo.
Antai regiu: kvailius palydi
Į mūsų Aprio vienuolyną,
O šie palieka jį laimingi,

335

Nes mūs šventasis toks galingas,
Kad net smulkiausia moneta
Pelnys jo kilniąją malonę.

ME T RAS

HENRIKAS

Atvesc Valė vertėtų čia,
Kol būklė jo nepablogėjo.
R I KJ E
340

Ei tu, Valė, ateiki čia!

Valė

pakyla

rankoje

ir

artinasi,

laikydamas

sūrį

Gal nėr kvailesnio už tave...
VALE
Acharai šventas, Dievo kakute,
Man duok grūstų žirniukų Pamišėliu buvau čia pavadintas.
345

Matau tave - esu laimingas.
Priimk, mažyli mano, tu
Riebiausią sūrį dovanų.
Tu jį bematant sukramtysi
Ir pirštelius net aplaižysi.

ME T RAS
350

HENRIKAS

Valė, vardan Acharo švento,
K ą pats sutiktum padaryti tam,
Kad taptumei visiems laikams
Šauniu menestreliu, kaip tėvas?

VALE
Mažyli mano, girdi Dievas:
355

40

Kaip jis kad gročiau viola,

Sutikčiau būt pakartas, va,
Arba man tenukris galva.
VIENUOLIS
Na, iš tiesų kvaila kalba.
Tegu pagelbsti jam Acharas.
360

Bučiuok relikviją, Valė,
Nes plūsta čia baisi minia.

Va 1 ė bu č i u
žiūr

0v a i

v i e tas

0j a

jau

r e 1 i k v ij ą . Tuo

buvo

ir artinosi

M i n i 0s p r i e k y j e

palikę
prie

ė jo

Va l e n k u ras

relikviją

Bučiuoki, Valenkurai mažas.
VI E NUOL I S
Prisėsk, Valė, mano mažyti!
ŠVELNIOJI

DAMA

Senjore, prašom išklausyti.
365

0

vi e n u 0 1 i 0 .

VALĖ
Pabučiavęs

sav

metu

Estrelinus du siunčia štai Koliaras de Bejujis ir Hevenas,
Nes jie pasitiki šventuoju.

VI ENUOLI S

Ak, dar vaikus juos pažinojau,
Kai gaudė margus drugelius.

37°

Padėkit čia pinigėlius,
O juos atveskite rytoj.

VALĖ
Užu Gotjė štai pasimelskit,
Vargšelį mano draugą gerbkit.
Juk kenčia jis labai siaubingai
375

Nuo smegenų ligos baisingos.

HA NA
Subliaukime visi kaip veršiai —
Gotjė nuo šio pasiunta garso.
MI NU
Mū-u!
VI ENI O L I S
Daugiau aukot nenorit?
Prieš jūs akis šventasis stovi!
M E T R AS H E N R I K A S
380

Štai, prašom, saikas dar kviečių,
Už mūs seržantą Žaną Le Kiu.
Tegu šventasis jį globoja.
Acharui jis pasiaukojęs.

V I E N I OLI S
Brolau, džiaugiuosi, ką girdėjau.
3S 5

42

Kodėl seržantas neatėjo?

ME T RAS

HENRIKAS

Jam nervų priepuolis, senjore,
Jis valandom keliom parpuolė.
Tikiuosi: ryt patsai ateis,
Jei bus geriau, jei Dievas leis.
P A MI Š Ė L I O TĖVAS
390

Nagi, pakilkite, sūnau,
Acharą šlovinkit drąsiau.

PAMIŠĖLIS

Matyt,
arba

pamišėlis

ant

scenos

sėdi

tatp

žiūrovų

krašto

Nudėti norite mane?
Tai neišdegs jums, benkarte!
Ach, tikite šitais veidmainiais?
395

Praleiskite: karalius eina!

P AMI Š Ė L I O TĖVAS
Ak! Liaukitės, nurimkit jau,
Antraip sušersiu jums, sūnau.
PAMIŠĖLIS
Man nusišvilpt! Rupūžė aš
Ir ėdu vien tiktai varles.
400

A r girdit? —Ašen trimituoju.

Pamišėlis

dedasi

trimitininku

Jums jau gana? Gražiai sugrojau?

43

P AMI Š Ė L I O TĖVAS
Ak! Liaukitės kvailiot, sūnau,
Ant kelių klaupkitės, ramiau.
Antraip pats princas Somejonas,
405

Poetų kalvės kapitonas,
Jums trinktels.

PAMIŠĖLIS
Sūdgabalis šis?
Aš šimtąkart už jį geresnis.
Jo akademijoj dainas
(Girdėjau, gyrėsi kai kas)
410

Gotjė iš Piu žinau, kad kuria,
Ir, aišku, paminėt turiu
Dar tokį Tomą de Klari.
Metras Gotjė jau praktikuojąs
Ir groja rageliu mažuoju,

415

Galvodamas apie karūną.

METRAS

HENRIKAS

Nereikia kito jiems linksmumo,
Kad tik galėtų žaist kauliukais.
P AMI Š Ė L I S
Klausykit: baubia štai karvutė.
Tuoj padarysiu ją veršingą.
Šoka

44

ant

tėvo

nugaros

P A MI Š Ė L I O TĖVAS
420

Ai! Liaukis tu, kvaily niekingas!
Nelįsk prie drapanų, atstok.

PAMIŠĖLIS
Klerkas? Su pelerina? Kas toks?
P A MI Š Ė L I O TĖVAS
Garbingas paryžietis, o sūnau.
PAMIŠĖLIS
Žirnis ankšty! Ir ne daugiau!
425

Au!

Pamišėlis

aploja

Adomą

P A MI Š Ė L I O TĖVAS
Man jau gana! Dėl Damų,
PAMI Š ĖLI S

Pamiršo dvipačius, tai va,
ir riečia nosį išdidus.
RI Kj Ė
Oi, oi, Adomai, kas gi bus?!
Žmonas dvi turite? Gražu...
ADOMAS
430

Nekreipkit dėmesio. Koktu.
Nei šlovinti, nei smerkt jis pratęs.

Ir, pagaliau, nesu dvipatis,
Kiri kur kas labiau patyrę.
ME T RAS

HENRIKAS

O popiežiaus mūs nieks negyrė,
435

Kada tiek klerkų jis išgrūdo,
Visi tik keikė jį ir plūdo.
Tačiau pasauly bus rasta
Teisybė nuskriaustųjų ta,
Nes daugel klerkų turtingųjų

440

Dažnokai giriasi galį
Įrodyt aiškiai ir tvirtai,
Kad klerkai - tai nėra vergai
Ir turi teisę susituokti,
Arba kad vesti yr blogai -

445

Neduoda santuoka naudos.
Kodėl prelatai be baudos
Po atsarginę žmoną turi
Ir maudosi gašlybės jūroj?
O klerką sutuokia bažnyčia

450

Ir laisvę atima lyg tyčia,
Nes veda šis vargšelę našlę!
Tiek latrai, tiek sūneliai kekšių,
Kurie turėtų mus maitinti,
Tėra gašlūnai nuodėmingi

455

Ir jiems nė motais tie draudimai.
O Roma, klerkų šitiek pavergei
Ir po velnių juos pasiuntei!

46

GI J O
Ne veltui Pliumus gyrėsi
(O gal tiktai melavo jis?):
460

Esą, jei proto jam pakaktų,
Tai klerko vardą jis atgautų.
O popiežiui laiku pavyko
Numirti po skandalo šito:
Iš sosto būtų jį nuvertę,

465

Negelbėtų galia bevertė.
Jei Pliumų mest iš klerkų rato
Drąsos būt popiežiui pakakę,
Tas šelmis „Eik tu šikt!“ būt taręs
Ir vėl mėšlyną savo aręs.

HA NA S
470

Tylėtų, jei būt proto gavęs.
Pažįstu du pagyrūnus:
Žilį iš Senos ir Mado.
Pirmasis advokatas bus Išdėstys jis argumentus,

475

Kaip privilegijas grąžinti.
Ketina Žilis šito imtis,
Jeigu Krespenas jį parems.
Žinau, kad Žanas pasistengs
Jiems duoti pinigų... vogtų...

480

Ar kas pralenks jį suktumu?..
Tad išlaidas pats apmokės.

ME T RAS

HENRIKAS

Notarai du, geri, išties,
Kaimynai mano iš Sitė,
Ketina veltui užrašyt jie
4S5

Aktus proceso, ir visus,
Mat reikalas esą šlykštus,
O jiedu, žinote, - dvipačiai.

GI J O
Kas jie?
ME T RAS

HENRIKAS
Tegu juos skradžiai!

Kolaras Fusadamas, Žilis de Buvinji.
490

Rašys aktus, kaip priguli,
Ir gins abu teisme visus.

GI J O
Ei! kūme Henri, kaipgi jūs?
Ne vieną žmoną irgi turite.
Jei jų pagalbos norite,
495

Mokėkite pinigėlius.

ME T RAS

HENRIKAS

Oho, Gijo, jūs įžūlus...
Menkiausio sū nesukrapštau,
Ar dar gyvensiu - nežinau,
Tad skųstis nematau prasmės.

48

500

Bijoti nėr man priežasties
Tų mokesčių, kur privalau.
Marijona le Žė, žmogau,
Va ji tai geba bylinėtis.

GI J O
Matau, vis kaupiat, nėr kur dėtis...
ME T RAS
505

HENRIKAS

Ne, vynas viską man praryja.
Tarėjams nuolatos jo pyliau,
Todėl nenoriu piktini jų.
Verčiau prarasti šimtą sū,
Nekaip kivirčytis piktai.

GI J O
510

Jūs visad laikotės tvirtai —
Gudrumo jums nestinga.
Prisiekiu: tai labai naudinga
Senam klastūnui, kurgi ne!

P AMI Š Ė L I S
Ojoj! Įsakė smaugt mane!
515

Girdėjot?! Tuoj aš jį nudėsiu!

P AMI Š Ė L I O TĖVAS
Ak! Liaukitės! Kad negirdėčiau...
Jis kalba apie dvipačius.

PAMIŠĖLIS
Gerai, tuomet aš —popiežius.
Tegu prieina jis arčiau.
VI E NUOL I S
520

Žavingas beprotis, žmogau!
Klausytis miela jo kalbų!
Ar žeria tiek pat paistalų,
Kada nėra žmonių aplink?

P A MI Š Ė L I O TĖVAS
Ak, taip ir elgias, Dieve gink:
525

Vien svaičioja, dainuoja, šaukia,
Ir nežinia, kas dar jo laukia,
Nes nesuvokia, ką tauškius.

VIENUOLIS
Ir kiekgi laiko taip sergąs?
P A MI Š Ė L I O TĖVAS
Prisiekiu, metai jau antri.
VI E NUOL I S
530

Iš kur atvykot?

P A MI Š Ė L I O TĖVAS
Iš Diuisano.
Jo priežiūra man vienas vargas.
Na, matote, kaip krato galvą:

50

Jo kūnas poilsio nežino.
Šimtus sukūlė man puodynių...
535

Mat kaimo puodžius aš esu.

P AMI Š Ė L I S
Žonglierius Heslinas, girdžiu,
Jau saracėnus garbina.
Meluoju? Seki dar ir dar.
Pamišėlis

muša

savo

tėvą

Na kaip? A r ne gerai trenkiau?
540

Aš net rutuliuku virtau Taip senas niekšas mane pliekia.

P A MI Š Ė L I O TĖVAS
O nelaimingas! Ko jis siekia?
Kas savo tikrą tėvą muša?
VI E NUOL I S
Žmogau, vardan savo motušės,
545

Namo parveski jį greičiau.
Bet pasimelsk kuo maloniau
Bei paaukoki, ką turi.
Vargšelį vėl rytoj atveski,
Nes būdraut šiandien jam pakaks.

550

Lai mažumėlę jis numigs:
Dabar gi nepaliauja zurkt.

PAMIŠĖLIS,

savo

tėvui

Vienuolis liepė mane mušt?

P A MI Š Ė L I O TĖVAS
Ne, ne, sūneli, eikim lauk.
Štai prašom imti nors nedaug.
Tėvas

555

duoda

pinigus

vienuoliui

Sūneli, jau miegoti laikas.
Labanaktis visiems ir eikim.

P AMI Š Ė L I S
Au!
R I K J Ė ORI ,
ir

dengia

drauge

su

Adomu

stato

stalą

Ką? Šiedu visądien koliosis?
Ir mūs ramybę drums bepročiai?
Tėveli, galit būt naudingas:
560

Relikvijas greit susirinkit.
Prisiekiu, jeigu pasitrauksit,
Stebuklo didžio susilauksim Fejerija čia prasidės:
Prie stalo šito tuoj sėdės

565

Dama Morganą su svita.
Per amžių amžius taip yra.
Privalom fėjas pasitikti.

VI E NUOL I S
Mielasis pone, tik nepykit.
Šiandien aukų nebemaldausiu.
570

Išeisiu, jeigu šitaip šauksit.
Bet leiskite bent pastovėti,

52

Stebuklo didžio paveizėti.
Savom akim tik pasikliausiu.
R I KJ Ė ORI
Linkiu nutilti jums, mieliausias,
575

Greit fėjos čion atvyks, jaučiu,
Manau, dabar jos pakeliui.
Na, paskubėkim. Laikas spaudžia.

GI J O
Šeima jau Helekeno griaudžia,
Matyt, pirma kitų jie eina
580

Ir skambina varpelių dainą.
Taip, netoliese jie, vaje!

STOROJI
(be

DAMA

abejonės,

ŠVELNIOJI

DAMA)

O Fėjos? A r jos kelyje?
GI J O
O Dieve! Žinoma, kad taip.
RĖ NE L Ė , A d o m u i
Čionai, senjore! Bėkit greit!
585

Mieliau sėdėčiau namuose.

ADOMAS
Verčiau tūnoki šiam kampe.
Tai dailios ir malonios damos.

RE NE L E
Jos - fėjos! O Dievuli mano!
Einu namo.
ADOMAS
Prisėsk, padauža.
K R0 K I US 0 , į e i n a
590

dainuodamas

Kepurė mano galvą laužo!
Kas čia dabar? Dar nieko nėr?
Atrodo, smarkiai mano klysta,
Taip beskubant greičiau atvykti.
Nes jų nėra, matau truputį.

595

Sakykit man, jauna senute,
Ar dar garbinga Morganą
Čia nesilankė su svita?

ŠVELNIOJI

DAMA

Na, žinote, jų nemačiau.
O žada jos atvykt tačiau?
K R0 K I US 0
600

Taip, irgi valgyt į valias,
Taip bent man pranešta. Tad aš
Palaukti čia jų ketinu.

R I KJ Ė ORI
Barzduk, kam gi tarnauji tu?

54

K ROK I US O
Aš?
R I K j Ė ORI
Taip.
K R0 K I USO
Karaliui Helekenui.
605

Čion atsiuntė mane vaikinas,
Kad perduočiau Morganai žinią,
Tai ją senjoras mano myli.
Si pasimatymą man skyrė,
Tad aš veikiau palauksiu tyliai.

R I K j Ė OR I
610

Pasiuntiny, prisėskit, štai.

K RO K I U SO
Kol fėjos kelyje, —mielai.
Ak! Štai ir jos!
R I Kj E OR I
Be abejonės!
Meldžiu, brangieji, anei žodžio.
Visi

aktoriai,

slepiasi
Trys

arba

fėjos

Magluara

-

išskyrus
apsimeta
Morganą,

įeina

Krok i u so ,
p a s i s 1ė p ę .
A r s i 1 <: i r

lydimos

Fo r t ū n o s

55

su

ratu

rankose.

pavaizduoti
ir
du

Žakas
šių

kairėje

Burianas;

Loranas

le

už

sūnūs,

nepažįstamasis,
de

viršuje

Ermenfrua

Lušaras;

herojų

viršun;

Rato

-

Krepenas

j ų,

dešinėje,

lipantys

besileidžiantis
o po

pačioje

juo

-

Kolo

MO R G A N Ą
Būk sveiks atvykęs, Krokiuso!
615

Ką veikia ponas Helekenas?

KROKIUSO
Kaip ir pritinka mylimajam, Linkėjimus jums siunčia, ponia.
MO R G A N Ą
Telaimina abu jus Dievas.
KROKI US O
O ponia, man karalius liepė,
610

Kad jus pakalbinč jo vardu,
Bet palankiausiu jums metu.

MORGANĄ
Prisėski, Krokiuso, štai ten,
Tikrai pašauksiu tuoj tave.
Na, prisijunkit, Magluara,

56

Tomas

apačioje

-

625

Ir jūs, Arsile, kaip ir dera.
Iš stalo galo aš sėdėsiu,
Taip jus abi geriau girdėsiu.

MAGL UARA
Baisu! Kokia nepagarba, Menkiausio peilio man nėra!
MORGANĄ
630

Man —priešingai. Radau gražiausią.

ARSILĖ
Ir aš.
MA GL UA R A
Esu pati blogiausia?
Prisiekiu! Dar pasigailės,
Magluaros pyktį paminės
Tasai, kurs peilio nepadėjo,
635

Kurs įžūlumo tiek turėjo.

MORGANĄ
Brangioji ponia, kam kamuotis?
Šių peilių mums pakaks lig soties.
MAGL UARA
Aš įžeista pasijutau,
Kad to paties nebegavau.

57

ARSI L E
640

Neširskit, ponia, pasitaiko.
Tiesiog pamiršo ir gana.

MO R G A N Ą ( A r s i l e i )
Miela drauguže, anava:
Gražu čia, blizga - tiek švaros...
ARSILE
Tikrai tat vertas dovanos,
645

Kurs triūsė, plušo iš širdies
Ir vietą išpuošė.

MO R G A N Ą
Išties,
Lai bus, kaip norit. Kas gi jis?
K R 0 K I US 0
Aš, ponia, liudyti galįs:
Pasiruošimą pats stebėjau,
650

Kaip dengė stalą, pats regėjau.
Pasidarbavo klerkai du.
Girdėjau šaukiant jų vardus:
Turčius Ori, taip pat Adomas,
Henriko, metro, sūnus doras.

655

Pelerinuotas klerkas šis.

ARSI L E
Tad padėka jiems bus kaip tik.
Prisiekiu, kiekviena iš mūs
Ką nors jiems duos. Morganą, jūs,
Ką dovanosite Ori?
MORGANĄ
660

Lai maudos aukso tvenkiny.
Įsimylėt antram linkėčiau,
Kad nieks surasti negalėtų
Aplinkui kito tokio pat.

Ir aš linkiu linksmuoliu tapt:
665

Tegu dainas puikiąsias kuria.

MO R G A N Ą
O kitas? Dovaną jam turit?
Sakykite.
ARSI L E
Mieloji, aš
Savosiom galiomis nulemsiu,
Kad jo prekyba vien klestėtų.
MO R G A N Ą
670

(kreipdamasi

į Magluarą)

Jums, ponia, pykti nederėtų,
Niekutį menką dovanokit.

MAGL UARA
Man nepaliko peilio jokio.
Nė velnio iš manęs nepeš!
Ir kam jiems dovanos, jei aš
675

Taip įžeista pasilikau!

MO R G A N Ą
O, ponia! Liaukitės tuojau.
Be dovanėlės juos palikt?..
MAGL UARA
Prašyčiau ant manęs nepykt,
Nuo priedermės šitos atleisti.
MO R G A N Ą
680

Neišsisuksit, ponia, ne,
Jei mylit mus nors truputėlį.

MAGL UARA
Noriu Rikjė matyti p lik ąAnei plaukelio ant pakaušio.
O kitą, kurs likimui šiaušias
685

Irgi Paryžiun veržias uoliai,
Lai suvilioja šie šaunuoliai Linksma Araso draugija Žmonos švelniosios glėbyje
Lai užsimiršta pagyruolis

690

Ir mokslo vaisių bei žinių
Ne trokšta, betgi atsisako.

60

ARSIL E
Ak, ponia, liaukitės! Ką sakot?
Atšaukit šitą užkeikimą.
MA GL UA R A
Prisiekiu sielos gyvastim:
695

Kitaip nebus - tikėk manim.

MORGANĄ
Mane tai skaudina išties.
Kaip gaila, bet nėra vilties Ištarto žodžio neatšauksi.
Te rankos liudija už mus:
700

Maniau, kad jiedu gaus iš jūs
Po brangenybę bent menkiausią.

MAGL UAR A
Už peilį, pamirštą padėt,
Mokės jie brangiai, oi mokės.
MO R G A N Ą
Krokiuso!
K R0 K I US0
Klausau?
MORGANĄ
Prieik arčiau.
705

Sakyk, ką siunčia tavo ponas?

K ROK I US O
Te Dievas laimins jus, valdove.
Nekantrumu degiau. Štai, prašom.
K r o k i us o p e r d u o d a
laišką,

ši

skaito

Morganai

jį

MORGANĄ
Tik laiką gaišta - laiškus rašo,
Maldauja mano meilės jis,
710

Kitam priklauso jau širdis.
Ak, veltui stengias tavo ponas.

K R0 K I US 0
Ir kaipgi žinią nemalonią
Pranešti jam?! Tai įkliuvau.
Mylėti kitą? Vargu bau,
715

A r kitas vertas mano pono?

MORGANĄ
Yra toks.
K R0 K I US0
Kas šis nevidonas?
MO R G A N Ą
Jaunuolis vienas miesto šito.
Narsesnis nei šimtai kitų,
Iš proto vedančių gražuolių.

62

K R O K I US O
710

Kas toks?

MORGANĄ

Robertas Somejonas,
Jis ginklų ir žirgų žinovas.
Jis grumias dėl manęs visuos
Turnyruos Artūro garbės.
Net iš kebliausios padėties
725

Suranda išeitį geriausią.
Ir Mondidjė jis kovingiausias
Buvo —juk akivaizdu, antai
Krūtinė, rankos jo, pečiai
Dar jaučia pasekmes kovos.

K R0 K I US 0
730

Jo apranga žalios spalvos?
Ar pasipuošęs jis rausvai?

MORGANĄ

O taip.
K R0 K I US0

Vadinasi, neklydau.

735

Senjoras mano jam pavydi
Nuo pat to klaikiojo turnyro,
Kurs Turgaus aikštėje kad vyko.
Robertas draugystė jūs gyrės.

i]

Bet turnyre dar nepatyręs:
Vos pasileido joti šuoliais,
740

Senjoras dulkėse prapuolė,
Pakišo savo žirgui koją —
Jaunuolis krito nuo varžovo.

M0 R G ANA

Žinau, pašiepia jojo kovą.
Bet man jisai esąs drąsus,
Romus tylenis, santūrus,
745

Nei ką įžeis, nei apkalbės.
Mylėsiu jį, ir nėr prasmės
Mane nuo meilės atkalbėt šios.

ARS I L E

Pažeidžiama tat jūs širdis,
75 °

Jei toks žmogus patikti gali.
Nuo Lisos iki Somos nėr
Didesnio sukčiaus bei melagio
Šaunumą vien tik demonstruoja,
Kur tik nuvyktų —ten puikuojas.

M 0 RG ANA

Nejau jis toks?
ARSI L E

Taip.

MORGANĄ
Dieve mano!
755

Mane apsaugoki ir laimink!
Tikrai aš paniekos verta,
Mylėdama dykūną tą.
O didenybę fėjų princą
Ju k tik dėl jo apleidau aš.

ARSILĖ
760

Na, pagaliau susiprotėjot,
Nes atgailaujat nemenkai.

MO R G A N Ą
Ei, Krokiuso!
K R0 K I US0
Klausau?
MO R G A N Ą
Karštai
Nusiųsk linkėjimus valdovui.
KROKIUSO
O, ponia, nuoširdžiai dėkoju
765

Karaliaus garsiojo vardu.
Madam, sakykit, ką regiu?
A r žmogelius ant šito rato?

MORGANĄ
Ne, alegoriją čia matot.
Kur stipriai ratą laiko, toji
770

Mums trims tik pavaldi yra.
Ji nebylė, kurčia, a k la 
is prigimties yra tokia.

K R0 K I US 0
Kuo ji vardu?
MORGANĄ
Gi Fortūna.
Pasaulį rankose ji laiko:
775

Gali ryt būt turtingas vaikis,
Nors šiandien skurdžius dar esi.
Kam laimės duos —nežino ji.
Neverta ja todėl pasitikėt,
Žinok, gali tuoj nuriedėt,

780

Aukščiausia nepadės viršūnė,
Kai ratas sukasi Fortūnos.

K R0 K I US0
Kas tiedu žmonės viršuje?
Didikai žymūs, o gal ne?
MORGANĄ
Na, visko negaliu sakyti.
785

66

Todėl dabar susilaikysiu.

MAG L U A R A

Išklosiu viską, Krokiuso.
Labai pikta šiandien esu,
Be gailesčio visus išdėsiu,
Vien plūstuos, barsiuos, netylėsiu.
790

Šie du viršuj - miesto galiūnai,
Iškilo taip dėka Fortūnos,
Net ponas grafas jiems kaip tėvas,
Tad karaliauja sau kiekvienas.

KROKI US O
Kas jie?
MAG L U A R A

Ermenfrua Krepenas,
795

Zekmonas taipgi dar, Lušaras.

KROKIUSO

Tikri šykštuoliai, kad juos galas.
MAGLUARA

Dabar jų rankose valdžia,
Bet auga štai nauja karta Bus godūs ir vaikai valdžios.
KROKI US O
800

Kurie?

67

MA GL UA R A
Va, dedu. Rodau juos.
Kiekvienas tėvo pėdomis.
< ... >

O čia kas lipa - nežinau.
K R0 K I US0
Ar šio kišenės pilnos jau,
805

Kad sau smagiai žemyn ridenąs?

MAGL UARA
Ne, Tomas tai de Budanas,
Lig šiol malonėj grafo buvo,
Dabar gi nukelia fortūna
Ir verčia kūlio ristis jį.
810

Be gailesčio visi tik puola,
Dar kaltina be priežasties,
Kiekvienas trokšta prapulties,
Kad nesisektų reikalai.

ARSILĖ
Begėdis, kurs jį taip sužlugdė,
815

Nekaltą žmogų tiek nusmukdė,
Kad vietoj gelumbės dirbtuvės
Alaus daryklą atidarė.

MORGANĄ
Fortūna tokį jį padarė,
Nors nenorėjo to žmogelis.

68

K ROK I USO
810

O nuogas, basas šis vargšelis Kas jis, maldauju, pasakykit?

MORGANĄ
Laurynas sukčius, pamanykit,
Neatsikels jau, vienas vargas.
ARSILE
Jei padarytų gražų darbą,
825

Galbūt pakilti ir pajėgtų.

K ROK I USO
O ponia, ketinu jau lėkti
Bematant grįžti pas senjorą.
MORGANĄ
Tad pasakyki jam, kad noriu,
Jog laime veidas jo spindėtų,
830

Ištikima jam būt mokėsiu
Lig pabaigos dienų savų.

K R0 K I US0
Su šia mintim ir išvykstu.
MORGANĄ
Sakyki drąsiai jam tatai
Ir dovaną nuneški štai
835

Jam nuo manęs. Bet atsigerk pirma.

K ROK I USO
Ar man netinka kepurė?
K r ok iu so išeina

ARSILE

arba

dainuodamas

Morganą

O damos, prašom man atleisti,
Atrodo, metas mums išeiti,
Kolei aušra dar nenušvito.
840

Ilgiau nė mirksnio nebelikim,
Kol koks žmogus nesusigundė,
Šviesoj dienos mūs neišvydo.
Ir Pievos link tuoj pat keliaukim:
Esu tikra - ten mūsų laukia.

MA GL UA R A
845

Tat traukime iš čia gražiuoju:
Nekantriai laukia mūs tenai
Senutės miesto.

MORGANĄ
Ar tikrai?
MAGLUARA,
Švelniąją

rodydama

į besiartinančią

Damą

Ateina štai Dama Švelnioji.
ŠVELNIOJI

DAMA

Vėluojate, o mielos damos?
850

70

Jau šitiek laiko mes neramios

Vis laukiam jūsų, negražu...
Prie Pievų Kryžiaus jūs ieškojo
Per visąnakt duktė manoji.
Šią naktį miego nemiegu.
855

Vis blaškėmės tai ten, tai šen
Dairydamosi po gatves.
Mes būdravome šitiek laiko.

MORGANĄ
Kodėl, Švelnioji?
ŠVELNIOJI

DAMA
Mat mane

Įžeidinėjo vyras, fe,
860

Ir užgauliojo šitaip klaikiai.
Tikru luošiu paversiu aš:
Išsuksiu kojas ir rankas Jį numarinti ketinu.
Štai anąmet Zakmoną kvailį,

865

O vienąnakt Gijomą bailį
Aš pribaigiau be skrupulų,
Nudėjau lovoj juos kaipmat.

MA GL UA R A
Pirmyn! Padėsim jums tuoj pat.
Dukrelę Agnę pasiimkit
87O

Ir kokią ponią iš Sitė,
Kuri jo negailės nė kiek.

MORGANĄ
Malūnininko žmoną?
ŠVELNIOJI

DAMA
Tinka.

Eikit pirma, iš paskos aš.
Fėjos

išeina

dainuodamos:

Kiek daug čia grožio surandu,
875

Kiek daug, kur einu.

VIENUOLIS,

pabusdamas

O Dieve! Tai į akį dėjau!
HA NAS
Marija šventa! Aš budėjau.
Išeikit, nagi, tučtuojau.
VI E NUOL I S
O broli mielas, aš prašau
880

Pirmiausia leisk užvalgyti.

HA NA S
Užkąst, vienuoli, norite?
Tada pas Raulį traukime:
Šio to dar liko jam nuo vakar,
Mus pavaišins, jeigu norės.
VI E NUOL I S
885

72

Mielai. T ik kas nuvest galės?

H A NA S
Tik aš. Tik vienas aš galiu.
Manau, atrasime abu
Tenai bičiulių draugę šaunią,
Nė motais jiems vaidai nei zaunos:
890

Adomą metro Henriko,
Valetą, Mažąjį Gijo,
Ori Turtuolį gal sutiksim.

VI E NUOL I S
O Dieve šventas! Tai nelikim.
Ir mano reikalai pavyko.
895

Imk šitą gabalėlį krepo,
Kvailys kažkoks jį paaukojo.
Nepriskaičiuosiu, dovanoju Tebus tatai pradžių pradžia.

HA NAS
Keliaukime greičiau iš čia,
900

Kol neužplūdo smuklės žmonės.

Atkanka

į smuklę

Štai stalas padengtas maloniai,
O ten, už galo, sėdi Turčius.
Kur šeimininkas? Gal tu kurčias?
R I K j Ė ORI
Sukiojas čia kažkas, o Rauli!
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SMUKLININKAS
905

Aš čia! Aš čia!

HA NAS
A r vyno turit?
Nejaugi vynas baigės jau?
S MU K L I N I N K A S ,

vienuoliui

Sveiki atvykę, o žmogau!
Dėl švento Juliaus, pavaišinsiu,
Jus miesto turtais apdalinsiu!
910

Ragaukit: mano prekės grynos!

VI ENUI 0 L I S
Mielai, na, duokit.
V ie nuolis

geria

S MU K L I N I N K A S
Tai bent vynas!
Negausi tokio vienuolyne.
Prisiekiu, metais šiais kaip gyvas
Jo nevežiau iš to Osero.
RI Kj Ė 0 RI
915

Net aš išgerti vyno gero
Norėčiau —pilkite ir man.
Ant žemės sėskime, štai ten,
Ant krašto, dėsime ąsotį.

74

GI J O
Puiki mintis!
RIKj Ė
Kas kvietė tokį?
910

Ramybę drumsčiat, po galais!

GI J O
Ne jūsų kviečiamas čionai
Aš atėjau, Rikjė. Aūū?!
Net šičia daro stebuklus
Acharo švento monsinjoras?
SMUKLININKAS
915

Tylėkit! Susipykti norit?
Prašyčiau smuklę tuoj apleist.

GI J O
Oi! T ik meldžiu neįsižeist.
Va, Raulio, Hanai, klauski tu,
Gal liko čia kokių likučių,
930

Spintelėje kur paslėptų?

SMUKLININKAS
Na, lyg ir nieko neturiu.
Jarmuto silkės dar yra.
GI J O
Neabejoju: man - šita.

75

Gijo

pasisavina

žuvį

Na, Hanai, paprašykit sau.
SMUKLININKAS
935

Patraukit letenas, sakau,
Ir padalykite po lygiai.
Tai bent godišius, kad jį dyvai.

GI J O
Na, ką jūs! Aš pajuokavau.
SMUKLININKAS
Grąžinkit silkę pagaliau.
GI J O
940

Gijo

Prašau. Pirštu neprisiliesiu.
padeda

silkę

Kol vyno vandeniu neskiedė,
Jo paragausiu būtinai.
Gijo

ragauja

vyno

Vynelis kaitintas tikrai,
Bet dar pelėsis likęs gyvas...
SMUKLININKAS
945

Nekritikuokit mūsų vyno,
Gijo, na, būkit mandagus.
Jūs plauko tokio pat žmogus,
Nepeikit jo.
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GI J O
Tyliu, tyliu..
Adomas

ir

sustoja

ties

jo

tėvas

ateina

smuklės

HANAS
Metras Adomas štai, regiu,
950

Vaidina baisiai išmintingą.
O pamenu laikus, kada
Mielai prisėsdavo užkąst.

A D O MA S
Senjore, laikas jau subręst:
Dėl to elgiuosi taip dabar.
ME T R A S
955

HENRIKAS

Na, po velnių, užeiki gal!
Čion užsuki ir be manęs.

ADOMAS
Gink Dieve! Šiandien neisiu, nes
Jūs palydėt mane privalot.
ME T RAS

HENRIKAS

Na, pirmas eik, kad tave galas.
H A NA S
960

ir

slenksčiu

Oi oi! Studentas koks puikus!
Kaip moka leisti pinigus!
Ar taip visi Paryžiuj daro?

R I K j Ė ORI
Ė, žiū! Vienuolis pučia garą.
SMUKLININKAS
Gerai! Ištempkite ausis:
965

Visas skolas jam užrašykim,
Sakydami, kad Hanas lošė.

Vienuolis

pabunda

VIENUOLIS
O Dievulėliau! Tai bent drožiau
Gal sąskaitą man malonėsit?
SMUKLININKAS
Lengvai, sveteli, apmokėsit,
970

Skolingas esate nedaug.
Skaičiuoju aš, prašau palaukt.

Smuklininkas

skaičiuoja

Dvylika sū privalot duot.
Draugeliui galit padėkot,
Už jus kurs pralošė perniek.
VI E NUOL I S
975

Mane?

SMUKLININKAS
Taip.

VI E NUOL I S
Aš skolingas tiek?
SMUKLININKAS
Tikrai.
VIENUOLIS
Miegojau taip kietai?
O išsisukęs aš mikliai
Tat būčiau kaip vagišių gatvėj.
Bet lošti, vis dėlto sakau,
980

Kauliukais aš jo neprašiau!

SMUKLININKAS
Prisiekti čia kiekvienas gali,
Kad buvo lošta jūs vardu.
VIENUOLIS

Ė! Šeimininke, negražu
Apgaudinėti šitaip svečią.
985

Ilgiau neverta gerti čia,
Kur šitaip mulkina visus.

SMUKLININKAS
Mokėkit šen pinigėlius,
Kaip dera. Sakote, suktybė?

VI E NUOL I S
Verčiau pamilti beprotybę,
990

Nekaip šiuos pinigus mokėt!

SMUKLININKAS
Valia jūsiškė, bet vis tiek,
Lig gaidgystės čia apsistosit
Arba man rūbą atiduosit.
Kamienas —jums, o man —žievė.
VI ENUOLI S

995

Jėga priversit? Ėhėhė!

SMUKLININKAS
Jei nemokėsit, - kurgi ne!
VI ENUOLI S

Matau, apgavo čia mane,
Bet paskutinį kartą jau.
Verčiau išeisiu kuo skubiau,
1000

Kol sąskaita dar neišaugo.

GYDYTOJAS,

įeidamas

Prisiekiu dorą vardą saugot
Iš čia išeidamas, vienuoli.
Kreipiasi

į geriančiuosius

Save jūs, ponai, žudot uoliai:
Išvirsit paralitikais,

1005

Jeigu tūnosit čia ilgai,
Arba aš daktaras ne koks.

GI J O
Prarandat sveiką nuovoką Bevertė jūs medicina.
Prisėskit.
GYDYTOJAS
Nebent šį kartą
ioio

Išgert įpilkite ir man.

GI J O
Užkąskit kriauše šia - niam niam.
VI E NUOL I S
O paklausykit, šeimininke:
Mane nulupote niekingai,
Relikvijas tad palieku.
1015

Esu beturtis šiuo metu,
Rytoj išpirksiu, nedvejosiu.

SMUKLININKAS
Palikite jas, paglobosiu.
Vienuolis

išeina

GI J O
Dievuli, taip.

SMUKLININKAS
Aš pamokslauju:
Vardu švenčiausiojo Acharo
1020

Kviečiu Adomą ir jus, Hanai,
Subliauti giesmę iškilmingą
Irgi pagarbinti švenčiausią,
Nugirdytą kuo nuoširdžiausiai,
Iškrėtus tokį keistą pokštą.

DRAUGAI,
1025

dainuodami

Sėdėjo j i aukštajam bokšte...
Gerai dainuojam, šeimininke?

SMUKLININKAS

atsako

Didžiuotis jums tikrai pritinka,
Gražiai čia nedainavo nieks.
P AMI Š Ė L I S
Ši s c e n a v y k s t a ne s m u k l ė j e

(lauke)

Laukan! Ugnis! Ugnis! Tuoj plieks!
1030

Gerai dainuoju, po perkūnais.

VI E NUOL I S
Kurių velnių čia atidūmėt?
Kur jūs - ten nuostoliai vieni.
Atvesti jus čionai? Vaje...
Menkokas ir tėvelio protas.

P A MI Š Ė L I O TĖVAS
1035

Suglumęs aš esu gerokai.
Bet, kita vertus, nežinau,
Ką man daryt, galbūt atgaus
prie šventojo tiktai sveikatą.

1040

Kiek jis kainavo... Dievas mato
Net duoneliauti privalau.

P AMI Š Ė L I S

Eik po velnių! Mirštu, žmogau
P AMI Š Ė L I O TĖVAS

Štai obuolys —suvalgyk, še.
P AMI Š Ė L I S

Meluojate! Tai plunksna čia!
Na štai, Paryžiuj ji dabar.
Pamišėlis

sviedžia

obuolį

P A MI Š Ė L I O TĖVAS
1045

O Dieve! Lieka pasikart
Iš gėdos! Koks aš nelaimingas!

VIENUOLIS

Išties jis vertas pagyrimo.
Kodėl gi atvedėt vėl čia?
P A MI Š Ė L I O TĖVAS

Deja, o pone, ir namie

Išdaigom pramušta galva.
Aplipusį štai plunksnom, va,
Radau, net antklodėje slėpės.

1050

ME T RAS

HENRIKAS

O Dieve! Kas čia atsirėmęs?
Pamišėlis
ant

iš

atverto

geria

iš

ten

lauko
lango

užsikniaubia
palangės

pastatytų

ir

stiklų

Na, gerk, girtuokli! Gerk daugiau!
GI J O
1055

Dėl Dievo meilės, rinkim jau,
Nes jei beprotis šitaip puls,
Sulauksim didelės audros.
Tu - staltiesę, o tu - ąsotį.

R I K j Ė OR I
1060

Te Dievas liudys: nedvejokim.
Kol dar nelaimė nenutiko,
Kiekvienas daiktus susirinkim.
Ir taip ilgai užtrukom čia.

Sugrįžta

vienuolis

VI E NUOL I S

Apiplėšėt mane gražiai, —
Dabar yra turtingesnių.
1065

84

Jei grįšiu - eisiu po velnių!

Tiek to, relikvijas grąžinkit:
Štai pinigai, kur aš skolingas.
Prakeikiu jus ir jūsų smuklę.
SMUKLININKAS
Per prievartą čia neužtrukit.
1070

Relikvijas paimkit.

VI E NUOL I S
Šen!
Kurs atvedė, bus gėda tam!
Toks elgesys man nepatinka.
Išeina
GI J O
Sakyki, Hanai, ko čia trunkant?
Ar nieko nepamiršome?
HANAS
1075

Ne, viską susirinkome.
Pralinksminkime šeimininką.

GI J O
Relikvijų dėžutę imkim
Ir eidami ją pabučiuokim,
Dar žvakę degančią aukokim.
1080

Tai sėkmę mums atneš. Tikiu.

Visi

gėrovai

išeina

P AMI Š Ė L I O TĖVAS
Pakilkite, sūnau, sykiu
Kviečius parduoti privalau.
P AMI Š Ė L I S
Mane į kartuves? Aš tau!
Vagišiau, benkarte, prakeiktas!
P A MI Š Ė L I O TĖVAS
1085

Tegu jus skradžiai! Smirdžiau paikas
Ar jūs nutilsite galop!

P AMI Š Ė L I S
Primyžo ant manęs. Velniop!
Bent taip man pasirodė jau.
Dar kiek - pasmaugčiau jus tuojau.
P A MI Š Ė L I O TĖVAS
1090

O varge! Še tau su lazda!

PAMIŠĖLIS
Ar būsiu pabezdėjęs, a?
P A MI Š Ė L I O TĖVAS
Kad jus kur galas! Na, eime.
P AMI Š Ė L I S
Eime, esu jaunikis, che!
Pamišėlis

86

ir

jo

tėvas

išeina

VI E NUOL I S
Čia nieko nepešiau, deja.
1095

Visi apleidžia vietą šią,
Ir pasilieka vienos mergšės,
Vaikai irgi tarnai paiki.
Pirmyn, išvykstame visi!
Varpai jau skamba Mikalojaus.

PABAI GA

„PAVĖSINĖS VAIDINIMO
PAAIŠKINIMAI
11

Patarlė Les tessons du vase rėvelent encore sa beaute

premiere> dažnai pasitaikanti ir kituose viduramžių kūriniuo
se (pvz. „Lapino romane“, „Rutbiofo vedybose“). Adomas
Alietis didesnėje savo poezijos dalyje linkęs pripažinti dvasinę
ir moralinę naudą, gautą iš meilės ir savo žmonos. (Žr. AlieČio
„Atsisveikinimo", 5 strofą: „Išsimokslinau jūsų dėka, nes prieš
jus pažindamas buvau netašytas ir nemandagus žmogus“. Les
Conges d'Arras (Jean Bodel, Baudė Fastoul, Adam de la Halle),
Paris-Bruxellcs, 1965. Toliau —Conges).
1 1 Rikjė Ori (Riąuier Aurri) - vedęs klerkas, ko gero, pir
klys. Jo vardo lotyniška forma Riccerus Aurifaber minima
tarp tų, kurie pasirašė skundą dvipaėių klerkų naudai. Pagal
„Artua grafystės nekrologą“ Auris Rikiers mirė 1303 m .,oA urie Rikier žmona įrašyta 1300 m.
1 6 Rikjė Amjonas (Riųuier Amions) — turtingas Araso
miestietis, prekybininkas, miręs apie 12.87 m.
T 7 - 1 9 Autorius žaidžia senosios prancūzų kalbos žodžiu
soutieus (subtil —smulkus, subtilus, apsukrus, įžvalgus), ku
ris gali apibūdinti tiek sumanų, apsukrų, gudrų klerką, tiek
smulkų svarą (svorio matą - une livre), tiek subtilią knygą (un
livre; rašytojo knygą ir prekių žiniaraštį) ir net livrą (une liv
re—senovinė Prancūzijos sidabrinė moneta). Amjonas kartoja
savo klientams, kad jam pakanka pelno po 1 denjė už svarą,
kaip ir gelumbės pardavėjui iš „Klastingojo Lapino“ (Renart
le Contrefait, Tarbė leidimas, p. 55), kuris siūlo savo prekę už

tikrindamas imąs tik po 2 sū už svarą.
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i8 lianas Galanterininkas (Hane Li Merciers) minimas
rarp arbaletininkų, su kuriais atsisveikina Bodas Fastulis
(Baud Fastoul; Congės, 680 eil. Toliau - BFastCong). Be abejo,
autorius žaidžia Hano vardu: Hane / Ane - Hanas / asilas ir
mercier prekybininkas.
33 Gijo Mažojo (Guillos li Petis) vardas aptinkamas du
kartus BFastCong, 155, 547 eil. Atrodo, kad ten kalbama
apie skirtingus asmenis. Vienas Gijo Mažasis yra teisėjas vie
name jeu partie (dialogizuota poema tam tikra tema, kurią
nutraukia „teisėjas“ ir kuri primena „meilės teismus“ ). Kitas
Gijo Mažasis, turįs paveldimą tarnybą, seržantas, paminėtas
keliuose Araso archyvų aprašuose 1Z 7 7 -13 0 1 m. Vėl žodžių
žaismas: guile — „gudrumas, klasta, apgaulė“ ir petit —„niekšystė, šykštumas“.
35 Marija (Maroie) - Adomo Aliečio žmona.
37 Žodis „M etre“ (Maistres) Gijo lūpose skamba iro
niškai.
43 Šią eilutę, originalo kalba Pour li espanir meterai (Pour
la sevrer, je mettrai) galima versti dvejopai. Espanir paprastai
verčiama sevrer — „nujunkyti, atbaidyti“. Tačiau šis žodis gali
būti suprantamas ir kaip ėpanouir — „pralinksminti“ , todėl
eilutę būtų galima suvokti kaip „leisti patirti orgazmą“ (pour
le faire jouir). Yra pavyzdžių Adomo Aliečio „Dainoje XIII“
(Chanson XIII, d ’Adam. DufF).
48-49 Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet („Ką
Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mt r9, 6, Mk 10, 9).
55—56 Aliuzija į patarlę (čia gana laisvai išverstą): Du
kartus įsiduria tas, kuris prieš adatą spardosi. (Morawski,
n r. 1873: Qui contre aguillon rebelle, deus fois se point). Ta pati
patarlė cituojama „Tėbų romane“ (Roman de Thebes. ed. Constans, eil. 4995-4996) ir Adomo Aliečio „Žodyje apie meilę“
(Dit d ’ Amour). Plačiau žr. DufF.

66 Ta pati detalė yra Adomo dainoje, kur jis žmonai sako:
Savo nelaimei aš atsidūriau prie šaltinio,
Kur jus anąkart pamačiau, ir be širdies grįžau.
68-70 Kaip įprasta kurtuazinėse dainose, aprašoma ne
pačios damos išvaizda, o tik jos vizija, kurią poetas regi savo
svajonėse. Poetas, panašiai kaip Pigmalionas, įsimyli ne realią
moterį, o svajose susikurtą vaizdinį.
89 Šviesūs plaukai buvo privalomi viduramžių moters lite
ratūriniam tipui.
10 1 Originalo teksto būdvardis vairs —„skirtingos spalvos“ čia nereiškia juodų akių. Daugelyje eilėraščių Adomas giria savo
žmonos vairs akis, šiandien pasakytume „mėlynas“; vienoje dai
noje mini „blizgančias ir skvarbias“ savo damos akis.
144 Atsikišęs pilvas ir lieknas juosmuo atitinka laikmečio
literatūrinį idealą (skulptūroje susiformavusį kiek vėliau),
lygiai kaip ir platūs klubai (ir. 147 eilutę). Senąja prancūzų
kalba juosmuo turbūt bus buvęs moteriškosios giminės (ori
ginale reins vauties et entaillies), „lenktas juosmuo, išdrožtas
kaip kotas“ (A. Henry, Chrestomathie, t. II, p. 85; žr. M. Delbouille, „Le nom du nain Frocin(e)“, Les Mėląages I. Frank,

1957. P- I 99-)
1 5 Z Šis Adomo žmonos portretas, sutrumpintas iki 1 7 eilu

čių ir be antitezės, pateikiamas to paties autoriaus „Motete“.
170 Voselis (Vauchelles), pasak H. Guy, buvusi cistersų
ordino abatija netoli Kambre (Cambrai), kur Adomas galėjo
susipažinti su vienuolių gyvenimu. A. Guesnonas čia įžvelgia
Marijos gimtinę Vauchelles-lės-Authie, 30 km į pietvakarius
nuo Araso. Tai turėjusi būti ta vietovė, kur poetas pirmą kartą
išvydo savo būsimą žmoną. Beje, žodį Voselis galima suvoktti
dviprasmiškai: jis gali reikšti mažytes moters krūtis (vallėes)
arba priminti pastoralės sceną, kur gundytojas naudojasi pie
menaitės prielankumu.
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17 * Dviprasmybė: originalo engroisse reiškia „pastorėti“ ir
„tapti nėščia“. Ši sąsaja su karnavaline kultūra sutampa su vie
nu pagrindinių pjesės motyvų: pjesės personažai yra fiziškai
išsipūtę (pastorėję) arba pasipūtę moralės prasme. Rabelais šj
motyvą plėtoja „Pantagriuelio“ i skyriuje.
182 Henrikas Alietis (Henris de la Hale), pjesės persona
žas, Adomo tėvas, miręs maždaug 119 0 m.
189 Livras - senovinė Prancūzijos sidabrinė moneta. Ori
ginalo tekste minimi 29 livrai. Pasak D u fF , toks kiekis pinigų
paminėtas, kad nenukentėtų 9 skiemenų eilutė Ų e n ’a i mais
que X X IX livres!). Apčiuopiamos prasmės šie pinigai neturi.

Norint išsaugoti originalo ritmiką verčiama 5 livrais.
192 Statinaitė (originalo tekste ca n eb ustin — „indo“
arba „rezervuaro“ pavadinimas) čia reiškia Metro Henriko
skrandį.
194 Originalo kalba ( į u 'i a l K ’i a l K 'i a I K ’t a i Toks pat po
sakis skamba „Šventojo Mikalojaus vaidinime“ (L e Je u d esa in t
N icolas). Tai onomatopėjinės kilmės žodžių žaismas, reiškian

tis nuostabą, pasipiktinimą ar apmaudą. Vėlyvųjų viduramžių
vaidinimuose tokie tauškalai labai dažni.
2 12 - 2 13 Alua (Halois) - šykštuolis. Tai Pierre’o le Waisdier vardas Halois. Jis minimas Halois Pieres vardu Araso „Ne
krologe“ maždaug apie 1290 m. vasario 2 d.; galbūt tas pats
Aloi paminėtas B. Fastoul „Atsisveikinimuose“ (BFastCong).
223 eil. kalbama apie tą patį Alua. Robertas Kozelis (Robert
Cosiel) - žinomas bankininkas, miręs 1284 m. Faverelis (Le
Faverel) - šykštuolis. Palūkininkas ir pinigingas žmogus.
2 16 - 2 17 Atsižvelgiant į D u f F pastabas, vertime stengtasi
išlaikyti chiazmą ir ištraukos sąskambį. Ištraukos (2 12 -2 2 2
eil.) kompozicija leidžia manyti, kad Gijo taip samprotauja tik
kalbėdamasis su savimi, todėl gydytojas ir nekreipia dėmesio
į jo tauškalus.
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1I 8 - H 9 Du turtingi šykštuoliai, iš kitur žinomi Araso
miestiečiai. Abu mirė 117 7 m. Antrąjį Ermenfrua Krepeną (Ermenfroi Crespin), kaip ir jo sūnus, aptiksime vėliau
(žr. eil. 7 9 4 - 7 9 5 )1 3 1 Dieus i a itp a rt- „tepadeda mums Dievas“ - formulė,
įprastesnė veiksmo pradžioje.
1 3 1 Interpretuojama skirtingai: nutukimas (E. Langlois),
vaikiška liga (H. Roussel) arba nelaisvė (DufF). Šv. Leonardas
(saint Lienart), eremitas, Noblio vienuolyno, netoli Limožo,
įkūrėjas, miręs apie 359 m. - Kalinių ir gimdyvių globėjas. Jam
tarpininkaujant buvo išlaisvinti belaisviai; jis padėjo gimdyti
vienai iš karalienių, manoma, jog karalienei Klotildai (E. von
Kraemer, Les Maladies dėsignies par le nom d ’un saint, Helsingorf, 1950). Storumas plačiąja prasme suprantamas kaip liga,
kuriai būdingi šie simptomai: apkūnumas, nutukimas, pilvap
lėvės vandenligė ir kt. Kartu čia neabejotinai galima įžvelgti
nelaisvės idėją, traktuojant šį vaidinimą kaip savotiškų Araso
kalinių dramą arba komediją. (Plačiau žr. DufF, p. 158)
1 4 0 - 1 4 1 Žanas (Jehans d’Auteville) - minimas „Ne
krologe “ 12 8 1 m. Gijomas (Willaumes Wagons) paminėtas
BfastCong, įrašytas „Nekrologe“ 119 8 m. Adomas L’Anstjė
(Adans Li Anstiers) mirė 118 8 m. Visi trys žinomi kaip apsirijėliai ir besočiai.
144 Žr. eil. 19 1 paaiškinimą.
246 Švelnioji Dama (Dame Douce) - moteris iš Araso, įra
šyta 117 9 m. „Nekrologe“. Jai priklausė kai kurios žemės. Iš
to, kaip ji prisistato gydytojui, galima numanyti ją gyvenus ne
pačiame Arase, o užmiestyje. Ji priklausiusi gausiai šeimai, iš
kurios žinomiausias yra poetas Andrieu Douche’as.
160 Rėnelė (Rainelet) - pjesės personažas.
293 Senoji Garanso (Waranche) gatvė dabar vadinama
Trijų Mergelių gatve.
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29 6-301 Turtingas Araso miestietis Matas L’Anstjė (buvo
vedęs siaubingą Arno de la Porto (Ernoul de la Porte) našlę).
300 Vermandua (Vermendois) teisėjas buvo galingas ir
pavojingas asmuo. 1 1 5 6 - 1 1 6 0 m. juo buvo paskirtas Matas
de Bonas (Matthieu de Beaune), kuris savo vadovavimo metu
tyrė vieną iš ilgiausiai užsitęsusių bylų: buvo apklausti net ;o8
liudytojai, bet jis panaikino visus įtarimus. Manoma, kad čia
minimas Vermandua teisėjas kaip tik bus pastarasis, nes su
tampa jo vadovavimo metai.
304—305 Čia minimi du, vienas šalia kito Mažojo Turgaus
aikštėje stovėję namai. Aloyza iš Drakono (Aelis au Dragon):
drakonas siejasi su velniu; Aloyza —audimo ir kalėdinių dainų
herojė, tokiu pačiu vardu vadinama ir Švenčiausioji Mergelė
religiniuose pamoksluose, „nes žodis Aelis yra sudarytas iš
neigiamosios dalelytės a ir lis-litis, kas reikštų sine lite — „ne
palytėtoji“. Lot. k. lis - „nuodėmė“, o pr. k. lis — gėlė, lelija.
Hoc nomen Aelis dicitur ab a, quod ėst sine, et lis-litis, quasi sine
lite, sine reprehensione, sine mundana fece [...] Sicut lilium inter
spinas, amica mea inter filias (Cant. 2,2) (M. Zink, La Prėdication en langue romaneavant 1300, Paris, Champion, 1976,
p. 290-291).
308 Stula reikalinga egzorcizmui (demonų išvarymui).
315 Sunku tiksliai išversti šią vietą. Originale minimas se
nosios prancūzų k. žodis cas D u fF verčiamas c h a t- „katinas,
katė“. Pasak sudarytojo, šis žodis būdingas arasiečių tarmei,
ypač jo reikšmę suvokti padeda žinojimas, kad šis gyvūnas vi
duramžiais simbolizavo velnio gyvulį.
3 13 - 3 17 Henrikas Arjansas, dės Arjansas (Henri dės Argans) - siaubingos moters sutuoktinis. Tomas de Darnėtalis
(Thoumas de Darnestal) - taip pat. Berta de Darnėtal (Berthe
de Darnestal) minima 1263 m. „Nekrologe“. Bet neatrodo, jog
ji buvusi minėtojo vyro žmona. Beje, Arase pavadinta gatvė
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Darnėtalio vardu (dabar rue Emestale). Turi būti Tomo de
Darnėtalio ir Henriko dės Arjanso. Kilmingumą reiškianti
dalelytė praleista, norint išlaikyti skambumą.
3 1 1 | šventąjį Acharijų, arba Acharą (saint Acaire) buvo
kreipiamasi beprotybei gydyti. Šv. Acharijaus vienuolynas Apre
(Haspres; Valansjeno (Valenciennes) apygarda, Bušeno (Bouchaino) kantonas) buvo gausiai lankomas bepročių (E. Langlois). Acharijus siejamas su beprotybe daugelyje tekstų: „Lapino
romane“ ir kt. Yra liudijimų, jog į šj šventąjį kreipęsis net Karo
lis VI, norėdamas pasveikti. (Plačiau žr. DufF, p. 163-164.)
343 „Grūsti žirniai" (Poi Pilis). Žodžių žaismas, nes Araso „Nekrologe“ 118 3 m. paminėtas un pois pilis Valis. Grūsti
žirniai simbolizuoja pačią beprotybę plačiąja prasme ir prie
monę beprotybei gydyti, pagal komiškojo teatro pjesės reika
lavimus juos privalu buvo suvalgyti. Pasak E. Langlois, Valė
prašo grūstų žirnių, nes jis yra kvailys: ši idėjų asociacija yra
seniausias posakio pois pilis („grūsti žirniai“) ypatingos rai
dos liudijimas. (Pavyzdžiui, soti dažnai buvo vadinamos Jeus
de pois pilis („Grūstų žirnių vaidinimai“). Kai truputį vėliau
(424 eil.) pamišėlis pasakys, jog Adomas panašus į vandenyje
išvirtą žirnį (pois baiens; čia išversta „žirnis ankšty“), galbūt jis
turės omeny, kad šis panašus į kvailį.
347 Sūris buvo siejamas su beprotybe. Tą patvirtintų ir
patarlė: J ’ amais homme sage ne mange fromage („niekada pro
tingas žmogus nevalgo sūrio"). Tokių pavyzdžių esama ir le
gendoje apie Tristaną ir Izoldą.
353 Ironizuojami menestreliai. Ilgainiui šiuo žodžiu pra
dėta vadinti ne tik aukščiausio rango žonglieriai, bet ir visi kiti
kaimo muzikantai, grojantys šokiuose bei kaimo pasilinksmi
nimuose (žr. „Vaidinimą apie Roberą ir Marijoną", eil. 255,
747). „Pavėsinės vaidinime“ šis žodis reiškia tik „apgaviką,
melagį, lošėją, liežuvautoją, ištvirkėlį".
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3$7 Komiška Hiperbolė, paaiškinanti vienuolio repliką
(eil. 358), būdinga viduramžių literatūrai (žr. taip pat „Lapino romaną“).
361 Valenkuras (Walaincourt) - kvailys. Sunku jį identifi
kuoti, nes dokumentuose tokių vardų daug.
363 Valė mėgiamo priežodžio hiatu ritės, čia verčiamo
„mano mažyti“ (pagal D u f F „ mon petit“), mechaniškas karto
jimas suteikia komiškumo. Žodžių žaismas: niės —„įpėdinis“
ir n ia is —„kvailys“.
366 Estrelinas - menkavertis XIV a. Anglijos karaliaus
pinigėlis.
366 Koliaras de Bejujis (Colars de Bailloel) ir Hevenas
(Heuvin) - abu kvailiai iš prigimties, arasiečiai. Atrodo, ne kil
mingos giminės. Žinoma, kad Bejujų galėjo gyventi Araso prie
miestyje Bailleul-sire-Berrault. Bejujo vardas aptinkamas dau
gelyje fablio. „Pavėsinės vaidinime“ jam suteikiama komiškumo
ir satyros atspalvių. Hevenas gali būti ir vardas, ir pavardė.
3 7 1-3 7 3 Vertimas gana laisvas. Visas personažo vardas
Gotjė a la Main (Wautier a le Main). Šv. Acharijaus pacientas.
Ko gero, eil. 376 minimas tas pats Gotjė, tik Vitulus Wautier
vardu, įrašytu 1278 m. „Nekrologe“. Teigiama, kad jis įširsdavęs pašauktas bliaunant jo pravardę „Veršis“.
381 Žanas Le Kiu (Jehans Le Keu) - miesto tarybos ser
žantas (turėjęs įgaliojimus areštuoti turtą ir persekioti nusikal
tėlius). Šv. Acharijaus pacientas (1294 m. „Nekrologe“).
389 Dviprasmybė originalo tekste. I la r a m ieux reikštų: „jis
turės daugiau duoklės“ arba „jis pasijus geriau“
395 Originale J e sui rois —„esu karalius“. Karnavalizuota
aliuzija į populiarią šventę, kai įprasta hierarchija būdavo ap
verčiama aukštyn kojomis. Filologų aiškinimu, ši frazė pa
liudija kvailiui suteiktą galią tiesos sakymu smerkti ir bausti
apsimetėlių ir veidmainių visuomenę.
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19 8 -19 9 Rupūžė (uns crūpaus). Vienos iš Araso šeimų pa
vardė Krapo (Leurent Au Crapauc, 119 5 m. „Nekrologas“).
Velniškos prigimties ir pikta lemiąs, pragaištingas gyvūnas.
Rupūžė, kaip ir varlė, siejama su seksualumu. Brolių Grimų
pasakoje „Karalaitis Varlė“ jauna princesė po neatsargaus, nu
trūktgalviško pasižadėjimo turi prievarta į savo lovą priimti
varlę, kuri iš pradžių jai sukelia pasišlykštėjimą, o paskui virsta
svajonių princu. Varlė simbolizuoja tai, kad „pirmasis erotinis
kontaktas negali būti malonus“ (B. Bettelheim, Psychonalyse
dės contes de fėes. Paris, p. 353). Varlė ir rupūžė reprezentuoja
gyvuliškąją seksualinio akto pusę. Rupūžė dažnai vaizduoja
ma J. Boselio paveiksluose.
404-405 Robertas Somejonas (Robers Soumillons) - turtin
gas Araso buržua. Mirė 1301 ar 13 11 m., palikęs miestui namą,
kad ten būtų įkurta ligoninė. Iš tiesų niekada nebuvęs pui prin
cu. „Pavėsinės vaidinime“ jis vadinamas naujuoju pui princu
(čia pui verčiama „poetų kalvė“, galima versti „poetų draugija“).
Pui Notre Dame (Dievo Motinos draugija) - literatų asociacija,
vadinama ir Meilės draugija (Pui d'Amour). Joms priklausydavę
tik žymiausi poetai ir patricijai. Jai pirmininkaujantis princas,
manoma, buvo renkamas gegužės i-ąją. Šis turėjęs būti pa
kankamai turtingas, kad pajėgtų deramai organizuoti įvairias
draugijos šventes. Somejono pavardė - žodžių žaismas (Soumillons simbolizuoja intelektualinį Arasiečių apsnūdimą). Galbūt ja
pašiepiami miestiečiai, neturintys nieko bendra su poezija, o gal
tokia satyrine pravarde pramintas senasis pui princas.
406 Šūdgabalis šis. Originale - Bien kiedelui. Žodžių žais
mas: tiesiogine prasme „Nepraloštų jį išrinkdami“ , perkelti
ne - „Tai gražus pakakojimas“ arba „Jį gražiai apkakotų“.
4 10 - 4 11 Gotjė iš Piu (Wautiers As Patįs) - Araso pui daly
vis, jaunas klerkas. Tomas de Klari ("Ihoumas de Clari) - men
kai žinomas Araso miestietis.
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4 14 Gotjė iš Piu primena nerangų valstietį, grojantį me
diniu ar raginiu rageliu (ir. taip pat „Vaidinimą apie Roberą ir Marijoną“, eil. 715), o laisvalaikiu žaidžiantį kauliukais
(ir. „Pavėsinės vaidinimą“, eil. 4 16—417). Pasak E. Langlois,
dviprasmybė: le c o m e t— ragelis - muzikos instrumentas ir le
com et a dės —ragelio formos kauliukų dėklas.

4 13 Paryžietis (paridens) - vienas iš pamatinių pjesės
žodžių, čia ištariamų dervišo tėvo lūpomis: Adomas įsivaiz
duojąs esąs paryžietis tarp kaimiečių arba vaidina paryžietį,
kuriuo niekada netaps.
4Z4 Adomas, dėvintis studentišką kepuraitę, kvailiui pri
mena žirnį ankštyje, kita vertus, taip kartais vadinamas žmo
gus, kurio rimta ir protinga išorė slepia nepagydomą kvailybę.
415 Damomis dažnai vadinamos fėjos (ir. taip pat Jeano
de Meuno „Rožės romaną“, įvairius lė (tais) ir 1.1.).
4 16 Dvipatis - klerkas, turįs daug teisėtų žmonų arba
vieną teisėtą žmoną ir vieną ar daugiau meilužių, arba vedęs
našlę, arba gyvenantis su moterimi, kuri jį apgaudinėja, {ma
noma, kad poetas faktiškai yra dvipatis, nes yra ir klerkas, ir
pasaulietis.
458 Pliumus (Plumus) - dvipatis klerkas, kurio žmona
minima „Nekrologe“ 1288 m. Š io vardo prasmė dvejopa (une
p lu m e — „plunksna“) - tai klerkas, „naudingas savo plunks
na“, tarnaujantis raštininku, perrašinėjantis aktus, ir klerkas,
„lengvas kaip plunksna“ , neveiksnus pagyrūnas.
460-461 Adomas Alietis žaidžia skirtingomis žodžio clerg/> reikšmėmis: 1) klerko privilegijos; 2) klerko išsilavinimas,
mokslas (t.y. klerko mokslų baigimo diplomas). Taigi šias eilu
tes galėtume perskaityti ir taip: „jei jis bus toks protingas, tai
susiras savo titulą“.
469 Pasak E. Langlois, vedę klerkai vadinami escarbots (esc a r b o t - „juodvabalis“, vabalas, kuris rausiasi po ekskrementus
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ir juos išmėto), nes jie elitą išmainė į šiukšles. Todėl čia posakis
Faire t 'escarbote verčiamas „kapstytis mėšlyne“.
471 Žilis iš Senos (Gilles de Sains) —dvipatis klerkas, mi
nimas 117 5 - 117 6 akte kaip Araso kapitulos advokatas. Sena
(Sains-les-Arquions) - kaimas už 17 km nuo Araso. Mado
(Mados) - dvipatis klerkas, ko gero, Adomo Aliečio pusbro
lis, minimas 118 7 m. „Nekrologe“. 471-4 73 eil. pakartojant
Žilio vardą (kaip bendrinį ir tikrinį daiktavardį) atkreipiamas
dėmesys į tai, kad Arase apstu gudrumo, klastos, apgaulės (gitl e - „apgaulė“ ).
477 Žanas Krespenas (Jehans Crespins) - turtingas dvipatis
klerkas, turėjęs įtakingų giminaičių, miręs 119 1- 12 9 4 m.
483 Sitė (Chite) - Araso dalis, priklausanti vyskupo ju
risdikcijai.
489 Kola ras Fusadamas (Colars Fousedame) ir Žilis de Buvinji (Gilles de Bouvignies) - dvipačiai klerkai, notarai, Sitė
gyventojai. 489-491 eil. apibendrinami visi kaltinimai dvipačiams: gašlumas (Fout-se-dame), apgaulė (Gille), gyrimasis
(par anties), žinių ignoravimas (noteront), sąmokslas ginti gė
dingus interesus (ensanle...pour tous).
50 1 Marijona le Žė (Marieti le Jaei) - patyrusi bylininke,
arba Henriko Aliečio, arba Adomo Aliečio žmona.
513 Originalo posakis la viešite danse („senas šokis“) reiškia
„būti patyrusiam, įgudusiam, apsukriam, sumaniam“ (įtre ha
bite, savoir de bons tours).
518 Čia pasirinktas D ufF siūlomas vertimas; juo vado
vaujantis frazę pour l'apostoile galima suprasti ir „kad apgin
čiau popiežių“ (pour dėfendre le pape), ir „vietoj popiežiaus“
(a taplace du pape). Prieš tapdamas karaliumi kvailys tampa
popiežiumi.
530 Diuisanas (Duisans) - dervišo gimtinė, kaimas už 6 km
į vakarus nuo Araso. Dviprasmybė; duisans 1) „malonus,
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smagus“; z) „prideramas, tinkamas“; 3) „korektiškas, pa
dorus“; ir galima antifrazė — perskaičius deduisans, reikštų
„atvykome linksmai, smagiai" arba dui sens - „kelionė buvo
dviprasmiška“.
536—537 Aliuzija į herojinį epą (karžygių giesmę arba dai
ną apie žygdarbius) (chanson de geste) Anseis de Cartage, kur
poetas pasakoja apie Ronsevalio perėjos mūšį Ispanijoje ir
saracėnų karalių Marsilijų. Pastarasis minimas ir „Rolando
giesmėje“. Žonglierius Heslinas (Hesselin) įrašytas IZ93 m.
„Nekrologe“.
540 Rutuliukas (cholet), odinis kamuolys, pripildytas sėle
nų, arba medinis rutuliukas, spardomas tiek koja, tiek muša
mas geležimi dengta lenkta lazda. Juo buvo žaidžiama vidur
amžiais populiariame gan brutaliame žaidime choule, kuris
dar XIX a. buvo žinomas Bretanėje ir Šiaurės Prancūzijoje.
565 Dama Morganą - fėja, viduramžių literatūroje žino
ma kaip karaliaus Artūro sesuo. Pasak tradicijos, XII a. ši fėja
buvo gera linkinti, o XIII a. —jau pavojinga, gašli apgavikė ir
klastūnė. Pasak DufF, čia Adomas sukuria sintetišką jos pa
veikslą; išorinį Morganos gerumą greit pakeičia pjesės Kero
jus pražudančios fėjos dovanos. Šios fėjos kaip likimo lėmėjos
vaidmuo išsamiai nagrinėtas įvairių filologų studijose.
578 Helekenas (Hellekin, Hielekin, Hellekins) - mitologinė fi
gūra, paprastai šiame pasaulyje pasirodanti su palyda (demonais,
velniais ir pan.). Jo kilmė ir vardas yra sulaukę daug filologinių
ginčų ir tyrinėjimų. Laukinis šaulys, medžiotojas, „ambivalentiškos prigimties - ir požemių karalius, ir ištvirkėlių vadas, tiek
piktas, tiek žavus bei kurtuaziškas. Kaip ir Fortūna, turintis du
veidus: besijuokiantį ir baisų“ (plačiau žr. DufF \ p. 178-179).
590 Krokiuso (Croquesot, Crokesos) - karaliaus Helekeno
pasiuntinys, išdykėlis, lydintis neūžaugų karalių. Pagal tyri
nėtojus, vardą sudaro darinys iš žodžio croque „chuliganas“ ir
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sots „kvailys“. Atrodo, Krokiuso apdainuoja savo tankius ir su
veltus plaukus, kurie primena jo demonišką prigimtį ir leidžia
jį groteskiškai vaizduoti.
629 Palikti Magluarą be peilio buvo svarbu, nes viduramžiais
šakutė nenaudota, taigi šiai fėjai draudžiama dalyvauti puoto
je. Tai ir literatūrinis bei folklorinis motyvas. Pvz., E. Langlois
pateikia tokį pavyzdį: Charles’io Perrault „Miegančiojoje gra
žuolėje“ fėja apmaudauja ir keršija, nes jos stalo įrankiai nėra
tokie prabangūs, kaip draugių. Magluaros peilis primena ir
Marijos (Adomo žmonos) portretą (žr. eil. 145-146).
726 Mondidjė (Mondidier) - miestas prie Somos upės.
735 Turgus (Marchiė) —viena iš Araso miesto aikščių.
750 Soma (Somme) - upė Pikardijoje. Be abejonės, čia šis
žodis primena bendrinį žodį somme —„miegas“, vieną iš svar
bių pjesės motyvų.
773 Fortūna - viena iš seniausių viduramžiais labai po
puliarių temų. Ši kaprizinga deivė, tironiška viso pasaulio
valdovė, viduramžiais simbolizavo lemtį, atsitiktinumą, tai,
kas neapčiuopiama ir nepaaiškinama, paslaptinga, bet pa
klūsta teisingumui. Pjesėje triumfuoja iracionalus Fortūnos
aklumas. Autorius vaizduoja ją, laikančią likimo ratą, aklą,
nebylią, kurčią kaltinimams, tiek aukų dejonėms, viskam abe
jingą. Toks Fortūnos paveikslas piešiamas ir kituose Adomo
Aliečio amžininkų darbuose (pvz. Rutebeufo; kitaip yra Jeano
de Meuno „Rožės romane“ ).
790-793 Originalo tekste: C hil dot lassus sont bien du
contel Et sont de la vile signeur. / Mis les a Fortune et honnour:!
Chascuns d ’aus ėst en šen lieu rois. Pažodinis vertimas: „Šiedu
aukštai yra grafo favoritai ir miesto šeimininkai. Iškilo taip
Fortūnos valia: kiekvienas iš jų yra savo srities karalius“. Po
etiniame vertime siekta išlaikyti originalo rimą, todėl versta
laisviau.
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794“ 795 Ermenfrua Krepenas (žr. eil. 1 1 8 - 1 1 9 ) . Žekmonas Lušaras (Jakemes Louchars) - svarbus asmuo ir grafo favo
ritas. Priklausė turtingai šeimai, apie kurią liudijimų randama
tik XII a. viduryje.
802 Rankraštyje praleista eilutė.
806 Tomas de Burijanas (Thoumas de Bouriane) - Fortū
nos rato auka. Araso miestietis įrašytas 1278 m. „Nekrologe“,
geriau pažįstamas iš A. Guesnono darbų.
822 Laurynas Le Kolo (Leurins Li Cauelaus) - Fortūnos
sugniuždytas. Beveik nežinomas. Minimas pavarde Cauivelau
118 0 m. „Nekrologe“. Pavardė bendrine prasme reikštų „suk
čius, machinatorius“. Anot DufF> jo pavardėje galime įžvelg
ti dviprasmybę: perskaičius kaip li Caveleaus formą, reikštų
Plaukuotąjį (le Chevelu) ir Plikį (U Chauve), t. y. jis nieko ne
beturi, visiškai sužlugdytas, praradęs visas galias.
843 Pieva (Prė) - šiaurinis Araso kvartalas.
852 Pievų Kryžius (Crois ou Prė) - aikštė kryžkelėje tarp
dviejų Araso kvartalų (Pievos ir Sodo), kur stovėjo akmeni
nis kryžius. Čia Švelnioji Dama fėjų laukia neatsitiktinai, nes
kryžkelės - raganų susibėgimo vieta, pastarųjų galioms įveikti
būdavo statomi kryžiai.
858-860 Kalbama apie daktarą, kuris viešai paskelbė Švel
niąją Damą ištvirkėle.
864—865 Žakmonas Pilepua (Jakemon Pilepois) ir Gijomas Lavjė (Gillon Lavier) - abu ligoniai, Araso gyventojai,
kurių pavardės dažnai minimos „Nekrologe“. Vardas Pilepois
primena „grūstų žirnių“ (poispilės) —beprotybės simbolį, o La
vier (arba Lanier) asocijuojasi su būdvardžiu lanier - „tingus,
drovus, bailus“.
872 Malūnininkas originalo tekste vadinamas Wautier
M ulet—sūnus Edeno (Oedain), kuriam priklausė dalis Moleno (Mėaulens) malūnų. Ši šeima minima kai kuriuose aktuose
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ir 12.74 m. „Nekrologe“. Jo žmona išties gyveno Sitė (žr. 483
eil. paiškinimą) rajone.
874-87; Rankraštyje yra muzikinė šio priedainio notaci
ja (žr. DufF). Pasak E. Langlois, priedainis aptinkamas dvie
juose motetuose (žr. G. Raynaud, Recueil de motets franęais,
nr. LXXI ir CCXX1 V). Vieno iš jų autorius —Adomas Alietis,
o kitas yra „Šovensi Turnyre“ (Toumoi de Chauvenci, ėd. Delmotte, eil. 1302). Dviprasmiškai suvokiamos eilutės: fėjoms
pasitraukus baigiasi visas grožis, arba žavesį ir grožį greit kei
čia raganystės bei pyktis (fėjų ketinimas atkeršyti Švelniosios
Damos skriaudėjui).
891 Valetas (Veelet) - aktorių sėbras smuklėje. E. Langlois
liudijimu, paminėtas BFastCong. Hano ir Valeto tapatumas:
veelet - „veršelis“, „kvailys“: 376 eil. Hanas siūlo bliauti veršiais.
898 Primena „Švento Mikalojaus vaidinimą“ (eil. 7x6):
Saręs de no commcnchement- „jūs turėsite mus pirmiausia pa
vaišinti, kai tik pradėsime gerti“.
908 Šv. Julijonas (Saint Gilles) - iš Atėnų kilęs eremitas,
įsikūręs Provanse VII a. viduryje. Jo vardu pavadintas miestas
ir šv. Julijono (Sainr-Gilles) miškas Ronos pakrantėse.
913-9x4 Dviprasmiška mintis, atskleidžianti smuklininko
šykštumą: „Šiemet iš Osero vyno nevežėme“ (Cetteannėe, ii nešt
pas vertu d ’Auxerre) arba „Vynas iš Osero vežtas ne šiemet“ (Ce
nešt pas cette annėe ąu'il ėst venų d'Auxerre). Oseras (Aucheure) - Burgundijos miestas, viduramžiais garsėjęs savo vynais.
9 17 -9 18 E. Langlois manymu, rebas („kraštas“) - palangė,
kitų tyrinėtojų nuomone, —scenos kraštas.
932 Jarmutas (Gernemue) viduramžiais buvo žinomas dėl
silkių žvejybos ir eksporto (/:. Langlois).
978 Vagišių gatvė (L’Enganerie) buvo Araso gatvė arba
kvartalas. D u fF prielaida, tai galėjusi būti ir vagišių šalis (le
pays dės filous). Engan - „apgaulė“.
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i oi 8 Liturginio vaidinimo, pamokslo, bažnytinių Švenčių
ir giesmių parodija, asociacija su Kvailių arba Asilo šventėmis.

Smuklė atlieka bažnyčios funkcijas, smuklininkas —kunigo,
vynas - švęstojo vandens, „bliaunama“ kurtuazinė dainakantatas ir psalmes.
10 15 Originalo tekste Aye d'Avignon - audimo dainos
priedainis, inspiruotas to paties pavadinimo dainos apie
žygdarbius.
1044 Aliuzija į Adomo ketinimus vykti į Paryžių.
1057 Rankraštyje neišlikusi eilutė. Verčiame D ufF siūlo
mą variantą.
1058 Staltiesė, ąsotis ir kiti daiktai, kuriuos atsinešė drau
gai, yra nuo fėjų stalo (E. Langlois).
1077 Relikvijorius {fiertre ) - Dievo Motinos dėžutė,
A. Guesnono nuomone, rikriausiai buvo padėta po „pavėsine“
(la Feuiltie), nameliu, padarytu iš žalios lapijos. La FeuiUeevien tik Arasui būdingas žodis, apibūdinantis pavėnę, specia
liai statomą relikvijoriui saugoti.
1098—1099 Dvi bažnyčios buvo dedikuotos šv. Mikalojui:
mažytė Saint-Nicolas-en-l’Arte bažnyčia Sitė ir Saint-Nicolas-sur-les-Fossės bažnyčia Vilyje, kur, ko gero, klerkai šventė
šv. Mikalojaus šventę gegužės mėncsj. Galima aliuzija į „Šven
tojo Mikalojaus vaidinimą“.

