Byla
Penkių veiksmų drama

ŽIŪROVAMS
Rašyta 1862 metais
Žiūrovams pateikiama pjesė „Byla“— tai ne Laisvalaikio
Vaisius, kaip kitados buvo sakoma, nei Literatūros Amato Ga
minys, kokie gaminami dabar, o pati tikriausia, iš paties
realiausio gyvenimo su krauju išplėšta byla.
Jeigu kas nors — čia nekalbu apie literatų k lasę', kuri man
tokia pat svetima kaip ir keturiolika kitų, bet jei kas nors iš
mano gerbiamų asmenų suabejos aprašomų įvykių tikroviškumu,
o kartu ir jų galimybe, tai sakau, jog turiu sukaupęs tokių
spalvingų faktų, kurie bet kokį netikėjimą pavers tikėjimu, kad
nieko neįmanomo aš neprasimaniau ir nieko negalimo nesurezgiau. Visa kita man nesvarbu.
Tiems, kurie čia ims ieškoti atvirų užuominų apie asmenis
ir pikantiškas bei paskvilines situacijas, turiu pastebėti, jog aš
pernelyg blogai vertinu tuos, kurie verti paskvilių, ir perne
lyg gerai save, kad galėčiau nusmukti ligi tokio literatūrinio
prasižengimo.
Apie vadinamąjį literatūrinį šios Dramos įvertinimą aš, su
prantama, ir negalvoju; o jeigu koks nors Sąžiningas Kritikų
artelės Žmogus ir ims ją matuoti savo valdiška matuokle ir
sverti įspauduotais svarsčiais, tai tasai Literatūros ir Žurnalų
reikalų žinybos oficialas kažin ar pajėgs suprasti, kodėl aš
toks abejingas jo teismui... Jau laikas ir šitam teismui pasi
daryti viešam. Laikas., ir jam išsivaduoti iš literatūrinės biuro
kratijos. Laikas, seniai laikas ir patiems žiūrovams savo jausmų
gelmėse ir savo vidaus sujudime išmokti vertinti, kas scenoje
gerai ir kas blogai. Be jokios literatūrinės Rekomendacijos ar
kokios kitos Protekcijos, be jokių Pastatymų ir Apstatymų,
o vien tik šitų žiūrovų vidaus sujudimų ir sukrėtimų dėka Krečinskis jau septyneri metai eina tarnybą rusų scenoje, tarnybą,
kuri tuo pat metu yra ir jo teismas. Aš dėkingas žiūrovams už
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tokį malonų nuosprendi, aš sveikinu juos gimstančius savaran
kiškumui,— ir dabar labai nuoširdžiai tiek tetrokštu: kad ir šią
mano „Bylą" išklausytų tas pat tribunolas ir spręstų tas pat
teismas.
1862 m. kov o 26 d.
Gaiiosas
P. S. Praėjo šešeri metail bet mano troškimas neišsipildė, ir
dabar apgailestaudamas atiduodu spaudai, ką rašiau scenai.
1868 m. vasario 21 d.
Kobylinka

APLINKYBĖS
Nuo iširusių Krečinskio vestuvių praėjo šešeri metai
Veiksmas vyksta Sankt-Peterburge, iš dalies Muromskių bute, iš
dalies — atitinkamos žinybos salėse ir apartamentuose
VEIKĖJAI
l.

Vyresnybė

LABAI SVARBUS ASMUO. Tuo pasakyta viskas, ir pats autorius tyli
SVARBUS ASMUO. Pagal kilmę — kunigaikštis; pagal tarnybą — slap
tasis tarėjas. Klube — malonus žmogus. Tarnyboje — žvėris. Svei
kas, mėgsta uogeles, bet niekur neturi saiko, todėl serga hemorojumi
II. G a l y b ė s
MAKSIMAS KUZMICIUS VARAVINAS. Apskritai — žinybos reikalų
valdytojas ir darbo ratas, tikrasis valstybės tarėjas, gavęs žvaigž
dę. Gamta jį apdovanojo puodo pavidalo snukiu. Likimas išmaitino
rugine duona; visa kita įgijo pats
KANDIDAS KASTOROVICIUS TARELKINAS. Kolegijos tarėjas ir Varavlnui artimas asmuo. Sunykusi ir visais atžvilgiais išsekusi asme
nybė. Apie keturiasdešimt metų. Rengiasi pador-iai; marškiniai šva
rūs. Nešioja peruką, tačiau nuo visų tai baisiausiai slepia; kai
juda jo žiaunos,— aišku, kad kai kurie, gal net ir visi dantys dirb
tiniai, .o ne tikri. Kalba kaip Demostenas, ypač tuomet, kai pasta
rasis sau į burną dėdavosi akmenis
TVANAS ANDREJEVlClUS 2IVECAS. Sis karjerą padarė ardamas gar
bės dirvą. Gavęs kelias porcijas lazdų ir todėl natūraliai iškilęs, jis
pasiekė vyresniojo karininko laipsnį. Dabar Sostui ir Tėvynei iš
širdies tarnauja egzekutoriumi 2
m. V a l d i n i a i
’ClBISOVAS. Padori, reprezentacinė išorė. Apsirengęs madingai; kalba
švelniai, įtaigiai, apskritai paėmus, kaip žmonės, kuriuos Peter-
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burge vadina maloniais, atvirkščiai negu Maskvoje, kur j juos žiū
rima kaip į vagis
IBISOVAS. Bonvivanas3, plevėsa, visų ir niekieno bičiulis.
KASJANAS KASJANOVIČ1US ŠILĄ. Korsikos galvažudžio veidu. Gau
ruotas. Nerūpestingai apsirengęs. Į visus ir viską žiūri piktai. Po
smarkių susijaudinimų ir audrų gyvenimo jūroje serga dorovine
jūros liga, o nuo kartėlio pertekliaus burnoje kalbėdamas žodžius
traukia savin, kartais tiesiog mikčioja
Valdininkai:
HERCAS
)
ŠERCAS
biurokratijos ratai,
ŠMERCAS
skriemuliai ir krumpliaračiai
Valdininkas OMEGA. Turi ir turto, ir širdies geros; tačiau silpnas ir
gyvenime nieko negali
IV.

Menkystos,

arba

privatūs

asmenys

PIOTRAS KONSTANTINOVICIUS MUROMSKIS. Tokio paprastumo ir
nuoširdžios prigimties, kaip ir velionies M. S. Ščepkino4 meistriško
kalto kūriniai. Dabar, po penkerių metų, sulysęs, apsilpęs, plaukai
pražilę tarsi pašto popierius
ANA ANTONOVNA ATUJEVA. Dvasiškai sugniužo; fiziškai padarė pa
žangą
LIDOČKA. Kaip kam. Vieniems — grožio neteko; kitiems — tapo žavi.
Išblyško ir sulyso. Judesiai ramūs ir saikingi; žvilgsnis tvirtas ir
skvarbus. Vaikšto apsirengusi juodai; nešioja Berže pledą ir skry
bėlaitę su juodu tankiu šydeliu
NELKINAS. Daug keliavo — daug ko išmoko. Neteko ūsiukų, užsiaugino
ganėtinai puoselėjamas žandenas, beje, neužgaunančias niekieno do
rovinių jausmų. Ant pakaušio sklastymas, kuris tačiau nekrinta
į akis
IVANAS S1DOROVIČIUS RAZUVAJEVAS. Valdo Muromskio dvarus ir
tvarko reikalus; anksčiau ir pats vertėsi komercija, prekiavo, pra
dėjo nuo nieko ir šį tą užgyveno. Dabar jam per šešiasdešimt
metų. Vedęs. Vaikų neturi; išpažįsta senąjį tikėjimą; su bizantiško
stiliaus barzda. Apsirengęs kaip ir visi ūkvedžiai: mėlynas dvieilis,
surdutas, aukštaauliai batai, apsijuosęs diržu

V. N e t n e a s m u o
TIŠKA. Ir jis pabuvo didybės viršūnėje! Po tokio sukrėtimo nulupo
livrėjos galionus, nusiavė štibletus ir, tramdydamas pasitenkinimą,,
grįžo prie pilko surduto ir kuklių drobinių kelnių

PIRMASIS VEIKSMAS
M uromskių butas,- svetainė. Trejos durys: vienos dešinėje —
j Lidočkos ir A lujevos kambarius, kitos kairėje — / Muromskio
kabinetą, trečios tiesiai prieš žiūrovus — / prieškambarį. Rašo
masis stalas; sola; prie lango didysis krėslas

I scend
A t u j e v a geria arbatą, ateina N e i k i n a s
NELKINAS (nusilenkdamas). Labas rytas, Ana Antonovna!
ATUJEVA. Sveikas, sveikas.
NELKINAS (dairydamasis). Gal aš per anksti?
ATUJEVA. O ne; ir senis jau keliasi.
NELKINAS. O Lidija Petrovna dar neatsikėlė?
ATUJEVA. Užmirškite anuos laikus; dabar ji anksčiau už.
visus keliasi. Išėjo į rytines pamaldas, netrukus grįš.
NELKINAS (atsisėda). Seniai, Ana Antonovna, besimatėme,—
greit jau penkeri metai.
ATUJEVA. Taigi, seniai. Užsieny kokiuose kraštuose bu
vote?
NELKINAS. Daug kur buvau, o grįžau toks pat. Jus tebe
myliu.
ATUJEVA. Dėkui jums už tai, nedaug kas mus m yli... vie
ni kaip pirštas likom. Gerai, kad ėmėte ir parvažiavote...
NELKINAS. Ką jūs, aš tik ir telaukiau, kad galėčiau pas
jus parvažiuoti; seniai galėjote parašyti, kaip matote — negai
šau. ..
Stipriai apsikabina; Atujeva šluostosi ašaras
Na, pakaks — ko tokia apsiblaususi?
ATUJEVA. Kurgi neapsiblausi?!
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NELKINAS. Kas gero jūsuose?
ATUJEVA (atsidusdama). Oi, nieko gero!
NELKINAS. Kas atsitiko?
ATUJEVA. Ogi šita Byla.
NELKINAS. Atleiskite, kas? Kokia byla?
ATUJEVA. Meldžiamasis, dabar matau: Ivanas Sidorovičius
teisybę sakė — iš visko gali būti Byla. Jei jau iškėlė, tai tik
dairykis; nuo vienos bėdos prie kitos; čia vilkina, čia sprendžia;
nuomonių skirtumas— ir štai jau penkeri metai be jokios at
vangos; ir visur tik ji ir ji.
NELKINAS. Kodėl ji? Kokiu būdu?
ATUJEVA. Matote, visokiausi įtarimai.
NELKINAS. Įtarimai?! Kokie įtarimai?
ATUJEVA. Pirmiausia sako, būk ji žinojo, kad Krečinskis
norėjo apvogti Piotrą Konstantinovičių.
NELKINAS (palingavęs galva). J i žinojo!
ATUJEVA. Kiti sako, būk ji jam ir padėjusi.
NELKINAS (pakėlęs akis). Viešpatie!
ATUJEVA. O treti, galima sakyti, žiauriausiai ir niekšin*
giausiai šneka, būk jinai todėl teikusi jam pagalbą, kad turė
jusi su juo meilės ryšių; ji nekalta, pats žinote, kad ji auka,—
tai jis ją įklampino...
NELKINAS. Tai ką, tas niekšas Krečinskis...
ATUJEVA (pertraukdama). Nuodėmė taip sakyti.
NELKINAS. Tebūnie nuodėmė...
ATUJEVA (pertraukdama). Atleiskite... pačioje bylos pra
džioje. ..
NELKINAS (pertraukdamas). Negi jūs nuo tos ligos dar
neišsigydėte?
ATUJEVA. Ko man gydytis?— leiskite pasakyti.
NELKINAS (mostaguodamas rankomis). Ne,— nesakykite.
ATUJEVA (pašokusi iš vietos). Pasaulio sutvėrėjau! .. (Iš
ima iš stalčiaus popierių) Šekit ir skaitykit!
NELKINAS (vartalio/a popierių). Ką skaityti?
ATUJEVA. Ogi laišką, kurį Bylos pradžioje Krečinskis pa
rašė Piotrui Konstantinovičiui.
NELKINAS. Krečinskis?!! Laišką! Ar jūs mane iš užsienio
parsikvietėte Krečinskio laiškų skaityti? Ar nežinote, kad aš
to žmogaus neapkenčiu. Tai Kainas! Jis Abelį užmušė!
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ATUJEVA. Nieko jis neužmušė! Skaitykite!
NELKINAS (skaito). „Maloningas pone Piotrai Konstantinovičiau!— Rašau jums verčiamas būtiniausio..." (Sustoja) Ki
taip ir negali būti; vėl kokia nors šunybė.
ATUJEVA. Ir mes manėme, kad šunybė; bet visai n e ...
Skaitykite, pone.
NELKINAS (iš pradžių skaito monotonišku balsu, paskui —
gyvai ir išraiškingai). „Maloningas pone Piotrai Konstantinovičiaul — Rašau jums verčiamas būtiniausio reikalo. Tai ne ma
no, o jūsų reikalas — todėl ir rašau. Iš jūsų jie nori gauti ky
š į— duokite; jūsų atsisakymo pasekmės gali būti labai skau
džios. Jūs nežinote, nei kas yra kyšis, nei kaip jis imamas;
todėl leiskite jums tai paaiškinti. Kyšis kyšiui nelygu: yra
kaimiškas, taip sakant, idiliškas, arkadiškas kyšis; jį ima daž
niausiai gamtos gėrybėmis po tiek ir tiek nuo snukio,— čia dar
ne kyšis. Būna verslinis kyšis; jis imamas nuo pelno, rangos,
palikimo, žodžiu, nuo įgyto turto pagal aksiomą — mylėk savo
artimą kaip patsai save; jeigu įg ija i— tai pasidalink.— Na, ir
čia dar ne kyšis. Bet būna baudžiamasis, arba žabanginis, ky
šis; jis lupamas iki išsekinant, iki paskutinių marškinių! Jis
duodamas pagal Stenkos Razino ir Galvažudžio Solovejaus pa
grįstą teoriją; ir jis imamas tankaus įstatymų miško prieglobs
tyje, naudojant žabangus ir kitokius įnagius, teisėtvarkos vilk
duobes ir meškeres, kurių pilna kiekviename žmogaus žings
nyje, ir į tas duobes patenka visi, nepaisant lyties, amžiaus ir
titulo, proto ar kvailumo, seni ir jauni, turčiai ir elgetos.. .
Tokį žabanginį kyšį dabar jie ir nori paimti iš jūsų; į tokią
teisėtvarkos vilkduobę dabar jie stumia jūsų dukterį. Išsipirkite! Dėl dievo meilės, išsipirkite!.. Iš jūsų jie nori gauti pini
gų — duokite! Iš jūsų tuos pinigus lups — vis tiek duokite!..
Byla, kuri prasidėjo nuo kvartalo prievaizdo raporto apie mano
tariamą pasipriešinimą policijai, apie grasinimą užmušti jį vie
toje ir apie mano įkeistą jūsų solitero padirbinį, kaip perkūnija
tvenkiasi virš jūsų. Vakar man paaiškėjo visa ši intriga; vakar
man buvo pasiūlyta duoti parodymus apie jūsų dukters garbę.
Jūs nustebsite,— bet, įsivaizduokite, aš nesutikau! Atsakiau, kad
man gal ir pasitaikydavo aplošti prasišvilpusį pirkliapalaikį ar
bajorėlį, palaidai eikvojantį tėvo dvarą, bet vaikų aš nelie
čiau, vidurnaktį su peiliu neužpuldinėdavau ir mergaičių teisenos meškere negaudžiau. Ką daryti? Kiekvienas turi savo lo
po

-giltą: savo logikos aš neginu; bet, kaip pats matote, būna ir
blogiau. Priimkite ir t. t.
Michailas Krečinskis".
ATUJEVA. Ir jūs manote, kad Piotras Konstantinyčius pa
klausė?
NELKINAS (atiduodamas laišką). Aišku, jis nepatikėjo.
ATUJEVA (padeda laišką į stalčių). Taigi. Ehe, sako, čia
naujas pokštas; to paties galo, tik iš kito galo— ir nepatikėjo;
teisus, sako, neduos, o kaltas duos. Aš nuo jo neatstoju; o jis,
žinote, ką man pasakė: negi jūs ir vėl su Krečinskiu išvien?
Ką gi jai padarys? Aš, sako, tėvas, ir mano balsas svarbiau
sias; o taip išėjo, kad jo balsas— visų menkiausias; kas, girdi,
savo vaiką ims kaltinti.
NELKINAS. Vis tiek man neaišku, kaip čia viskas susi
klostė?
ATUJEVA. Labai paprastai; kai tik Krečinskis nesutiko duo
ti tokių parodymų, jie pasigriebė Raspliujevą; o tas, kaip rei
kėjo, taip ir paliudijo.
NELKINAS. Ir ką tas Raspliujevas paliudijo?
ATUJEVA. Ogi tai, kad, girdi, buvo meilės ryšys; kad
jis tarpininkavęs; kad vežiojęs laiškelius, o kartą net apmu
turiuotą moterį pas Krečinskį atvežęs; bet kokią moterį — jis
nežinąs... Tik, matote, iš pradžių viskas buvo tyku ramu; mes
išvažiavome į kaimą ir ničnieko apie tai nežinojome; pirmiau
sia jie pareikalavo, kad atvažiuotų vienas mūsų žmogus, pas
kui — kitas; žiūrim — ir visus namus persijojo; kvotė, tardė —
galite įsivaizduoti, kokia painiava pasidarė.
NELKINAS. Tikrai kad painiava.
ATUJEVA. Taip pripainiojo, kad prasidėjo tardymas jau
dėl Lidočkos, o ne dėl Krečinskio, nes jis vienais marškiniais
liko. Iš mūsų žmonių nieko ypatingo jie nepešė, tik vienas
-galvažudys atsirado — virėjas Petruška; Piotras Konstantiny
čius jį dukart į kareivius buvo atidavęs — tas ir parodė: aš, sa
ko, liudininkas! Paskui ir Lidočkos pareikalavo, o kam — dar
nežinom; o jis vis spyriojasi, vis spyriojasi, ir ką tu jam pa
darysi; tik viena kartoja: tegul ją pačią paklausia, nieko blo
go ji nepadarė.
NELKINAS. Žinoma.
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ATUJEVA. Na, ką beveiksi, atvažiavom iš kaimo ir mes.
Ir kai tik jis sužinojo, kad Lidočkai rengia akistatą, akistatą su
Petruška, su Raspliujevu, su Krečinskiu; ir kai tik sužinojo,
ko klausinės per tas akistatas — taip ir trenkė jį pirmas smū
gis. Tik tuomet pamatė, kad Krečinskis tiesą rašė. Jis, meldžia
masis, ir šen, ir ten. Susirado patikėtinį, davė pinigų — na, su
tvarkė. .. Bet pasakysiu, kad vos tik jis davė pinigų, bema
tant ir prasidėjo; rodos, dar blogiau pasidarė; už vieną dalyką
duoda, o jau čia pat ir k itas... Paskui dar gražiau — duos pi
nigų, o jie sako: mes nieko negavome; ji s — pas patikėtinį, tas
sako: aš atidaviau, jūs jais netikėkite, jie — vagys; tasai pati
kėtinis pusę pinigų — sau. Paskui net ir auklę klausinėjo; ir,
įsivaizduokite, ko klausinėjo. Ar nevaikščiojo Krečinskis pas
panelę naktimis; ar panelė neturėjo kūdikio...
NELKINAS (pliaukštelėjęs rankomis). O dieve mano?!l
ATUJEVA. Senutė taip ir spjovė jiems į akis ir antikris
tais išvadino. Taigi, taigi, jau kad buvo, tai buvo!.. Aš jums
sakau: taip buvo, jog net apsakyti negali. Tiktai šitą tardymą
jie vilkino aštuonis mėnesius — aštuoni mėnesiai tokių kančių,
kad žodžiais neapsakysi.
NELKINAS. Tai ko jūs niekur nesikreipėte?— na, būtumėt
prašę..
ATUJEVA. Kad ir kreipėmės — kas iš to; žinotumėt, po
miestą pasklido tokios paskalos, tokios kalbos ir apkalbos, jog
net apsakyti negaliu: kad Lidočka turėjo su juo meilės ryšių,
kad norėjo su juo pabėgti ir tėvą apiplėšti— visi vienu bal
su kalbėjo; net akių parodyti niekur nebuvo galima. Paskui
teismui perdavė, ir tai dar ne viskas; o kas ir kaip — ir pa
ti nežinau; byla, sako, štai kokia (parodo ranka); iš vienos įstai
gos į kitą vežimu veža— jau penkeri metai nagrinėja.
NELKINAS (vaikšto p o kambarį). Kokia nelaimė — juk ta i.. .
gaisras vidurnaktį.
ATUJEVA. Tikrai gaisras. Ir kas dabar?— galutinai nuskurdome, mergaitę įpainiojo, iškankino ir į čia naujoms kančioms
atkvietė. Jau penki mėnesiai šičia gyvenam, paskutinius ska
tikus leidžiam. Golovkovą pardavėm.
NELKINAS. Golovkovą pardavėt?!
ATUJEVA. Strešniovą įkeitėm.
NELKINAS (pasibaisėjęs). Tai kas bus?
ATUJEVA. Kas bus, ir pati nežinau.
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NELKINAS. O kaip dabar toji byla?
ATUJEVA, Byla kaip byla! ,. Guli.
NELKINAS. Ką reiškia: guli?
ATUJEVA. Guli kaip akmuo— ir tiek! O mes? Sėdim čia
kaip kokioj duobėj; nieko nepažįstam: tamsa ir nežinia.— Net
patys nesusigaudom, į ką su prašymu kreiptis. Anądien ateina
pas jį vienas labai protingas žmogus ir sako: Piotrai Konstantinyčiau, juk jūsų byla guli. Taip, guli.— O ji turi pajudėti.
T aip ... sako, turi pajudėti. Matyt, laukia.
NELKINAS. Ko čia laukti?
ATUJEVA. Aišku, k o ... (rodo pirštais) pinigų.
NELKINAS. A-a-a-a!
ATUJEVA. O jis dvejoja: gal kaip nors šiaip, gal kaip
nors taip. Tasai žmogus jam sako: Piotrai Konstantinyčiau, aš
doras žmogus! Tik dorovei ir gyvenu: duokit man dvidešimt
tūkstančių rublių sidabru — ir jūsų byla bus baigta! O senis
kad pašoks; net arbata apsiplikino: ką jūs kalbat, sako, dvide
šimt tūkstančių? kokių tūkstančių? ir išėjo sau,— o tas patrau
kė pečiais, atsisveikino ir pro duris... Buvo ir kitas tarpinin
kas, vokietis, su akiniais ir toks žvitrus: aš, sako, jūsų bylą
užbaigsiu — tik man už tai tris tūkstančius rublių sidabru; ir
žinotumėte, protingai kalba: man, sako, jūsų pinigų nereikia;
atiduosite, kai viskas bus baigta, o dabar nebent tik avanso
tris šimtus rublių sidabru. Yra, sako, vienas svarbus asmuo —
tikrai toks yra — ir tas asmuo turi meilužę — o jinai, ką tik
nori, tą ir padarys; aš, sako, jus suvesiu,— o jūs jai gal kokią
apyrankę. Tuomet Lidočka įsikišo; žinote, koks jos išdidumas:
tai ką, sako, mano žilagalvis tėvas tokią gėdą turės pakelti,—
na ir senis užsispyrė; vadinasi, sako, kas tik norės, galės užeidinėti ir po tris šimtus rublių prašinėti;— taip nieko ir ne
išėjo.
NELKINAS. Ir negalėjo išeiti!
ATUJEVA. Dabar irgi puikus žmogus ateina — ir šitas jam
nepatinka; o koks žmogus — tikras komilfo; gal ir nelabai tur
tingas, bet jis norėtų su daug kuo dėl mūsų pasikalbėti — ir
sako: pamatysite.
NELKINAS. Gal Tarelkinas, kuris vakar vakare buvo pas
jus, kai aš atvažiavau?
ATUJEVA. Taigi, taigi.
NELKINAS. Jis Lidijai Petrovnai meilinasi?

ATUJEVA. Gali būti; o ką, nieko blogo nematau. J i s . ..
geras... tarnautojas ir visą diduomenę žino kaip savo penkis
pirštus. Net čia prie lango sėdėdamas gali pasakyti, kas pro
šalį nuvažiavo: čia, sako, tas, o čia — anas; nieko blogo ne
matau. Be to, dar vienas toks markeris8 užeina.
NELKINAS. Koks markeris?!
ATUJEVA. O tas, ką biliardą žaidžia.
NELKINAS. Kuo tas markeris gali padėti?
ATUJEVA. O štai kuo: tas markeris, meldžiamasis, gerai
žaidžia biliardą, geresnio už jį visame mieste nerasi.
NELKINAS. Vis dėlto aš nematau...
ATUJEVA. Neskubėkit... Jis žaidžia su vienu svarbiu, la
bai svarbiu asmeniu, nors su kokiu — nepasisakė. Tik Tarelkinas pasakė su kuo. O tas svarbus asmuo todėl ir žaidžia,
kad daktarai liepė: jis serga hemorojumi... viduriai sutrikę —
suprantate?
NELKINAS. Suprantu.
ATUJEVA. Žaidimo metu tas markeris jam visokiausias ne
sąmones tauškia, visokias istorijas pasakoja, o progai pasitai
kius ir apie kokią bylą įterpia; daug žmonių per tą markerį
šį tą laimėjo.
NELKINAS. Ne, ne, Ana Antonovna,— įtartinai atsiduoda.
ATUJEVA. Jūs gi tik vakar sugrįžote iš užsienio, todėl jums
ir atrodo, kad įtartinai atsiduoda;— pagyvensite čia, ne tokį
mėšlą uostysite.
NELKINAS (atsidusęs). Gal ir taip... Geriau pasakykite man,
kaip Lidija Petrovna. Ji labai sulyso; akys didelės — ir tokios
švelnios; žinote, dabar ji nuostabiai graži.
ATUJEVA. Kas čia gražaus, jei nuo liesumo akys išvirto?
NELKINAS. O ko ji taip kosi?
ATUJEVA. Kosi. Mes jau ir su daktaru tarėmės; sako —
nieko baisaus.
NELKINAS. Kaip ji viską pakelia?
ATUJEVA. Stebiuosi,— kaip ji pasikeitė, net suprasti ne
galiu. Jokių prašymų rašyti nenori; apie bylą kalbėti nenori —
žiūrėkite, ir jūs jai nė žodžio, tarsi jos visai nebūtų. Su pa
žįstamais nesusitikinėja: tėvą pati prižiūri ir nieko pas jį ne
leidžia!! Į cerkvę pėsčia vaikšto. Čia, pasakysiu, užgaida;—
nors ir vargas, bet nejau tuo pasiguosi, kad pėsčias melstis
vaikščiosi...
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NELKINAS. Jeigu jai taip patinka,— duokit ramybę.
ATUJEVA. Duosi neduosi, o užgaida lieka užgaida. Iš pra
džių dar turėjome patikėtinį; labai protingas žmogus— tik bes
tija; jis iš Piotro Konstantinyčiaus tris tūkstančius pavogė.
NELKINAS. Nieko sau patikėtinis.
ATUJEVA. Taigi ir sakau: toks protingas, toks protingas!
Jis ir sako: jums, Lidija Petrovna, reikia prašymą paduoti. Ge
rai. Parašė jis jai tą prašymą, išdėstė viską, kaip buvo, ir taip
aiškiai, nuodugniai,— atnešė, susėdom, pradėjom skaityti. Iš pra
džių ji klausė, klausė, o paskui kad susijaudins... užsidengė
veidą rankomis, kad ims raudoti...
NELKINAS (braukdamas ašaras). Vargšė, kiek ji prisiken
tėjo.
ATUJEVA. Žiūriu — ir senis neištvėrė — paskui j ą ! .. abu
išvien!.. aš mirktelėjau patikėtiniui, liovėmės. Ir ką jūs ma
note? Paskui ji sako: nenoriu jokių prašymų! Aš jai sakau:
ką tu, kvailele, darai, juk tave nuteis, o ji man su azartu:
ar mane nuteis?!! Manęs, sako, •nenuteis!.. Suprantate? O aš
matydama, kad įkalbinėjimai nepadės,— lioviausi ir kaip įžadą
davusi — apie bylą nė pusės žodžio — ir viskas.
NELKINAS. O apie Krečinskj?
ATUJEVA. Niekuomet. Tarsi jo nė būti nebuvo.
NELKINAS (paėmęs Atujevą už rankos). Jinai myli jį!!!
Ar žino apie tą laišką?
ATUJEVA. Ne, nežino; mes jai nesakėm.
NELKINAS (pagalvojęs). Žinote ką?
ATUJEVA. O ką gi?
NELKINAS. Viską meskite; viską parduokite, parodykite jai
laišką; išvažiuokite į užsienį, tegul ji už Krečinskio ir išteka.
ATUJEVA. Už Krečinskio? Žegnokitės! Negi dabar jis gali
būti jai partija? Pražuvęs žmogus.
NELKINAS. Vieniems pražuvęs, o jai atsiradęs.
ATUJEVA. Nieko sau radinys! Bet kažin ar kas išeis...
mano manymu, Tarelkinas — gal ir tinkamas jaunikis— kolegi
jos tarėjas, tarnautojas, daug ką pažįsta, aukštuomenėje tai
svarbus dalykas.
NELKINAS. Baikite, Ana Antonovna,— jūs tik pasižiūrėkite
į jį: juk tai ne žmogus.
ATUJEVA. Kodėl jis ne žmogus?
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NELKINAS. Tai skuduras, nušiuręs kanceliarinis popierius.
Jis visas kaip popierinis — kakta kartoninė, smegenys iš papjemaše — koks gi jis žmogus?! Tai ypatingos rūšies gyvatė; tik
Peterburgo baloje tokios veisiasi!

II s c e n a
Tie patys. Įeina L i d o č k a , su pledu, su skrybėlaite, jos ran
kose — didelis ridikiulis ir kom unijos paplotis
LIDOČKA. Ak, Vladimiras Dmitričius! Sveikas! (Spaudžia
jam ranką)
NELKINAS (nusilenkdamas). Sveika, Lidija Petrovna.
LIDOČKA. Kaip džiaugiuosi!— Arbatos dar negėrėte? Tai
gersim kartu, o jūs mano seneliukui apie savo keliones papa
sakosite. Sveika, tetule! (Prieina ir bučiuoja ją į kaktą) Ar tė
vas atsikėlė?
ATUJEVA. Atsikėlė.
LIDOČKA. Aš taip skubėjau... bijojau pavėluoti,— jam lai
kas arbatą gerti,— jis mėgsta, kai viskas jau išdėliota... (Grei
tai nusiima skrybėlaitę, padeda komunijos paplotį ir ridikiulj)
ATUJEVA. Tiška, ei, Tiška!
Ateina T i š k a
Denk stalą arbatai.
LIDOČKA. Tetule— jūs gi žinote, kad stalą arbatai aš jam
pati dengiu,— (Tiškai) nereikia, Tichonai, tik virdulį atnešk...
Tiška

išeina

ATUJEVA. Ir vėl užgaidos, meldžiamoji!
LIDOČKA (ima indus). Tetule, aš jau ne kartą prašiau —
duokite man ramybę; jeigu aš taip noriu,..
ATUJEVA. Daryk, meldžiamoji, kaip nori...
LIDOČKA. Vladimirai Dmitričiau, patraukite čia prie lango
stalą ir didįjį krėslą.
Patraukia stalą ir krėslą
Taip, taip... pagalvę...
N elkinas paduoda jai pagalvę
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Viskas — o dabar gersim arbatą. (Patiesia staltiesę, dėlioja iru
dus)
T i š k a pastato virdulj
Aha, vakar jis norėjo riestainių — pažiūrėkite, mano maišei
ly je ...
Neįkirtas paduoda jai riestainius, ji plikina arbatą
ATUJEVA. Tai ką, meldžiamoji, tu ir šituos riestainius pati
pirkai?
LIDOČKA (plikina arbatą). Taip, tetule (šypsosi), pati.
ATUJEVA (Nelkinui). Matotel Pati net riestainius turguje
perka! — vis kad tik man ant pykčių...
NELKINAS (ramindamas ją). Na, ką jūs, ką jūs!

III s c e n a
Tie patys ir M u r o m s k i s ,

*

išeina iš savo kabineto, su cha
latu

MUROMSKIS (Lidočkai). Sveika, drauguže! (Bučiuoja ją. Pa
stebėjęs Nelkiną) Na, matai, jau čia; kaip tau dėkui; apsika
binkime, mielasis.
Apsikabina
NELKINAS. Kaip sveikata, Piotrai Konstantinyčiau?
MUROMSKIS. Šiaip taip; toks siurprizas, kad tu jau vakai
parvažiavai. Garlaiviu grįžai?
NELKINAS. Garlaiviu.
MUROMSKIS. Na, tai ką, pasakok, kur buvai, ką matei
LIDOCKA (prieidama prie tėvo). Palūkėkite, tėtuši, palū
kėkite! (Veda jj prie stalo) Pirmiau sėskite, arbata atauš —
štai čia (sodina tėvą), va pagalvė — ar patogu?
MUROMSKIS (sėsdamas ir žiūrėdamas į dukterį). Patogu, an
gele tu mano, patogu!
LIDOČKA. Štai taip — o aš prie jū sų ... (atsisėda), o jūs
Vladimirai Dmitričiau, sėskitės priešais.
N elkinas atsisėda
Na dabar pasakokite,— tik "žiūrėkite, kad būtų linksma. (Pilsti
arbatą) Arbata, atrodo, gera, pati išsirinkau.
7. T rilogija

. MUROMSKIS. Dėkui, dėkui, šiandien kažkodėl labai norisi
arbatos. (Geria) Aš dar savo kambaryje lūkuriavau: ko, galvo
ju, mano Liduškos nesigirdi? Ir štai — tarsi kas pragydo...
paukštyte tu mano (bučiuoja ją), balandėle... (Geria arbatą)
Puiki arbata, Liduška, nuostabi.
LIDOCKA. Kaip džiaugiuosi.
Muromskis kažko ieško
A ... štai! (Paduoda jam komunijos paplotį)
MUROMSKIS. Angele tu mano... (Nelkinui) Paskaitytum,
broliuk; manau, kad, gyvendamas pas nekrikštus, seniai beskaitei. (Paduoda jam paplotį)
NELKINAS (skaito). Už d ie.. .vo... tar.. .no... Piot.. .ro ...
s v .. .e i.. .ka.. .tą.
MUROMSKIS. Nepatikėsi: ji man kasdien iš ankstyvųjų pa
maldų grįždama parneša. A? (Perlaužia paplotį ir pusę duoda
Nelkinui)
LIDOCKA (pilstydama arbatą). Aš, tėveli, kas rytą per anks
tyvąsias mišias padedu ir meldžiuosi, kad dievas man jus iš
saugotų gyvą ir sveiką... Dievas gailestingas, jis girdi mano
maldas ir jus ims ir apgaubs savo malonės Skraiste;— ir dabar
jūs geriate arbatą ir matote, kad jūsų Lidočka už jus jau ir
pasimeldė. (Bučiuoja jį)
ATUJEVA. O tu, ko gero, kartu su neturtingų bajorų žmo
nomis paplotį padedi.
LIDOCKA. Nežinau, tetule,— ten nėra nei vargšų, nei tur
tuolių, nei bajorų žmonų.
MUROMSKIS. Pakaks, Ana Antonovna, ją graužti. Juk ji
nieko pikto nedaro. (Nelkinui) Patikėk, aš tik rytais prie jos
po valandėlę pailsiu;— jeigu ne ji, tai jau seniai būčiau nu
sibaigęs.. Na kaip, ar labai ji pasikeitė?
NELKINAS. Nė kiek.
MUROMSKIS. Ką tu; sulyso.
NELKINAS. Gal šiek tie k ... man atrodo, kad jūsų plaukai
dar šviesesni; jūsų veidas pilnas kažkokios ramybės, tarsi die
vo palaimos.
LIDOCKA. Ką jūs, nuodėmė taip kalbėti... geriau papasa
kokite tėtušiui, ką matėte, kur buvote.
MUROMSKIS. Tikrai, tikrai, pasakok — kurgi tu buvai?
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NELKINAS. Daug kur basčiausi, žiūrėjau, stebėjau — ir pa
simokiau.
LIDOCKA. Netikėkite, tėveli, jūs paklauskite jo apie Pa
ryžių, ką jis ten veikė.— Ko taip ilgai ten užtruko?
NELKINAS (juokdamasis). Ką veikiau? Lidija Petrovna,—
atvažiavau, kukliai įsikūriau, au ą u a r t i e r L a t i n * .
MUROMSKIS. Kur, kur?
NELKINAS. Lotynų kvartale.
MUROMSKIS. Ten, ko gero, ir grizetės lotyniškai šneka — a?
NELKINAS (nesiklausydamas). Su Sorbona susipažinau...
MUROMSKIS. O kas ji tokia?
NELKINAS. Tenykštis universitetas.
MUROMSKIS. Sorbona? (Grasindamas jam pirštu) Meluoji,
brolau; ar tik ne kokia artistė?
NELKINAS. Ką jūs!
MUROMSKIS. Taigi, taigi. Dabar tu toks išdidus; dailiai
apsitaisei, pagražėjai.
TIŠKA (įeina). Piotrai Konstantinyčiaul Ivanas Sidorovičius
atvažiavo.
ATUJEVA. Aha, ir jis!
MUROMSKIS. Pagaliau,— kviesk.

IV s c e n a
T ie

patys

ir I v a n a s S i d o r o v i č i u s ,
po kelionės

nepersirengęs

MUROMSKIS. Sveikas, ko gi taip ilgai nesirodei?
IVANAS SIDOROVIČIUS (pamato ikoną ir meldžiasi; paskui
nusilenkia visiems iš eilės). Sveiki, gerbiamasis Piotrai Konstantinovičiau (nusilenkia), sveika, gerbiamoji Ana Antonovna
(nusilenkia), sveika, gerbiamoji panele (nusilenkia).
LIDOCKA. Sveikas, Ivanai Sidorovičiau.
IVANAS SIDOROVIČIUS. Leiskite, geroji mūsų panelyte,
rankutę pabučiuoti. (Prieina ir bučiuoja jos ranką — ji pabu
čiuoja jo kaktą) Kokia gera, kokia gera mūsų panelytė.
LIDOCKA. Kaip Marija Iljinišna, sveika?
Lotynų kvartale

(pranc.j*.

IVANAS SIDOROVlClUS. Ko jai nesveikuoti, panelyte? Dė
kui dievui, sveika. Tik jūs kažko tokia aplysusi.
MUROMSKIS. Na, pasakok, kas ten pas mus.
IVANAS SIDOROVlClUS. Dėkui dievui. O kaip gerbiamojo
pono sveikata?
MUROMSKIS. Nieko. Kaip javai?
IVANAS SIDOROVlClUS. Rugius nukirtom. Rugius visus nu
kirtom — štai jūsų malonybei raštelis, kiek prikulta.
LIDOCKA. Vladimirai Dmitričiau, eime pas tetulę — tėvelis
dabar ir be mūsų prisišnekės.
MUROMSKIS. Taigi, taigi, eikite.
A l u J e v a , L i d o č k a ir N e i k i n a s
duris

išeina pro dešiniąsias

V scena
M u r o m s k i s ir I v a n a s S i d o r o v i č i u s
MUROMSKIS. Na ką, su golovkoviečiais amžinai atsisvei
kinai?
IVANAS SIDOROVlClUS. Atsisveikinau, pone; nors geriau
būtų buvę neatsisveikinti. E-he; man lyg krūtinę kas būtų iš
draskęs; o jie, vargšeliai, tik žliumbia ir žliumbia — matyt, to
kia jau kaimiečio dalia.
MUROMSKIS (dūsaudamas.). Taigi. Nuo amžių mūsų atrama
buvo tėvonija, o turėjau supirkėjui pusvelčiui parduoti. Ar su
visais atsiteisei?
IVANAS SIDOROVlClUS (dūsaudamas). Kaipgis, pone, atsiteisiau; kas liko, jūsų malonybei atvežiau. (Iš užančio išsitrau
kia odinį maišelį ir iš jo išima pluoštą popierių) Čia ir sąskai
ta; gal patikrinsite?
MUROMSKIS (išimdamas iš kišenės raktą). Padėk į stalčių;
vakare patikrinsim...
Ivanas Sidorovičius užrakina pinigus stalčiuje
Ivanai! .. aš jau ir Strešniovą įkelčiau.
IVANAS SIDOROVlClUS (grąžindamas- jam raktą). Viešpa
tie!!
100

s'
MUROMSKIS. O ką daryti?! suėdė — ėste suėdė! — Viešpatie,
pasaulio sutvėrėjau! (Žegnojasi ir dūsauja)
IVANAS SIDOROVlClUS (irgi dūsaudamas). Viskas viešpa
ties rankoje, meldžiamasis,— viešpaties rankoje!
MUROMSKIS. Ką gi daryti, Ivanai? Galva neišneša.
IVANAS SIDOROVIČIUS. Viešpats pamokys, ką daryti, o
jei nepamokys,— tai pats padarys. Tu tiktai tikėk ir būk ra
mus.
MUROMSKIS (dūsaudamas). Dieve tu mano; gyvenau gyve
nau; dirbau, triūsiau; viską sutvarkiau; dukterį užauginau; be
liko tik ją, tą mano balandėlę, auksu apipilti ir už vyro iš
leisti; o ėmė ir sulėkė krankliai, subėgo vagys, padegė namus,
turtą išgrobstė— štab ir sėdžiu, vargeta, ant pelenų krūvos ir
nuodėgulius žarstau...
IVANAS SIDOROVlClUS. Nesisielok, tėve,— tikrai nesisie
lok; viskas viešpaties rankoje! Pasitaikydavo visko ir mano gy
venime, ir dar kaip pasitaikydavo. Būdavo, apsidairai — o vieš
patie! — vienos negandos; rodos, ėmė ir iš visų pusių apniko,
o viešpats tik pirštu pajudins — štai ir saulelė švysteli...
MUROMSKIS. Duok dieve!
IVANAS SIDOROVIČIUS. Sykį ir man buvo toks atsitikimas:
jaunas buvau, pas pirklį parankiniu tarnavau; supirkinėjom
odas, lašinius,— gyvuliais irgi prekiavom. O šeimininkas ėmė
ir pasimirė — ką daryti? Imsiu, manau, ir pats paprekiausiu —
pats vienas šeimininkas būsiu. Siek tiek pinigėlių turėjau; kom
panioną susiradau; žmonės padėjo; nuvažiavom į Korenają7. ..
Vaikštome, meldžiamasis, mudu su draugužiu po jomarką vieną
dieną, dvi — tinkamų prekių nerandam; o kas y ra — ne pagal
kišenę; juk pats žinote, nori pelno gauti — reikia prekes vie
nose rankose laikyti. Vaikščiojom vaikščiojom ir neiškentę pa
veiksliukų pirkom! Po dešimt rublių už šimtinę; kiek buvo,
viską nupirkom. Prekes paėmėm, pusę pinigų sumokėjom, kitus
pažadėjom jomarko pabaigai. Paveiksliukų, kaip žinia, viešai
nepardavinėsi. Gyvenam sau. Oras giedras: iš karščio nėra
kur dėtis; danguje — nė debesėlio; gyvenam... Nė vieno pa
veiksliuko niekas neperka! Liūdna darosi! Jomarkas baigiasi;
draugužis prasigėrė!.. Rytais pasimeldžiu — vakarais pasimel
džiu — ir kaip nieko, taip nieko! ,. O penktą birželio Korenajos dievo motinos šventė... Procesija... žmonių marios... iko
ną neša.., Motina!! Padėk!!! Procesija pasibaigė — žiūriu ir
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vežimų virtinė nuo Senojo Skolo8 pusės pasirodė!!! Niekad tiek
nebuvau matęs; aš į pašiūrę— atbėga pirklio Chrenikovo pa
rankinis ir klausia: ar paveiksliukų turit?— Turim.— Po kiek?—
Šimtas rublių už šimtinę.— Koks šimtas?— Ogi toks!— Tu iš
galvos išsikraustei!— Jeigu dar diena, tai būčiau ir išsikraus
tęs.— Persižegnok!— Aš žegnojausi! o jūs tuo tarpu ką veikėt?
valgėt, gėrėt ir saldžiai miegojot? Aš tai pilvu pusaršinio duobę
išmušiau... Pasikraipė, pasivaipė — ir davė,— o vakarop ir visai
neblogai įsiprekiavom... Taigi: viskas viešpaties rankoje! Vieš
pats žmogaus darbą mato ir jo nelaimę mato, ir dar kaip mato.
MUROMSKIS. Viskas teisybė... tik aš, Ivanai, dabar sun
kiai prispaustas: penki mėnesiai čia gyvenu, paskutiniuosius
leidžiu — o byla nė iš vietos!
IVANAS SIDOROVlClUS. Reikia manyti, laukia. Ką padary
si, pone, jeigu atvažiavai — tai duok. O ko tau, tėvai, čia rei
kėjo?
MUROMSKIS. Teismo tarnautojai patarė.
IVANAS SIDOROVIČIUS. Tai alkani vilkai — o tu paklau
sei! Ką jie tau padarys?
MUROMSKIS. Ką padarys? Nuteis; mano dukterį, tikrą duk
terį nuteis, šlovę jai nuplėš.
IVANAS SIDOROVlClUS. Negalimas daiktas, pone, kad kas
imtų ir garbingam žmogui šlovę nuplėštų. Jūsų šlovė — jumyse.
MUROMSKIS. Tu, brolau, šitų dalykų nesupranti: šlovė —
aukštuomenės akyse.
IVANAS SIDOROVlClUS (palingavęs gaiva). O dieve ma
n o — aukštuomenė, kas jums, meldžiamasis, toji aukštuomenė?..
Babilono kekšė — iš savo taurės nugirdė ir jus! Kas viešpatau
ja jūsų aukštuomenėje — pagundos; kas ją valdo — moterys.
Iškinkėte, meldžiamasis, visas bobas — tai jos į visas puses ir
išlakstė; dabar trankosi po balius ir po asamblėjas — pečiai
nuogi, krūtys nuogos, gėdą užmiršo ir tik vyrų gašlumą aitri
na; o gašlybės akys raudonos, beprotiškos. Na, pagalvok pats,
meldžiamasis: ko laukti iš tokios aukštuomenės? Jeigu moteris
patį slaptingiausią dalyką aikštėje rodo, tai, matyt, tik visiš
kai gėdos netekusi;—-o begėdė žmona— pats žinai, kieno įna
gis. .. Atleisk man, tėve,— aš tiesą sakau; man į tą pašėlusį
šurmulį net pažiūrėti skaudu. Ką veikia jūsų moterys? Nei jos
kokių rankdarbių, nei kokio doro darbo imasi; ištuštėjo jūsų
namai, krosnys šaltos; o jos laksto po miestą, draugystes mez102

ga, su kuo tik pasitaiko,— tokiais keliais per savo silpnapro
tystę ir prisibėgioja. O kas kaltas? JŪ9, meldžiamasis. Jūs įsa
kymų nesilaikote; įsakymus užmiršote. Namai — didis dalykas;
mes savo namuose meldžiamės, o jūsiškiai karčema patapo,
atleisk man viešpatie! Kas išalko ar ištroško — čionai! Kas lie
žuviu gabiai mala, šokti pasinešęs — čionai! Cimbolai ir šo
k ia i— Sodoma ir Gomora!
MUROMSKIS. Ne, Ivanai, šitų dalykų tu nesupranti.
IVANAS SIDOROVlClUS. Na, galimas daiktas, ko nors jū
siškai ir nesuprantu; bet aš jus, tėvai, myliu, pas jus prie
globstį suradau; jūsų malones prisimenu, jūsų giminę žinau.
Už jus aš galiu ir ugnin, ir vandenin; net prie Baalo stabo9—
ir prie to nueisiu.
MUROMSKIS. Dėkui, labai dėkui... Prie kokio, sakei, sta
bo? Baalo?
IVANAS SIDOROVIČIUS. Tas stabas paauksuotas, tai val
dininkas, kuriam nusilenkti reikia!
MUROMSKIS. Taigi; reikia nusilenkti — taigi... man reikia
nusilenkti...
IVANAS SIDOROVIČIUS. Kiekvienam, meldžiamasis, ateina
laikas. Juk ir man to gero buvo su kaupu. (Pasukalioja galvą)
MUROMSKIS. Kada gi tau buvo?
IVANAS SIDOROVIČIUS. Gal prieš kokias dvi dešimtis me
tų; atsiuntė mane čia bendruomenė, mūsų broliava. Kokiu rei
kalu— ne taip svarbu; tik teisybė buvo mūsų, kaip saulė,
šviečia — mūsų. Sumetėm visi — kiek kas gali — ir našlaitis,
ir našlė davė— visi davė; ir sako: eik, Sidoryčiau; ieškok,
kas apgina. Tai aš, meldžiamasis, ėmiau ir atvažiavau į šitą
patį miestą; o apie jį jau ir Rašte pasakyta: jisai kaip jū ra ...
didelis ir platus — kur bjaurastys nesuskaičiuojamos! .. Maži
ir dideli gyvūnai! .. laivai plaukioja... juk viskas atitinka.
MUROMSKIS. Atitinka.
IVANAS SIDOROVIČIUS. Atvažiavęs į šitą miestą aš ir
nuėjau pas vieną tokį didelį gyvūną. Antoną Trofimyčių Kre
k ą — solidų bestiją!
MUROMSKIS. O kas tau jį nurodė?
IVANAS SIDOROVIČIUS. Pats reikalas, pone, ir nurodė.
Ateinu — o jis gyvena dideliuose rūmuose; koks prieangis, ko
kios durys — dieve mano! Priėmė; nusilenkiau ir sakau: jūsų
prakilnybe, apginkite! O jisai sėdi kaip koks žvėris, rūstus ir
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petingas; pradėjo šnekėti ir vis į mano užantį žvalgosi; pa
kalbėjau šiek tiek ir priėjau prie stalo — ir paklojau, Ir ne
blogai, pone, paklojau: du trečdalius, o buvo tokia krūva, kad
jūs net nepatikėsite. Jis suprato, kiek paklojau,— matyt, gerai
tokiuose dalykuose įgudęs. Kad krioktelės jis ant manęs: mu
žike, rėkia, mužike!., Ką tu, mužike, darai? Kuo tu mane lai
kai?— A? . . Aš taip ir suklupau ant kelių. Ar tu žinai, ožka
barzdi, ką aš tau padarysiu? Aš tave, sako, ten nugrūsiu, kur
net varnai tavo kaulų n eras... O aš klupau ir vis kartoju —
nežudykite! — žandarai! šaukia, žandarai! .. ir jau varpelį grie
b ia ... Matau, kad nieko nepadarysi; atsistojau— ir viską, ką
turėjau, paklojau; net surdutą atsisegiau: žiūrėk, manau, jei
nori, Jis ir pritilo. Na, sako, eik ir įsidėk galvon: tokių da
lykų aš nemėgstu! .. Išėjau, nepatikėsite, pone: ir kaktą prakai
tas išmušė, ir smilkiniai šlapi, ir iš nosies varva. Iškėliau nuo
dėmingas savo rankas: dieve mano! Didį išbandymą man pa
siuntei : Baalo stabui9 atnešiau ir prakaitu uždirbtą rublį, ir naš
lės dvylekį, ir našlaičio skatiką, ir dar ant kelių klūpodamas
turiu prašyti: tik priimk mano dovaną, stabe paauksintas.
MUROMSKIS. Ir paėmė?
IVANAS SIDOROVICIUS. Paėmė, pone, paėmė.
MUROMSKIS. Ir reikalą sutvarkė?
IVANAS SIDOROVIČIUS. Ir reikalą sutvarkė. Lyg būt ne
buvę,— kai mostelėjo ranka, tai lyg pikta dvasia nuo mūsų
atstojo.
MUROMSKIS. Nejaugi kaip ranka nuėmė?
IVANAS SIDOROVICIUS. Aš jums teisybę sakau. Ir ko čia
stebėtis. Juk tai jo kariauninkai; ir jis pats juos užsiundė.
MUROMSKIS. Ko gero.
IVANAS SIDOROVICIUS. Kaip dievą myliu, tik taip. O ar
girdėjote, pone, koks gandas po žmones sklinda?
MUROMSKIS. Koks?
IVANAS SIDOROVICIUS. Ogi kad antikristas užgimė.
MUROMSKIS. Na jau?
IVANAS SIDOROVICIUS. Tikrai... man vienas šventas kar
šinčius pasakojo. Jis keliavo į tolimas vietas, kur mūsų tikėji
mas prasidėjo. Jis sakė, kad tose vietose tikrai žino, jog anti
kristas ne tik užgimęs, bet kad jis jau seniai gyvena; jau įme
tėjęs, pone, žmogus kaip reikiant.
MUROMSKIS. Ar galimas daiktas?
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IVANAS SIDOROVIČIUS. E-he. Įsivaizduokite — tarnauja, i
neseniai buvo paaukštintas tikruoju valstybės tarėju — ir ordi
ną už nepriekaištingą trisdešimties metų tarnybą gavo. Ta
jis ir pagimdė tą gausingą ir plėšrią padermę — visus šituo
didelius ir mažus tarėjus — o toji padermė visus mūsiškiu
krikščionis ir apniko; ir visi mūsų vargai, visi mūsų rūpesčia
ir ligos per tą antikristą tikrąjį valstybės tarėją; visi badai i
marai per tą velnio išperą; matote, ponė7 ir pasaulio pabaig
jau arti
Girdėti triukšmas
(apsidairo ir prityla), o dabar tiktai repeticija...
Už durų vėl triukšmas ir balsai
MUROMSKIS. Iš kur toks sambrūzdis, negi kas nors atvažic
vo? Eime pas mane.
A b u išeina j Muromskio kabinetą

VI s c e n a
Už durų triukšmas, balsai. T a r e l k i n a s , šiek tiek sutrikę,
su paltu didele, pakelta iki ausų apykakle; greitai įeina ir pa:
kui save užtrenkia duris
' TARELKINAS (įsiklausydamas). Niekšas!.. kaip skalikas v<
ja s i... net į svetimus namus... a? (Kažkas veržiasi pro du risįis laiko)
BALSAS UŽ DURŲ. E, niekai! .. bet aš neatsikabinsiu...
neatsikabinsiu!..
TARELKINAS (užrakina duris). Tikra kankynė! ..
TIŠKA (ateina pro šonines duris). Jus, gerbiamasis, tas p<
nas prašo išeiti.
TARELKINAS fsusidrovė/ęsj. Pasakyk jam, kad neturiu la
k o ... užimtas.
TIŠKA. Jis sako, kad jūs išeitumėt; o jei ne, sako, verž'
įsiveršiu.
TARELKINAS. Na, o tu jo neleisk.
T i š k a išeina
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Ir tai vadinama... dangaus dovana; gyvenimu! Aš nieko nesa
kau: duok man, dangau... gyvenimą, bet duok ir iš ko gy
venti.
TIŠKA (įeina). Vėl, gerbiamasis, reikalauja.
TARELKINAS (sugniaužęs kumščius). U-u-u-u!! Pasakyk jam,
kad jis eitų !..
TIŠKA. Sakiau.
TARELKINAS. Ir ką jis?
TIŠKA. Galiu ir rytojaus sulaukti, bet jo, sako, neišleisiu.
TARELKINAS. Ar čia yra užpakaliniai laiptai?
TIŠKA. Yra.
TARELKINAS. Kaipgi jis manęs neišleis?! Tu jam taip ir
pasakyk.
T i š k a išeina
BALSAS (už durų). Klausykite; kad ir kur sutikęs, aš jus
vis tiek paimsiu už pakarpos...
TARELKINAS. Gerai, gerai. .
BALSAS. Aš jus ir pamazgų duobės dugne surasiu, kad
galėčiau jums pasakyti: kiaulė... (Nueina)
TARELKINAS. Prakeikimas... ir dar svetimuose namuose...
(Įsiklauso) Nejaugi išėjo?.. Išėjo! .. Ir iš kur tokių atsiran
da: pasakė kitam kiaulė — ir patenkintas nuėjo, lyg prisisoti
nęs. .. F e ... (Atsikvošėdamas) Nukamavo manė šitie kredito
riai; gyvenimą apnuodijo; namuose neatsiginu; gatvėje... ir
ten vietos neturiu!! Štai kokį dalyką susitaisiau (pasikelia apy
kaklę). .. tarantasu pavadinau... ir žvilgčioju sau kaip iš ko
kios pasalos (iškiša galvą)... patys spręskite, kaip tbkiose pa
salose gyventi!! (Atsiverčia apykaklę, nusiima taranlasą ir dū
sauja) Och och och! .. (Išeina į prieškambarį)

VII s c e n a
Įeina M u r o m s k i s ,

paskui jį I v a n a s

S i d or o v ič

jus

MUROMSKIS (apsidairydamas). Kas čia?
Įeina T a r e l k i n a s
A, tai jūs, Kandidai Kastorovičiau?
TARELKINAS. Aš — čia aš. Eidamas j tarnybą, užsukau pas
jus palinkėti labo ryto.
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MUROMSKIS. Labai dėkui. (Apsidairydamas) Su kuo ji
čia taip garsiai kalbėjote?
TARELKINAS. Tai? .. (rodydamas į duris) taip sau... tol
vienas- priekabus žmogus... mano bičiulis.
MUROMSKIS. O kodėl jūs taip?
TARELKINAS (painiodamasis). A . .. taip sau... žinote... ni
ko sau žmogelis... seniai besimatėm... n a ... ir pyksta; ir d>
koks keistuolis... iškeikė, aplojo ir nuėjo sau.
MUROMSKIS. Nejaugi?
TARELKINAS (atsikvošėdamas). Tikrai. Mat labai myli; m
tomės retai, o jis ilgisi; aš, sako, tave i r. .. kaip čia ... (iešk
ir jūros... dugne... surasiu — tu toks ir toks — taip ir kirl
MUROMSKIS. Negerai.
TARELKINAS. Negražu!.. Mumyse, rusuose, tas įprotis n
švankiais žodžiais svaidytis — labai apgailėtinas; čia užsienieč:
prieš mus aiškiai pirmauja; ir pasakys jis tau — viską pasaką
ko nori, bet šito nepasakys, o mūsiškis, rusas, kaip lokys v
tau į kaktą. Leiskite, gerbiamiausias, kavos paprašyti.
MUROMSKIS. Būkit malonus. (Eina prie durų. Tarelkir
užbėga jam už akių, iškiša galvą pro duris ir liepia Tiškai i
nešti kavos)
IVANAS SIDOROVIČIUS (pasivedėdamas Muromskį į ša
Pone, kas jis toks?
MUROMSKIS. Čionykštis valdininkas, kolegijos tarėjas K<
didas Kastoryčius Tarelkinas...
IVANAS SIDOROVIČIUS. Aišku, meldžiamasis, tai vieti
apgavikas.
MUROMSKIS Tsssss... Na jau! .. (parodo j mundurą
juosteles) matai!
IVANAS SIDOROVIČIUS. Kiekvienoje vietoje jie vis ki
kie. O kur jis tarnauja?
MUROMSKIS. Ogi ten, brolau, ir tarnauja, kur byla, ;
Maksimą Kuzmičių Varaviną.
IVANAS SIDOROVIČIUS. O pažintį su jumis ar jis p
užmezgė?
MUROMSKIS. Pats.
IVANAS SIDOROVIČIUS. Jis pasiųstas.
MUROMSKIS. Nejaugi?
IVANAS SIDOROVIČIUS. Tikrų tikriausiai. Geriau net
reikia: jūs jo paklauskite.

MUROMSKIS. Kaip čia paklausi?
IVANAS SIDOROVICIUS. Imkite ir paklauskite.
MUROMSKIS. Dar ko! Negi imsi ir velniai žino ko klausi.
Geriau tu paklausk: tau gražiau išeina.
IVANAS SIDOROVICIUS (šypsodamasis). Ne toks didelis
dalykas — galiu. (Prieina prie Tarelkino ir nusilenkia) Meldžia
masis, Kandidai Kastoryčiau, leiskite, pone, žodelį tarti.
TARELKINAS. Kas atsitiko?
IVANAS SIDOROVICIUS. Jūs, meldžiamasis, jūsų prakilny
be, atleiskite man — aš žmogus paprastas...
TARELKINAS (pažiūrėjęs jam į akis ir pasiiempdamas). Nie
ko, brolau, šnekėk; aš mėgstu paprastus žmones.
IVANAS SIDOROVICIUS. Štai ir dėkui jūsų malonybei. (Ty
lesniu balsu) Meldžiamasis, ar mūsų byla pas jus?
TARELKINAS (irgi tylesniu balsu). Pas mus.
IVANAS SIDOROVICIUS. O tos bylos galva — jo prakilnybė
Maksimas Kuzmičius, ar ką?
TARELKINAS. Jis — galva, aš — rankos, o liemuo — atskirai.
IVANAS SIDOROVICIUS. Suprantu, gerbiamasis, tuščia jo,
to liemens.
TARELKINAS (į šalį). Nekvailas.
IVANAS SIDOROVICIUS. Ir jis viską gali padaryti?
TARELKINAS. Viską.
IVANAS SIDOROVICIUS. O kaip galima jį pamatyti?
TARELKINAS. Kada tik norite.
IVANAS SIDOROVICIUS (žiūrėdamas jam į akis). Mes no
rėtume.
TARELKINAS (į šalį). Labai nekvailas. (Garsiai) Jis priima,
kada tik reikia.
IVANAS SIDOROVICIUS. Tai jis priims?
TARELKINAS. O ko jam nepriimti?.. Su malonumu pri
ims. ..
T i š k a paduoda jam kavą
IVANAS SIDOROVICIUS. Tai ir dėkui jūsų malonybei (nu
silenkia), aš ponui taip ir pasakysiu.
TARELKINAS. Taip ir pasakyk (skanauja k a v ą )... su ma
lonumu. .. sakyk... priims... che che ch e...
Ivanas Sidorovičius nueina į šalį
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Mėgstu paprastą, rusišką protą: jis be gudrumo, be klasto!
Kad ir va: vienas kito nei matėme, nei pažinome, o kaip kokiai
klavikordais pagrojome. (Slaptomis klausosi)
IVANAS SIDOROVlClUS (Muromskiuij. Na, matote, meldžif
masis, priims!
MUROMSKIS. Ką priims?
IVANAS SIDOROVlClUS. Aišku, ką! Pats pasakė: priim:
su malonumu, sako, priims.
MUROMSKIS. Pats taip sakė?
IVANAS SIDOROVlClUS. Pats sakė. Jūs jam padėkokib
TARELKINAS. (į šalį). E-he... tai bent paukštis! Aš jam v
tai Stanislavą pakabinčiau 10. (Pastatęs puoduką) Piotrai Kon:
tantinyčiau! Jūs, rodos, užimtas; ir man į tarnybą laikas. Man
pagarba.
MUROMSKIS (prieidamas prie jo). Meldžiamasis Kandid.
Kastoryčiau... kaip aš dėkingas jums už jū sų .,. prielankumą,
mums. (Ištiesia jam ranką)
TARELKINAS (labai familiariai nusilenkia ir šiek tiek sti
mia Muromskį). Už ką gi, susimildamas; aš visuomet jūsų pi
slaugoms. (Abiem rankom paima jo ranką)
MUROMSKIS (spaudžia jam ranką). Už jū sų... šitą... nui
širdumą.,. šitą...
TARELKINAS (j šalį). T fu ... pasprink tu juo, avigalvi. (I
eina pro viduriniąsias duris) Mano pagarba.
IVANAS SIDOROVlClUS (greitai prieina prie Muromskic
O jūs, pone, visai ne taip.
MUROMSKIS (su apmaudu). O kaipgi?
IVANAS SIDOROVlClUS. Duokite.
MUROMSKIS (išsigandęs). U-u-u... Ką tu?!
IVANAS SIDOROVlClUS (pribėgęs prie durų, šaukia). Jū:
prakilnybe!.. (Greitai grįžta prie Muromskio, tyliai) Kur j
sų pinigai? Duokit šen...
MUROMSKIS. Paskui, brolau, paskui galima būtų. (Padu
d a jam pinigus)
IVANAS SIDOROVlClUS (pribėgęs prie durų, šaukia). Jū
prakilnybe!! (Paima nuo stalo lapą popieriaus ir suvynioja i
nigus)
MUROMSKIS (greitai prieina prie Ivano Sidorovičiaus). I
tu! ] Ką tu!
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IVANAS SIDOROVIČIUS. O kaipgi, meldžiamasis?— norite
važiuoti, o ratų netepat! .. (Saukia) Jūsų prakilnybe!! Kandidai Kastorovičiau!!! (Eina prie durų)
TARELKINAS (įeina). Ko jums reikia — jūs mane šaukiate?
IVANAS SIDOROVIČIUS (susiduria su juo ir paduoda p o
pierių, tyliai). Jūsų prakilnybe, jums raštelis iškrito.
TARELKINAS (nustebęs). Kad ne. Koks raštelis?
IVANAS SIDOROVIČIUS (tyliai). Tikrai taip — iškrito. Aš
ką tik pakėliau.
TARELKINAS (čiupinėdamas kišenes). Ne, brolau, jokio raš
telio aš neturėjau.
MUROMSKIS (sumišęs). Sutvėrėjau gailestingas — jis man
tokią istoriją ištaisys...
IVANAS SIDOROVIČIUS (įdėmiai žiūri Tarelkinui į akis).
Ko čia jums jaudintis, meldžiamasis? Jums iškrito, mes pakė
lėme (pabrėždamas), na, tai ir teikitės pasiimti!
. TARELKINAS (susigriebdamas). A — taip, taip, taip! (Ima
popierių ir greitai išeina į avansceną) O-o-o, tai smarkus paukš
tis! .. Net nežinau, ar Stanislavą ant jo, ar jį ant Stanislavo
kabinti. (įsideda pinigus į kišenę) Na,— su šituo mes tą bylą
pavartaliosim... (Nusilenka ir išeina. Ivanas Sidorovičius jį p a
lydi, Muromskis stovi nustebęs)
TARELKINAS IR IVANAS SIDOROVIČIUS (lenkiasi vienas
kitam ir kalba vienas per kitą, jų balsai susilieja)
Dėkui, brolau, dėkui. ViAtleiskite, pone, tai mano
suomei jūsų paslaugoms. Mapareiga. Aš jūsų paslaugoms,
no pagarba. Mano pagarba.
Mano pagarba, viską, viską
galiu.

VIII s c e n a
M u r o m s k i s ir I v a n a s S i d o r o v i č i u s
IVANAS SIDOROVIČIUS (uždaro paskui Tarelkiną duris).
Jūs taip ir nesusigaudėte, pone, kai sakiau, jog padėkoti reikia.
MUROMSKIS. Kaip galima taip rizikuoti. Kitas gali tiesiog
j snukį duoti.
IVANAS SIDOROVIČIUS. Į snukį?! Kaipgi jis, pone, už
mano gera man į snukį duos?
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MUROMSKIS. Juk jis ne koks teismo valdininkėlis, o ai
muo.
IVANAS SIDOROVlClUS. Dieve mano! Pagalvokite, ką s<
kote: asmuo; koks jis asmuo?
MUROMSKIS, Aišku, asmuo: kolegijos tarėjas, reikali
tvarko.
IVANAS SIDOROVIČIUS. Gerai. O lako batai ar pag
laipsnį — teikėtės matyti?
MUROMSKIS. Mačiau.
IVANAS SIDOROVlClUS. O pirštinės baltos — pagal laip
nį — teikėtės matyti?
MUROMSKIS. Mačiau.
IVANAS SIDOROVIČIUS. O plonytė angliška medžiag
olandiški rankogaliai ir apykaklė, pirmarūšis vežėjas; ir te<
ruošė lankosi; ir prie artisčių turi patraukimą — o tėvonij
neturi — ar ne taip?
MUROMSKIS. Taip.
IVANAS SIDOROVlClUS. Tai iš ko jis šitaip gyvena?
MUROMSKIS. Iš ko gyvena?.. Iš ko gyvena?! Jam gi va
tybė algą moka.
IVANAS SIDOROVlClUS. Valstybės algos, pone, tiems d
lykams neužtenka; ir valstybė tam nemoka. Doras žmogus
algos žmoną išmaitins, na, dar motinai duonos kąsnį duos,
savo nasrų jis tais pinigais neužkiš. Ne! Čia kitokių pini
reikia. Ir tokiam asmeniui, net ne vienam, o trims tokie:
asmenims, jūs, pone,— duoklininkas.
MUROMSKIS (su apmaudu). Tai ką, pagal tave,— visi in
IVANAS SIDOROVlClUS. Kiek kas gali.
MUROMSKIS. Kas jau kas, bet kilmingi ponai neima; ir
manęs neįtikinsi...
IVANAS SIDOROVIČIUS. O kam jie turi imti? Ir už ką
turėtų imti?
MUROMSKIS. Tai pas juos aš ir nuvažiuosiu.
IVANAS SIDOROVlClUS. Nuvažiuokite.
MUROMSKIS. Sako, tas kunigaikštis — teisingas žmogus;
nemalonaus būdo; sako, vis kartoja: man visi lygūs.
IVANAS SIDOROVlClUS. Kaip musės tvoklei. Ar maža e
sė, ar didelė — visos vienodos.

MUROMSKIS. Pats pamatysiu.

IVANAS SIDOROVlClUS. Nieko, meldžiamasis, nepamatysi.
Stovėsi jo akivaizdoje su savo byla; sužalojo ji tave ir į ožio
ragą surietė, o jis prieš tave — valdžios didybėje, su visais
ordinais, su visais rangais kaip iš dangaus žemyn žiūrės...
Tai ką tu pamatysi? Mano galva: pas aukštus asmenis važinė
t i — tas pat ką pelus malti. O jeigu jau žemesni asmenys ant
kabliuko užkibo ir čia atsibeldė — tai duok.
MUROMSKIS. Visi tik: duok ir duok! Pasakyti lengva, sve
timų pinigų negaila;— o maniškiai dorai pelnyti, ne karčemose
uždirbti, nevogti.
IVANAS SIDOROVlClUS. Žinau, tėve, žinau. Ką darysi?!
Duosim ir išvažiuosim; vėl darbo imsimės— akėsim ir sėsim.
Viešpats padės — vėl visko bus.
MUROMSKIS (su apmaudu). Aš nežinau, kam duoti. Ir kiek
duoti?
«
IVANAS SIDOROVlClUS. O kam kitam, jeigu ne tam Varavinui — juk byla pas jį;— girdėjote: jis — galva, o tas ponė
kas — rankos.
MUROMSKIS. Vadinasi, pas jį ir važiuoti?
IVANAS SIDOROVlClUS. Pas jį, pone, pas jį. Bet kai nu
važiuosite, atsiminkite mano žodį: pradžioje jis pasimaivys,
o paskui ims švaistytis; kurion pusėn švystels — vadinasi, taip
ir bus. Jūs neprieštaraukite ir į ginčus nesileiskite: mes pri
klausom Neokentaurui" ; jo ir valdžia, o ne mūsų.
MUROMSKIS. O kada važiuoti?
IVANAS SIDOROVlClUS. Nors rytoj. Aš tik imsiu ir už
bėgsiu pas Kandidą Kastoryčių; dabar jis mūsų žmogus — tai
tegul jį perspėja ir reikalą patvarko (ima kepurę ir nori eiti),
nepatvarkius neverta ten lįsti.
MUROMSKIS. Palauk... Atsiminiau: juk rytoj šventė; ry
toj ir krautuvės neprekiauja...
IVANAS SIDOROVlClUS (nusilenkdamas). Krautuvės, mel
džiamasis, neprekiauja, o įstaigos nieko,— prekiauja.
Uždanga
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nusileidžia

ANTRASIS VEIKSMAS
Kanceliarijos salė. Stalai ir v a l d i n i n k a i . Prie pat avansce
nos popieriais apkrautas stalas, už kurio sėdi T a r e l k i n a s ;
toliau, scenos gilum oje,— kili stalai. Dešinėje — durys į virši
ninko kabinetą, ka irėje — durys j prieangį,- tiesiai prieš žiūro
vus — atviros durys į kitus kanceliarijos kambarius — taip pat
matyti stalai ir v a l d i n i n k a i . Vieni rašo, kiti šnekučiuojasi

I scena
T a r e 1 k 1 n a s, C i b i s o v a s, I b i s o v a s ,
S i l a, O m e 
ga , H e r c a s , S e r c a s, S m e r c a s ir k i t i v a l d i n i n 
kai
TARELKINAS (sėdi už stalo ir dainuoja ariją iš „Elisire" ,2j.
Ci-e-lo-si-pu-o-mo-sir...
IBISOVAS (nuo kito stalo). Tarelkinai, jūs vakar buvot Ita
lų operoj?
TARELKINAS (linkčioja galvą ir toliau dainuoja). Si-si-si-sinon-ci-e-do.
IBISOVAS. Ir sekasi žmogui!.. Ir Maksimas Kuzmičius bu
vo? ..
TARELKINAS (tebelinkčioja galvą ir tebedainuoja). Si-si-sinon-ci-e-eeee — tfu, ir vėl neišėjo!
IBISOVAS. Pamenu, kaip šitą ariją Šalvis 13 Maskvoje trauk
davo — tai nors krisk. Kad ir ką sakytumėte, o M arijui14 toli
iki jo.
TARELKINAS (dainuoja ir mosuoja jam rankaj. Si-si-nonc ie ...
IBISOVAS. Toli, ir dar kaip toli.
TARELKINAS (liovęsis). Nutilkite!
IBISOVAS. Aš kitos nuomonės.
TARELKINAS. O kas iš tos jūsų nuomonės? Kiek jausmų
turite?
IBISOVAS. Penkis.
TARELKINAS. O čia reikia šešių.
Valdininkai juokiasi
8. T rilo g ija
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ŠILĄ (iš savo vietos). Kaip neturtėlis paimkite dar ir sep
tintą, kad bylos greičiau judėtų.
TARELKINAS (pažiūrėjęs į jį per petį). Kokios bylos?
ŠILĄ. Kad ir Muromskių: penkeri metai gulil Ir pas mus
jau penki mėnesiai. Žmogus su ašaromis prašo — pasigailėkite,
meldžiamasis!
ClBISOVAS (pertraukdamas). O kokia čia byla?
IBISOVAS. Dėl mergaitės — atsimenate? Dėl vieno dvarinin
ko dukters neteisėto ryšio su kažkokiu gubernijos sekretoriu
mi. Žada svarstyti.
ŠERCAS (paslaptingai, Šilai į ausį). Be galo opi byla. Pats
Maksimas Kuzmičius žiūrinėja.
ŠMERCAS (iš kitos pusės, taip pat paslaptingai, Šilai į ausį).
O Tarelkinas išvadą rašo.
ŠILĄ (garsiai). Kandidai Kastoryčiau, ar surašėte Muroms
kių bylos išvadą?
TARELKINAS (dainuoja ir beldžia į taktą). Ne-suraaaaašiau. .. ne-suraaaa. .. ne-suraaaa-šiau. ..
lbisovas irgi pritaria. Visi traukia choru
(Sustojęs) Iš kur?
IBISOVAS. Palaukit, palaukit... iš „Hugenotų" |S!
TARELKINAS. Taigi.
ŠILĄ. Bet juk tokie niekai.
TARELKINAS. Kas, ar „Hugenotai"?
ŠILĄ. Ne, savi hugenotai — mūsiškiai. Muromskių žudymas
niekuo nepagrįstas. Visas mergaitės meilės ryšys su Krečinskiu — tiktai prielaida.
IBISOVAS. Na, taip nesakykite.
ŠILĄ. Pats skaičiau tą bylą.
IBISOVAS. O aš jums pasakysiu, kad meilės ryšys buvo, ji
nai su juo ir bėgti ruošėsi; tikrai žinau; juodu ir briliantus
pasiėmė. Matot, kunigaikštis turi guvernantę, kuriai Muroms
kių guvernantė viską ir papasakojo.
ŠILĄ. Jie neturėjo jokios guvernantės.
IBISOVAS. Turėjo, Kastjanai Kastjanovičiau, turėjo.
ŠILĄ (nekantraudamas). Iš bylos, gerbiamasis, aišku.
TARELKINAS. Šnekėkit, šnekėkit — jūsų vis tiek neįtikinsi.
Šnekėjimas— jūsų liga; verčiau važiuotumėt į kurortus pasi
gydyti. .. (Žiovauja) Tik įsivaizduokite, ponai, sėdžiu vakar
U4

Maksimo Kuzmičiaus ložėje, žiūriu pro lomctą; ir ką matau:
antrame balkone virš beletažo — kaip jūs manote? kas?— Oran
ževskis! — riogso kaip stabas!
1BISOVAS. Užtat jo namas už antrą balkoną aukštesnis?
ŠILĄ. Vis tiek vagis ir plėšikas.
TARELKINAS. Tai ką, drauguži, pagal jus visi vagys ir
plėšikai,— žiūrėkit, kad jie jums sprando nenusuktųl
ŠILĄ. Pone, sprando aš neturiu, o galvą turiu, todėl ir
nebijau. Kas neturi galvos, o tik sprandą — tam jau rizika.
TARELKINAS. Keistenybių muziejus!
ŠILĄ. O ar pastebėjote retenybių muziejuje gyvūnus, ku
rių visas kūnas — kaip sprandas; todėl jie ropliais ir vadinami.
TARELKINAS (nueina ir j šalį). Šuo.

II s c e n a
M a k s i m a s K u z m i č i u s V a i a v i n a s , su popierių šūs
nimi, pasirodo pro dešiniąsias šonines duris. K anceliarijoje įsi
vyrauja tyla; visi susėda. ir įninka dirbti. Maksimas Kuzmičius
prisiartina prie stalo, atiduoda popierius, pasako pastabas ir pa
galiau prieina prie Tarelkino stalo
TARELKINAS (atsistoja). Jūsų prakilnybe — turiu reikalą.
Maksimas Kuzmičius atsisėda į jo vietą, atverčia bylą ir sklai
do lapus; Tarelkinas jam rodo kai kurias vietas, pokalbis vyks
ta pusbalsiu
VARAVINAS. Ir ką?
TARELKINAS (tyliai). Pasiuntinys nuo Muromskių... Yra! ..
VARAVINAS. Ko taip delsia?.. (Varto bylą)
TARELKINAS (tyliai pasakoja). Ką darysi! Vienas vargas:
ir dukterį myli, ir pinigus mėgsta; ir nori, ir gaila...
VARAVINAS. Reikia tvarkyti per trečią asmenį.
TARELKINAS. Nė iš tolo. Patsai, sako, ir niekas kitas.
VARAVINAS. 2iūrėk tu man!
TARELKINAS. Trečio asmens neprisileidžia. Sako, pavogs.
VARAVINAS. Vadinasi, žino, ką daro?
TARELKINAS. 2ino. Daug vargo patyrė. Bent šitaip man jo
dvaro valdytojas pasakojo. Dieve mano, ir ko tik su juo neiš
lįs

darinėjo: davė jis ir per trečią asmenį; trečias asmuo pusę
pinigų pasiglemžė. Pradėjo pats duoti — dar blogiau. Kam tik
duos — tas suserga, o jo vieton atėjęs naujas nuomonę rašo. O
čia dar toks vienas dalykas...
VARAV1NAS. Koks?
TARELKINAS (susigriebdamas). A — ogi štai k a s!., (varto
bylą, kažką parodo ir tyliai pasakoja) teikitės žvilgtelėti: spren
džiant klausimą apie neteisėtą dukters ryšį su Krečinskiu, iš
dygo kažkoks artistas ir kad surentė (garsiai) išvadą; imant
domėn, sako, tai ir tai, o iš kitos pusės, kreipiant domę į tai
ir tai, mano nuomone, (tyliai) reikia kreiptis į medicinos val
dybą, kad, sako, medicinos požiūriu patikrintų... chi chi ch i...
VARAVINAS. Ką?!
TARELKINAS (smagiai nusiteikęs,). Ogi ją!
VARAVINAS. Dukterį! — cha cha cha,— na ir sugalvojo, a?
(Abu tyliai juokiasi)
TARELKINAS. Ko norėjo, tą ir gavo! ..
VARAVINAS. Kiaulystė! . . ar galima!..
TARELKINAS. Kodėl gi ne? Juk tai vieno žmogaus nuomo
nė. Už nuomonę juk niekas neatsako. Net už nuosprendį — ir
už tą niekas neatsako!
VARAVINAS. Byloje apie tai nieko nėra.
TARELKINAS. Žinau, kad nėra. Už tai, kad jis nesutiko —
paėmė, už tai, kad byloje nebūtų — irgi paėmė.
VARAVINAS. Na jau?
TARELKINAS. Taip ir apšvarino! pusę turto grybštelėjo.
VARAVINAS (linguodamas galvą). Tsssss...
TARELKINAS. Atleiskite! — dar visai pakenčiamai!.. jis bū
tų ir viską atidavęs.
VARAVINAS. Tai kiek dabar?
TARELKINAS. Ypatingai daug negalima! Jau paėmė... (gal
voja) dešimt...
VARAVINAS. Už tokią bylą! Vienturtė duktė! Visas gyve
nimas! Trisdešimt!
TARELKINAS. Nesurinks!
VARAVINAS. Surinks.
TARELKINAS. Iš kur surinks?
VARAVINAS. Dukters neteks.
TARELKINAS. Kailį lupkit — nesurinks.
VARAVINAS. Dvarą įkeis.
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TARELKINAS. Jau įkeistas.
V ARAVINAS. Tai parduos.
TARELKINAS. Jau parduotas.
VARAVINAS (sunerimęs). Argi?
TARELKINAS. Tikrai.
VARAVINAS. Tai ką jis čia išdarinėja?!
TARELKINAS. Jūs žinote, kokie žmonės: kol dar gali —
niekaip nenusileis!
VARAVINAS fapgai/eslaudamasj. Ką jis dabar darys?
TARELKINAS. Papildomų išprašė, dvarą pardavė — na, dvi
dešimt penki tūkstantėliai gal ir susirinks.
VARAVINAS. Ką beveiksi — dvidešimt penki.
TARELKINAS. Ir jam reikia gyventi, skolų turi.
VARAVINAS. Skolos palauks.
TARELKINAS. Gal kas ir palauks, jūsų prakilnybe, tik ne
skolos. Štai kaip ir aš, su munduru čia sėdžiu (parodo į stalą),
o ten (parodo į prieangi) jau teiraujasi. O privalus asmuo? Pri
vatus asmuo — nulis! cha!
VARAVINAS. Be dvidešimt tūkstančių byla nesibaigs. Tik
greičiau. (Atsistoja)
TARELKINAS. Tvarka. Jis laukia.
VARAVINAS. Gerai: kunigaikštis dabar važiuoja į komite
tą, valdininkus aš paleisiu šventės proga; vadinasi, po valan
dos ir jį priimsiu. (Atsistoja)
TARELKINAS (garsiai). Klausau, jūsų prakilnybe.
VARAVINAS (garsiai). Dabar ir praneškit. (Eina į kabinetą)
Staiga iki galo atsiveria kabineto durys,- pasirodo k u n i 
g a i k š t i s ; pirma jo eina P a r a m o n o v a s - , per kanceliariją
plūsteli audros gūsis; visi valdininkai pakyla iš vielų ir, artinan
tis kunigaikščiui, per salę nubanguoja jų linkčiojimai. M a k 
s i m a s K u z m i č i u s smulkiais žingsniais skuba iš paskos
taip persikreipęs, kad eisena išreiškia klusnumą, o greitumu —
ištikimybę. Prie durų jis nusilenkia kunigaikščiui tiesiai į nu
garą, uždaro paskui jį duris ir vėl atgauna orumą ir viršininko
žingsnį. Valdininkai susėda
VARAVINAS (sustojęs vidury salės ir žvilgtelėjęs į laikro
dį). Ponai! Šiandien šventė — galite baigti! Ligi rytojaus. (Nusi
lenkia ir nueina į kabinetą)
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III

scena

Triukšmas. Vaidininkai sukyla ir paskubomis tvarko popierius.
Per visą sceną kanceliarijos salė pamažu tuštėja. T a r e i k i 
n a s , C i b i s o v a s , I b i š o v a s, H e r c a s , S e r c a s , S m e rc a s, valdininkas O m e g a ir S i 1a su skrybėlėm is rankose
susiburia prie avanscenos
IBISOVAS. Kandidai Kastorydau, važiuojam kartu (mirkteJėjęs), žinai k u r...
TARELKINAS. Negaliu, brangusis,— reikalai.
VAR AVINO BALSAS f už kulisųj. Tarelkinai!!
TARELKINAS (pasisukęs ant užkulnių). Aš!! (Bėga į kabi
netą)
IBISOVAS. A?! Tai bent mūsų Kandidas!
OMEGA. Taigi! Pražydo kaip bijūnas! Ir še tau: nei turto,
nei giminių, o Stanislavą išsitarnavo.
ŠERCAS. J kolegijos tarėjus prasimušė.
ŠMERCAS. Dvigubą algą išpešė.
OMEGA. Kuo įsiteikė — štai kas įdomu!
ClBISOVAS. Laimės kūdikis, ponai.
OMEGA. Kaip patarlėje: negimk protingas, o gimk laimingas.
ŠILĄ. Kvaila patarlė; mano galva, kur jau kur, bet čia
ji netinka. Žinote, Anglijoje sakoma: negimk protingas, o gimk
pirklys; Italijoje: negimk protingas, o gimk dainininkas; Pran
cūzijoje: negimk protingas, o gimk karys...
,
ŠMERCAS. O pas mus?
ŠILĄ. Pas mus? Patys matote (parodo į duris, pro kurias
išein a Taielkinas): negimk protingas, o gimk niekšas.
ClBISOVAS (pašaipiai). Prisikentė jote, meldžiamasis?
ŠILĄ. Prisikentėjau...
IBISOVAS. Tiek įstaigų perėjote.
ŠILĄ. Iš dviejų išvarė, dabar — trečioje.
ClBISOVAS. Ir kas toliau?
ŠILĄ. Išvarys.
IBISOVAS. O ką tuomet veiksite?
ŠILĄ. Eisiu pas pirklį tarnauti.
ClBISOVAS. Parankiniu — taukinėmis žvakėmis prekiauti...
ŠILĄ. Taukinėmis žvakėmis, bet ne taukinėmis bylomis.
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ClBISOVAS (paima Ibisovą už rankos). Einam, brolau, iš.
čia. (Tyliai) Su malonumu pakarčiau.
IBISOVAS. O aš virvę nupirkčiau.
A bu

išeina

OMEGA (prieina prie Silos, paėm ęs jo ranką). Kastjanai
Kastjanovičiau, neerzinkit; jie jums ką nors blogo iškrės;—
nusispjaukite.
SlLA. Bandžiau! (Žagtelėjęs) Seilių neužtenka...
OMEGA. Kur dabar eisit?
SlLA. Kur? (Užsikirtęs) Ogi į savo atišką butą,B.
OMEGA. Kaip tai suprasti?
SlLA. Todėl fvėl žagtelėjęs), kad nekūrentas.
OMEGA. Tai gal užeitumėte pas mane— kartu papietausim.
SlLA. Noriu! .. Aš tik kas antrą dieną pietauju, o norisi
kasdien...
OMEGA. Nuostabu!.. O ką jūs mėgstate?
SlLA. O . .. viską! Kad tik be kaulų... aš bandžiau... (Zag~
telėjęs) Neišeina...
A b u juokiasi, susikabina už parankių ir išeina

IV s c e n a
TARELKINAS (išeina iš kabineto, dviem pirštais laikydam as
asignaciją, rodo ją). Geradarys!.. Pradžiugino; man jos veži
kui neužteks. (Su pagieža ją kiša j piniginę) Kaip šneka apie
valdininkus: kam, sako, tų dilgėlių tiek priveisė; o jiems —
kas? Jie sau arbatą geria cukrų pakrimsdami; paūžti nori —
eina giros maukti; pietūs atėjo — pavalgys už dvidešimt pen
kias kapeikas sidabru — ir sotūs. O aš? Aristokratas?! Gira ne
pasitenkinsi; pietūs — ne kur kitur, pas Paikiną 17; juk net pirš
tinėms man trijų rublių reikia; taigi — kilpa! Gyvenu iš skolų,
skolose ir nugaišiu... Dieve mano — kada gi pasibaigs ši ka
torga? Juk ir čia nieko neišeis!.. Apšvarins mane šitas šun
snukis, viską lupte nulups; kaip lupo — taip ir lups. Ech, kad
taip į kokią skylę, į provinciją nutįsti: kad tik turėčiau Jėgos
ir pasitaikytų Proga, tokiu kyšininku tapčiau, kad lavonui
kailį numaučiau; tikrai numaučiau — nes reikia, oi, kaip rei
kia! .. Bet nei Jėgos turiu, nei Proga pasitaiko. (Susimąsto)'

V scena
V a r a v i n a s išeina iš kabineto. T a r e I k i n a s
VARAVINAS. Tai ką, jūs dar nepranešėte?
TARELKINAS. Tuojau pat; nuo čia visai netoli. (Atsisėda ir
rašo) O pas mus, jūsų prakilnybe, vėl votis įsimetė.
VARAVINAS. Kas jis?
TARELKINAS. Ogi tas Sila, kurį jūs neseniai teikėtės pri
imti; išvaryti jį reikia; jis man ramybės neduoda.
VARAVINAS. Ko jūs su juo prasidedat?
TARELKINAS. Atleiskite; jis karbonarasI8, nieko nepripa
žįsta. Visai kanceliarijai šūkauja apie šitą bylą;— tai ką aš tu
riu daryti? (Išeina į prieangį)
VARAVINAS (vienas, sustato kėdes, tvarko popierius ir at
sisėda prie Tarelkino stalo). Stebėtis reikia, kokie laikai atėjo:
jeigu protingas — tai toks bestija, kad nė poros dienų negali
laikyti, arba jau tokia menkysta, kaip senas kaliošas, niekam
tikęs.
Įeina T a r e 1 k i n a s
Reikia pasakyti, kad ir jūs geras! Na, kam jūs tikęs? Nuskurot, nusivarėt — nė vieno žmogumi padaryti negalima. E, mano
laikais čia buvo toks Antonas Trofimyčius Krekąs — tai bent
žmogus!. . Apkūnus, petingas, nerangus, kaip sakoma, blogai
sukirptas, bet gerai susiūtas. Kalbėjo nedaug; o jei žodį tars,
kaip vinimi prikals. Turėjo užtektinai, nors ir nieko negalėjai
pasakyti; tik vieną sykį, išeinant iš pirties, kad smogė jį apo
pleksija— tai va ką padarė (perkreipia lūpas ir padaro gri
masą), ir baigta! ..
TARELKINAS. Aš, jūsų prakilnybe, apie jį daug girdėjau.
VARAVINAS. Negalėjai negirdėti. Kokie iš jūsų valdinin
kai? Kaip kokios kirmėlės; liesi ir paliegę; tik krenkščiat ir
kosit; pasmirdėliai; ranką spustelėsi — lyg šlapią mazgotę bū
tum paėmęs. O, būdavo, mūsų laikais Antonas Trofimyčius
dešinę kai kyštelės, tai kibirkštys iš akių pasipila. Tik tau ją
kyštelės, o pats kaip spustelės — lyg apie tarantasą vaikščioji.
O kaip jis reikalus tvarkydavo — jūs nesusilyginsite. Pakils
ketvirtą valandą, prunkštelės į kumštį ir atsisės; ir traukia kaip
jautis. Nieko nebijojo, neįmanomus darbus darydavo,— užtat

no

ir turto liko: koks namas saloje pamūrytas, o kas suskaičiuos,
kiek grynais! .. O jūs? Baltarankiai, pirštinuočiai, jums tik po
teatrus stumdytis, dykinėti ir liežuviais tabaluoti; ir dar norit,
kad pinigai patys į kišenę lįstų... Ne, drauguži, be darbo jų
nebus. Ir prigalvok tu man: jūs man laipsnius davėt, o turto
nedavėt.
TARELKINAS. Jūsų prakilnybe, aš ne ta prasme.
VARAVINAS. Geriau už tave žinau, kokia prasme. Turto?!
Tai gal manai, kad turtą aš už dyką gavau — a? Prakaitu ir
krauju įsigijau! Antonas Trofimyčius Krekąs mane nuogą pa
ėmė ir minkė... ilgai minkė, tebūnie jam atleista. Iš jo rankų
gėriau kartėlio taurę; viską iškenčiau, niekuo nesibj aure jau;
kamaroj gyvenau, pypkes kimšau, į krautuvę bėginėjau — taip,
taip! O kai užkabino jis man Aną ant kaklo 19, tai kiekvieną
sykį gavęs už keturis žiojasi į juodraščius kišdamas, tik akis
į tave įsmeigs — nė žodžių nereikėjo.
PARAMONOVAS (įeina). Jūsų prakilnybe, prašytojas— nori
pasimatyti.
VARAVINAS. Leisk.
Paiamonovas

išeina

Eikit; tik nesiklausykit slaptom— nereikia!
T a r e I k i n a s irgi išeina; V a r a v i n a s apsikrauna popierių
šūsnimis

VI s c e n a
V a r a v i n a s, įsikniaubęs į popierius, rašo. Įeina M u r o m skis
MUROMSKIS. Leiskite prisistatyti — Jaroslavlio gubernijos
dvarininkas, kapitonas Muromskis.
VARAVINAS (teberašydamas). Mano pagarba.
Tyla
MUROMSKIS (truputį pastovėjęs). Daug girdėjęs apie jūsų
teisingumą, prašyčiau atsižvelgti...
VARAVINAS (rašo ir parodo kėdę). Sėskitės.
Muromskis atsisėda; tyla
Kažin ar galėsiu kuo nors būti naudingas.
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MUROMSKIS. Malonus jūsų žvilgsnis visados naudingas.
VARAV1NAS (rašo). Klystate. Mūsų žinyboje bylų eiga taip
sutvarkyta, kad asmeniškas žvilgsnis nieko nereiškia. (Pasisuk
damas į Muromskį ii užversdamas popierius) B e je ... ko jums
reikėtų?
MUROMSKIS (labai švelniai). Jūs, be abejo, žinote, yra
tokia byla — gubernijos sekretorius Krečinskis iš manęs pa*
grobė soliterą...
VARAVINAS (kuo švelniau). Ji pas mus, mes ją tiriam ir
šiek tiek užtrukom.' Dovanokite. Pas mus tokia gausybė bylų,
kad vos jėgų ištenki. Iš visų mūsų tėvynės kampų suplaukia
prašymai, skundai ir, sakytum, prispaustų brolių dejonės; sun
kiausios ir kebliausios bylos. Blaškomės į visas puses, mes
prarandame atidą ir esame panašūs į Titanus, kurie, kovo
dami su kalnais, patys žūsta nuo jų sunkumo. (Su pasitenkini
mu pasitaiso)
MUROMSKIS. Todėl aš ir stengiuosi atkreipti jūsų dėmesį.
VARAVINAS. Pagal išgales, gerbiamasis, pagal išgales.
MUROMSKIS. Apskritai paėmus, byla nesudėtinga, tačiau
teisėtvarkos požiūriu ji buvo taip supainiota, kad aš net ne
galiu jums gerai pasakyti...
VARAVINAS. Prašom.
MUROMSKIS. Teikitės spręsti: mano duktė, lankydamasi
aukštuomenėje, pajuto palankumą tam Krečinskiui; nors ir ap
gailestaudamas, aš sutikau, kad juodu susituoktų. Čia ir buvo
mano klaida! (Atsidūsta)
VARAVINAS (irgi atsidūsta). Tikiu...
MUROMSKIS. Krečinskis, stokodamas pinigų, paėmė iš ma
no dukters soliterą, sakydamas norįs jį parodyti pažįstamiems;
o duktė, būdama nepatyrusi ir labai jį mylėdama... (Atsidūstaf
VARAVINAS (irgi atsidūsta). Tikiu...
MUROMSKIS. Krečinskis nedelsdamas pas palūkininką Beką
įkeitė netikrą soliterą, o mūsų akmenį dukteriai grąžino dar
tą pačią dieną. Vadinasi, mes kaip kūdikiai, ničnieko net ne
įtarėme. .. (Atsidūsta)
VARAVINAS. Tikiu...
MUROMSKIS. Tik tada man apie tai pasakė vienas artimas
žmogus, netrukus atvyko ir pats palūkininkas, pas kurį buvo
dirbtinis akmuo — taip viskas ir paaiškėjo. Tai matydamas,
bet kokius santykius su Krečinskiu nutraukiau. Štai visa by122

la; o žinote, nors ji tokia paprasta ir natūrali, per tardymus
visai ne dėl mūsų kaltės buvo apipainiota visokiausiais begė
diškais įtarimais.
VARAVINAS. Tikiu, gerbiamasis, tikiu... tačiau pastebė
siu, kad kai kurias aplinkybes jūs nutylėjote.
MUROMSKIS. Prisiekiu...
VARAVINAS. Pagal faktus, sukauptus per tardymą, jūsų
byla yra labai paini ir, pasakysiu, dvipusiškai kebli. Viena
vertus, ji yra visiškai nesudėtinga ir natūrali, o antra vertus —■
labai sudėtinga ir nenatūrali.
MUROMSKIS (skėstelėdamas rankomis). O kodėl ji sudėtin
ga ir nenatūrali, jūsų prakilnybe?
VARAVINAS. Pirmiausia leiskite paklausti: ar galimas 'da
lykas, kad jūsų duktė tokį brangų daiktą atiduotų svetimam
imogui be jokio raštelio ar paliudijimo? Yra moterų— ir pats
ne vieną pažįstu,— kurios net savo vyrams tokių daiktų ne
patiki.
MUROMSKIS. J i nieko negalėjo įtarti, jūsų prakilnybe.
VARAVINAS (tęsdamas). Toliau: dėl kokios paslaptingos
priežasties jūsų duktė antrą kartą niekieno neverčiama ati
davė tą akmenį palūkininkui Bekui ir vėl jo neteko ir pati
tapo nusikalstamo pagrobimo bendrininke?
MUROMSKIS. Norėjo jį išgelbėti.
VARAVINAS. Ką?— Nusikaltėlį. Įstatymas draudžia!
MUROMSKIS. Juk jis jos sužadėtinis.
VARAVINAS. Na jau ne; mano manymu, jai reikėjo su
pasibaisėjimu va šitaip jį! (parodo ranka) o ne gelbėti! Suti
kite: palūkininkui Bekui jūs atsilyginote dėl to, kad jūsų duk
tė buvo Krečinskio bendrininkė. Juk tai faktas. Kaip jums at
rodo?
MUROMSKIS. Sakykim, faktas; bet aš tų pinigų nereika
lauju!
VARAVINAS. Jūs nereikalaujate, o įstatymas? Jis neper
maldaujamas! .. ji s . .. reikalauja.
MUROMSKIS. Bet ir įstatymas atsižvelgia, jei atsakovas
nepatyręs, o ji — dar kūdikis.
VARAVINAS. Pagal metrikus jai devyniolika metų.
MUROMSKIS. Devyniolika.
VARAVINAS. Baudžiamoji pilnametystė.
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MUROMSKIS. Baudžiamoji... Bijokit dievol Už tai, kad
mergina gelbsti sužadėtinį; juk ji ne tik soliterą, o galvą ati
duotų; atsižvelkite, kad ji myli, yra susižavėjusil
VARAVINAS (pašaipiai). Tai va, ėmėte ir pats išsidavėte.
MUROMSKIS (su nerimu). Kur?.. Kaip?.. Aš nieko nepa
sakiau.
VARAVINAS. Pasakėte... Bet jūs nesijaudinkite; jūs vi
suomet pasakysite tai, ko mums reikia. (Klastingai) Susižavė
jusi, sakote — mes į tai ir atsižvelgiame. Mes ir norim įsta
tymiškai nustatyti to susižavėjimo laipsnį.
MUROMSKIS (sumišęs). Atleiskite... b et... aš. .. aš . .. ne
ta prasme.
VARAVINAS. O kokia? .. Ar jums žinomi dviejų liudytojų
parodymai apie tą susižavėjimą?.. Taip tiesiai ir paliudijo, kad
tarp jūsų dukters ir Krečinskio buvo neteisėtas ryšys! ..
MUROMSKIS (gailiai). Pasigailėkite!.. Pasigailėkite... tai
šmeižtas, klasta... juos papirko... tiedu liudytojai supuvusio
kiaušinio neverti.
VARAVINAS. Prisiekusiųjų parodymai, gerbiamasis. Tai lar
bai daug! .. Be to, yra dar vienas, sakyčiau, likimo žaislas —
pačios prisipažinimas.
MUROMSKIS (su jkarščiu). Negalimas daiktas!..
VARAVINAS. Jūsų duktė, atiduodama soliterą palūkinin
kui, pasakė: tai mano klaida!.. Girdėjote? (Pakeldamas pirštą)
Mano!!
MUROMSKIS. Ne, ji nesakė: mano klaida!.. fMušasi į krū
tinę) Kaip dievą myliu, nesakė!.. J i pasakė: tai buvo klai
da. .. kitaip tariant, visa istorija buvo klaida...
VARAVINAS. Tikiu, bet štai čia ir yra keblumas: visi
liudytojai, matę tą sceną, nieko nepasakė, išskyrus keturis.
Tie keturi pasidalijo į dvi lygias puses: du... ir du. .. ir abi
pusės viena kitai prieštarauja. Liudytojas Raspliujevas ir po
licijos valdininkas Lapa parodė, kad ji sakė įvardį mano...
MUROMSKIS (pertraukdamas). Nesakė! Nesakė! nors mane
gyvą sukapokite — nesakė! ..
VARAVINAS. Tikrai taip: jūs, pone, ir ponia Atujeva vis
tvirtinate, .kad ji pasakė: tai buvo klaida, praleidę svarbų
įvardį m ano... Tai kur tiesa, klausiu? (Atsisuka ir ieško tie
sos) Kur ji? kur? Kokia tamsa! .. Kokia naktis!.. ir vidury tos
nakties koks dvipusis keblumas!..
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MUROMSKIS (ironiškai). Tamsa... Vidur tamsos naktis, o
vidur nakties dvipusis keblumas... (Patrauko pečiais) Pase
nau,— ir negaliu suprasti!..
VARAVINAS (su apmaudu). Nieko, suprasite. (Tvirtai) Įsta
tymo akivaizdoje, pone, dviejų pirmųjų liudytojų parodymai
yra veikslūs. Ponios Atujevos, kaipo tetos ir auklės, parodymai
nelabai veikslūs, o jūsų paties — visai neveikslūs.
MUROMSKIS. Kodėl taip žiauriai?
VARAVINAS. Todėl, pone, kad jūs patrauktas j teismą už
melagingus parodymus apie tirolietiškos veislės buliuką, kurį
iš nusikaltėlio gavote dovanų! Atsimenate?
MUROMSKIS. Atsimenu. (Linguodamas galvą) Vadinasi, pa
gal jūsų įstatymus sukčiumi Raspliujevu daugiau pasitikima
negu manimi. Žiaurūs tie jūsų įstatymai, jūsų prakilnybe.
VARAVINAS (šypsodamasis). Atleiskite, specialiai jums jų
nepakeisim. B e je ... laikas baigti; aš tik todėl užsiminiau apie
šiuos faktus, kad jūs pamatytumėte savo bylos dvipusį keblu
mą ir permainingumą, todėl, pasukus vienur, ji į ten ir pa
kryps. .. o pasukus kitur, viskas ir. .. pakryps kitur...
MUROMSKIS (su ironija). Kaipgi taip (svyruodamas) ir vie
nur, ir kitur?
VARAVINAS. Taip! Ir vienur, ir kitur. Matote, įstatymas,
nors ir turėdamas baudžiamąją galią, sakytum aukštyn iškėlęs
kalaviją (pakelia ranką ir artinasi prie Muromskio,— tasai trau
kiasi atatupstas), vis dar tebeklausinėja: tai kur man, sako,
Varavinai, kirsti?!
MUROMSKIS (išsigandęs). Dieve apsaugok!..
VARAVINAS. Tai ir vadinama teisingumo svarstyklėmis.
Teisingumo deivė Temidė taip ir nupiešta: svarstyklės ir ka
lavijas!
MUROMSKIS. Hm. .. Svarstyklės ir kalavijas... kalaviju,
aišku, ji kerta, bet su svarstyklėmis? ..
VARAVINAS (įtaigiai). Su svarstyklėmis ta barbare pre
kiauja.
MUROMSKIS. A-a-a... Supratau...
VARAVINAS. Kurgi ne (ironiškai), o dar sakote: pasenau —
nieko nesuprantu...
MUROMSKIS. Tai nežinau, ar dėstyti man savo paneigimus.
VARAVINAS. Didžiai gerbiamasis, kam to reikia? ir aš jau
nas buvau, ir aš mėgau disputus; paskui praėjo; pažinau gy125

venimą, pažinau ir jo esmę. Senovę prisiminkite... kaip viskas
buvo paprasta, nuoširdų... Tai bent buvo laikai! apie juos ir
eilėse gražiai pasakyta:
Koks širdingas atvirumas,
Kaip ant delno, kaip tuomet! ..
MUROMSKIS (gyvai). Atvirumas?! Kaip ant delno?! (Į ša
lį) Aha! .. Dar ką prasimanė!! (Garsiai) Nelabai suprantu: kaip
ant delno?
VARAVINAS. Seniau apie tai nediskutuodavo: truputį pa
kalba, atvirai pasiaiškina, ir viskas kaip ant delno! (Parodo
ranka)
MUROMSKIS (pasibaisėjęs). Ant delno!..
VARAVINAS. Taip. Ant delno!..
MUROMSKIS (į šalį). Štai jis, antikristas, tikrasis valsty
bės tarėjas. (Garsiai) Ak jūsų prakilnybe. Jūs mums kaip tė
vas! Geradarys! .. Senovėje lengva buvo reikalus tvarkyti. Se
novėje gyvenom rūmuose, o valdininkai — trobose; dabar mes
gyvenam trobose, o valdininkai — rūmuose.
VARAVINAS. Na, kaip jūs manote, kiek senovės valdinin
kas būtų paėmęs iš jūsų už tą bylą?
MUROMSKIS (sukrutęs). Nežinau, tikrai nežinau. Šitoje pre
kyboje aš nepatyręs.
VARAVINAS. Atsakykite, kad ir iš akies.
MUROMSKIS. Negaliu pasakyti, nepatyręs.
VARAVINAS. O dieve mano (primygtinai) — nors juokais.
MUROMSKIS (nedrąsiai). Gal kokius tris tūkstančius.
VARAVINAS (j ausį). Trisdešimt tūkstančių! (Pasisuka ir
nueina į šalį)
MUROMSKIS (krūptelėjęs). Ką! .. Ką jūs pasakėte?
VARAVINAS. Taip, trisdešimt tūkstančių ir nė kapeikos
mažiau toks valdininkas nebūtų paėmęs. Ir dar pasakysiu: ne
asignacijomis, o sidabru.
MUROMSKIS. Sidabru!!! O dangau — juk tai šimtas tūkstan
č ių — kalnas pinigų!!! Visas gyvenimas! Šimtas tūkstančių...
Atleiskite, už ką gi jis būtų paėmęs? Juk čia iš esmės ne
byla, o menkniekis.
VARAVINAS. Kaip čia pasakius...

MUROMSKIS. Jeigu bylinėčiausi dėl stepės, dėl kokio di
delio dalyko, sakykim, dėl geležies fabriko — o kas čia?— vie
ni prasimanymai,— kad juos ku r!— burbulas.
VARAVINAS. Sakykim, kad burbulas... bet tas burbulas
jus ganėtinai nukamavo... Seniau žmonės, pone, taip nepos
tringaudavo.... Seniau žmonės sakydavo: didžiausias gėris pa
saulyje — tai mano ramybė.
MUROMSKIS (ypatingai švelniai). Taip, tiesa, jūsų prakil
nybe. .. Tačiau ne už šimtą tūkstančių, jūsų prakilnybe! ..
VARAVINAS (taip pat švelniai). Sutinku!.. Sutinku!.. Lai
kas viską keičia: dabar ir žmonės švelnesni.
MUROMSKIS (susidomėjęs). Kaip jus suprasti?
VARAVINAS (žiūrėdamas jam į akis). Filosofai... tvirti
na. .. kad dabar j i e . .. dvidešimčia procentų švelnesni...
MUROMSKIS (į šalį, paskubomis skaičiuoja). Dešimt kapei
kų — trys tūkstančiai...
VARAVINAS (kalba toliau). Dvasinės šilimos dabar, sako,
daugiau...
MUROMSKIS (taip pat). Taip, dešimt kapeikų— dar trys
tūkstančiai... atimti šešis tūkstančius...
VARAVINAS. Ir užuojautos artimo vargams daugiau — da
bar tas jausmas gilesnis, stipresnis...
MUROMSKIS (taip pat). Vadinasi, dvidešimt keturi tūkstan
čiai sidabru.
VARAVINAS. Ir tai jie vadina progresu.
MUROMSKIS (garsiai). Jeigu sąžiningai,— jūsų prakilnybe,
valdininkas tiek nebūtų paėmęs...
VARAVINAS (švelniai). Būtų, didžiai gerbiamasis. Būtų pa
ėmęs. ..
MUROMSKIS (tvirtai). Ne, nebūtų paėmęs...
VARAVINAS (šaltai). Kaip sau norite. (Ima nuo stalo p o
pierius)
MUROMSKIS (švelniau). Ką gi . .. aš manyčiau... dešimt.
VARAVINAS (nusilenkdamas, griežtai). Turėdamas daug
itin sudėtingų tarnybinių reikalų, prašyčiau atleisti. (Išeina į
kabinetą)
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VII s c e n a
Muromskis,

vienas

t

MUROMSKIS (pagalvojęs). Dvidešimt keturi tūkstančiai —
perskaičiavus — bus aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai! Iš kur
juos imsiu? Aš tiek neturiu, pats dievas mato, neturiu... Va
dinasi, reikėtų Strešniovą parduoti? Tėvų kapai — senolių tur
tas. .. o dukterį elgeta paleisti... Ne! Neduosiu!.. Važiuoju!
Kur tik reiks, nuvažiuosiu! Kakta duris išmušiu, visą teisybę
išklosiu! (Nurimsta) Ramiai, sklandžiai išdėstysiu, Lidočką kar
tu paimsiu; juk žmonės — ne akmenys; kieno teisybė — tam ir
dievas padės! (Išeina greitais žingsniais)

VIII s c e n a
V a r a v i na s

įeina pro vienas duris,
kitas

T a r e 1 k i n a s — pro

TARELKINAS. Mat koks, jūsų prakilnybe, užsispyrė! Tokio
nemandagumo iš jo aš nelaukiau.
VARAVINAS (su apmaudu). Ką tu pasakysi! Pasiūlė tik
trečdalį sumos.
TARELKINAS. Bet vis dėlto pasiūlė. E, jūsų prakilnybe!
apsigalvotumėte ir paimtumėte.
VARAVINAS. Pasakiau: ne ■
— ir ne!
TARELKINAS. O jis ims ir nuvažiuos.
VARAVINAS. Kur?
TARELKINAS. Nežinau. Jis sakė, kad žmonės — ne akme
nys; kieno teisybė— tam ir dievas padės.
VARAVINAS (svarstydamas). Manau, kad jis droš pas kuni
gaikštį.
TARELKINAS. Kito kelio nėra, tik pas kunigaikštį.
VARAVINAS (galvoja). O kaip jūs sutvarkėte šitą bylą;
ar niekas neprikibs?
TARELKINAS. Kuo puikiausiai sutvarkyta.
VARAVINAS. Ar man visos galimybės — visi keliai — nu
matyti?
TARELKINAS. Kuo geriausiai. Vykdydamas jūsų įsakymą.

m

tuo reikalu pats ypatingai rūpinausi ir nė kiek neatidėliodamas
parašiau tėtušiui.
VARAVINAS. Ir ką tėtušis?
TARELKINAS. Pasak jo, galima spręsti trejopai.
VARAVINAS. Taip.
TARELKINAS. Vieni siūlo viską baigti: išteisinti ir bylą
nutraukti.
VARAVINAS. Taip.
TARELKINAS. Kiti — įtarimą dėl Muromskajos meilės ryšio
pripažinti. Treti — bylą peržiūrėti ir ieškoti naujų sprendimų,
paliekant ir visus ankstesnius.
VARAVINAS. Na ir tvarka, štai ir keliai! Kai jūs man
tuos tris kelius nutiesėte — juos parodžius vyresnybei, kur tik
nori, ten ir suk!
TARELKINAS. Be šitų chorų, yra dar ir solo partijų.
VARAVINAS. Klok.
TARELKINAS. Viena išvada pagal naują formulę.
VARAVINAS. Kokią?
TARELKINAS. Negi neį-ti-kėti-na!..
VARAVINAS. O — taip! Tik kokia prasme? ..
TARELKINAS. Teikitės spręsti pats: klausimas dėl neteisė
to Muromskajos ryšio su Krečinskiu gvildenamas giliau, va ši
taip: asmenims taip suartėjus ir tajp paslaptingai santykiaujant
(pakeldamas pirštą) negi neį-ti-kėti-na.. . kad negalėjo būti kū
dikio. ..
VARAVINAS. Hm, galima ir taip.
TARELKINAS. Ir dar kaip galima, b seniui tas labai opu;
pašoks kaip yla įdurtas.
VARAVINAS (pagalvojęs). Hm.. . pašoks.. . gerai!.. Vadi
nasi, tegul sau važiuoja pas kunigaikštį. Tik geriau būtų jį
ten nusiųsti iš ryto, iš pat ankstaus ryto, kol tasai po sales
sukinėjasi ir selterį geria...
TARELKINAS. Galima, jūsų prakilnybe.
VARAVINAS. Kad jis ten būtų per patį selterio šnypšti
mą! ..
TARELKINAS. Per patį šnypštimą ir bu s!..
VARAVINAS. Jeigu bus, tai tikrai užklius.. . ir kai tik
tasai kaip įpratęs ant jo šūktels, jis ir vėl pas mus sugrįš.
TARELKINAS. Sugrįš, jūsų prakilnybe, tikrai sugrįš.
VARAVINAS. Taip ir tvarkykite. (Nori Išeiti)
9. T rilo g ija
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TARELKINAS (prašytojo poza). Jūsų prakilnybe.
VARAVINAS (įširdęs). Ką? .. Ir vėl?!
TARELKINAS (ta pačia poza). Nebegaliul
VARAVINAS. Jūs juokiatės!
f
TARELKINAS, Susimildamas (brūkšteli per gerklę), vaaaa
iki kol įklimpau.
VARAVINAS. Ką jūs man čia rodote? Negi tai naujiena;
jūs visą amžių vaaa iki kol (padaręs tokį pat Judesį) įklimpęs.
TARELKINAS. Būkit gailestingas, bent sykį pagelbėkit; ne
marinkite manęs badu, dėl dievo meilės! Ai tiesiog nebeži
nau, ką daryti; gyvenimas visai apkarto; gatvėse mane kaip
kiškį vaikosi...
VARAVINAS. Kas gi jus vaikosi?
TARELKINAS. Kas?— Kreditoriai. Žinotumėte — ai visiems
skolingas, kiemsargiui, ir tam skolingas. Kai tik iškišu nosį
į gatvę— taip ir bado man akis — o kas?— Kreditorius. Tai
aš kur tik pakliūva: skersgatvis — tai į skersgatvį, į tarpu
vartę, į krautuvę, kartą net į aludę įbėgau; pats save, žmogus,
kompromituoji. O siuvėjas, be to, dar vokietis... visai pasiu-'
to! Aš, žinokite, virėjai griežčiausiai įsakiau: nėra namie, ir
viskas — nors persiplėšk... Patikėkite, anądien veržte įsiver
žė. Girdžiu — laužiasi,— ką daryti?— užlindau už veidrodžio, susigūžiau ir tupiu... Ir ką jūs manote: paieškojo paieškojo ir
tikriausiai pamatė, atsikrenkštęs kad spjaus už veidrodžio —
tiesiai man į snukį!..
VARAVINAS. Na ja u !..
TARELKINAS. Na ir spjovė. Cha! ir ką tu jam padarysi?
Išėjo, niekšas, į prieangį net nešvankaus žodžio netaręs, ir
virėjai į snukį... pagalvokite, o jai už ką?
VARAVINAS (ima nuo stalo popierius). Ar šitaip galima?
TARELKINAS. Pagalvokite, jūsų prakilnybe, argi šitaip ga
lima? Todėl aš ir sakau: ar tai gyvenimas? Be paniekos tau
žodžio niekas netars. Sakyčiau, pagarba — svarbiausias dalykas,
ir kiekvienas pirmiausia jos trokšta; ką sau nori galvok, o pa
garbą rodyk.
VARAVINAS (nueidamas į kabinetą). Žinoma, sutinku: ką
jau ką, o pagarbą rodyk.
TARELKINAS (eidamas paskui Jį). Taigi! O pagarbą man,
niekše, vis dėlto rodyk...
Uždanga nusileidžia
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TRECIASIS VEIKSMAS
Muromskių butas. Rytas. Pirmojo veiksm o dekoracijos, vidury
kam bario stovi stalas, apkrautas popieriais

I scena
L i d o č k a sėdi prie siuvinėjimo rėmelio. I v a n a s S i do r ov i č i u s išeina iš kabineto ir paskubomis varto ant stalo padetus popierius
LIDOČKA. Ko ieškai, Sidoryčiau?
IVANAS SIDOROVIČIUS. Ogi, meldžiamoji, to rašto, ką
raštininkas perrašė. Mudu ten (rodo į kabinetą) su Kandidu
Kastoryčium visą kabinetą apieškojome.
LIDOČKA. Štai jis. (Atsistoja ir paduoda jam popierių) Ką
veikiate?
IVANAS SIDOROVIČIUS. Su Kandidu Kastoryčium taria
mės, meldžiamoji; jūsų tėvelis važiuos to popieriaus kunigaikš
čiui įduoti; tai dabar ir svarstom, kaip geriausia su juo kal
bėtis.
LIDOČKA. Ak Ivanai Sidorovičiau, man rodos, kad geruo
ju nesibaigs; jaučiu kažkokį nerimą... Širdį maudžia... O pas
tą valdininką tėtušis ar buvo nuvažiavęs?
IVANAS SIDOROVIČIUS. Buvo, meldžiamoji.
LIDOČKA. Ir ką?
IVANAS SIDOROVIČIUS. Nesusitarė. Tiesą pasakius, ir ne
galėjo susitarti. Nepasakysi, kad gauti,— apiplėšti nori, Žmo
gui visuomet maža, tai ir grobia; visi grobia: iš caro gauna
tūkstantį, o išleidžia penkis, ir dar pralobti nori — kur tu čia
susitarsi. Ana, netoliese nuo mūsų tėvonijos, meldžiamoji, vie
nas teismo valdininkas, be saiko grobdamas, milijoną susikro
vė; nusipirko tėvoniją su penkiais šimtais sielų, du fabrikus
pasistatydino. Ir ką tu jam?— dabar garma penkiasdešimt tūks
tančių rublių pelno ir gyvena sau kaip didelis ponas. Pati
suprantate, meldžiamoji, kad vienas toks nedorėlis visą pa
saulį gali iš kelio išvesti!
LIDOČKA. Tikrai, gyvenimas baisus.
131

IVANAS SIDOROVlClUS. Dabar, meldžiamoji, kiekvienas ne
tik pragyvenimui ar kaip kokią padėką ima; tuščia jo, dėl to
mes nieko nesakom; dabar kiekvienas tykoja iš karto taip
grybštelėti, kad, kaip sakoma, ir sau, ir vaikams užtektų. Ir
kad įniko grobti po daug, vienu mostu; sėdi visi kaip žvėrgaudžiai kokie ir tykoja su raizgais dievo padarėlių. Ima koks
ir įkliūva — tuomet jie tuo tinklu (parodo raštą) apraizgo —
ir atsidžiaugti negali...
LIDOCKA. Gerai sakot, lyg tinklu!.. Ak Sidoryčiau, kaip
maudžia širdį.
IVANAS SIDOROVlClUS. Kur tau nemaus, meldžiamoji.
Mūsų tėvynė kentė tris antplūdžius: plūdo totoriai, plūdo pran
cūzai, o dabar valdininkai apniko; o ką mūsų tėvynė? net gai
la pažiūrėjus: ligų pagraužta, kiaurai perpuvusi! parduota teis
muose, pragerta smuklėse, taip ir guli didžiulėj stepėj purvina,
plaušine pridengta, amžinai girta.
LIDOCKA. Tikra teisybė. Kartais pagalvoju, kad man ge
riausia būtų numirti; viskas pasibaigtų— visi tie raizgai atsimazgytų.
IVANAS SIDOROVlClUS. Ką jūs, meldžiamoji, nerūstinki
te dievo. Dievas duoda negandą, bet duoda ir jėgų, ir kantrybės.
LIDOCKA. Ne, Sidoryčiau, aš jaučiu: nusilpo mano jėgos,
išseko kantrybė, nusikamavau! — tik ir meldžiu dievą, kad pa
siimtų nuodėmingą mano sielą... Žinai — jeigu numirsiu, palai
dokit mane tyliai, be triukšmo, nieko nekvieskit, o paverkit
tik savieji... ko man daugiau reikia... (Verkia)
MUROMSKIS (iš kabineto). Ivanai Sidorovičiau, ei — Iva
nai Sidorovičiau!
IVANAS SIDOROVlClUS (paskubom). Atleiskite, meldžia
moji. Tuojau, tuojau! (Bėga į kabinetą)

II s c e n a
LIDOCKA (viena). Tik vieno dalyko norėčiau, kad ir jis
atvažiuotų,— kad ir jis pravirktų. Juk jis mane m ylėjo...
savotiškai... ne! nemylėjo jis manęs. Kodėl negalėjo ateiti ir
pasakyti, kad jam reikia pinigui Dieve mano — tik pinigų!
Kuomet aš visą sielą jam atidavinėjau... ir taip džiaugiausi,
kad atidavinėjau... (Verkia ir kosi) Tikėjausi, kad man džio132

va,— bet kur tau, jokios džiovos nėra; o kaip gera būtų
numirti... visus palaiminti... Mirtis štai kuo gera: juk kiek*
vienas — ir kūdikis, ir elgeta gali ką nori palaiminti, nes iš
eina. . . aš ir jį palaiminčiau... pasakyčiau: savo kančiomis,
džiova... šituo krauju, kuris ketverius metus plūsta iš sužeis
tos krūtinės, aš išpirkau visa, kas buvo,— ir todėl, kad išpir
kau— laiminu j us. . . Ištiesčiau jam ranką. Jis pultų prie jos,
ir ašarų srovė persmelktų jį ir suvilgytų jo sielą kaip sausą
stepę, kai ją užpila šilta liūtis!.. O mano ranka jau šalta...
Mane tyliai apgaubia kažkokios sutemos, ir aš jau neaiškiai
girdžiu: „dabar atleidi, viešpatie, savo tarnaitei visas nuodė
mes";— aš jam dar kartą pasakyčiau... M išeli... atleisk... te
nai. .. (gailiai verkia) toje tolybėje, kurios net įsivaizduoti ne
galiu, už tave... už tavo širdį... a š ... m el... m el... siuosi
(V eikia)

III s c e n a
M u i o m s k i s su fraku ir ordinais išeina iš kabineto, pasku.
jį I v a n a s S i d o r o v i č i u s , rankose laikydam as raštą, su
suktą vamzdeliu ir perrištą juostele, skrybėlę ir pirštines; ii
paskos A t u j e v a ir T a r e 1 k i n a s besišnekučiuodami
MUROMSKIS. Lida,— ei — Lida,— kurgi tu?
LIDOČKA (šluostydamasi ašaras). Aš čia, tėtuši.
MUROMSKIS. Lik'sveika, drauguže. Kas tau? a? Tu ver
kei! ..
LIDOČKA. Kas, ar aš? Ne, tėtuši. O ko jūs taip iškilmin
gai apsitaisėt?
MUROMSKIS. E-e-e-ch, drauguže,— važiuoti reikia.
LIDOČKA. Važiuoti? Kur?
MUROMSKIS. Nutarėme pas kunigaikštį važiuoti; prašyti
štai šį raštą įduoti.
LIDOČKA. Luktelėkit. (Išeina į savo kambarį)
TARELKINAS (atsisukdamas į Muromskj). Piotrai Konstantinovičiau, nedelskite, susimildamas, nedelskite. Sakau jums:
dabar pats laikas; jis dabar laisvas, nieko nėra, ir jums pa
čiam bus patogiau laisvai paaiškinti visas aplinkybes.
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ATUJEVA. Suprantama; ne toks didelis malonumas apie to
kius reikalus prie žmonių pasakoti.
TARELKINAS. Žinoma, tad aš jums ir patariu.
Ateina L i d o č k a
MUROMSKIS. O tu ką čia dabar?
LIDOCKA. A š s u jumis.
TARELKINAS (į šalį). Ak, prakeikta o žka!..— viską pa
gadins.
MUROMSKIS (Taielkinui). Ir ji su manim.
TARELKINAS. Jokiu būdu, jokiu būdu. (Muromskiui, reikš
mingai) Jam bus nepatogu.
ATUJEVA. Nereikia, meldžiamoji, girdi: sako, kad nega
lima.
MUROMSKIS. Drauguže mano, dar persišaldysi...
LIDOČKA. Ne, tėtuši, nepersišaldysiu (tvirtai) — juk žinote,
vieno jūsų aš niekur neleisiu.
MUROMSKIS. Angele tu mano...
LIDOČKA. Aš su jumis tik karietoje; niekas, tėtuši, man
neuždraus su jumis karietoje pabūti.
TARELKINAS. Aha — bet į viršų, pas kunigaikštį, jūs ne
lipsite.
LIDOČKA (pažvelgusi į Tareikiną). Būkit ramus — nelipsiu!
TARELKINAS. Tuomet gerai— na, eikit jau, eikit.
M u r o m s k i s paima skrybėlę ir popierių ir išeina su L t-.
d o č k a , - A t u j e v a ir I v a n a s S i d o r o v i č i u s palyd1
juos pro duris

IV

scena

T a r e l k i n a s ir A t u j e v a , grįždami
ATUJEVA. Tai matot, kaip yra; per jėgą išgrūdom; ir jums
ačiū, gerasis Kandidai Kastoryčiau!.. Taigi, taigi; gyvena žmo
gus, gyvena ir niekam nesiryžta. Dabar ir man tartum paleng
vėjo.
Ateina I v a n a s S i d o r o v i č i u s
Na ką? Ką jūs galvojate?
TARELKINAS. Aš, meldžiamoji, nieko negalvoju.
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ATUJEVA. Ne, aš klausiu — ar pasiseks? a?
TARELKINAS. Nepasiseks.
ATUJEVA. Kodėl nepasiseks?
TARELKINAS. Taip aš manau.
ATUJEVA. Nejau tokiam asmeniui negalima paaiškinti? Im
siu pati nuvažiuosiu ir paaiškinsiu.
TARELKINAS. Paaiškinti galite.
ATUJEVA. Patikėkit manim. Ir prašyme viską nuodugniai
surašysiu.
TARELKINAS. Ir nuodugniai surašyti galitą,
ATUJEVA. Tai nė paduoti negalėčiau?
TARELKINAS. Kodėl ne; net yra priėmimo dienos.
ATUJEVA. Na matote — pats sakote, kad yra priėmimo
dienos. Imsiu ir pati nuvažiuosiu.
TARELKINAS. Gerai, ėmėt ir nuvažiavot. Nuveda jus į sa
lę, kur jau stypso trisdešimt prašytojų; jūs atsisėdate ant kė
dės kraščiuko ir laukiate...
ATUJEVA. Kodėl ant kraščiuko, pone? aš ant visos kėdės
atsisėsiu.
TARELKINAS. Kas ne, tai ne — ant visos kėdės jūs neatsisėsite.
ATUJEVA. Atsisėsiu. Aš jums ne kokia ekonomė. Mano tė
vas su Suvorovu per Alpes žygiavo20.
TARELKINAS. Jeigu jis net ir su Hanibalu būtų per jas
žygiavęs21, vis tiek ant visos kėdės neatsisėsite, nes jums, po
nia, iškelta b y la !.. Išeis jis p ats!., su juo valdininkai,— ii
užkiš va šitaip ranką už frako. (Susideda rankas už nugaros ii
pratisai) Ko jums reikia?
ATUJEVA. O aš tuomet jam viską imu ir išdėstau.
TARELKINAS (ta pačia poza). Na, išdėstot.
ATUJEVA. Ir taip išdėstau, kad jam kraujas į galvą tvink
teli.
TARELKINAS. Nemanau. Jo šviesybė serga hemorojumi; t
nuo tų dėstymų jam bumą džiūsta,— dantukus skauda. Tik jum:
taip rodosi; o iš tikrųjų tas pat ir tas pat. Penki šimtai pra
šytojų — ir visi kaip susitarę.
ATUJEVA (su įkarščiu). Susitarę ir nesusitarę.
TARELKINAS. O kai prieisit prie paties svarbiausio, im*
ir paklaus (tokiu pat balsu): raštu išdėstyta?
ATUJEVA. Aš jam ir raštą.
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TARELKINAS. Paims ir valdininkui perduos, o jums nusi
lenks (nusilenkia), vadinasi, baigta; paskui prieis prie kito —
jų gal koks pusšimtis, ir kiekvienas su raštu — visas vežimas;
paštu ateina kitas vežimas; įvairių reikalų — trečias; o pirmą
valandą jam posėdis; du komitetai; kviestiniai pietūs kranti
nėje; vakare opera, po jos balius — ir galvoj jau štai kas (pa
rodo), todėl jis tą jūsų prašymą ■kartu su visais kitais atiduos
sekretoriui ir pasakys: peržiūrėkite ir praneškite... Supranta
t e ... O sekretorius, norėdamas viską patikslinti, perduos man.
IVANAS SIDOROVlClUS (tyliai, Atujevai). Ir priešininkas
įduos tave teisėjui.32
TARELKINAS. O aš įdubsiu skyriaus viršininkui.
IVANAS SIDOROVIČIUS. O teisėjas įduos teismo vykdy
tojui. ..
TARELKINAS. Pataikėte, kur reikia...
IVANAS SIDOROVIČIUS (palingavęs galvą, tyliai, A tuje
vai). Ir neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko.
ATUJEVA (išskėtusi rankas). Nesuprantul!
TARELKINAS. O sekretorius — juk jis irgi valdžia.— O aš,
aš taip pat valdžia; o mano skyriaus viršininkas — irgi val
džia! ..
ATUJEVA. Tai, vadinasi, aš pas visus nuo skyriaus viršinin
ko iki kunigaikščio taip ir bėgiosiu.
TARELKINAS. Kam to reikia,— iš tikrųjų užtenka tik pas
skyriaus viršininką.
ATUJEVA. Ką jūs! netikiu!
TARELKINAS. Atleiskite, su skaitytuvais jums išdėstysim.
(Ivanui Sidorovičiui) Duok mums, brolau, skaitytuvus.
Ivanas Sidorovičius paduoda skaitytuvus
TARELKINAS (atsistoja ir tarškina rutuliukus). Mūsų tė
vynėje, didžiai gerbiama ponia, dvi sostinės ir keturiasdešimt
devynios gubernijos...
V scena
Įeina M u r o m s k i s ir L i d o č k a
TARELKINAS (juos pamatęs, pašoka iš vietos). Kas yra?
Kas atsitiko?
MUROMSKIS (skėstelėjęs rankomis ir priblokštas). Ne,—
nepriima.
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TARELKINAS. Kodėl nepriima, jeigu aš sakau, kad priimi
MUROMSKIS. Kurjeris taip sakė.
TARELKINAS. O kurjeriui ar kyštelėjot?
MUROMSKIS. Kaipgi.
TARELKINAS. Ir jis pasakė— nepriima?
%
MUROMSKIS. Taip ir pasakė — nepriima.
TARELKINAS (kasosi kaktą). Neįtikėtina. O kiek jūs jai
kyštelėjot?
MUROMSKIS. Pusrublį.
TARELKINAS (sudavęs per skaitytuvus). Aha, tai todėl
nepriima. Atleiskite, negi tokiam kurjeriui galima tik pusrut
duoti?
MUROMSKIS (su apmaudu). O kiek tokiam kurjeriui duoi
TARELKINAS. Penkrublinę ar dešimtrublinę.
MUROMSKIS (pasibaisėjęs). Trisdešimt penkis rubliusl
TARELKINAS. Jūs skaičiuojate asignacijomis.
MUROMSKIS. Juk duoklę gaunu asignacijomis.
TARELKINAS (su apmaudu). Atleiskite: niekas jūsų nekla
šia, ar jūs gaunate duoklę ir kaip ją gaunate: asignacijom
variu ar kiaunių kailiukais. Supraskite. Jums būtina reikc
sutvarkyti — ar ne taip? Ko jūs čia atvažiavote?
MUROMSKIS. Pats žinote ko.
TARELKINAS. Ir norite greitai išvažiuoti?
MUROMSKIS. Jeigu dar kokias dešimt dienų taip pasiplč
siu,— tikrai graban atgulsiu.
TARELKINAS. Ir vėl nusišnekėjot; mirsit ar nemirsit — i
niekam neįdomu.
LIDOCKA (išsigandusi). O dieve manol Ką jū s ...
TARELKINAS (Lidočkai). Atleiskite, meldžiamoji,— čia 1
kita. (Paima Muromskį už rankos ir pavėdėjo prie lango) 1
žiūrėkit, kiek žmonių Nevskio prospekte?
MUROMSKIS. Daug.
TARELKINAS. Kam čia svarbu, kad jūs nuo savo rūpės
galite numirti.
MUROMSKIS (žiūrėdamas pro langą ir linguodamas gah
Taigi kad aš niekam nerūpiu...
TARELKINAS. Imkite ir padarykite bandymą; šūktelėl
pro langą, kad jūs pinigus dalijate, ir žiūrėkite, kas bu:
(Kvatoja)

MUROMSKIS (į šalį). Tfu, kiaurai prasmegtum, prakeik
tasis.
IVANAS SIDOROVICIUS. Teisybę sako.
TARELKINAS (pakiliai). Atleiskite — tai aišku, pirštu pri
kišamai aišku. (Atujevai) Kiek jums diena atsieina?
ATUJEVA. Dvidešimt rublių.
TARELKINAS (gerai nusiteikęs). Ir jūs manote, jog kurjeris
nežino, kad jums diena atsieina dvidešimt rublių? a? 2ino,
bestija. Tai ir duokite jam dešimt, o dešimt kišenėje liks.
Čia viskas taip.
IVANAS SIDOROVICIUS. Teisybę sako.
TARELKINAS (varo toliau). Iš žmonių čia šiaip sau, smur
tu ar be reikalo nieko neima,— tikrai neima. Viskas gera va
lia ir, sakyčiau, teisingai — perpus. Turite kokį reikaliuką už
du šimtus rublių,— šimtą duokite, o šimtas jums liks.
MUROMSKIS (Atujevai). Apie tai, rodos, ir Krečinskis ra
šė: verslinis kyšis.
ATUJEVA. Taigi, taigi.
MUROMSKIS fTarelkinui). Matyt, pagal principą: „mylėk
savo artimą kaip patsai save".
TARELKINAS. Tik taip — viskas pusiau. Sutikite, kad kiek
vienam savo išlaidas visuomet patogiau apmokėti perpus.
MUROMSKIS. Patogiau, meldžiamasis, patogiau.
TARELKINAS (varo toliau). Ir sąskaitos lengvesnės: kiek
vienas pats žino, kiek reikia duoti.
IVANAS SIDOROVICIUS. Gudriai sutvarkyta.
MUROMSKIS. Ką darysi... važiuojam, Lida. (Paėmęs skry
bėlę, pakelia rankas aukštyn) Dieve mano!.. už ką tokios kan
čios? ..
Eina prie durų
TARELKINAS. Važiuokite, Piotrai Konstantinovičiau; važiuo
kite, kol dar laikas... bet ne, palaukit.
Muromskis ir Lidočka sustoja
Geriau aš pats jus nuvešiu, nes jūs ir vėl neprieisite.
IVANAS SIDOROVICIUS. Tikrai, jūsų prakilnybe,— ir vėl
neprieis.
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MUROMSKIS (išeidamas). Labai gerai; ir man bus ramiau
Išeina su L i d o č k a ii T a r e I k i nu, A t u j e v a ii 1 v a
n a s S i d o i o v i č i u s juos palydi
Keičiasi dekoracijos. Erdvus kambarys. Pasieniais kėdės, stalo,
ant vieno iš jų — sidabrinis padėklas su ąsočiu selterio ir puo
dūkas. Iš salės žiūrint, kairėje pusėje pagrindinės durys, dešj
n ėję durys į paties vyriausiojo kambarius, tiesiai prieš žiūre
vus — durys į kanceliariją

VI s c e n a
Prie viduriniųjų durų ant kėdės sėdi kurjeris P a r a m o m
v a s, uosto tabaką, patyliukais čiaudi ir šluostosi nosį. Visišk
tyla. Č i b i s o v a s įeina su popieriais ant pirštų galų
ČIBISOVAS (pašnibždomis). Na, kaip?
PARAMONOVAS (sukalioja galvą). Dar ne.
ČIBISOVAS. Bet jau laikas.
PARAMONOVAS. Kas jį žino. Vis dar vaikštinėja ir vai
denį geria (rodo į puoduką); matyt, dar negali.
IBISOVAS (įeina su popieriais). Na, Paramonyčiau,— kai]
Ar galima?
PARAMONOVAS (uostydamas tabaką). Sššš...
IBISOVAS (tyliai). 5e kad nori... O man skubus reikalą
PARAMONOVAS. Bandykite.
IBISOVAS. Ką čia bandysi,— aš, brolau, tavęs klausiu.
PARAMONOVAS. Pats matote, nė gyvos dvasios; vien,
kaip griausmas vaikšto.
IBISOVAS. Matyt, dar negali.
PARAMONOVAS (pašnibždomis, bet plačiai išžiodamas b i
nq). Ne-ga-li;— sakau, kad ne-ga-li!!
VII s c e n a
Įeina T a r e l k i n a s

ir k e l i v a l d i n i n k a i
paskui jį

su popierk

ČIBISOVAS IR IBISOVAS (mostaguoja rankomis norėda
sulaikyti). Negali... Ponai,— dar ne-ga-li!!
I

TARELKINAS (pasivedėdamas Paiamonovą į šalį). Na, k ą ? ..
Kaip jis dabar?
PARAMONOVAS. I-i-i-i... kaip juodas debesis!..
TARELKINAS. Gerai!!! Žiūrėk, aš įleisiu vieną prašytoją,—
tu jam nieko nesakyk... tegul kreipiasi... (įdeda jam j kumš
tį) supratai...
PARAMONOVAS (prim erkęs akis). Pavanoti reikia, ar ką,—
jei nesiduoda? Veskit šen,— pavanosim...

VIII s c e n a
Pro dešiniąsias duris pasirodo k u n i g a i k š t i s su prašmat
niu rytiniu kostiumu. Jis eina lėtai, susimąstęs ir pamažu brau
kydamas per pilvą. Valdininkai triukšmingai susibruka kance
liarijos tarpdury; girdėti balsai; „ak, ponai, o c h ... ponai!",
pagaliau visi jie veržiasi prie durų, P a r a m o n o v a s bando
juos sulaikyti
KUNIGAIKŠTIS (sustodamas vidury salės). A-a-a-a — kas
čia?
PARAMONOVAS. Valdininkai, jūsų šviesybe.
KUNIGAIKŠTIS. A-a-a-a — o ką jie?
PARAMONOVAS. Nenori trukdyti jūsų šviesybei.
KUNIGAIKŠTIS. A-a-a-a — gerai. (Prisipila puoduką selte
rio, išgeria ir lėtais žingsniais išeina)
Paramonovas atsisėda

IX

sęena

M u r o m s . k i s pasirodo pro pagrindines duris, su Iraku, pirš
tinėmis, su ordinais, nešinas raštu, perrištu juostele. Matyti,
kad susijaudinęs
PARAMONOVAS (rodydamas jam kėdę). Luktelėkite čia.
Muromskis atsisėda, sunkiai kvėpu oja ir rankose sukalioja raš
tą; Paramonovas šnairai jį apžiūrinėja vis uostydamas tabaką
ir šluostydamasis nosį. K u n i g a i k š t i s vėl pasirodo tarp
dury; Muromskis greitai atsistoja, kelis kartus nusilenkia
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KUNIGAIKŠTIS. Varavinail.. VaravinaiM
Varavinas

įbėga ir nusilenkia; P a r a m o n o v a s

išeini

A-a-a-a — o kas čia?
VARAVINAS (vis dar pasilenkęs). Prašytojas, jūsų šviesu
be,— tikriausiai prašytojas; šiandien priėmimo diena, jūsų švie
sybe.
MUROMSKIS (prieidamas artyn ir pertraukdamas Varaviną
Aš . .. aš. .. Muromskis, jūsų . p ra... jūsų šviesybe — atsargc
kapitonas, dvarininkas Muromskis.
KUNIGAIKŠTIS. A-a-a-a — ko jums reikia?
MUROMSKIS. Mano byla... tai yra ne mano byla, o byl
dėl pagrobto iš manęs solitero atiduota susipažinti jūsų švi<
sybei.
KUNIGA1KŽTIS. A-a-a-a... Susipažinsim.
MUROMSKIS. Aš norėčiau, aš prašyčiau jūsų šviesybės u:
tarti.
v
KUNIGAIKŠTIS. A -a— užtarti, meldžiamasis, negaliu; aš g.
liu tik peržiūrėti bylą.
MUROMSKIS. Peržiūrėkite, jūsų šviesybe, dėl dievo meilė
būkit malonus. Ne byla, o skandalas!
KUNIGAIKŠTIS (Varavinui). Stebiuosi; dar nesu matęs i
vieno prašytojo, kuris nešauktų, kad jo b y la— ne skandala
MUROMSKIS. Kas kenčia, tas ir dejuoja, jūsų šviesyt
KUNIGAIKŠTIS (pažvelgęs į Muromskį). Galimas daikte
raštu išdėstyta? (Tiesia ranką)
MUROMSKIS. Taip; juk tam ir atvažiavau iš tolimo kaim
kad pats Jums išdėstyčiau savo nepelnytas kančias.
KUNIGAIKŠTIS. Dėstykit: tik bylą, o ne kančias. Mes
netvarkom; tuo užsiima medicinos valdyba.
MUROMSKIS. Turiu, jūsų šviesybe, vienturtę dukterį,—
prieš penkerius metus gyvenau su šeima Maskvoje; buvo j
žinčių; žodžiu, namai tokie, kokie mano padėty ir pritini
Kunigaikštis pakelia akis į dangų ir brauko sau pilvą
O mano duktė visuomet elgėsi taip, kad, galiu pasakyti, m
Iat meldžiau viešpatį dievą...

KUNIGAIKŠTIS. Malda, pone, dievo, o ne bylos dalykas;
dėstykite reikalą!
Tyla. Muromskis sumišęs kasosi kaktą
Na, prašom... (Varaviriui] Kas čia dabar?
MUROMSKIS (sutrikęs). O . .. Kuomet... a . .. Dabar... a . ..
VARAVINAS. Teikitės išdėstyti jo šviesybei savo reikalą.
MUROMSKIS (užsikirsdamas). Tuomet... kuomet... jūsų
šviesybe, aš. .. Krečinskio piršlyboms pritariau, tai mano duk
tė, jau tapusi sužadėtine... tapusi sužadėtine... tikrai davė
jam tą akmenį, lyg ir tik dėl to, kad jis parodytų pažįstamiems;
na, o kai tik jis paėmė tą akmenį, tai pas palūkininką Beką
įkeitė,— ne tikrą akmenį įkeitė, o suklastotą, jūsų prakilnybe,—
teikitės įsidėmėti — suklastotą... Na, aš sužinojęs palūkininkui
Bekui atidaviau grynais. Tai yra pinigus aš atidaviau vėliau,
o prieš tai mano duktė jam tikrą akmenį atidavė; na, ir jis
nieko nereikalauja, ir aš nereikalauju, bet čia įsikišo policija
ir pradėjo tardymą dėl klastotės.
KUNIGAIKŠTIS. Klastotę, pone, įstatymas draudžia. Kur
klastotė, ten ir tardymas. Ko skundžiatės? Jums su dukterim
teisintis reikia, o jūs skundžiatės.
MUROMSKIS. Kaip nekaltam žmogui teisintis?
KUNIGAIKŠTIS. Nekaltas, pone, ir .teisinasi, o kaltas man
nesiteisins — už tai aš jums atsakau. Toliau.
• MUROMSKIS. Per tardymą Krečinskis parodė, kad viskas
tiesa, bet įvyko klaida; tik ką čia tas Krečinskis; taip ir mano
duktė pasakė: „tai buvo klaida"; o ten buvęs policininkas
pranešė, būk ji pasakė; „tai mano klaida"—-dėl to ir buvo. iš
kelta visa ši byla; jei, sako, mano — vadinasi, t u! .. Vargšę
mergaitę ir įtarė: vieni sako, kad bendrininkė, o kiti,— kad ji
žinojusi apie būsimą nusikaltimą,
KUNIGAIKŠTIS (atsipūsdamas). Fu-u-u!..
VARAVINAS (tyliai, kunigaikščiui). Ar tik nesiteikiate blo
gai jaustis?
KUNIGAIKŠTIS. Sunku...
MUROMSKIS (padrąsėjęs). Taip sunku, jūsų šviesybe, kad
ir apsakyti negali! .. vadinasi, ir dabar tardė tik apie taria
mą mano dukters meilės ryšį su Krečinskiu. Surado ir liudi
ninkų: mano virėją Petrušką ir Raspliujevą, tokį valkatą —
juodu mano dukterį ir apšnekėjo. Bylą perdavė teismui. O ten
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suko suko ir pagaliau Muromskajos įtarimą dėl neteisėto ryši
pripažino. Atleiskite, jūsų šviesybe,— geriau būtų ją pakart:
KUNIGAIKŠTIS (atsidūsta ir brauko sau pilvą). Fu-u-u!.
VARAVINAS (tyliai, kunigaikščiui). Gal įsakysite ką nors
KUNIGAIKŠTIS. Net pats nežinau, seniai taip bebuvo.
MUROMSKI3 (išskėtęs rankas). Nuo pat pasaulio pradžic
tokių dalykų nebuvo! .. Daug neteisybės buvo— bet tokio de
lyko nepasitaikė! .. Kaip kokiame pokšte: iš nieko susidar
byla, susivijo lyg kamuolys, o mus kaip... kokias muses į ve
ratinklį įpainiojo... teikitės paklausyti, kas buvo paskui.
Kunigaikštis brauko sau per pilvą
VARAVINAS (tyliai). Gal selterio?
KUNIGAIKŠTIS (rodydamas į stiklinę). Trečią geriu; aš ta
ne bulius!
MUROMSKIS. Bulius?! a — taigi, taigi! Tikrai ir apie 1
bulių buvo kalba, bet ir čia nieko nėra. Sakykim, jūsų švi<
sybe, gyvuliai — mano silpna vieta...
KUNIGAIKŠTIS. Kieno silpna vieta gyvuliai?
MUROMSKIS. Ogi mano,— mano, jūsų šviesybe.
KUNIGAIKŠTIS (Varavinui). Jis sako, kad gyvuliai jo sil]
na vieta.
*
MUROMSKIS. Tikrai,— bet aš negalėjau iškeisti duktė
į tirolietišką buliuką?! Tardytojai manęs klausia, kur, sak
tas bulius? O aš, kad greičiau baigus tuos niekus, atsakiausuvalgiau tą bulių!.. Ir kaip tyčia! Ėmė ir pasiuntė komisi
tėvonijon,— na, ir pasirodė, kad tas bulius gyvas!..
KUNIGAIKŠTIS (prisipila stiklinę). Ką?! Jis turi duktė
(geria),- dukterį jis tartum iškeitė į bulių — abejoju (gerk
bulių suvalgė— tikiu; o bulius gyvas! fdaužo stikline į st
l ą ) — netikiu! įtartinas dalykas! netikiu!..
MUROMSKIS (atkakliai). Gyvas!! Jūsų šviesybe!..
KUNIGAIKŠTIS. Gyvas!! A. . . Tfu! (Nusispjauna)
MUROMSKIS. Su tuo bulium aš ir patekau į jų nagus. B
lių. jie atidavė ypatingai vietinės valdžios priežiūrai, o m
ne — į teismą už melagingus, kaip jie sakė, parodymus...
KUNIGAIKŠTIS. Man galva plyšta — nieko nesuprantu.
MUROMSKIS. Aš irgi, jūsų šviesybe, nieko nesuprantu.
KUNIGAIKŠTIS. To betrūko! ..
1

M uiomskis išskečia rankas ir purto galvą, abu žiūri vienas j kitą
Na, tai jūs baigėte?
MUROMSKIS (pastodamas jam kelią). Atleiskite — čia tik
ligos pradžia! Kai byla buvo perduota į rūmus, ten tą nuo
sprendį atmetė...
KUNIGAIKŠTIS (nuobodžiaudamas). Jis mane nukamuos,—
aš mirsiu)..
MUROMSKIS (atkakliau ir garsiau). Tą nuosprendį atmetė,
nes, anot jų, nėra teisėto pagrindo, o mano parodymą dėl bu
liaus palaikė „senatviška užmarštimi",— ką gi, dėkui ir už
tai; o senatas nenusileido, pirmiausia, sako, reikia bylą pra
dėti iš naujo — vadinasi, vėl kokie ketveri metai; o paskui
liepė surinkti nuomones. Dėl tos nelaimingos bylos buvo su
rinktos devynios nevienodos nuomonės, ir iš jų, Kaip aš jau
turėjau garbės jums pranešti, susidarė tikras akivaras; taip
mudu su dukterim ten ir įtraukė; penkerius metus mudu gy
venam tąsydamiesi po teismus; netekom garbės, netekom tur
to, visiškai nusikamavom,— pasigailėkite! Dukterį, jūsų švie
sybei nors dukterį išvaduokite nuo to paskvilio! Pats teikitės
maloningai spręsti: kam gi mano dukteriai bėgti ir mane apgavinėti, jeigu aš pats ją tekinu. Pats turite vaikų; širdimi
atjauskite; čia reikia širdimi pajusti.
KUNIGAIKŠTIS. Mes, pone, privalome ne justi, o teisti.
MUROMSKIS. Be šito ir teisti negalima.
KUNIGAIKŠTIS. Mes pabandysim. (Nori eiti)
MUROMSKIS (pastodamas jam kelią). Ką jūs pabandysite?—
Nekaltą mergaitę pražudysite. Jaunystę! gražiausius metus at
imsite, šlovę nuplėšėte, ir, žinokite (rodo aukštyn)... prieš
dievą atsakysite!..
KUNIGAIKŠTIS (pažvelgęs į lubas). O dabar, manau, jūs
baigėte.
MUROMSKIS. Ne, nebaigiau.
KUNIGAIKŠTIS. Na, atleiskite, bet aš baigiau! (Nusilen
kia Muromskiui ir eina durų link; Varavinas irgi lenkiasi ir
žiūri Muromskiui j akis)
MUROMSKIS (susijaudinęs eina paskui kunigaikštį). Jūsų
šviesybe! .. Jūsų šviesybe... leiskite, leiskite... maldauju,—
sugrąžinkite man dukterį! (Ima jį už rankovės) Susimildamas,
išvaduokite mane iš tų kančių...
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KUNIGAIKŠTIS (sustojęs ir atsisukęs). Nuo ko man jus iš
vaduoti?
MUROMSKIS. Ogi nuo jūsų teismų ir jūsų pragaištingos
teisėtvarkos.
KUNIGAIKŠTIS. Aš nieko negaliu — čia įstatymas.
MUROMSKIS. Ką jūs man kalbate — įstatymas, įstatymas;
pažiūrėkite, kieno rankose tas įstatymas?— ir budelio rankose
įstatymas •
— bizūnas!
KUNIGAIKŠTIS (įširdęs). A-a-a-a — jūs neturite teisės taip
kalbėti!..
MUROMSKIS. Turiu! — ir niekas jos iš manęs neatims.
KUNIGAIKŠTIS (ironiškai). Žiūrėk tu m an!— o kur jūsų
patentai, ponas kapitone?
MUROMSKIS. Štai jie! (Parodo savo plaukus) Ir štai mano
širdis (rodo į širdį); ir mano kančios... ašaros... maudulys...
visos mano šeimos skurdas — štai mano teisė — dar yra ir aukš
čiau! !
KUNIGAIKŠTIS. Ir aukščiau!.. ar nepakaks?
MUROMSKIS. Ne, nepakaks! Aš savo dukterį ginu!! Štai
mano teisė, štai mano patentai; bene jūs mokate juos skaityti?
KUNIGAIKŠTIS (šiek tiek drebančiu balsu). Gerai, net iškal
binga; tik aš prašytojų iškalbingumo, pone, nepripažįstu.
MUROMSKIS. Kodėl?
KUNIGAIKŠTIS. Todėl, kad čia klastūno nuo doro žmogaus
neatskirsi.
MUROMSKIS. Neatskirsite?
KUNIGAIKŠTIS (šyptelėjęs). Ne, neatskirsiu.
MUROMSKIS (griežtai). Tai jūs šitos vietos neužimkite.
Kunigaikštis krūpteli, Varavinas pasvyrėjo į šalį
KUNIGAIKŠTIS. A — jūs taip manote?
MUROMSKIS. Taip manau.
KUNIGAIKŠTIS (karščiuodamasis). Na, o aš manau, kad su
jūsų patentais ir padorūs žmonės sugeba muilinti akis.
MUROMSKIS (irgi krūptelėjęs). Kas?!!
KUNIGAIKŠTIS. Gerai, gerai; nesikarščiuokite — jūs, kaip
matau, karo tarnyboje buvęs — Suvorovo kareivis — žinau, ži
nau— o mes jus į ožio ragą suriesim; mes byloje pažiūrėsim,
kas jūs per vienas ir kaip elgėsi jūsų duktė to nekalto įvykio
metu: dorai ar nedorai.
tO. T rilo g ija
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MUROMSKIS (nesivaldydamas). Mano duktė! .. nedoraiI ..
(Artindamasis) Už ką mane įžeidinėjate, jūsų prakilnybe, už
ką?lf Ar už tai, kad savo vaiką myliu,, o jūs savųjų ištisom
savaitėm nematote?
KUNIGAIKŠTIS. Ką. .. ką?!
MUROMSKIS. O gal už tai, kad prie Možaisko man (rodo
į galvą) buože galvą perskėlė, kai aš, eilinis armijos kapito
nas, akis į akį su prancūzais grūmiausi; o jus tuomet prancūzė
auklė ant rankų nešiojo!..
KUNIGAIKŠTIS (artindamasis prie Muromskio). Atleiskite —
jūs išprotėjote?
VARAVINAS (mėgina jį sulaikyti). Jūsų šviesybe, jūsų švie
sybe— būkit malonus — jo galvoje žaizda — jis galvon sužeis
tas. ..
MUROMSKIS. Ne, valdininke, širdin aš sužeistas! Aš ginu
savo dukterį, dorą savo dukterį, iš kurios teismas viešai ty
čiojasi, todėl jūs mane išklausykite! Aš nekaltas, kad jūsų
didžiūniška širdis myli Aną ir Stanislavą, o vaikų nemyli.
KUNIGAIKŠTIS. O ar žinote, kad aš jus policijai įduosiu?
MUROMSKIS. Nieko nenoriu žinoti. Mano kraujas byloja
mano lūpomis, o kraujas neklausia, ką galima sakyti ir ko ne
galima. Aš ne Peterburgo lėlė; aš jūsų valdininkiškos dresiruotės nesimokiau. Aš teisybę sakau,— ji man kaip kaulas
gerklėj, todėl jūs mane išklausykite! Nepripažįstate jūs tei
sybės. Jūsų teismas — Piloto teismas. Jūsų teisėtumas — bloges
nis už judėjų! Jūsų teismų valdininkai jau ne prekiauja —
tai buvo. anais laimingais laikais — o plėšia!— Teisingumo kab
liu užkabina jie tėvą už širdies ir traukia... ir traukia... patimpčiodami traukia: duok, duok... o kraujas, gyvas kraujas
iš jos taip ir sunkiasi. Už ką gi aš penkerius metus kenčiu
baisias kančias, kurių žmonių kalba neapsakysi...
KUNIGAIKŠTIS. A — jeigu taip: ei! kurjeri!!
VARAVINAS (sulaikydamas kunigaikštį). Dėl dievo mei
lės. .. jūsų šviesybe... pats matote... (Rodo į galvą)
Ateina k u r j e r i s
MUROMSKIS (nieko nepastebėdamas). Tegul mane girdi ir
kurjeris; tegul jis nueina į smuklę, į daržovių krautuvę, na —
į viešuosius namus! ir tegul ten — nors ten — pasakoja, kad
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Rusijoje atsirado bent vienas bajoras, kurį teismo valdininkai
tol kankino, kol jam iš burnos kartu su krauju ir kvapu plūs
telėjo tie ... (jam darosi bloga — jis svirduliuoja) tiesa!!!
KUNIGAIKŠTIS (nesivaldydamas šaukia). Ei, kurjeri! .. vesk
jį lauk... V aryk... V aryk...
MUROMSKIS. Nesijaudinkit, jūsų šviesybe,—-aš pats išei
nu. (Išeina svirduliuodamas. Paramonovas jį išlydi)

X

scena

T i e p a t y s , b e Muromskio. K u n i g a i k š t i s kelias akimir
kas stovi nejudėdamas ir žiūri Muromskiui įkandin; už jo V ar a v i n a s, gerokai apstulbęs
KUNIGAIKŠTIS (patylėjęs). Mat koks?! (Tyla. Staigiu ju
desiu rodo į duris, pro kurias išėjo Muromskis) Juk tai maiš
ta s!— Kokie diegai! mes sakom: provincija,— o tu matai, kaip
provincijoje pašneka. Jis pamišėlis, jis iškvaišęs...
VARAVINAS. Pats teikiatės matyti.
KUNIGAIKŠTIS. J į reikėtų suimti ir daboklėn pasodinti.
O ko tu mane sulaikei? .. Na jau šitos priėmimo dienos! Kuo
met, atleiskit, eina iš gatvės, kas panori! Jo prakilnybė teisybę
sako — bus riaušės... (Staigiai susiima už pilvo ir išeina)

XI s c e n a
VARAVINAS (vienas). Na ir ... advokatas! pasakė ra ciją!,.
ir kaip užrėmė. Piloto teismas,.. judėjų teisėtvarka... a, ju
dėjų. .. tai ir užmokėk... Prie žodžių mes nesikabinėsim. (Pa
galvojęs) B et... štai kas: kad tik viskas nepairtų; ar ne per
daug jis jo šviesybę suerzino?.. Dabar, ko gero, šitas ims
darkytis; duok, sakys, bylą; kokia čia* byla, jei prašytojas
taip iš kailio nėrėsi? Ims žiūrinėti; šaus jam į galvą pati di
džiausia kvailystė — o tu, sakys, vykdyk!..
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XII s c e n a
V a r a v i n a s ir k u n i g a i k š t i s
KUNIGAIKŠTIS (sustodamas tarpdury). Eil Maksimai Kuzmičiaul.. e i...
VARAVINAS. Ką, jūsų šviesybe?
Kunigaikštis linkteli
Nejaugi?..
KUNIGAIKŠTIS. Taip!.. (įeina)
VARAVINAS. O aš vis nerimavau, kad jis jums sutrukdė.
KUNIGAIKŠTIS. Ne, brolau, nė kiek: tik į sveikatą išėjo.
VARAVINAS. Į sveikatą?— Kaip gerai.
KUNIGAIKŠTIS. O-ho. Žinotum: vakar klube štai tokią tau
rę selterio išlenkiau — ir nieko.
VARAVINAS. Šitą faktą, jūsų šviesybe, reikia gydytojui
pasakyti.
KUNIGAIKŠTIS. Būtinai. Kitam kartui jis taip lieps: vaka
re išgerti selterio, o rytą priimti prašytoją. (Kvatoja)
VARAVINAS (irgi juokiasi). Labai, labai gerai.
KUNIGAIKŠTIS. Bet jūs man pasakykite, kokia čia byla.
Prirėmė jį teisme, ar ką? Žinom tą govėdą.
VARAVINAS. Aišku, pasitaiko prievartos ir iš jų pusės;
bet jūsų šviesybė žino, kad jų nuosprendžiai be jūsų pritari
mo jokios reikšmės neturi. Todėl tegul jie sau rašo, nuo to
nieko blogo nebus.
KUNIGAIKŠTIS. Taigi, taigi, kad dėl jų kas nors blogo
mums neatsitiktų! Jokiu būdu!.. Jis pakvaišęs, ar ką? Jis prie
Možaisko galvon sužeistas?
VARAVINAS. Galvon,— ir žaizda jau sena. Aiškiai matyti:
nerišliai kalba ir baisiai tulžingas.
KUNIGAIKŠTIS. Taigi; jūs gerai pasakėte: nerišliai kalba
ir baisiai tulžingas. Parodykit man tą bylą; ar jau sutvarkyta?
VARAVINAS. Sutvarkyta, jūsų šviesybe.
KUNIGAIKŠTIS. Trumpai išdėstykite.
VARAVINAS. Teikitės paklausyti: žmogus jis — kaip matė
te; turto daug; duktė vienturtė; na, galite įsivaizduoti, kaip
jis ją laikė turėdamas tokį charakterį.
KUNIGAIKŠTIS. Įsivaizduoju.
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VARAVINAS. Na, o prie mergaitės ir prisiplakė vienas
frantas, toks Krečinskis, žaliūkas, sieksniniais pečiais...
KUNIGAIKŠTIS. A, žinau — aš jį klube matydavau; jis lo
šėjas.
VARAVINAS. Todėl ir galite nesunkiai įsivaizduoti, kokios
pasekmės.
KUNIGAIKŠTIS. Įsivaizduoju: tėvas pusprotis, o duktė pa
sileidusi.
VARAVINAS. Po tų pasekmių Krečinskis prisisuko prie
briliantų, įkeitė juos; palūkininką tiesiog neįtikėtinai apmovė.
KUNIGAIKŠTIS. Taip. Aš ir klube apie tai girdėjau.
VARAVINAS. Prireikė policijos ir pagal kvartalo prievaiz
do raportą buvo pradėta byla; o kvartalo prievaizdas, teikitės
žinoti, pats dalyvavo toje siaubingoje scenoje; Krečinskis jo
vos neužmušė, nes jis nepaprastai stiprus ir visų pasiučiausio
charakterio.
KUNIGAIKŠTIS. Tai ko čia kapitonas per jėgą braunasi?
VARAVINAS. Matot, toks jau jo charakteris; be to, pui
kybės pilnas. Girdi, neliesk mano dukters.
KUNIGAIKŠTIS. Šit kaip.
VARAVINAS. Aš, girdi, ir pats didelis ponas...
KUNIGAIKŠTIS. Ar kapitonas?
VARAVINAS. Buvo dar viena aplinkybė: ta mergaitė, at
rodo, Krečinskį įsimylėjo iki ausų; na, spręskite pats, jūsų švie
sybe, kai šitokie santykiai,— tokia mergiščia ne tik savo gal
velę atiduos.. ._
KUNIGAIKŠTIS. Įsivaizduoju!
VARAVINAS. Ir žinote, pačiame tos katastrofos įkarštyje
ji, galutinai netekusi vilties, kad puls prie kvartalo prievaiz
do, net žliumbdama: „Tai,— sako,— mano klaid a " l..
KUNIGAIKŠTIS. A-a-a-a-a! O kvartalo prievaizdas taip ir
paliudijo?
VARAVINAS. Taip ir paliudijo. Pats teikiatės suprasti, ką
reiškia žodis klaida tokios prisiskaičiusios visokių prancūziškų
romanų mergaitės lūpose!
KUNIGAIKŠTIS. O kaipgi, brolau, kur nežinosi — u n e
f a u t e *. Savaime aišku, kas tai būtų, net skaityti nereikia.
* Klaida, apsirikimas; čia: * moralinis nuopuolis

(piane.).
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VARAVINAS. O tėvas, žinote, išgirdęs kad griebs ją —
ir pats kaip ne savam kailyje — sako, reikia bėgti nuo tos
gėdos, ėmė ir nusitempė ją iš paskos.
KUNIGAIKŠTIS. Kurgi, brolau, šis tironas iš savo namų
ją nusitempė?
VARAVINAS. Ne iš savo namų, jūsų šviesybe; visa tai
dėjosi Krečinskio bute.
KUNIGAIKŠTIS. Pas jaunikį! Kuo toliau, tuo gražiau. Va
dinasi, tėvas užtiko ją, taip sakant, e n f l a g r a n t d ė l i t * —
nusikaltimo vietoje — che che ch e...
VARAVINAS. Tikriausiai. O tėvas sako, kad jis pats ją
pas Krečinskį nuvežė.
KUNIGAIKŠTIS (nustebęs). Pats! negali būti!
VARAVINAS. Teikitės žvilgtelėti į bylą.
KUNIGAIKŠTIS. Jis gi, brolau, iškvaišęs... J į reikia į be
protnamį, o jaunikį su mergina — visu griežtumu... visu griež
tumu! .. Baisiai amorali istorija. Todėl teikitės iš bylos iš
rinkti pačius svarbiausius faktus ir surašyti apie ją mano
nuomonę — ir kuo griežčiau.
VARAVINAS. Tarp kitko, jūsų šviesybe, aš vis dėlto tu
riu pasakyti, kad išdėstyti formaliai nuomonei apie bylą ju 
ridinio pagrindo nėra.
KUNIGAIKŠTIS. Kam tas gaištas— juridinis pagrindas. Į
pasekmes tardymo metu ar buvo kreiptas dėmesys?
VARAVINAS. Kokias pasekmes, jūsų šviesybe?
KUNIGAIKŠTIS. Kokias?!? į pačias paprasčiausias; kas bū
na, kai susieina toks narseiva sieksniniais pečiais ir jautri mo
ters širdis.
VARAVINAS. A . .. suprantu, jūsų šviesybe.
KUNIGAIKŠTIS. Negi jūsų tardytojai to dalyko neištyrė?
VARAVINAS (stengdamasis prisiminti). Byloje yra aktas,
kad Muromskajos auklė Semionova atsisakė duoti parodymus.
KUNIGAIKŠTIS. Atsisakė; kodėl jos neprivertė?
VARAVINAS. Įstatymai draudžia.
KUNIGAIKŠTIS. Draudžia?
VARAVINAS. O kaipgi, jūsų šviesybe, draudžia.
KUNIGAIKŠTIS. A ha... ką padarysi. Bet jeigu buvo kūdi
kis, reikia nustatyti, kur jis.— Na, kurgi jis? (Tyla) Čia, ma* Nusikaltimo vietoje
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(piane.).

tyt, slypi dar vienas nusikaltimas... a?! (Reikšmingai pakelia
antakius) Todėl jūs teikitės j nuomonę įrašyti, kad auklės už
sispyrimo klausimas neištirtas — ir visą bylą... (galvoja) visą
bylą pradėti (ryžtingai) iš naujo (mosuoja ranka), ir visu griež
tumu. .. visu griežtumu...
VARAVINAS (j šalį). Dieve mano — jis viską sudirbsi (Gar
siai) Jūsų šviesybe— leiskite priminti: byla trunka jau penke
rius metus.
KUNIGAIKŠTIS (sustojęs). Penkerius metus... nors ir de
šimtį I Man svarbu tiesa...
VARAVINAS. Bet jūs teikiatės bausti už lėtą bylų eigą.
KUNIGAIKŠTIS (griežtai pažvelgęs į Varaviną). Ko jūs prie
manęs prikibote? .. (grūmoja pirštu) ne, ne, n e ... pasakyta:
'• pradėti iš naujo, ir viskas!.. (Griežtai) Surašykite nuomonę nie
ko nelaukdamas. (Žiūri į laikrodį) Ką?! o dieve! Jau dvylik
ta, o man posėdis ir komitetas. Duokit raštus pasirašyti, tik
; nedaug, ir tuojau pat, tuojau p at!..
^
VARAVINAS. Klausau, duosiu pačius būtiniausius.
KUNIGAIKŠTIS. Taigi, taigi... Ei, kurjeri! ..
Atbėga P a r a m o n o v a s
r.

Karietą! Prašytojus lauk! Šiandien negaliu — užimtas.
£

Kunigaikštis

ir P a r a m o n o v a s

išeina pro kitas duris

•ji
XIII s c e n a
V a r a v i n a s, vienas, paskui T a r e 1 k i n a s

f
f

i.

VARAVINAS (su apmaudu). Peržiūrėti?! Kokia prasmė?! O
tu, sako, rašyk. Dabar kiekvienas savaip, tikras chaosas, kalbų
sumaištis. (Linguodamas galvą) Blogi laikai ateina. (Atsidūsta)
A ... Sudirbtas reikalas (praverdamas duris į kanceliariją) Tarelkinail
Įeina T a r e i k i n a s
Muromskių byla sudirbta.
TARELKINAS (pasibaisėjęs). Ką?
VARAVINAS. Tas dvarininkas kunigaikščiui tiek prišnekė
jo, kad jį paveikė geriau kaip selteris; bet jis ėmė ir atsistojo

piestu ir neatsileidžia. Įsakė visą bylą pradėti iš naujo, Rašy
kite raštą.
TARELKINAS. O ką su Muromskiu daryti?
VARAVINAS. Įsakė; jo būdą žinote.
TARELKINAS. Bet visuomet tai būdavo jūsų rankose.
VARAVINAS. Ir prieiti nėra kaip. Vieną sykį taip į
mane žvilgtelėjo, kad aš ir atsitraukiau; velniai, sakau, tave
griebtų.
TARELKINAS. Ar nereikėjo sutikti su pirmuoju Muromskio
pasiūlymu?
VARAVINAS. Sakiau, ne. Bus pradėta iš naujo.
TARELKINAS. Jis mirs, pats pamatysite, greitai mirs. O
duktė, atminsite mano žodį,— skatiko neduos, ji viską daro su
principais.
VARAVINAS ir TARELKINAS (kaitų). S š... a ch ... (Susi
sieloję. Tyla)
TARELKINAS. Vadinasi, jis ims ir išvažiuos namo su savo
pinigais.
VARAVINAS. Taip ir išvažiuos.
TARELKINAS. Tai nepakenčiama!.. Kiek metų... vieni dar
bai. .. vieni vargai; (į šalį) kreditoriai mane jau rytoj už pa
karpos griebs (Garsiai) Tai nepakenčiama.
VARAVINAS (galvoja). Azartingas žmogus — su juo reikia
atsargiai. Paimsi, o bylos nesutvarkysi— jis gali ir skandalą
sukelti. Jis visiškai neturi to kuklumo kaip kiti prašytojai.
Štai ateina prašytojas — viešpaties avelė; su tokiu ką tik nori
išdarinėk. O jis ne toks. Kunigaikštis norėjo jį į policiją
nuvaryti — pamišėliu palaikė.
TARELKINAS. Nejaugi? .. Pamišėliu... Hm. Jūsų prakilny
b e !— jeigu jis pamišėlis, ta i... (įdėm iai žiūri vienas / kitą)
Dar geriau kaip viešpaties avelė,..
VARAVINAS (galvoja). Hm.
TARELKINAS. Juk juo niekas nepatikės, nors ir nusprog
tų berėkdamas...
VARAVINAS (sau). Tokiems atvejams irgi yra išeitis...
gal pabandyti!.. (Galvoja)
TARELKINAS. Dievaži, jūsų prakilnybe, juk jis ims ir
išvažiuos...
*52

VARAVINAS (apsispręsdamas). G erai!.. Tebūnie taip !..
(Tarelkinui) Nedelsdamas rašykite, kad bylą pradėtų iš naujo.
TARELKINAS. Klausau. (Atsisėda ii pradeda greitai rašyti)
VARAVINAS. Rašykite kuo griežčiau. Taip pageidauja jo
šviesybė... Iš pradžių kaip paprastai, o paskui pasukite taip:
„todėl, atsižvelgiant į: pirma..
TARELKINAS (rašo). Pirma...
VARAVINAS. Išvardinkite čia tuos visus keturiolika punk
tų dėl įtariamo meilės ryšio — žinote iš kur — iš tos atskiros
nuomonės...
TARELKINAS. Žinau, jūsų prakilnybe, juos pats tėtušis
surašė.
VARAVINAS. Taigi, taigi. Paskui sukite taip (diktuoja):
„ir atkreipti tardymo organų dėmesį į tai, jog reikia ištirti
auklės Semionovos užsispyrimo priežastį, o jeigu prireiktų,
kaltinamąją pagal įstatymus atiduoti medicinos organams iš
tirti. .
TARELKINAS (rašo). Kaltinamąją... ištirti...
VARAVINAS frenka popierius). Ir tučtuojau duokit perra
šyti, kad rytojaus raportui būtų baigta. Girdite?
TARELKINAS (teberašo). Girdžiu.
VARAVINAS (prieidamas prie jo, pusbalsiu). O tuo tarpu
rytoj rytą išsikvieskite Muromskių patikėtinį; ir šituo punk
tu jam bestelėkit tiesiai į ak is!.. Žiūrėk, barzda, kas gre
sia! Gyvenimas ar mirtis! Pinigų!.. Dvidešimt penki tūks
tančiai, rublis rublin. Ir kad tuojau pat! Be jokių delsimų ii
svyravimų... (Eina j kanceliariją)
TARELKINAS (į šalį). Kas gi čia? (Galvoja) Rašom iš
vadą;— byla bus pradėta iš naujo; su vyresnybe nesusita
riam,— pinigus duoki (Stropiai rašo) Nesuprantu...
VARAVINAS (atidarąs duris į kanceliarijos salę). Ponai
Raštus jo šviesybei pasirašyti; tik pačius būtiniausius ir kuc
greičiau.
TARELKINAS (nustoja rašąs ir galvoja). Nesuprantu..
(Numojęs ranka) Et, kad tik pinigai būtų... (Vėl pradeda stro
piai rašyti ir rašo per visą kitą sceną)

:
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XIV s c e n a
Triukšmas. Ateina m i n i a v a i d i n i n k ų su šūsnimis p o 
pierių, kuriuos dėl ankštumo laiko virš galvų, ir taip apstoja
Varaviną. Visa scena vyksta greitai
ČIBISOVAS (atiduoda Varavinui popierius). Trys raštai ko
mitetui, jūsų prakilnybe, ir trys labai skubūs,— būtinai reikia.
VARAVINAS (greitomis juos peržvelgdamas). M-m-m-m-ma,
taigi, žinau... gerai. (Ima j ranką)
IBISOVAS (atiduodamas jam raštus). Kaip teikėtės įsaky
t i — patys skubiausi.
VARAVINAS (juos peržvelgdamas). M-m-m-m-m... Gerai,
m-m-m-m... (Ima j ranką)
HERCAS (greitomis). Jūsų prakilnybe, mano raštai labai
skubūs.
VARAVINAS (padėdamas jam popierius). Patys būtiniausi?
ŠERCAS (taip pat padėdamas jam popierius). Patys būti
niausi, jūsų prakilnybe.
VISI VALDININKAI (visi kartu užgriūva j j su popieriais).
Patys būtiniausi.
VARAVINAS (šaukia). Tylos! Ką jūs! Palaukit! (Trepteli)
Daugiau nė vieno rašto nepriimsiu — užteks!
SMERCAS (išpuola iš kanceliarijos ir užverčia Varaviną
didele popierių šūsnim). Patys būtiniausi, jūsų prakilnybe)..
VARAVINAS. Ai!! (Dingsta popieriuose ir šaukia dusliu
balsu) Užteks!! Jūs mane pribaigti norite.
Čibisovas ir Ibisovas puola prie jo ir palaiko. Visi stovi su
stingę
Uždanga nusileidžia
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KETVIRTASIS VEIKSMAS
Muromskių butas. Rytas

I scena
L i d o č k a sėdi prie lango šalia siuvinėjimo rėm elio, greta
jos N e 1 k i n a s; kitam e kam bario kam pe A t u j e v a . Visi
iyli. Ateina M u r o m s k i s , su chalatu, žvilgteli į visus ir
pradeda vaikščioti po kambarį
MUROMSKIS (sustojęs prieš Atujevą). N a... ir ką jūs gal
vojate?
ATUJEVA. Nieko negalvoju; tik negaliu atsistebėti, ko
mes čia atvažiavome.
MUROMSKIS (skėstelėjęs rankomis). Pakaks — apie tai jau
kalbėjome... ką padarysi, nesusilaikiau.
ATUJEVA. Dabar pats galvokite.
MUROMSKIS. O judvi bent kiek tarėtės?
ATUJEVA. Toks čia tarimasis. Su manim ji lyg tyčia —
nė žodžio, tuo ir baigėm.
MUROMSKIS. Ivaną Sidorovičių aš pasiunčiau pas Tarelkiną.
ATUJEVA. Kam tų siuntinėjimų! Po tokio jūsų išsišokimo
jam parodys duris, ir tuo viskas pasibaigs.
MUROMSKIS (sumišęs). Ką g i... daryti?
ATUJEVA. Nežinau.
MUROMSKIS (skausmingai). O jūs, sesute, manęs negraužk ite ... man ir pačiam... viskas... kaip pro rūką... (Mosteli
ranka priešais)
ATUJEVA. Visai kaip vaikas. Prisidirbo, o dabar patari
mo klausinėja. Geriau apie dukterį pagalvotumėte, užuot taip
karščiavęsis.
Lidočka ir Nelkinas stalgiai atsistoja
LIDOČKA. Tetule, duokite tėtušiui ramybę! Ko jam vis
prikaišiojate! Netiesa, tėvas gerai padarė.
MUROMSKIS. Nieko aš, drauguže mano, nepadariau; nė
pats nežinau, kaip viskas pasidarė.

!
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LIDOCKA. Tėtuši, patikėkit,— visa, kas gera, net pats ne
žinai, kaip pasidaro. Negalvokit apie mane, galvokit apie
tai, kas svarbiau — apie savo garbę, apie tai, kas net u i gar
bę svarbiau — apie savo dorumą— ir taip elkitės. Seniai sakau:
baikit tuos sandėrius, neieškokit slaptų pasiuntinių, nustokit
dorą galvą prieš nedorą liemenį lankstyti. Bus geriaul..
NELKINAS. Tik apsidairykit — ar maža dorų žmonių ken
čia? Ar maža jų pūva kalėjimuose, plūkiasi po teismus? Ar jie
visi turi lankstytis prieš jėgą, bučiuoti prievartai kojas? Nejau
mumyse padorumo neliko nė tiek, kad išdidžiai apsitaisytume
skarmalais išorinės garbės, kurią plėšyte suplėšė tas senas pa
maiva — įstatymas, iširusiomis siūlėmis, apsikarstęs ordinais,
su Judo pinigine ant kaklo!..
ATUJEVA. Anokia čia, meldžiamasis, tragedija! Tai tik
prancūziški romanai ir žodžiai.
LIDOCKA. Ne, tetule, tai ne žodžiai; tai grynos sąžinės
balsas, kuris, patikėkite, stipresnis už visą šurmulį beširdės
minios,— jos, žinokite, išsižadu visiems laikams!. . Tegul aš
su krepšiu išeisiu, tegul elgetausiu, bet garbingai... ir visuo
met ir visiems sakysiu — mano tėvas gerai padarė...
MUROMSKIS (v eikia ir apkabina ją). Drauguže tu mano,
vaikeli tu mano!..
LIDOCKA (bučiuodama tėvą ii nepaleisdama jo). Neverki
te, tėtuši, nesisielokit; žiūrėkit, aš rami. Žinau: šitos nelaimės
kaltė ne manyje, ne mano širdyje; tokia nelaimė gėdos ne
daro ir žemėn nelenkia— o kelia aukštyn... į tokį 'kalną,
kur jau niekieno geluonis nebebaisus...
MUROMSKIS. Tai ko gi tu, drauguže, nori? Kuo viskas
baigsis?
LIDOCKA (karštai). Baigsis pažeminimai... Baigsis lanks
tymasis. .. Aš noriu matyti jus tvirtą ir išdidų nelaimėje.
ATUJEVA. O tave ims ir nuteis.
LIDOCKA. Ir tegul.
ATUJEVA. Pagalvok, kas tau bus.
LIDOCKA. Man jau viskas buvo — man jau nieko nebe
bus!!
MUROMSKIS. Vadinasi, reikia važiuoti į kaimą?
NELKINAS. Ne! Važiuoti ir reikalauti teisybės.
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ATUJEVA. O aš sakau — romanai ir žodžiai. Ką jūs kal
bate, meldžiamasis? Kurgi yra toji teisybė? Kur jūs ją sura
site?
NELKINAS. Na, o jeigu jau pasauly jos nėra, tai tebūnie
gėda jam, o ne m an...
II s c e n a
Įeina I v a n a s

S i d o i o v i č i u s , padeda kepu rę ant kėdės
ir sustoja prie durų

MUROMSKIS. Na, štai ir jis. (Eina prie jo) Na, ką pasa
kysi?
IVANAS SIDOROVlClUS. Buvau, meldžiamasis, mačiau.
MUROMSKIS. Ką?
IVANAS SIDOROVlClUS. Ogi Kandidą Kastoryčių.
MUROMSKIS. Ir ką gi?
IVANAS SIDOROVlClUS. Malonėkite, meldžiamasis (pavė
d ėjo jį i Salį), kažkaip labai labai staigiai pasuko.
MUROMSKIS (sunerimęs). Kaip? (Nelkinui) Vladimirai Dmitričiau, ateik čia.
N elkinas prieina
IVANAS SIDOROVlClUS. Štai kas, ponai: jo šviesybė taip
įsiuto, kad nieko nepadarysi; dabar jie visą bylą pradeda iš
naujo, įsako viską dar kartą ištirti ir, žinote, visu griežtumu.
MUROMSKIS (jo balsas dreba). Viešpatie gailestingiau
sias. ..
NELKINAS. Nejaugi?
IVANAS SIDOROVlClUS. Jis man ir juodraštį, ir švarraštj
rodė; sako, patys vyriausi domisi.
NELKINAS. Tegul sau tiria: ką darysi, tegul tiria.
IVANAS SIDOROVlClUS. Ar jūs žinote, kaip dabar tirs:
Atujeva prieina prie Ivano Sidorovičiaus. Lidočka lieka vienc
ir verkia
NELKINAS. Kur nežinosi. Dabar, ačiū dievui, nors nekam
kiną.
IVANAS SIDOROVlClUS. Kaip nekankina?.. Dar vienu:
nuodus sutaisė! Sako, reikia imtis visų priemonių, kad išaiš
ketų teisybė...
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NELKINAS. Tegul.
IVANAS SIDOROVIČIUS (kalba toliau ir rodo pirštu). .. .ir,
sako, jeigu aplinkybės pareikalaus,— kreiptis į medicinos val
dybą, kad ištirtų...
ATUJEVA, MUROMSKIS (kartu). Dieve mano!!
NELKINAS. Ką? Kas yra? Nesuprantu!!
IVANAS SIDOROVIČIUS. Ogi Lidiją Petrovną valdyboje
nori tikrinti!
NELKINAS (surikdamas). Oi!I Juk tai pragaras!! Piotrai
Konstantinovičiau (m ostelėjęs rankomis), viską atiduokite!..
IVANAS SIDOROVIČIUS. Palaukite, ponai,— neskubėkite.
Mano manymu, to jie nepadarys. Tokio įstatymo nėra.
NELKINAS. Cha cha cha,— įstatymo... Galvoki, ką kal
bi,— pats žinai, kokios padugnės... (Muromskiui) Nebėra ki
tos išeities: duokite!! Ko jūs priešinatės,— viską atiduokit!..
LIDOČKA (prieina prie jų). Ką visa tai reiškia? Sakykit!
MUROMSKIS (varžydamasis). Taigi, kad, drauguže mano...
NELKINAS (pertraukdamas jį). Nereikia!.. nė žodžio! (Li~
dočkai) Jums niekas... niekas to nepasakys.
LIDOČKA. Bet mes neseniai kalbėjome...
NELKINAS (galutinai sumišęs). Ne-e, dabar viskas kitaip!..
Dabar... peržengtos visos ribos, nutilo sąžinė, aptemo pro
tas; jūs m iške!.. Jus užpuolė vagys,— virš jūsų pakeltas pei
lis — n e ... ne p eilis!.. (Užsidengdamas rankomis veidą) Šim
tas peilių!!! Atiduokite, Piotrai Konstantinovičiau, viską atiduo
kite,— net paskutinius marškinius, viską viską, nuogas likite! 1
MUROMSKIS (išimdamas iš stalčiaus pinigus). Štai... (De
da ant stalo) Tegul skradžiai prasmenga toji velnio sėkla!. .
NELKINAS (Ivanui Sidorovičiui). Kiek prašė?
IVANAS SIDOROVIČIUS. Trisdešimt tūkstančių.
ATUJEVA. Kodėl trisdešimt — juk sakė: dvidešimt.
IVANAS SIDOROVIČIUS (patraukęs pečiais). Trinktelėjo
kumščiu į stalą: gyvenimas ar mirtis... Pristatyk, sako, tris
dešimt tūkstančių, rublis į rublį!
NELKINAS. Kada nuvežti?
IVANAS SIDOROVIČIUS. Ketvirtą valandą kad būtų...
NELKINAS (Muromskiui). Kiek čia?
MUROMSKIS. Dvidešimt.
NELKINAS (apsičiupinėdamas kišenes). Ką daryti? Ką da
ryti?
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MUROMSKIS (išskėsdamas rankas). Nežinau.
Visi tyli
LIDOČKA. Vladimirai Dmitričiau,— aš ten turiu briliantų...
už kokius tris tūkstančius.
NELKINAS. Duokit šen!
Lidočka

išeina

ATUJEVA. Palaukit, palaukit — aš irgi šį tą turiu... Pa
laukit. (Išskuba)
LIDOČKA (atneša kelias dėžules su brangenybėmis ir pa
deda ant stalo). Štai ji e ... tik pažiūrėkite, kur mamytės žie
das. .. jo neatiduosiu.
MUROMSKIS (suranda žiedą ir paduoda dukteriai), štai
jis! Aš jį velionei padovanojau... kuomet j i . .. man tave (rau
da) padovanojo...
Lidočka puola tėvui ant kaklo, abu verkia
ATUJEVA (irgi atneša daiktų ir dėžučių su brangenybėmis
ir deda krūvon). Štai... viskas... tuščia j ų . .. jai viską lai
kiau.
Visi apstoja stalą, sambrūzdis, dėlioja daiktus
MUROMSKIS. Ir k ą . .. ar užteks? .. Kur tu surinksi tokią
sumą? .. čia dvidešimt; čia gal trys — dvidešimt trys; iš sesutės
kokie du — dvidešimt penki; o iš kur dar penki tūkstančiai?
Tyla
NELKINAS (naršo kišenes). O dieve m ano!.. Kaip tyčia
viską išleidau... Kur pasiskolinti? (Galvoja) Kas čia mane
pažįsta? .. Niekas manęs nepažįsta! ..
IVANAS SIDOROVIČIUS (pokalbio melu nueina į šalį, išsi-.
traukia maišelį iš užančio, išima asignacijų ir prieina prie Muromskio). Kiek sakėte, meldžiamasis, dar trūksta?
MUROMSKIS (išskėsdamas rankas). Penkių tūkstančių! ..
IVANAS SIDOROVIČIUS (paduoda jam asignacijas). Štai,
pone, dabar turbūt ir su kaupu išeis.
MUROMSKIS. Kas čia? Lombardo bilietai! Iš kur tokie bi
lietai?
IVANAS SIDOROVIČIUS. Aš iš visos širdies, Piotrai Konstantinovičiau, iš visos širdies.
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MUROMSKIS (apžiūrinėdamas asignacijas). Nematyti...
IVANAS SIDOROVlClUS. Nematytais, pone, tas pat, ką;
grynais; dar net geriau, ko čia jiems kišenėje šlamėti.
MUROMSKIS. Vadinasi, brolau, čia tavo pinigai.
Visi atsisuka į Ivaną Sidorovičių
IVANAS SIDOROVlClUS. Mano. Ką gi, meldžiamasis, mes
paprasti žmonės; jeigu jau mezliava — tai ir duodi, kiek šir
dis leidžia. Maniškė viską leido; kiek buvo, tiek ir leido.
MUROMSKIS (susijaudinąs). Geras tu žmogus... doras žmo
gus.
LIDOČKA (greitai prieina prie Ivano Sidorovičiaus). Iva
nai Sidorovičiau!. . Apkabink m ane!..
IVANAS SIDOROVlClUS (apkabina ją). Geroji mūsų, tei
singoji mūsų... panele...
LIDOCKA (tyliai, Muromskiui). Jam reikia raštelį parašyti.
MUROMSKIS. Reikia, drauguže mano, reikia.
Lidočka atsisėda ir rašo; Muromskis, Ivanas Sidorovičius ir
Atujeva skaičiuoja pinigus
NELKINAS (palikęs vienas vidury kambario). Dieve mano!
O aš? .. aš nieko neturiu... net man ranką paspausti nėra
už k ą ! ..
LIDOCKA. Vladimirai Dmitričiau! Jums nedera taip kalbėti.
IVANAS SIDOROVlClUS (tebeskaičiuodam as pinigus). Nie
ko, pone,— jūs vėliau savo dalį atiduosite.
NELKINAS. Kada gi aš atiduosiu? .. Kam?!
IVANAS SIDOROVlClUS. Pagyvensite — ir prireiks. Tuo
met jūs už mane duosite; o dabar aš už jus.
NELKINAS (su įkarščiu). Ranką, Sidoryčiau,— duosiu, bro
lau, duosiu. (Spaudžia jam ranką)
IVANAS SIDOROVlClUS (tyliai, Lidočkai). Meldžiamoji, ne
reikia. .. tikrai nereikia.
LIDOCKA. Ko nereikia, Sidoryčiau?
IVANAS SIDOROVlClUS. Ogi to popieriuko, ką rašote.
LIDOCKA. Juk čia raštelis.
IVANAS SIDOROVlClUS. Žinau, panele: kam popierių ga
dinti; dievai jo nematė, to raštelio.
LIDOCKA. Taip reikia.
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IVANAS SIDOROVlClUS. Ne, panele, taip nereikia. Jeigu
jūs būtumėte manęs prašiusi — tuomet reikėtų; bet jūs, mel
džiamoji, neprašėte; tai ko gi dar?— koks skirtumas; ar būJ
čiau davęs kapeiką, ar tūkstantį — visai vis tiek. Suplėšykite,
panele, tikrai suplėšykite, antraip aš įsižeisiu.
Lidočka suplėšo raštelį
Štai kaip; mūsiškai tariant: dievas davė, dievas ir paėmė —
tebūnie jo vardas pagarbintas... (Kreipdamasis į Muromskį)
Tai va, meldžiamasis, ir geras žodis galvon atėjo. O su juo —
į kelionę! (Padeda Muromskiui susidėti pinigus ir daiktus)
MUROMSKIS (bando ruoštis, išsiblaškęs). Viešpatie... vieš
patie. .. tavo valia...
IVANAS SIDOROVlClUS. Nesisielok, tėve,— nesisielok...
pamatysi, viešpats viską sugrąžins — įsidėmėk mano žodžius:
viską sugrąžins.
MUROMSKIS. Taigi, Ivanuška... juk ne prisiplėšti...
n
IVANAS SIDOROVlClUS. Žinau, tėve, žinau... Sugrąžins —
tiktai tikėk...
MUROMSKIS. O tu žiūrėk man, savo pinigus Strešniove
atsiimk... girdi...
IVANAS SIDOROVlClUS. Girdžiu, meldžiamasis, atsiim
siu.
MUROMSKIS. Gal Belkovo mišką parduok, ar ką.
IVANAS SIDOROVlClUS, Pažiūrėsim, pone,— o dabar man
reikia pas Kandidą Kastoryčių pabėgėti ir pranešti, kad ket
virtą valandą jūs ten būsite.
MUROMSKIS. Gerai, gerai... (Suvyniojęs daiktus, rodo į
juos) Bet kaip čia dabar, brolau?— juk šitų briliantų taip ne
paimsi. .. ir nenuveši?!
IVANAS SIDOROVlClUS. Žinoma, ne. Jūs užvažiuokite pas
juvelyrą ir jam atiduokite. Kokias dešimt kapeikų, daugiau
neatskaitys.
MUROMSKIS. Tai tu pirmiau gal su manim eik, nes aš,
brolau, blogai... ma-a-a-a-tau... ir galvoje man kažkaip ap
temo. .. (Kasosi galvą)
LIDOCKA (paėmusi jį už rankos). Tėtuši! Kas jum s?.. Tė
tuši! ..
MUROMSKIS. Nieko, drauguže mano... tikrai nieko... (Ruo
šiasi)
U . T rilo g ija

m

LIDOCKA. Mielasis mano... (padeda Jam) nesijaudinkite...
dėl dievo meilės, nesijaudinkite... būkite geras. (Apkabina Jj)
Ivanai Sidorovičiau, tu žiūrėk, su mumis.
MUROMSKIS. Taigi, brolau, su mumis... su mumis...
IVANAS SIDOROVlClUS. Klausau, meldžiamoji, su jumis.
(Paima daiktus, kepurę ir atidaro jiem s duris)
Lldočka veda tėvą už parankės. Atujeva palaiko i į iš kito šono.
Išeina

III s c e n a
NELKINAS (vienas. Žiūri jiem s įkandin ir užsidengia v ei
dą; paskui greitai išeina į avansceną). Dieve mano!.. (Suda
vęs sau į krūtinę) Tuščia širdie — kam tu plaki?! Kokia iš
tavęs nauda, niekam tikusi švytuokle?— daužaisi be naudos,
be tikslo? (Parodo į tą vietą, kur stovėjo Ivanas Sidorovičius)
Paprastas kaimietis — o koks reikalingas ir kilnus! O aš?! Didį
kerštą visoms skriaudoms, visoms neteisybėms širdyje paslėp
siu! .. Ne, nepaslėpsiu — o išsakysiu visam krikščioniškajam
pasauliui! Jo žarijose įkaitinsiu įdagą ir įspausiu jį pačion
savivalės kakton! .. (Nori eiti)

IV s c e n a

N e I k i n a s. [bėga L i d o č k a
LIDOCKA. Vladimirai Dmitričiau... Vladimirai Dmitričiau,
ar jūs čia?
NELKINAS (puldamas prie jos). Čia! Čia! Kas jums?
LIDOCKA. Duokit man Hofmano lašų.,.
NELKINAS. Kam? Kas atsitiko?!! (Ieško lašų)
LIDOCKA. Ne, nieko neatsitiko — aš tik bijau! — jis labai
silpnas.
NELKINAS (paduoda lašus). Štai! Nieko baisaus; padės die
vas — bus gerai.
LIDOCKA (išeidama). Jūs neišeikite! Nepalikite mūsų...
NELKINAS. Tepadeda jums viešpats! .. Negi aš jus palik-
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siu? .. Tik kokia iš manąs rauda? Matote, koks aš — koks mano
likimas! Štai kad ir dabar: ko gi aš vertas?
LIDOCKA. Nejau reikia tiktai pinigų; jūs mus mylite? Ar
ne tiesa?
NEI KINAS. Ir dar kokia tiesa! šventa, gryna tiesa!.. Šita
meile aš visas degu, aš tik jos pilnas, tik ja ir gyvas...
Lidočka ištiesia jam ranką, jis apipila įą pabučiavimais, a b u
*
išeina kartu
Uždanga nusileidžia

PENKTASIS VEIKSMAS
Kanceliarijos kambarys. Durys į kabinetą atviros

I scena
TARELKINAS (vienas. Stovi prie avanscenos; susimąstęs,
žvilgteli į laikrodį). Dar kelios minutės, ir jis įgrius pas mus
su kaupinu vežimu. Atrodo, byla dega — trisdešimt užsiprašė!..
O tasai ėmė ir pasidavė! Vadinasi, reikalą sutvarkiau aš, die
važi, aš,— o ne jis!
V a r a v i n a s , taip pat susimąstęs, pereina per visą sceną,
įdėmiai žiūri j Tarelkiną ir kiek pastovėjęs sugrįžta j save
kabinetą
Vadinas, iš teisybės pusė laimikio man! .. Ne, tiek neduos..
Ką darysi — išrėšiu viską atvirai, tai ir duos... Ką tokiai:
atvejais? Charakterio reikia! — taip! charakterio ir nieko kito
(Trina rankas) Penkiolika tūkstančių! .. Koks aš turtingas! Ne
keista pagalvojus; buvau vargšas, ir dar koks vargšas: elge
tos krepšys ar sudriskusios kelnės, ir tie už mane vertesni
ir nei iš šio, nei iš to — šitiek turto, toks turtingas. Ir koki
iškilus žodis, lyg vata iškimštas: turtingas. Smagu!— Ką i
kalbėti, gerbiu šitą gamtos dėsnį; iš tikro .dėsnį: daugeliu ban
dymų įrodyta — buvo vargšas, nieko neturėjo — ir staiga pa
sidarė turtingas...
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Varavinos

vėl pereina per sceną ir stabtelėjęs išeina

Na ir įsius jis! ai ai ai, kaip įsius;— o aš atsistatydinsiu —
ką man padarys?.. Visko prisižiūrėjau, visko prisiragavau...
Moikos krantuose skyniau gėles, Fontankos krantuose pyniau
vainikus — ragavau ir Nevos saldumynų! Pasirodė, gėlės— tai
tie erškėčiai, kuriuos nerūpestingai mindė LeviatanasM; iš
vainikų štai kas liko (pakelia peruką ir parodo visiškai pliką
galvą); po Nevos saldumynų įsistačiau vėplio dantis! Tuščia jos,
tos didybės. Išdumsiu į Maskvą motinėlę — ramų miestą, nu
sisamdysiu butuką Mogilcuose, netoli Dangun žengimo cerk
vės, Mirties skersgatvy, pirklio' Grobovo name, ir ten liksiu
nakvoti iki pasaulio pabaigos.
Vėl

pasirodo

V a r a v i n a s, prieangyje girdėti
Tarelkinas puola prie jo

triukšmas,-

Jūsų prakilnybe! J i s ! .. Tai jis!! atvažiavo!..
VARAVINAS (labai ramiai). Na ką gi? Priimkite, sulaiky
kite, paskui ir man praneškite.
TARELKINAS. Klausau.
VARAVINAS. Tik žiūrėkite, kaip įsakiau, tuoj pat pa
kvieskite egzekutorių!.. (Išeina j kabinetą)
TARELKINAS (puola prie savo stalo, atsisėda ir varto p o 
pierius). O kokiam velniui to egzekutoriaus? Kam to galvijo
egzekutoriaus prireikė?.. Nesuprantu...

II s c e n a
Įeina M u r o m s k i s , kiek sulinkęs, sunkiai alsuoja, viena
šoninė kišenė labai prikimšta. T a r e l k i n a s įsikniaubia į p o
pierius ir šnairomis seka Muromskį
MUROMSKIS (prieidamas prie Tarelkino). Kandidai Kastoryčiau,— a, Kandidai Kastoryčiau — tai a š ! ..
TARELKINAS. O dieve mano, per tas bylas aš jūsų ir ne
pastebėjau.
MUROMSKIS. Vis plušate... Tai ar galima?
TARELKINAS. Užimtas — luktelėkit... gal malonėsit... (Ro
do jam kėdę)
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Muromskis iš lėto atsisėda ir dairosi. Tareikinas įsikniaubia
į popierius. Tyla
MUROMSKIS. Atleiskite, meldžiamasis,— gal galima būtų
stiklinaitę vandens? kažko sunku, bumą džiūsta; vis troškina.
TARELKINAS. Kodėl ne, prašom, aš tu o j... (Pakyla, į šalį)
Lyg prieš operaciją, vandenį geria. (Išeina)
MUROMSKIS (vienas). Štai kaip baigėsi! Dieve mano! vis
ką. .. viską... net briliantus!! Išeitų, kad Michailas Krečinskis
rašydamas išpranašavo...
TARELKINAS (ateina su stikline vandens). A? Piotrai Konstantinovičiau, argi mes ne jūsų paslaugoms?
MUROMSKIS (geria ir šluostosi veidą). Dėkui, labai dėkui,
TARELKINAS (sukraudamas popierius į vieną krūvą). Aš
dabar eisiu su pranešimu ir apie jus pasakysiu — tik jūs, žiū
rėkite, neilgam (į ausį), jis viską padarys — būkit ramus.
MUROMSKIS. Gerai, gerai.
TARELKINAS. Jis turi kalnus darbų. (Purtydamas popie
rius) Matote! (Eina į kabinetą)

III s c e n a
MUROMSKIS (vienas, apsilpusiu balsu). Viešpatie (apsidai
ro), kaip Danielius, įmestas į liūtų urvą24. . . štai ji, ta vilk
duobė. (Išsitraukia iš kišenės piniginę ir išima popierių) Taigi
taigi — lyg išpranašavo... (Skaito išraiškingai ir pabrėžda
mas). .. Bet būna baudžiamasis, arba žabanginis, kyšis,— jis lu
pamas iki išsekinant, iki paskutinių marškinių... (apžiūri pati
save) iki paskutinių marškinių... Jis duodamas pagal Stenkos
Razino ir Galvažudžio Solovejaus pagrįstą teoriją; ir jis gy
vuoja tankaus įstatymų miško prieglobstyje... (apžiūri aplin
kui stovinčias spintas ir skaito) įstatymų sąvadas... įstatymų
sąvadas... taigi! .. (varo toliau) naudojant žabangus ir kitokius
įnagius, teisėtvarkos vilkduobes ir meškeres... ir į tas duobes
(vėl apsidairo) patenka visi, nepaisant lyties, amžiaus ir titu
lo, proto ar kvailumo, seni ir jauni, turčiai ir elgetos...
TARELKINAS (išeina su popieriais). Prašom.
Muromskis sulanksto popierių, įsideda j piniginę ir lėtai einc
į kabinetą
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(Vienas) Ir vėl to egzekutoriaus? Ką jis čia sumanė?.. (Gal
voja) Negi aš toks kvailas — nesuprantu... bet reikia pašaukti.
(Išeina pro viduriniąstas duris)
Scena kurį laiką tuščia. Visiškai tylu

IV s c e n a
Įeina

Tareikinas,

paskui jį egzekutorius Ž i v e c a s

TARELKINAS (tęsdamas pokalbį). Nežinau, tikrai nežinau.
Maksimas Kuzmičius sakė, kad jo prakilnybei reikia tai pa
tvarkyti laikantis ekonomijos.
ZlVECAS. Aš pritariu! Ekonomijai aš pritariu! Kaip jo pra
kilnybei patiks. (Eina į kabinetą)
TARELKINAS (pastodamas jam kelią). Ne,— palaukite.
ZlVECAS. O ko?
TARELKINAS. Pas jį prašytojas.
ZlVECAS. A! tai ne mano reikalas... (Ima vaikštinėti po
kambarį) Tikrai sakau, nuo tų parangų, mielas Kandidai Kastoryčiau, vieni nemalonumai; patikėkite, vieni nemalonumai...
TARELKINAS (žvilgčiodamas į kabinetą). Tikiu, tikiu, vi
siškai tikiu.
ZlVECAS. Oho! Tik iš pažiūros gražiai atrodo — štai ran
govas! o iš esmės— tai Judas, supuvusio kiaušinio nevertas...
taip jau išeina, drauguži!
TARELKINAS (tebežvilgčiodam as į kabinetą). Tikiu, tikiu,
visiškai tikiu.
ZlVECAS. Gyventi nėr iš kol O pas juos: kiekvienas ran-?
govas turi savo vietą, niekaip neįsibrausi — tu, sako, ten, o aš,
sako, čia; visos vietos graibstyte išgraibstytos. Na, gerai. O aš,
kaip ir dera mano tarnyboje, žiūriu ir matau, kad ir jam koks
rublis nubyra; neblogai? Ir ką jūs manote? jis, bestija, taip
ir tyko progos tau ant padėklo tuziną persikų ar aviečių šven
tėms kyštelėti. Pagalvokite pats,— ir aš buvau kariškis — kas
man iš tų aviečių?.. Aš turiu vaikų, kas man iš tų avie
čių? .. Aš ne žinduolis!..
TARELKINAS (eina į kabinetą ir sustoja prieš ZivecaJ.
Gal n e .. . Jūs žinduolis. (Nueina)
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ZIVECAS (įsižeidęs). Ar a š ?.. Žinduolis!— o tu kiaulė!..
TARELKINAS (priėjęs prie kabineto durų). Jūsų prakilny
be! Egzekutorius Zivecas.
VARAVINAS (iš kabineto). Labai gerai. (Tarpdury atsisvei
kindamas su Muromskiu) Būkit tikras — jūsų bylą aš peržiū
rėsiu labai įdėmiai (nusilenkia), labai įdėmiai. (Grįžta į kabi
netą)

V

scena

M u r o m s k i s , T a r e I k i n a s ir Z i v e c a s
TARELKINAS (tyliai, Muromskiui). Na-ir ką, meldžiamasis?
MUROMSKIS. Pažadėjo.
TARELKINAS. O jūs jam viską paaiškinote?
MUROMSKIS. Taip, paaiškinau...
TARELKINAS. Ir viską atidavėte?
MUROMSKIS. Viską.
TARELKINAS. Tuomet— būkit ramus — viskas bus kuo pui
kiausiai sutvarkyta (nusilenkia) — kuo puikiausiai.
MUROMSKIS (irgi nusilenkia). Duok dieve, duok dieve.
(Eidamas į avansceną) Lyg ir palengvėjo... kad tik jai, tai
mano balandėlei, širdelei mano, būtų ramu... (Palingavęs gaU
va) Viešpatie! kokia žmogaus aklybė!.. Štai taupiau,.taupiau,
juk jai viską taupiau; ir kur viskas nuėjo... paskutiniuosius
atvežiau... tegul juos kur, tuos pinigus!.. Tebūna jie pra
keikti— per juos viskas ir išėjo. (Lėtai išeina)
ZIVECAS (Tareikinui). O dabar galima?
TARELKINAS (patenkintas). Dabar jau galima, galima.
Zivecas eina j kabinetą
VI s c e n a
Varavinas

išeina iš kabineto ir susiduria su egzekutorių
mi. T a r e i k i n a s ir Z i v e c a s

VARAVINAS. Ko jums?
ZIVECAS. Teikėtės kviesti.
VARAVINAS. A — taip; luktelėkit. Ei! Kurjeri!
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TARELKINAS (bėga prie durų). Ei! Kurjeri! Paramonovai!
Įeina P a r a m o n o v a s
VARAVINAS (rankoje laiko paketą}. Sugrąžink tą prašy
toją. Greičiau!
P a r a m o n o v a s išbėga grąžinti Muromskio
TARELKINAS (išsigandęs). Jūsų prakilnybe! Maksimai Kuzmičiau! Ką jūs?
Varavinas įdėmiai žiūri į Tarelkiną ir nejudėdamas stovi; Zivecas stebi abudu; tarpdury pasirodo M u r o m s k i s ir P a j.
ramo no vas

VII s c e n a
Varavinas,

T a r e l k i n a s, 2 i v e c a s , M u r o m s k i s
Paramonovas

ir

MUROMSKIS (Paramonovui). Ką tu ... k ą ... suklydai, drau
guži. .. ne manęs reikia.
PARAMONOVAS (stumte stumdamas Muromskį). Jo prakil
nybė teikėsi liepti!..
MUROMSKIS (švelniai). Bet ne man,— brolau, ne m an...
PARAMONOVAS. Teikitės; teikitės grįžti,— jo prakilny
bė. ..
MUROMSKIS. Tu suklydai, brolau...
VARAVINAS (pertraukdamas Muromskį). Malonėkit! Man
jūsų reikia.
MUROMSKIS (nustebęs). Manęs?l
VARAVINAS. Taip,— jūsų! Mano kabinete jūs palikote štai
šį paketą sū pinigais (rodo paketą),— ar ne taip?
MUROMSKIS (krūptelėjęs). Ar aš? .. Ne . .. A, kaipgi ne! ..
Palikau... tai yra — galbūt... atleiskite... aš nežinau... ko
jūs iš manęs norite?
VARAVINAS. Apie jūsų poelgį aš turiu pasakyti— liudi
ninkų akivaizdoje.
MUROMSKIS. Tai kas gi čia dabar? (Apsidairo) Spąstai?!
VARAVINAS. Jūs norėjote mane papirkti, ar ne taip?
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MUROMSKIS (visiškai sumišęs). Bet atleiskite; čia tikriau
siai nesusipratimas... atleiskite... atleiskite man! juk štai jis
man taip sakė. (Rodo į Tarelkiną)
TARELKINAS (irgi sumišęs). Ką jūs? Ką jūs? .. Jūsų pra
kilnybe! Prieš nukryžiuotąjį prisiekiu — jokiu būdu; niekuomet!
Aš jį pirmąkart matau...
VARAVINAS (nekreipdamas dėm esio j Tarelkiną). Žinokite,
kad aš' pinigų neimu! Jūs manęs nepapirksite! Štai jūsų pini
gai! (Meta jam ant grindų paketą) Pasiimkite! Ir nešdinkitės
su savo paskviliška byla!..
MUROMSKIS. Aš ne dėl paskviliškos bylos prašau — atleis
k ite ... (Puldamas Tarelkiną) Kas tai?— a? Kaip jūs išdrįsote...
TARELKINAS (sutrikęs). Atleiskite!— ko jūs mane čia paimiojate! Jūsų prakilnybe! ko jis mane čia painioja!?
VARAVINAS (pertraukdamas jį). Arba teikitės pasiimti
tuos pinigus, arba aš liepsiu egzekutoriui.
Zivecas puola prie pinigų; Varavinas laiko jį už rankos; Muromskis pakelia paketą
.Aš galėčiau jums taikyti pačius griežčiausius įstatymus — tik
kad jūsų amžius — galit sau eiti! (Rodo į duris)
MUROMSKIS (apčiupinėjęs paketą, išbėga į avansceną). Kas
-čia dabar? A? O kur pinigai?.. (Išvynioja paketą ir greitomis
sklaid o pinigus)
'Varavinas stovi iš dešinės pusės, Tarelkinas iš kairės, Zivecai
už Muromskio, visi labai įdėmiai žiūri į jį
VARAVINAS. Teikitės eiti, arba aš įsakysiu jus išvesti
ŽIVECAS, TARELKINAS (susižvalgę, kartu). A-ha!— va kas
MUROMSKIS (nesivaldydamas, piktai). Tai kur pinigai, a
klausiu?! Jų čia nėra! (Čiupinėja paketą) N ėra... N ėra!.. Juo
paėmė!!! Gelbėkit!! Žmonės!.. Gelbėkit!! (Kreipdamasis į Te
relkiną) Gelbė... (Nebaigia, kreipdamasis į Zivecą) Gelbėki..
a-a-a-a! (sudavęs sau per galvą) žabangai!!!
Visi jį apstoja
VARAVINAS. Eikit lauk, sakau! Aš turiu galią...
MUROMSKIS (susiėmęs už galvos ir visai nesivaldydamas
Plėšia... Muromo miškai! .. Plėšia...
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VARAVINAS (jo balsas dreba). Atsipeikėkite,— ką jūs?— At
sipeikėkite. ..
MUROMSKIS. Kas čia? .. a? (atsipeikėdamas) čia... čia. ..
plėšikauja!.. (Pakeldamas gaivą) Visiems girdint sakau — plė
šikauja!!!
VARAVINAS (Tarelkinui). Ką jis čia dabar? Jį, rodos, prie
puoliai ištinka.
TARELKINAS (sumišęs). Nieko, nieko, nieko nežinau; jūs,
Maksimai Kuzmičiau, manęs čia nepainiokite — dėl dievo mei
lės nepainiokite... aš nieko nežinau. ,
MUROMSKIS. Ir kas tokie čia (dairydamasis), visi jie —
viena gauja... (Staiga atsitiesęs) Palaukit!!! (ŽivecuiJ Veskite
mane pas valdovą!
ŽIVECAS ir TARELKINAS (apstoja jį, m osuoja rankomis ir
tildo). Sšššš... nusiraminkit... gerbiamas pone... nusiramin
kit. .. kam jūs taip? Sšššš...
MUROMSKIS (ryžtingai žengęs į priekį). Aš reikalauju...
veskite mane pas valdovą!.. Saukit žandarus!.. policininkus! ..
gatve!., be kepurės!.. Mes bendrininkai!! Mes vagys!!! (Grie
bia Varaviną už rankos ir traukia) Eime!!
VARAVINAS (nori ištrūkti). Ką jū s ... ką jūs?
MUROMSKIS (traukia jį). Eime!! Mes sulaužėm priesai
ką! .. surakinkit m us!.. Žodis ir darbas!!25 surakinkit mus vi
sus kartu (jo balsas silpsta)... pas valdovą!! aš jam pasaky
siu. .. T ėv e!.. Visų mūsų tėve... Maloningas, gailestingas...
Valdove!! (Dūsta) J ū . .. j ū . .. sų, j ū . .. sų. (Svyruoja. Tarelkinas jį prilaiko)
TARELKINAS. Piotrai Konstantinovičiau, meldžiamasis, Piot
rai Konstantinovičiau — nesijaudinkit, mes viską sutvarky
sim. ..
MUROMSKIS (bando kalbėti). J ū . . .sų... d i.. .de... ny. ..
(Meta į Varaviną paketą su pinigais ir susmunka ant Tarelkino rankų)
Pinigai pabyra ant grindų. Tyla. Varavinas stebi Muromskį. Zivecas slenka prie pinigų
VARAVINAS (varydamas Zivecą šalin). Palaukit, palaukit.. .
ŽIVECAS (skverbiasi prie pinigų). Ne, atleiskite, jūsų pra
kilnybe, atleiskite,— tai mano pareiga.
VARAVINAS (sugriebęs pinigus). Būkit malonus!
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ŽIVECAS (taip pat nusitvėręs už paketo). Būkit malonus
MUROMSKIS (nusiplėšia nuo krūtinės ordinus ir kaklarai
i j ir bloškia i V ar aviną). A-a-a... (Ant Tarelkino rankų n<
tenka sąmonės)
VARAVINAS (su azartu traukdamas paketą į save). Būk
malonus, sakau jums! Aš jums kaip viršininkas įsakau!
ŽIVECAS (taip pat traukdamas paketą į save). Tamybii
pareiga...
J i e stovi arti vienas kito avanscenoje, abiejų balsai švokšč
TARELKINAS (laikydamas ant rankų Muromskį, gailiai). P
nai, ponai,— na, vardan Kristaus... (Muromskj pusiau gule
pasodina ant kėdės)
VARAVINAS (traukdamas paketą į save). Prašyčiau...
ŽIVECAS (taip pat). Prašyčiau...
VARAVINAS. Aš turiu suskaičiuoti.
ŽIVECAS (rodydamas j jo kišenę). Jūs va čia suskaičių
k itę ...
VARAVINAS. Kaip jūs drįstate?..
ŽIVECAS. Drįstu?! Neduosiu! Ir pats turiu galią.
VARAVINAS. Ar nenutiltumėte?
ŽIVECAS. Kodėl? (Pasiekia pinigus ir sugriebia pluoštą as
nacijų)
VARAVINAS. Ką jūs darote?
ŽIVECAS. Tyliu. O kaip jūs patartumėt? (Kišasi pinic
j kišenę) Štai kaip. Ar ne?!
TARELKINAS (nutempęs Muromskį ant kėdžių, pribėga p
Varavino ir Ziveco,- šie išsiskiria). Na, ponai, ką jūs čia! —
tikrųjų, ką jūs čia?
VARAVINAS (išlyginęs paketą, numeta jį ant grindų,
vecui). Teikitės, gerbiamasis, stovėti čia,— ir nė iš vietos.
ŽIVECAS (užsisagsto visas sagas). Klausau, jūsų prakilny
būkit ramus.
VARAVINAS (Tarelkinui). O jūs nedelsdamas teikitės
šaukti policininką — ir perduoti jam prašytoją, nes jam
simaišė protas. Supratote?.. Kad jis štai čia iš egzekutori
perimtų prašytoją, pinigus ir pristatytų į jo gyvenamąją vi
TARELKINAS (maldaujamu balsu). Jūsų prakilnybe...
VARAVINAS (linguoja galvą ir šaukią). Kad pristatyt
jo gyvenamąją vietą.

TARELKINAS (Zivecui). Ivanai Andrejičiaul
2IVECAS. Tai kas, meldžiamasis, žinduolis?
PARAMONOVAS (įbėgdamas). Jūsų prakilnybe. Jo prakil
nybė ir jo šviesybė.
TARELKINAS (pritūpdamas). Dieve mano! Pasaulio pa
baiga!!
VARAVINAS (rūsčiai). Tylėt!! (ZivecuiJ Stovėkit čia,— ir
nė iš vietos!! (Puola pasitikti svarbių asmenų)
2IVECAS (pasitaisydamas mundurą, pratisai). Klausau,— aš,
meldžiamasis, išmanau tarnybą...

VIII s c e n a
Įeina s v a r b u s

asmuo

ir k u n i g a i k š t i s

SVARBUS ASMUO (pamatęs Muromskį). Ooo kas gi čia?
Kas gi čia dedasi?
VARAVINAS (išskėtęs rankas). Tiesiog keistas dalykas, jū
sų prakilnybe. Kaip iš visa ko matyti, atėjo prašytojas; kaž
kaip keistai kalba, nelabai šviesaus proto; pagal priedermę aš
jį priėmiau, ir staiga — jis palieka man štai šį paketą su pini
gais; čia pat buvo ir egzekutorius; pasiuntėm kurjerį, kad jį
sugrąžintų, ir kaip ėmiau jį barti, gal ir griežtokai...
SVARBUS ASMUO (pertraukdamas jį). Be reikalo.
VARAVINAS. Ką padarysi, jūsų prakilnybe,— nesusilaikiau.
SVARBUS ASMUO (nekantraudamasJ. Be reikalol
VARAVINAS. Jūsų prakilnybei.. pasigailėkit... apmau
du. .. Trisdešimt metų tarnauju! Ir niekas kyšininku nevadi
no. .. (Suduoda sau į krūtinę)
KUNIGAIKŠTIS. Aš , jūsų prakilnybe, suprantu jo padėtį,
ir, mano manymu, šitą prašytoją reikia visu griežtumu... (Pri
eina prie Muromskio ir jį apžiūrinėja)
SVARBUS ASMUO. Toliau?
VARAVINAS (padrąsėjęs). Ir tą pat akimirką štai čia, prie
valdininkų, jį ištiko priepuolis, pasidarė bloga...
KUNIGAIKŠTIS. E-he — juk tai tas pats kapitonas, kuris
ir pas mane buvo atėjęs.
VARAVINAS. Tas pats, jūsų šviesybe.
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KUNIGAIKŠTIS. Taip ir sakytumėt. Jis, jūsų prakilnybe
ir pas mane buvo atėjęs,— ir pas mane triukšmavo.
SVARBUS ASMUO. O kas jis toks?
KUNIGAIKŠTIS. Atrodo, kaip seniau sakydavo: Burcevas
smarkus padauža2e. .. Beje, prie Možaisko jis buvo galvon su
žeistas, žaizda sena — ir žinote, aiškiai matyti, nerišliai kalb
ir ... i r. .. (žiūri j V araviną)... i r. ..
VARAVINAS. Ir baisiai tulžingas, jūsų šviesybe.
KUNIGAIKŠTIS. Aha, tikrai!— baisiai tulžingas.
SVARBUS ASMUO. O kam čia kurjeriai pastatyti? Kar
įleidžia tiesiog iš gatvės? Kurjeri!!
Atbėga k u r j e r i s
Ką tu čia veiki?— a?
Kurjeris tyli
VARAVINAS. Žinoma, tai žioplumas, jūsų prakilnybe.
SVARBUS ASMUO. Žioplumas,— o ar tu žinai, kad žiople
mo aš nepakenčiu.
VARAVINAS. Drįstu pasakyti, kad negalėjau net pastebėt
SVARBUS ASMUO. Žiūrėti reikia.
VARAVINAS. Toks garbingas atrodo.
SVARBUS ASMUO. Žiūrėti reikia!!
VARAVINAS. Ir priėmimo diena...
SVARBUS ASMUO. Žiūrė... iki gyvo kaulo jūs man įgr
sote su šitom priėmimo dienom... Na, man jau gana tų scem
Tyla
Išneškite jį.
VARAVINAS (Tarelkinui). Išneškite
(Akimis rodo į Muromskį)

prašytoją!

Kurjer

Tarelkinas ii Paramonovas jį pakelia
MUROMSKIS (atsimerkia). J ū . .. j ū . .. j ū . .. (suduoda sa
į krūtinę) j ū . ..
SVARBUS ASMUO. Jis neblaivus? (Tarelkinui) Ar tik nu
jo neatsiduoda?
TARELKINAS (apuosto Muromskį). Atsiduoda, jūsų praki
nybe.
SVARBUS ASMUO. Kuo?
TARELKINAS (sumišęs). Ne, ne, ne. .. galiu...
SVARBUS ASMUO (nekantraudamas). Kuo?!!
r,

TARELKINAS. A-a-a-a... (sumišęs) žuvimi...
ŽIVECAS (greitomis išnyra iš už Varavino nugaros, priei
na prie Muromskio ir uostinėja). Alkoholiu, jūsų prakilnybe.
SVARBUS ASMUO. Matai. (Numojęs ranka) Neškit.
ŽIVECAS (praeidamas pro Tarelkiną, tyliai). Tai kas žin
duolis, meldžiamasis? (Vėl atsistoja ties paketu su pinigais)
M u r o m s k į išneša
VARAVINAS. Jūsų prakilnybei teikitės apklausti egzekuto
rių, kaip šio nepaprasto Įvykio liudininką.
SVARBUS ASMUO. Koks čia įvykis! Pasileido žmogus nuo
saito, atėjo ir pakėlė triukšmą; ir kas iš to? (Zivecui) Jūs čia
buvote?
ŽIVECAS (įsitempdamas). Čia, jūsų prakilnybe,— mano pa
reigos.
SVARBUS ASMUO. Žinau. Na, ir matėte, kaip čia viskas
buvo?
ŽIVECAS. Pagal pareigas visuomet turiu viską matyti.
SVARBUS ASMUO (nekantraudamas). Žinau!! Aš klausiu —
kaip tai atsitiko.
ŽIVECAS. Tai atsitiko čia, kanceliarijoje;— jo prakilnybė
teikėsi išeiti ir pareikalavo grąžinti prašytoją — ir, pabaręs jį
už pinigų davimą,— grąžino tuos pinigus numetęs ant grin
dų. .. o aš pagal pareigas atsistojau čia ir stoviu prie jų, kaip
liepia priesaika ir įstatymas.
SVARBUS ASMUO. Tai bent išdėstei, Gerai. (Varavinui)
Rodos, uolus.
VARAVINAS. Uolus, jūsų prakilnybe, uolus.
SVARBUS ASMUO. Gerai.
ŽIVECAS. Tarnaudamas kariuomenėje, aš įpratau vykdyti
vyresnybės norus, o ne savo.
SVARBUS ASMUO (pertraukdamas jį). Gerai. Tik jau baik.
VARAVINAS. O dėl paties įvykio ką teiksitės įsakyti?
SVARBUS ASMUO. Kaip visada — kaip įprasta;— tegul at
raportuoja kaip įprasta.
KUNIGAIKŠTIS. O paskui — gal ir tardymą pradėti, jūsų
prakilnybe?
SVARBUS ASMUO. Ko gero, ir tardymą,— kaip įprasta.
KUNIGAIKŠTIS. Ir visu griežtumu, visu griežtumu.
Svarbus asmuo ir kunigaikštis nori eiti
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VARAVINAS (pastodamas keliq). Jūsų prakilnybe! Jūsų
šviesybe! O pinigai? Būkit malonūs.
SVARBUS ASMUO, Ką čia pinigai,— paimkite ir prie ra
porto pridėkite.
VARAVINAS. Ne, jūsų prakilnybe, mano rankos jų nepa
lies! Teikitės juos suskaičiuoti ir užantspauduoti; niekas neži
no, kiek čia jų yra; tada aš ir mano valdiniai bent būsime
be įtarimų.
SVARBUS ASMUO. Na žinoma. Tas man patinka. (Kuni
gaikščiui) Keblus dalykas.
KUNIGAIKŠTIS. Keblus.
SVARBUS ASMUO (Zivecui). Suskaičiuok.
Zivecas skaičiuoja pinigus
O jūsų šviesybė gal teiksitės juos paimti ir pridėti prie by
los. (Nueina į kabinetą)
ŽIVECAS (suskaičiavęs pinigus, itin atsargiai deda atgal
ir laiko paketą keturiais pirštais). Tūkstantis trys šimtai pen
kiasdešimt rublių, jūsų šviesybe.
KUNIGAIKŠTIS. Gerai. Neškit pas mane; o jūs (Varavinui)
imkitės tardymo — ir visu griežtumu! (Eina j kabinetą. Zivecas
eina priekyje pinigais nešinas)
VARAVINAS (jį lydėdamas). Klausau, o pasiūlymas, kaip
teikėtės įsakyti, šitą bylą pradėti iš naujo jau parengtaą.
KUNIGAIKŠTIS. Vadinasi, tvarka. (Išeina)

IX s c e n a
VARAVINAS (galvoja). Taigi, tvarka... tik. .. man nuo toi
tvarkos kvapą gniaužia... Hm, hm. .. Tardymas?! Ko gero, dva
rininkas ir per tardymą taip pat karščiuosis! O gal iki t<
laiko ir atauš; ir jis gali ramiausiai pasakyti, kad, girdi, pini
gus per neapsižiūrėjimą aš tikrai palikau, o kad tikrasis vals
tybės tarėjas Varavinas pamanė, jog mėginau jį papirkti, a
niekuo dėtas. Gali būti ir blogiau: palikti įtartiną — dideli<
čia daikto? Aš daug ką esu palikęs — visi gyvuoja sau, ir da
sveikintis su jais reikia; baigia dienas savo tėvonijose ir mirs
ta kaip geri krikščionys, su atgaila, tarp artimųjų... Ką g
pasitrauksiu ir aš į savąją... kunigaikštišką tėvoniją... Cui
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raus fabriką pastatydinsiu — dvarininkas pabūsiu, garbingas
vardas... Suprantama, ne aukštojo rango pareigūnas —‘ bet vis
tiek garbė.

X scena
V a t a v i n a s; įeina T a r e l k i n a s
VARAVINAS (sunerimęs eina prie jo). Na! .. kaip ten?f
TARELKINAS (nusiimdamas tarantasą — šaliai ir nepagar
biai). Kur ten, jūsų prakilnybe?
VARAVINAS. Nagi ten,— pas Muromskius?
TARELKINAS (taip pat). Ten? .. Ogi nieko...
v VARAVINAS. Kas nors juk turėtų būti?
TARELKINAS. Nieko nėra! .. Jau buvo!..
VARAVINAS. Įsakyta imtis tardymo...
TARELKINAS. Imkitės ko kito — tik ne tardymo...
VARAVINAS (nesuprasdamas). Gal jums protas pasimaišė?
TARELKINAS (pakėlęs pirštų). Nuostabu!! (Varavinui į ausį)
Viskas dedasi lyg burtininkui lazdele mostelėjus.
VARAVINAS. Kas gi?
TARELKINAS (su įkarščiu). Mirė!!!I
VARAVINAS. Mirė!!?! Kas?.. Ką?! Prašytojas?!
TARELKINAS. Namo nuvežti nesuspėjo — karietoje ir mirė.
VARAVINAS. Ir mirė!!
TARELKINAS (parodo ranka). Kaip akmuo į vandenį.. .
Baigta ir užantspauduota! ..
VARAVINAS. Sššš!.. (Stabtelėdamas) Koks nepaprastas įvy
kis. .. (Iš lėto žegnojasi) Dieve duok jam dangaus karalystę.
TARELKINAS (atsidusęs). Ką gi? Dieve duok jam dangų.. .
Aš neprieštarauju... Tik man, vargšeliui, kas? .. a? (Puikuoda
mas) Kas čia viskuo rūpinosi, kas veikė? .. Kas jį iš čia (parodo
vietą) ant pečių išnešė?.. Jūs andai sakėte, kad savo amžiuje
ir pypkes kimšote, ir į krautuvę bėginėjote — na, o tokias pre
kes ar teikėtės tampyti— a?! Todėl štai ko prašyčiau: teikitės
ir mane įvertinti: ir kad nebūtų jokių ... Teikitės įvertinti...
Žingsnio iš čia nežengsiu, kol neįvertinsite!
VARAVINAS (sumišęs). Ko jūs prie manęs prikibote? Kaipgi
aš jus įvertinsiu?
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TARELKINAS (karštai). Kaip? Atleiskite!— kūdikiui aišku,
ir dar taip reikalams susiklosčius, kad ne tiktai kaip akmuo
į vandenį, bet niekur jokio kabliuko, jokio galiuko neliko!..
(Įžūliai) Pusė priklauso man...
VARAV1NAS (supykęs). Pusė... (Į šalį) Aš tave pamoky
siu! (Garsiai) Ką gi pusė, tai pusė... Sakysite, kad viską pa
darėte jūs,— aš neginčysiu.
TARELKINAS. Ne, aš ne ta prasme. Aš apie gautą sumą.
VARAVINAS (sukandęs dantis). Hm! .. gautą sumą?.. Iš
kurgi gautą?
TARELKINAS. Ogi iš velionies.
VARAVINAS (šyptelėjęs). Juokaujate — juk aš jūsų aki
vaizdoje jam viską grąžinau.
TARELKINAS. Kaip grąžinote?!!!
VARAVINAS. Ir laimė, kad nesiryžau paimti.
TARELKINAS. Bočeliai mano! Ką jūs pasakėte?!!!
VARAVINAS (ironiškai). Aš sakau: kokia laimė, kad iš
velionies pinigų nepaėmiau... a? ..
TARELKINAS (suglumęs). Nepaėmėte!! Jūs nepaėmėte!!! Ne
gali būti!.. (Puola ant kelių) Tėveliuk, jūsų prakilnybe, drauge
mano, balandėli, geradary — atleiskite... Dėl dievo meilės, at
leiskite — aš vargšas — iš neturto esu toks — aš turiu skolų —
aš nuogas — valgyti noriu...
VARAVINAS. Liaukitės, Tarelkinai,— nebūkit šiaudadvasis — stokit!., (pakelia jį) nesižeminkite. Pats pagalvokite: (su
pikta pašaipa) jei būčiau paėmęs iš jo pinigus, visą gyvenimą
neturėčiau ramybės — sąžinė užgraužtų.
TARELKINAS (atsitokėdamas). A -a— vadinasi, jūs nepaėmė
te: cha cha cha, ir todėl nepaėmėte, kad jus sąžinė užgrauž
tų. .. cha cha cha! (Prapliumpa garsiu juoku)
VARAVINAS (sukandęs dantis). Juokitės, juokitės,— kad
paskui neverktumėte! (Prieina prie jo ir sako j ausį) Net šuo
neamtelės, kaip numarinsiu... žinokite...
TARELKINAS (liaujasi). Ne,— aš nieko...
VARAVINAS (taip pat). Iš netvaraus kūno tokiu instrumen
tu sielą ištrauksiu, kad net necyptelės... (D ėbtelėjęs) Supra
tote?
TARELKINAS (suglumęs). Atleiskite — ką jū s — aš nieko...
VARAVINAS. Taigi, taigi! (Žiūrovams, švelniai ir tyliai)
E-he. Kai jis tuos pinigus paliko ant mano stalo, tarytum mane
12. T rilo g ija
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kas už rankos suturėjo- - - (Pasibaisėjęs traukiasi atgal)
paėmiau... (Pašnairavęs į Tarelkiną) Tiesiog dievas iš
jo — didi jo malonė... (Eina į kabinetą)

XI s c e n a
TARELKINAS (Vienas. Ilgokai žvelgdamas j visas k<
šalis). Štai ir bylai Nieko sau!! Kiekvienai kvailai gaivi
kia mokslo. Be to, mano išmanymu, reikia imti (ima skr
ir asilo snukin kumščiu tvoti (tvoja kumščiu skrybėl
žioply, buvai kaliausė — ir iki grabo lentos juokdarys
(Užsideda suglamžytą skrybėlę ir pasisuka j kabinetą) A!
plėšė. Visus apiplėšė! .. Sakiau, kad jis mane apiplėš, n«
nulups— ir nulupo!! (Pasisuka ir atsistoja prieš taranta
ką dabar, senasis drauge?.. A? Eisim... vėl eisim duon
darni, pliki nuogi, tik blizgučiais pasidabinę ir trypsim šen
dininkišką šokį. Maniau, šiandien pat tave skarmalų ti
parduosiu... Ne, ir to likimas nelėmė. (Užsideda tara
Ech, svajonės, svajonės! Skradžiai žemės prasmekit... 6
lazdelę, užsideda pirštines ir prieina prie avanscenos) J
būdamas... svajojau Nevskio prospektu pervažiuoti Bache
kariete; subrendęs svajojau gauti laipsnį ir ordiną su j
pasičiupti kokią juodmargę pirklio našlę — kokią paritus,
pastačius — ir jos gerais, sočiais taukais užpilti tarnybos
das ir nuoilsį. Ir čia svajojau bent kokia kapeika apsiri
juodai dienai — o likimas sako: ne! ne! ir ne! Likime,
tu mane laikai pririštą kaip nusususį šunį? Kam tu arti n
krauni saldumynus ir valgius, o mane patį marini badu?
tu mano panosėje į kito kišenę dedi pinigus, sotų gyve:
turtus? Būk prakeiktas, likime, su visais savo darbais!
pasauly teisybės, nėra ir gailesčio: stiprus engia silpną
tus apvalgo alkaną, turtingas apvagia vargšą! Imčiau aš
grasus pasauli, ir padegčiau iš visų pusių, ir paskui, už
kęs savo mundurėlį, pereičiau tavo pelenais: še tau, velni
perą. (Pasistato tarantaso apykaklę, užsisagsto ir išeina
suodam as lazdele)
Uždanga

nusileidžia

