Krečinskio
vestuvės
Trijų veiksmų komedija

VEIKĖJAI

PIOTRAS KONSTANTINYCIUS MUROMSKIS — pasiturintis Jaroslavlio
gubernijos dvarininkas, kaimo žmogus, apie šešiasdešimt metų
LIDOCKA — jo duktė
ANA ANTONOVNA ATUJEVA — jos teta, pagyvenusi moteris
VLADIMIRAS DMITRlClUS NELKINAS — dvarininkas, artimas Muromskių kaimynas, jaunuolis, atlikęs karo tarnybą; su ūsais
MICHAILAS VASttJlClUS KRECiNSKIS — stotingas vyras, taisyklingu
ir raiškiu veidu, tankiom žandenom; be ūsų; apie keturiasdešimt
metų
IVANAS ANTONYČIUS RASPLIUJEVAS — mažas, bet apkūnus žmoge
lis; apie penkiasdešimt metų
NIKANORAS SAVIČIUS BEKAS — palūkininkas
ŠCEBNIOVAS — pirklys
FIODORAS — Krečinskio kamerdineris
TIŠKA — Muromskių šveicorius
POLICIJOS TARNAUTOJAS
TARNAI
Veiksmas vyksta Maskvoje

PIRMASIS VEIKSMAS

Rytas. Muromskių svetainė. Tiesiai prieš žiūrovus — didelės du-,
rys į paradinius laiptus; dešinėje — durys j Muromskio, kairė
j e — į Atujevos ir Lidočkos kambarius. Stalas, prie kanapos,
padengtas arbatai
I scena
ATUJEVA (ateina pro duris• kairėje, pasižvalgo po kambarį
ir praveria duris į paradinius laiptus). Tiška! ei, Tiška!
TIŠKA (už kulisų). Tuoj, ponia! (Ateina su livrėja, plačiu
geltonu petraiščiu, nesišukavęs ir kiek išgėręs *)
ATUJEVA (ilgai į jį žiūri). Koks snukis!..
Tyla
Kodėl nesišukavęs?
TIŠKA. Kaipgi ne, Ana Antonovna, šukavausi.
ATUJEVA. Ir snukio neprausei? ..
TIŠKA. Kaipgi ne, prausiau, tikrai prausiau. Kai tik liepė
te, kad prausčiau, tai visada ir prausiu.
ATUJEVA. Vokietis varpelį atnešė?
TIŠKA. Atnešė, ponia, atnešė.
ATUJEVA. Duok šen ir atnešk kopėčias.
Tiška neša varpelį ir kopėčias
O dabar klausyk. Tu gi žioplas: kažin ar ką suprasi.
* Autoriui atrodo būtina pasakyti, kad šiaip jau peiktina Tiškos
būsena toli gražu nereiškia, kad jis labai girtas, o šitai, deja, dažnai
vaidinama ir scenoje; tai tiktai toks malonus organizmo nusiteikimas,
kuris pasireiškia gyvu noru atlikti savo priedermes,— nors pasitaiko,
kad to vaisiai būna kartūs,— kalbos melodingumu, vos pastebimu pu
siausvyros ieškojimu, o svarbiausia, nesudrumsčiama dvasios ramybe,
priešinga Anos Antonovuos ūmumui ir blaiviam irzlumui.
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TIŠKA. Atleiskite, ponia, kaip tai nesuprasiu? Aš viską su
prantu, ką jūsų malonybė sakote.
ATUJEVA. Jei atvažiuos ponia, skambink du kartus.
TIŠKA. Klausau, ponia.
ATUJEVA. O jei ponas, žvangtelėk vieną karią.
TIŠKA. Klausau, ponia.
ATUJEVA. O jeigu šiaip kokia ponia ar moteris — visai ne
skambink.
TIŠKA. Galima, ponia.
ATUJEVA. Jeigu krautuvininkas ar koks pirklys, irgi ne
skambink.
TIŠKA. Ir šitaip, Ana Antonovna, galima.
ATUJEVA. Supratai?
TIŠKA. Supratau, ponia, labai supratau. . . O pranešinėti jau
neliepsite?
ATUJEVA. Kaip nepranešinėti? būtinai pranešinėk.
TIŠKA. Tai sakote, pirmiau sužvanginti, o paskui pranešti?
ATUJEVA. Na ir žioplys! Tikras žioplys! Kaip galima, žiop
las daikte, pirmiau skambinti, o paskui pranešti!
TIŠKA. Klausau, ponia.
ATUJEVA. Na, lipk ir kalk.
Tiška, paėmęs plaktuką ir varpelį, lipa kopėčiomis
Pakaks... Štai čia!
TIŠKA (pridėjęs vinį Ir varpelį prie sienos). Šičia?
ATUJEVA. Aukščiau.
TIŠKA (dar palypėjęs). Šičia?
ATUJEVA. Sakyta, kad aukščiau.
TIŠKA (staigiai kilsteli ranką aukštyn). Šičia?
ATUJEVA (skubinai). Na, n a . .. kur dabar?.. Žemiau!
TIŠKA (nuleidžia ranką). Šičia?
ATUJEVA (ima pykti). O dabar aukščiau! Zemiaul! Aukš
čiau!!! Žemiau!! Dieve tu mano! Tai ką, tu žioply, žmonių kal
bos nesupranti? ..
TIŠKA. Atleiskite, kaip tai nesuprantu! .. Aš suprantu, aš,
ponia, labai suprantu.
ATUJEVA (nekantraudama). Ką čia tauški? . .
TIŠKA (nuima varpelį ir atsisuka į Atujevą). Aš, ponia, dėl
to, kad, kaip jūs teikiatės sakyti, jog aš nesuprantu, tai aš,
ponia, labai ir labai suprantu.
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ATUJEVA. Na, ar kalsi, ar nekalsi?
TIŠKA. Kaip jūsų malonybė įsakyti teiksis.
ATUJEVA (netekusi kantrybės). Aaa-ak tu dieve m ano!..
Su tavim kantrybės pritrūksil tu girtas!!!
TIŠKA. Pagailėtumėte. Aš, ponia, tik sakau, kad jūs teikiatės sakyti, jog aš nesuprantu.,. o aš, ponia, jūsų malonybę
labai suprantu.
ATUJEVA (sukryžiuoja rankas). Ak tu, galvažudy, juokus
su manim kreti, ar ką ? .. Tu tyčia užlipai pataukšti... a?
Kalk! ..
TIŠKA. Kur, jūsų malonybe...
ATUJEVA (visiškai netenka kantrybės ir trepteli koja). Kalk,
galvažudy, kalk, kur nori... na, palauk tu man, palauk, girtas
daikte, dar susilauksi: geruoju čia tau nesibaigs.
TIŠKA (nedelsdamas smeigia vinį kur pakliuvo ir iš visų
jėgų kala). Aš suprantu... aš labai... jūsų malonybe... ger
biamoji ponia... Ta ta ta... uuuch!!! (Virsta nuo kopėčių; jos
krenta)
Triukšmas. Atbėga t a r n a i
ATUJEVA (šaukia). Dieve m ano!.. Viešpatie!.. Dar spran
dą nusisuks.
TIŠKA (atsistojęs, šypsosi). Tai kad ne, meldžiamoji.
Tarnai pastato kopėčias ir pritvirtina varpelį

II s c e n a
T ie

patys

ir M u r o m s k i s, ateina pro duris iš dešinės,
apsivilkęs chalatu, su pypke

MUROMSKIS. Kas yra? Ką čia darote?
ATUJEVA. Nieko nedarome. Tiška vėl girtas.
MUROMSKIS. Girtas?
ATUJEVA. Taip! Kaip sau norit, Piotrai Konstantinyčiau:
jis visiškai prasigėrė.
TIŠKA. Atleiskite, meldžiamasis Piotrai Konstantinyčiau!
Ponia teikiasi sakyti: girtas. Kur čia tau girtas? Jei būčiau
girtas, tai, nuo tokio griozdo nuvirtęs, kaip galėčiau atsistoti
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ant kojų?.. Pradėjau, gerbiamas pone, vinį į sieną varyti, už
simojau ir mane kaip suktelėjo.
MUROMSKIS (žiūri į fį ir linguoja galvą). Suktelėjo, ėmė
tave ir suktelėjo?.. Marš, stuobry, į savo vietą.
Tiška

labai atsargiai išeina; t a r n a i

išneša kopėčias

III s c e n a
M u r o m s k i s ir A t u j e v a
MUROMSKIS (žiūri išeinančiam Tiškai įkandin). Aišku, gir
tas. ., O ko čia toks šurmulys?
ATUJEVA. Varpelį kabinome.
MUROMSKIS (sunerimęs). To betrūko! Varpelį! Kur? kam?..
(Pamatęs pakabintą varpelį) Čia dabar? varpelį? svetainėje! ..
ATUJEVA. Aha.
MUROMSKIS. O kam gi?l svetainėje aliarmą kelti?..
ATUJEVA. Dabar visur taip.
MUROMSKIS. Atleiskite, bet juk tai kvaila! velniai žino
kaS!.. E, ką ir kalbėti!.. (Vaikšto) Imk tu, žmogau, ir su
prask. .. Kiekvieną kartą liežuvį įsikąsi!..
ATUJEVA. Na, užteks, meldžiamasis, niekus paistyti! Kam
tą liežuvį kandžiotis?.. Atleiskite, čia jau mano reikalas: aš
geriau žinau, kaip namus sutvarkyti.
Tyla. Muromskis vaikšto po kambarį. Atujeva geria arbatą
Piotrai Konstantinyčiau! Reikės vakarėlį surengti.
MUROMSKIS (sustojęs priešais Atujevą). Vakarėlį? kokį va
karėlį? Apie kokį vakarėlį jūs kalbate?
ATUJEVA. Apie tokį kaip ir visi. Tarsi nežinotumėte! na,
baliuką, ar kaip čia pasakius... kaip andai buvo.
MUROMSKIS. Bet jūs man sakėte, kad tai paskutinis kar
tas, kad daugiau nereiks.
ATUJEVA. Reikia, Piotrai Konstantinyčiau, būtinai reikia:
padorumas, aukštuomenė reikalauja.
MUROMSKIS. Geras diegas— ta jūsų aukštuomenė: reika
lauja! .. Kad ji skradžiai žemę prasm egtų... reikalauja!.. iš
ko? ar iš manęs reikalauja? .. Pakaks, gerbiamoji, beždžioniau
ti! Ko jūs čia kaip kuoktelėjusi?
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ATUJEVA. Aš kuoktelėjusi?..
MUROMSKIS. Taigi! Atitempėte mane į Maskvą, ir prasi
dėjo visokios pramogos, baliai ir baliai, tuščias pinigų švais
tymas, pažintys... lakstymas, tarškėjimas! .. Visus namus apvertėt aukštyn kojomis; mano pasiuntinį Petrušką — geras bu
vo berniūkštis — kaip šarką aptaisėte. Šitą kvailį Tišką, kurpių,
į šveicorius pakėlėte, kažkokia marška apsiautėte; štai (rodo
į varpelį) varpų prikabinėjote! taip ir gaudžia visas namas! ..
ATUJEVA. Aišku, gaudžia! Aš jums dar kartą sakau, ger
biamasis: visur taip...
MUROMSKIS. Meldžiamoji! žinokite, kad žmonės daug kvai
lysčių prasimanę — visko nesurinksite! .. O čia ką pastatėte!
(rodo į vazą su kortelėmis) kokį uzboną? ir kokią naudą čia
kraunate?
ATUJEVA. Ar čia? .. Vizitines korteles.
MUROMSKIS (palingavęs galvą). Vardinis patarškų ir ple
pių sąrašas...
ATUJEVA. Ar vizitinės kortelės?
MUROMSKIS. Plevėsų, pasaulio perėjūnų, žmonių, kurie
kaip kokie čigonai kiaurą dieną slankioja iš vienų namų į ki
tus ir nešioja visokį purvą, tik ne batais, o liežuviais.
ATUJEVA. Bet juk tai aukštuomenė?!
MUROMSKIS. Taigi!
ATUJEVA. Cha cha cha! ir juokinga, ir graudu!..
MUROMSKIS. Ne! tik graudu.
ATUJEVA. Ko gi jūs, Piotrai Konstantinyčiau, visus prie
savęs taikote: aukštuomenės jūs nepažįstate!
MUROMSKIS. Ir nenoriu pažinti!
ATUJEVA. Jūs visą amžių savo Strešniove tūnojote.
MUROMSKIS. Tūnojau, gerbiamoji, tūnojau. Nesiskųskite;
iš mano tūnojimo baliukus rengiate.
ATUJEVA. Tai jūsų pareiga, gerbiamasis.
MUROMSKIS. Balius rengti?
ATUJEVA. Jūsų pareiga.
MUROMSKIS. Balius rengti?!!
ATUJEVA. Jūsų duktė — nuotaka!
MUROMSKIS. Kviesti žmones. (Mostaguoja rankomis) Čio
nai! Čionai! .. O jie, geradariai, sulėks, apvalgys, apgers ir
paskui mus visus tik apjuoks! ..
ATUJEVA. Tai gal su mužikais derėtis geriau?
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MUROMSKIS. Geriau. Kai su mužiku deriesi, tai naudos
būna arba man, arba jam, kartais — ir abiem. O kokia nauda
iš to jūsų skambaliojimo?
ATUJEVA. Nedera gyvenime tik naudos vaikytis.
MUROMSKIS. Nedera? .. Reikia!
ATUJEVA. Mes ne ubagai.
MUROMSKIS. Tai būsim ubagai... (Numojęs ranka) E, ką
čia su jumis kalbėti!
t N•
ATUJEVA. O jums verčiau nulįsti į kokį užkampį ir trū
nyti pelkėje su keistuoliais!
MUROMSKIS. E, meldžiamoji, jie tokie pat keistuoliai kaip
ir mes.
ATUJEVA. Nežinau, nežinau. Prisikentėjau nuo jų per aną
balių! Jūsų Stepanida Petrovna tokį kyką užsimaukšlino... pati
stora, sėdi ant sofos, į patį vidurį įsispraudė. Kai tik mesiu
akį, tai širdį taip ir maudžia, taip ir maudžia! ..
MUROMSKIS. Ką? ji buvo dailiai apsirengusi; ji padori
moteris.
ATUJEVA. Kas iš to, gerbiamasis, kad padori? To niekas
neklausia... Dailiai apsirengusi! .. Visi tik ir klausinėja, kas,
girdi, ji tokia. Nors imk ir skradžiai žemę prasm ek...
MUROMSKIS. Kas čia blogo, jei klausia, kas ji? Nieko
blogo nematau. O bloga štai kas: mergaitė dar jauna — o ko
ji mokosi? ką girdi? Išeina dvyliktą valandą iš miegamojo —
ir pradeda vizitines korteles pašyti... Štai tau ir užsiėmimas!
O paskui: zylioja po miestą; tai į teatrą, tai į balių. Ar čia
gyvenimas? Ką jūs iš jos darote? ko mokote? a? kad vėjavaikė
išaugtų? šypt vypt, koman vu porte vu? *
ATUJEVA. O kaip, jūsų manymu, reikia ją auklėti? Ko
mokyti?
MUROMSKIS. Darbo, meldžiamoji, tvarkos.
ATUJEVA. Tai pasamdykite vokietę.
MUROMSKIS. Kad savo namuose šio to išmoktų...
ATUJEVA. Suomę!
MUROMSKIS. Ūkio darbų...
ATUJEVA. ū k v e d ę l.. kekšę!!
* Commenl

(Prane.)
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vous

portez-vous?

— Kaip jūs gyvenate?

MUROMSKIS (skėstelėjęs rankomis). Atleiskite, gerbiamo
ji! ..
ATUJEVA. Ką? teisybė akis spigina?.. taigi, taigi. Pasaky
kite man tiesiai ir aiškiai: ar norite, kad rengtume vakarėlį,
ar ne?
MUROMSKIS. Nenoriu!
ATUJEVA. Tai aš savo pinigais surengsiu: ir pati turiu
iš ko!
MUROMSKIS. Galite rengti! Aš jums ne viršininkas!
ATUJEVA. Negi dėl jūsų kaprizų mergaitė taip ir tūnos
kampe, be kavalierių. Jums kad tik jokių išlaidų nebūtų! Be
išlaidų, gerbiamasis, mergaitės už vyro neišleisi.
MUROMSKIS. Na jau, na! .. žiūrėk, kokios nesąmonės gal
voje įsiveisė: be išlaidų mergaitės už vyro neišleisi! Gerbia
moji! kuomet mato, kad mergaitė kukli, iš gerų namų ir dar
su kraičiu,— padorus žmogus ir taip ją ves; o su išlaidomis
ir su jūsų pasibimbinėjimais taip išleisi, kad paskui verkti
reikės.
ATUJEVA. Tai ką, jūs norite ją iškišti kokiam kaimo bai
dyklei?
MUROMSKIS. Ne baidyklei, gerbiamoji, o solidžiam žmo
gui. ..
ATUJEVA (jį nutraukdama). Taigi, kad tasai solidus žmogus
kaime ją ir numarintų? Tai imkite ir per prievartą išleiskite,
suriškite rankas, kojas...
MUROMSKIS. Meldžiamoji, atsipeikėkite.
ATUJEVA. Ką-ą? . .
MUROMSKIS. Oro, oro įkvėpkite! ..
ATUJEVA. Ką jūs čia dabar, gerbiamasis...

IV s c e n a
Tie

patys

ir L i d o č k a, išsipuošusi, prieina prie tėvo

LIDOCKA. Sveikas, tėtuši!
MUROMSKIS (pagyvėjęs). Na, štai ir ji. Gražuolėle tu ma
no! (Paliečia rankomis jos galvą ir pabučiuoja) Lepūne!
LIDOČKA (prieina prie tetos). Sveika, tetule!
MUROMSKIS. Na, ką veikei, su kuo vakar šokai?
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LIDOCKA. Ak tėtuši, jų labai daug!..
ATUJEVA. Mazurką su Michailu Vasiljevičium!
MUROMSKIS. Su Krečinskiu?
LIDOCKA. Taip, tėveli.
MUROMSKIS. Atleiskite, meldžiamoji! ar ne laikas jam būtų
baigti.
ATUJEVA. Kodėl?
MUROMSKIS. Na, žmogus nebejaunas: juk jam, ko gero,
apie keturiasdešimt.
ATUJEVA. Kas jums sakė? trisdešimt su trupučiu.
LIDOCKA. O kaip gerai jip šoka!., tiesiog stebuklas!.,
ypač valsą.
ATUJEVA. Ir koks žavus.
MUROMSKIS. Nežinau, dėl ko jums taip patinka tas Krečinskis. Aišku, stotingas vyras,— malonus žmogus; beje, sako,
kortomis kaip lošia!
ATUJEVA. Žinote, tėtuši, visko, ką žmonės šneka, nesuklausysite. Tai vis tas jūsų Nelkinas prizirzė. O iš kur jis
žino, kur jis lankosi? Ir kas dabar nelošia? Dabar visi lošia.
MUROMSKIS. Žiūrint kaip kas lošia. Štai Nelkinas kortų
j rankas neima.
ATUJEVAS. O jums Nelkinas patinka! Bet jeigu jūs jį žmo
nėse pamatytumėte, tai, manau, kitaip kalbėtumėte. Viena gė
da! Kad ir vakar: išsirūpinau jam kunigaikštienės kvietimą —
nusitempiau į balių. Atvažiavo. Ir ką jūs manote? Nulindo į
kampą ir riogso, spokso nelyginant žvėris: nieko nepažįsta.
Štai ką reiškia kaime tupėti!
MUROMSKIS. Ką padarysi! drovus žmogus, nedaug ko ma
tęs. Tai ne yda. .
ATUJEVA. Yda ne yda, bet aukštuomenėje jam ne vieta.
It jis ne bet ką, o Lidočką valso ištemps! Šoka prastai, ims
ir pasitėkš su ja įsismaginęs,— visiems bus gėda!
MUROMSKIS (pyktelėjęs). Jūs p a ti... taip plačiai užgrie
busi. .. Kad nepasitėkštumėte įsismaginusi...
ATUJEVA. Aš tai nepasitėkšiu.
MUROMSKIS (išeidamas). Žiūrėkite, kad jūs savo aukštuo
menėje neapsijuoktumėte.
ATUJEVA. Ir neapsijuoksiu!
MUROMSKIS (išeidamas). Taigi, taigi, neapsijuoksite.
ATUJEVA. Neapsijuoksiu... neapsijuoksiu.
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V

scena

T o s p a č i o s , be Muromskio
LIDOCKA. Kam jūs, tetule, tėtušį vis pykdote!
ATUJEVA. Negaliu, tikrai negaliu! Jam tas Nelkinas pa
tinka!
Tyla
Lidai o ką tu mazurką šokdama kalbėjai su Krečinskiu? Judu
apie kažką daug šnekučiavotės?!
LIDOCKA (nedrąsiai). Taip, tetule.
ATUJEVA. Prancūziškai?
LIDOCKA. Prancūziškai.
ATUJEVA. Ai, kaip mėgstu! Pati nelabai graibausi, bet bai
siai mėgstu. Na, o kaip tu dabar, supranti?
LIDOČKA. Taip, tetule, suprantu!
ATUJEVA. O kaip jo — ar gera tarsena?
LIDOCKA. Taip, labai gera.
ATUJEVA. Jis tiesiog puikiai sugeba ir kalba taip greitai
greitai, tiesiog pilte pila! Kaip jis ten sako: p a r b 1e u *, la
bai gražiai! O kodėl tu, Lidočka, niekuomet nesakai p a r b 1e u?
LIDOCKA. Ne, tetule, kartais sakau.
ATUJEVA. Labai jgerai! Tik ko tu tokia paniurus?
LIDOCKA. Tetule, aš net nežinau, kaip jums pasakyti...
ATUJEVA. Ką, mieloji, ką?
LIDOCKA. Tetule! jis vakar man pasipiršo.
ATUJEVA. Kas? Krečinskis? Nejaugi? Ir ką jis tau sakė?
LIDOCKA. Patikėkite, tetule, man gėda... bet jis sakė, kad
mane taip myli l .. (Sustoja)
ATUJEVA. Na, o tu ką jam sakei?
LIDOCKA. Ak tetule, aš nieko negalėjau pasakyti... aš
tik paklausiau: ar tikrai jūs mane mylite?
ATUJEVA. O ką dar?
LIDOCKA. Daugiau nieko negalėjau pasakyti.
ATUJEVA. Taigi, taigi, aš mačiau, kad tu tik kaspiną glam
žei. Ką gi? Nejau tu jam daugiau nieko ir nepasakei? Juk aš
tau kalbėjau, ką reikia sakyti.
* Po velniais! (Prane.)
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LIDOCKA. Taip, tetule, aš jam pasakiau: p a r l e z
t a n t e e t a p a p a *.
ATUJEVA. Na, matai. Gerai padarei, Lidočka.

a ma

Tyla
LIDOČKA. Ak tetule, taip noriu verkti.
ATUJEVA. Verkti? O ko? Argi jis tau nepatinka?
LIDOČKA. Ne, tetule, labai patinka. (Apkabina ją už kaklo
ir verkia) Tetulyte, miela tetulyte! aš jį myliu! ..
ATUJEVA. Ūžteks, drauguže, užteks! (Šluosto nosine jos
akis) Ką gi? Jis nuostabus žmogus... kokios pažintys.. . Rodos,
jis visus pažįsta?
LIDOČKA. Visus, tetule, visus; su visais pažįstamas; ba
liuje jis visus pažinojo... Aš tik tėtušio bijau: jisai jo ne
mėgsta. Vis sako, kad tekėčiau už Nelkino.
ATUJEVA. Tauškalai, drauguže mano. Juk tavo tėvas nori
Nelkino todėl, kad jis kaimynas, gyvena kaime, dvarai greta,
kaip sakoma, vaga prie vagos: todėl jis ir nori Nelkino.
LIDOČKA. Tėtušis sako, kad jis labai geras.
ATUJEVA. Ko jam būti negeram! Mieloji, pasauly taip jau
yra: kas kvailas, tas ir geras; kas neturi dantų, tas uodega
vizgina... O jei ištekėsi už Krečinskio — kaip jis namus su
tvarkys, kokie žmonės lankysis! .. Jo skonis nuostabus...
LIDOČKA. Taip, tetule, nuostabus! ..
ATUJEVA. Kaip jis mūsų soliterą 1 įtaisė — tiesiog puiku!
Dulkėjo daiktas tėvo dėžutėje; o dabar, kas tik pamato,— at
sigėrėti negali... Aš pakalbėsiu su tėvu.
LIDOČKA. Jis sakė, tetule, kad jam reikia išvažiuoti iš
Maskvos.
i
ATUJEVA. Ar greitai?
LIDOČKA. Šiomis dienomis.
ATUJEVA. Ilgam?
LIDOČKA. Nežinau, tetule.
ATUJEVA. Tai tikriausiai jam reikia greitai atsakyti.
LIDOČKA fa(sidususi). Taip, būtinai reikia.
ATUJEVA. Na, tai aš pakalbėsiu su tėvu.
LIDOČKA. Tetule, ar ne geriau, jeigu jis pats? Jūs žino
te, koks jis apsukrus, protingas, malonus... (Susimąsto)
* Pakalbėkite su mano teta ir tėvu (pranc.j.
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ATUJEVA (įsižeisdama). Na, daryk, kaip nori. Juk aš tau
ne motina.
LIDOCKA. Tetule, ką jūs čia dabar? Nepalikite manęs. Jūs
man — ir motina, ir sesuo, jūs m an—diskas! Jūs žinote, kad
aš jį myliu... (bučiuoja ją) kaip aš jį myliu... (Sustoja) Ak
tetule, koks nuostabus žodis — myliu!
ATUJEVA (šyptelėdama). Na, pakaks, pakaks.
LIDOCKA. A š nė pati nežinau, kas su manim darosi. Mano
širdis taip plaka, taip plaka, o staiga ima ir stabteli. Pati ne
žinau, ką tai reiškia.
ATUJEVA. Nieko, drauguže mano, praeis... Štai, rodos,
ir tėvas ateina. Mes tuoj pat viską sutvarkysim.

VI s c e n a
T o s p a č i o s ir M u r o m s k i s
MUROMSKIS. Ir ką jūs pasakysit? Tas jūsų Michailas Vasiljičius nori nusitempti mane į arklių lenktynes. Ką aš ten
veiksiu? Ristūnų nemėgstu.
ATUJEVA. Na ir kas. Nors žmonių pamatysite.
MUROMSKIS. Kokių žmonių? važiuojam arklių žiūrėti, o ne
žmonių.
ATUJEVA. Matote, Piotrai Konstanlinyčiau, jūs nieko ne
išmanote! Ten dabar visas bomondas *.
MUROMSKIS. Kad jis prasmegtų, tas jūsų bomon... (Smar
kiai žvangteli varpelis) Oi! .. Kad tave kur velniai! tikra dievo
rykštė! Aš tam Tiškai rankas išsukinėsiu: kantrybės trūksta.
Meldžiamoji, aš jums sakau (rodydamas j varpelį), teikitės tuos
skambalus nukabinti.
ATUJEVA. Negalima, Piotrai Konstantinyčiau, kaip sau no
rite, bet negalima: visuose namuose taip.
MUROMSKIS (šaukia). Ką jūs čia dabar iš tikrųjų! Neno
riu, ir viskas!
ATUJEVA. Ak tėtuši, ko jūs šaukiate? Viešpatie! (Rody
dama į duris, tyliai) Bent jau svetimų žmonių pasigėdytumėte.
Muromskis apsidairo
* Be a u m o n d e — rinktinė aristokratiška publika (pranc.).
2. Trilogija

(
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VII s c e n a
T ie

patys

ir N e 1 k i nas ; įeina, nusilenkia ir spaudžia
Muromskiui ranką

MUROMSKIS. Tai kurgi jūs, Vladimirai Dmitričiau, buvot
dingęs? Aš jūsų net ir pasiilgau.
NELKINAS. Matote, Piotrai Konstantinyčiau (mosteli ran
ka), visai įsilėbavau: tik baliai ir baliai... (Žvilgtelėjęs į duris)
Na, Ana Antonovna, kokį šaižų varpelį pakabinote... oho!..
MUROMSKIS. Na matote: ne aš vienas taip sakau.
NELKINAS. Beje, Piotrai Konstantinyčiau, štai kas: vakar
baliuje, pas kunigaikštienę, irgi tas p a t... (gręžteli galvą) lipu
laiptais... viskas apšviesta, matytumėte, kaip vidurdienį; tuo
se namuose aš pirmą kartą; tarnų aibės— visi galionuoti.. / l i 
pu laiptais ir dairausi: kur, manau sau, eiti? Ir kad žvang
telės man ties pat ausim, tarsi karštu vandeniu apipylė! Nė
pats nepajutau, kaip kojos į svetainę nunešė.
ATUJEVA. Todėl jos ir gerai nunešė...
MUROMSKIS (pertraukdamas). Sakau jums, gerbiamoji, kad
šitais varpais mane iš namų išvarysite.
NELKINAS. Tai ką, Piotrai Konstantinyčiau, kada važiuo
jate į Strešniovą?
ATUJEVA. Visai nevažiuojame, meldžiamasis! Nebent po
Užgavėnių, dabar — ką ten kaime veiksi?
MUROMSKIS. Žiūrėk tu man! Ką kaime veiksi? Imk tu ir
susišnekėk su jom !.. Prieš vasarą, meldžiamoji, reikia kai
ką patvarkyti — mėšlą išvežti: be mėšlo ir baliukų nekelsite.
ATUJEVA. Tai ką tas jūsų Ivanas Sidorovičius veikia? Ne
jaugi jis net mėšlo į vežėčias negali pakrauti?
MUROMSKIS. Negali.
ATUJEVA. Nežinau — net keista, tikrai keista... Nejaugi
pats dvarininkas turi mėšlą krauti?
MUROMSKIS. Turi.
ATUJEVA. Malonus užsiėmimas!
MUROMSKIS. Todėl visi ir nuskurdo.
ATUJEVA. Dėl mėšlo?
MUROMSKIS. Taip, dėl mėšlo.
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ATUJEVA. Cha cha cha! Piotrai Konstantinyčiau, jūs nors
kitiems to nesakykite, meldžiamasis: užjuoks.
MUROMSKIS. Man, meldžiamoji, visai nerūpi, k ad ...
Taip pat žvangteli varpelis. Visi krūpteli. Muromskis atsilošia
ir surinka dar garsiau
O i!.. Tėve dangiškasai! Iš proto gali išvaryti. Taip gyventi aš
negaliu... (Prieidamas prie Atujevos) Supraskite, meldžiamoji,
taip gyventi aš negaliu! Tai ką, jūs mane numarinti įsigeidė
te? ..
VIII s c e n a
T i e p a t y s ir K r e č i n s k i s , žvitriai įeina, dabitiškai ap-s
sirengęs, su lazdele, geltonomis pirštinėmis, rytiniais lako ba
tais
KREČINSKIS. Piotrai Konstantinyčiau, labas rytas! (Pasisu
ka j moteris ir nusilenkia) M e s d a m e s * ! (Prieina, spaudžia
joms rankas)
NELKINAS (stovėdamas atokiai, į šalį). Žiūrėk! nespėjo pra
švisti, ir jau čia...
Krečinskis gestikuliuodamas kažką pasakoja ir brūžčioja ko
jomis
Juokdarys, tikras juokdarys. Ką padarysi? linksmina, patinka...
Moterys juokiasi
Na! Ko gi n e ! .. O moterys! Kiek joms tereikia? geltonos pirš
tinės, lako batai, kad žandenos stovėtų kaip nuveltos, kad kuo
daugiau taukštų!
Krečinskis eina j kampą, pasideda skrybėlę ir lazdą, nusiima
pirštines ir tylomis linkteli Nelkinui
Ak Lidija, Lidija! (Atsidūsta)
KREČINSKIS (rodydamas į varpelį). Ana Antonovna! o kam
jūs tokį varpą pakabinote? Negi sueigoms šaukti?..
ATUJEVA (nedrąsiai). Sueigoms? kokioms sueigoms?
KREČINSKIS. Pernelyg jau garsus.
Mano ponios (piane.).

MUROMSKIS (eina prie Krečinskio ir ima // už rankos).
Meldžiamasis, Michailai Vasiljičiau! geradary mano! dėkui, iš
visos širdies dėkui! (Aiujevai) Na ką, Ana Antonovna, a? Aš
ir pats jaučiu, kad per daug garsus.
KREClNSKIS. Kas?
MUROMSKIS. Atleiskite! kaip tai kas? Ogi šitas velnio
rauplė! ligą įvarė. Tikras sueigos varpas. Tartum sueigą rei
kėtų sušaukti.
KREClNSKIS (eina prie varpelio, kiti paskui į į ir žiūri).
Taip, didelis, per didelis... A! ir jis su spyruokle, a m a r t e a u *... žinau, žinau!
NELKINAS (į šalį). Kur tu apie varpus nenutuoksi: čia ta
vo sritis.
ATUJEVA (tarsi pritardama). Jį man vokietis padarė.
KREClNSKIS. Taigi, taigi, visai puikus varpelis; tik jį rei
kia apačion, prie laiptų... reikia apačion.
MUROMSKIS. Na, matote! lyg kalnas nuo pečių būtų nu
slinkęs. .. (Praveria duris į laiptus) Ei tu, Tiška, marška! Tuš
čios varpinės varpininke! eik šen! ..
Ateina T i š k a
Eik šen! nuimk tą galvažudį!
Tiška nukabina varpelį ir išneša
KREClNSKIS (nė kiek nesivaržydamas). Lidija Petrovnal
kaip jūs pailsėjote po vakarykščio baliaus?
LIDOCKA. Man kažko galvą skauda.
KREClNSKIS. Juk nuostabu, kaip buvo linksma!
LIDOCKA. Ak, nuostabu, kaip linksma.
KREClNSKIS (guviai). Na, Piotrai Konstantinyčiau, o Lidi
ja Petrovna kokia buvo gražutė, kokia šviežutė ir kokia mei
lutė. .. tiesiog atsigrožėti negalėjai!
LIDOCKA (kiek sumišusi). Michailai Vasiljičiau! liaukitės:
juk jūs pats save giriate.
MUROMSKIS. Kaip tai save?'Se tau !..
LIDOCKA. Žinoma, tėveli! Juk Michailas Vasiljičius visą
mano tualetą apgalvojo. Mudvi su tetule į jį patarimo krei
pėmės.
* Su plaktuku (pranc.).
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MUROMSKIS. Ką lu pasakysi? nejaugi? Na, meldžiamasis,
kaipgi jūs viską spėjate? Ir visus reikalus tvarkote, ir visus
niekniekius išmanote!
KREClNSKIS. Ką beveiksi, Piotrai Konstantinyčiau! toks
jau talentas. O dabar gal teiktumėtės į kiemą: apsvarstyti dar
vieno mano talento. (ima Muromskj už parankės)
MUROMSKIS. Kas atsitiko? Ko j kiemą?
KREClNSKIS (meilindamasis). Negi užmiršote?
MUROMSKIS. Tikrai nežinau.
KREClNSKIS. Aš ir tualetus rekomenduoju, ir kitko neuž
mirštu. Buliuką prisimenate?
MUROMSKIS. A, taip, taip! Na ką gi? Ar iš kaimo atvedė?
KREClNSKIS. Taip, jis jau čia. Jau koks pusvalandis jūsų
kieme šėlsta.
MUROMSKIS (ima kepurę). Tikrai smalsu žvilgtelėti.
KREClNSKIS. M e s d a m e s , mes tuojau... (Familiariai paima Muromskj už parankės ir išsiveda)

IX s c e n a
A t u j e v a, L i d o č k a ir N e i k i n a s'
ATUJEVA (rodydama į išeinantį Krečinskj). Štai, Vladimi
rai Dmitričiau, tikras aukštuomenės žmogus! .. C h a r m a n t ,
charmant*.
NELKINAS. Taip, jis žmogus... apsukrus, linksmas... Bet
gero apie jį nedaug girdėti.
ATUJEVA. Kur, meldžiamasis, girdėti? iš kokios skylės gir
dėti?
NELKINAS. Sako, baisus kortininkas.
ATUJEVA (su apmaudu). Na o jūs, meldžiamasis, pabodote
man savo pasakomis... atleiskite. Be mieste surinktų paskalų,
iš jūsų nieko kito neišgirsi. Maskvos jūs nepažįstate: tai, ką
tik išgirstate, tą ir plepate. Jūs dar jaunas: turite kalbėti ap
galvodamas, ir pažintis, reikia rinktis. Na, su kuo jūs anądien
teatre sėdėjote? Kas jis toks?
NELKINAS. Nieko ypatingo, Ana Antonovna, vienas čio
nykštis pirklys.
* Žavinga, nuostabu (pranc.).
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ATUJEVA. Pirklys?! Atleiskite, jau ir su pirkliu susibičiu
liavote?
NELKINAS. Susimildama, Ana Antonovna! tai labai turtingas
pirklys... kokius namus turi!
ATUJEVA. Ir kas iš to, kad turi namus? Ir miesčionis turi
namus. Argi pirklys jums draugas? ir dar viešumoje! Imtų ir
pastebėtų jus kas iš aukštuomenės, į namus neįsileistų.
NELKINAS. Bet aš, Ana Antonovna, to ir nesivaikau.
LIDOCKA (nukaitusi)- Kam jūs tai sakote? O kas vaikosi?
NELKINAS (susigriebdamas). Lidija Petrovna! atleiskite: aš
taip sau pasakiau, patikėkite; aš niekam netaikiau...
ATUJEVA. Na, gerai, jau gerai! Teatleidžia jums dievas,
meldžiamasis! tik nustokite apie žmones blogai kalbėti. Toks,
meldžiamasis, visas pasaulis: jei jūs geras, tai pasakys, kad
pernelyg kvailas; jeigu turtingas — išsigimėlis; jeigu protin
gas — apšauks niekšu arba dar blogesniu. Toks jau pasaulis.
Teatleidžia jums dievas, koks žmogus yra, toks jau yra.

X scena
Tie

patys,

spėriai ateina K r e č i n s k i s
kis

ir M u r o m s -

MUROMSKIS. Mielasis Michailai Vasiljevičiau! (Ima jo ran■ką) Dėkui, labai dėkui! Tik kad m an... tiesą pasakius, nepatogu.
KREČINSKIS. Užmirškit, būkit malonus!
MUROMSKIS. Tikrai, tikrai nepatogu... Kaipgi taip? Lida,
Lidočka! ..
LIDOCKA. Ką, tėveli?
MUROMSKIS. O va, žiūrėk, Michailas Ivanovičius ėmė ir
buliuką man padovanojo...
LIDOCKA (meilindamosi tėvui). Ir ką, tėveli, gražus?
MUROMSKIS (užsimerkdamas). Nuo-sta-bus!.. Įsivaizduok:
•galva, akys, snukis, ragai! .. (Vėl užsimerkia) Nuostabus... Tai
jis iš jūsų dvaro Simbirsko gubernijoje?
KREČINSKIS. Taip, iš mano dvaro Simbirsko gubernijoje.
MUROMSKIS. Vadinasi, Simbirsko gubernijoje turite dvarą?
KREČINSKIS. Taip, dvarą.
MUROMSKIS. Ir gerų gyvulių?
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KREČINSKIS. O kaipgi, puikių.
MUROMSKIS. Jūs ir gyvuliais domitės?
KREČINSKIS. Domiuosi.
MUROMSKIS. O viešpatie! tai ir visa, kas iš pieno, mėgsta
te. ..
KREČINSKIS (šyptelėjęs). Žinia, mėgstu.
MUROMSKIS. Bet kaimo, tai, rodos, nelabai...
KREČINSKIS (karštai). Kas jums sakė? Aš dievinu kaim ą.. _
Vasarą kaime — rojus. Tyras oras, tyla, ram ybė!.. Kur tik iš
eitum — į sodą, į laukus, į mišką,— visur tu šeimininkas, vis
kas tavo. Ir toliai — tokie mėlyni — ir tie mano! Juk tai nuo
stabu!
MUROMSKIS. Ir man taip atrodo.
KREČINSKIS. Anksti pakirdai — ir į laukus. Ten taip šilta,,
viskas kvepia... Paskui į arklides, į šiltnamius, į daržą...
MUROMSKIS. O į klojimą?
KREČINSKIS. Ir į klojim ą... Viskas kaip gyva; visur dar
bas, ramus, taikus darbas.
MUROMSKIS (atsidusęs). Tikrai kad ramus, taikus darbas....
Ana Antonovna, klausykite, ką protingi žmonės kalba!
KREČINSKIS. Ėmei apėjai ūkį, apetitas atsirado—tuomet,
namo! .. O dar ko prie viso to reikia, Piotrai Konstantinyčiau,
a? sakykite, ko reikia?
MUROMSKIS (linksmai). Arbatos, ko kito, jei ne arbatos..
KREČINSKIS. Ne, ne arbatos; tai dalykas, svarbesnis už
arbatą!
MUROMSKIS (suglumęs). Nežinau.
KREČINSKIS. Ech, Piotrai Konstantinyčiau! kaip jūs neži
nosite.
MUROMSKIS (pagalvojęs). Tikrai nežinau.
KREČINSKIS. Žmonos reikia!..
MUROMSKIS (susižavėjęs). Tiesa, tikra tiesa!
KREČINSKIS (varydamas toliau). Ir ne bet kokios žmonos!
(Žiūri j Lidočką) Grakščios, šviesiaplaukės, tykios, nepiktos šei
mininkės. Parėjai namo, ėmei apkabinai jos galvą, pabučiavai
abu skruostus... ir sakai; „Sveika, žmona, duok, žmona, ar
batos! .."
ATUJEVA. Ai ai, susimildamas! Ot manieros?! Tai ką, žmo
na gali net nesišukuoti.
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KRECINSKIS. Ką jūs, Ana Antonovna! 2monos nepyksta, kai
vyrai jų šukuosenas lamdo; kai nelamdo — tuomet jos širsta.
Muromskis juokiasi
O virdulys jau ūžia. Antai, ir senas tėvas ateina į kambarį;
žilas kaip obelis, lazda pasiramsčiuoja, žmoną laimina; o štai
ir išdykęs anūkėlis aplink jį sukasi,— motinos bijo, o prie se
nelio lipte limpa. Štai ką aš vadinčiau gyvenimu! Tai bent
gyvenimas kaim e... (Pasisukdamas į Lidiją) Na ką, Lidija Petrovna, jūs mėgstate kaimą?
LIDOCKA. Labai mėgstu.
ATUJEVA. Kada gi tu mėgai tą kaimą?
LIDOCKA. Taip, tetule, aš mėgstu. Aš, Michailai Vasiljičiau,
labai mėgstu balandžius. Pati juos lesinu.
KRECINSKIS. O gėles mėgstate?
'LIDOCKA. Taip, ir gėles mėgstu.
ATUJEVA. Ak dieve tu mano, dabar ji viską mėgsta.
KRECINSKIS. Bet mes užsiplepėjome. (Žiūri j laikrodį) Lai
kas, Piotrai Konstantinyčiaul Mums jau laikas; pavėluosim.
Tik jūs kiek pasipuoškite: susirinks aibės žmonių.
MUROMSKIS (pakiliai). O k ą ? .. Imkim ir pabūkim kaimo
žmonėmis... Atsisakyti negalima; toks malonus žmogus.
LIDOČKA (pribėgdama prie tėvo). Tikrai, tėtuši, truputį pa
sipuošk, imk ir pasipuošk. Ką jūs čia dabar visišku seniu ap
simetate! .. Angeliuk mano (bučiuoja)... eim e... mielasis ma
no. .. (vėl bučiuoja)
KRECINSKIS (beveik tuo pat melu). Bravo, Lidija Petrovna,
bravo! .. gerai, gerai... jūs jį ten ... Ką jis čia dabar...
MUROMSKIS (juokiasi ir glaubsto dukterį). Argi aš apsime
t u . .. a? .. kokia išdykėlė?! .
L i d o č k a jį išveda. N e 1k i na s išeina paskui juos į Muromskio kambarius
XI s c e n a
A t u j e v a ir K r e č i n s k i s
KRECINSKIS (apsidairo). Na ir kaip jums, Ana Antonovna,
patinka mano kaimo gyvenimo paveikslas?
ATUJEVA. Nejaugi jūs iš tikrųjų mėgstate kaimą?
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KREČINSKIS. Kas? ar aš? ką jūs! Aš tyčia.
ATUJEVA. Kaip tyčia?
KREČINSKIS. O kodėl gi senuko nepalinksminus?
ATUJEVA. Tikrai, jam taip malonu, kai kas giria kaimą.
KREČINSKIS. Na, matote! O aš, Ana Antonovna, noriu,
kad jūs sužinotumėte tikrąją mano žodžių priežastį.
ATUJEVA. Kokią gi priežastį?
KREČINSKIS. Ana Antonovna! Kas gali jūsų neįvertinti,
kas neįvertins, kaip jūs'išauklėjote Lidiją Petrovną?
ATUJEVA. Oi Michailai Vasiljičiau, žinokite, kad Piotras
Konstantinyčius mane dėl to ūdija ir ūdija.
KREČINSKIS. Kas? ar senis? Nieko, Ana Antonovna, jam
reikia atleisti: juk jis šeimininkas; o tie šeimininkai, be gal
vijų tvartų ir trąšų, nieko nemato.
ATUJEVA. Tikrai, tikrai, jis dar šįryt man sakė, kad visi
nuskurdo todėl, kad mėšlu nesirūpina.
KREČINSKIS. O ką jis sakys! pati matote, koks požiūris!
Dabar jūsų namai taip puikiai sutvarkyti. Visko yra; tik vie
no dalyko nėra — vyro. Būtų čia vyras, žinote, toks apsukrus,
iš aukštuomenės, tikras c o m m e i i f a u t *,— jūsų namai bū
tų pirmieji visame mieste.“
ATUJEVA. Aš ir pati taip manau,
KREČINSKIS. Seniai turiu reikalų su aukštuomene ir gyveni
mą pažįstu. Tikra laimė — tai surasti gerai išauklėtą merginą
ir viskuo su ja dalytis. Ana Antonovna! būkit maloni... sutei
kite man tokią laim ę.,. Jūsų rankose mano likimas...
ATUJEVA (maivydamasi). Kokiu būdu? Aš jūsų nesuprantu.
KREČINSKIS. Aš prašau jūsų dukterėčios Lidijos Petrovnos
rankos.
ATUJEVA. Lidočkos laimė man brangiau už viską. Esu tikra,
kad su jumis ji bus laiminga.
KREČINSKIS (bučiuoja Atujevai rankas). Ana Antonovna!
Kaip aš jums dėkingas!
ATUJEVA. O su Piotru Konstantinyčiumi jūs dar nekalbė
jote?
KREČINSKIS. Dar ne.
ATUJEVA. Būtina, kad ir jis sutiktų.
KREČINSKIS. Žinau, žinau. (Į šalį) Per gerklę išlįs.
* Padorus, gerai išauklėtas žmogus (ptane.).
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ATUJEVA. Ką jūs sakote?
KREClNSKIS. Aš sakau... kad tėviškas palaiminimas — tai
toks... kaip čia jums pasakius... rąstas, kurį į pamatus deda.
ATUJEVA. Taip, tikra tiesa.
KREČINSKIS. Kaip čia jums jį perkalbėti?
ATUJEVA. Tiesą pasakius, net pati nežinau.
KREČINSKIS. Štai kaip: dabar, rodos, gera proga; tuoj pat
aš važiuoju į lenktynes; manęs ten visi jau laukia; aš susi
lažinau iš stambios sumos su kunigaikščiu Vladimiru Belskiu.
O jūs sulaikykite jį čia ir pradėkite kalbą. Pasakykit, kad aš
skubėjau, bijojau pavėluoti, kad manęs ten visi laukia. O pas
kui ir pasakykite, kad pasipiršau. (Ima skrybėlę)
ATUJEVA. Gerai, aišku.
KREČINSKIS (spaudžia jai ranką). Likite sveika! Savo liki
mą atiduodu į jūsų rankas.
ATUJEVA. Būkite tikras; aš viską padarysiu. Likit sveikas!
(Išeina)

XII s c e n a
Vienas K r e č i n s k i s , paskui N e J k i n a s
KREČINSKIS (galvoja). Ehe! Se tau ir pokštasl Juk visas
milijonas į kišenę lenda. Milijonas! Tai bent! Skubinti ar ne
skubinti— štai kur klausimas! (Susimąsto ir išskečia rankas)
Praraja, nežinoma praraja. Bankasl Tikimybių teorija — ir tiek.
Na, bet kokios čia tau tikimybės? Prieš mane: pirma — tėve
liukas, nors ir bukokas, bet tviTtų pamatų mėgėjas. Antra —
Nelkinas. Na, šitas, kaip sakoma,— nei velnias, nei gegutė.
O dabar — kas už mane: pirma — štai šitas sueigų varpas; ant
ra — Lidočka i r. .. aha! trečia — mano buliukas. O, buliukas —
rimtas dalykas: jis padarė nuostabų moralinį poveikį.
N e 1 k'i n a s įeina pro šonines duris ir stabteli
(Dedasi ant galvos skrybėlę) Du ir trys. Hm! tikriausiai vesiu...
(save įtikinėdamas) vesiu! (Išeina)
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NELKINAS (nustebęs). Vesiu?!! Viešpatie! ar tik aš nesap
nuoju! Ką vesiu? Lidiją Petrovną... Na, jau ne. Graži uogelė,
bet ne tau sirpsta. O jis jau ir balandį pasiuntė... „Žmonos,
sako, reikia žmonos" ir dar velniai žino ko pritauškė. Liežu
vingas narsuolis! vijurkas, velniai tave rautų... Senio tu taip
lengvai nepaimsi: jis, brolau, ant trijų rąstabaslių sėdi, o į
ketvirtą atsirėmęs; ir aš jam padėsiu; lengvai nepaimsi. Ko tu
čia mums prie paradinių durų ristūnus rodai;— mes ir pro ki
tas duris žvilgtelėsime — gal ten vieni kuinai. Miesto paukš
tis — priekis papudruotas, o užpakalis nuogas. Palauk, palauk,
-aš tave iš čia išsmilkysiu. Prisidirbęs esi; man klube sakė, kad
■esi...
.
MUROMSKIS (už kulisų). Parašyk, tuoj pat parašyk!
NELKINAS (išeidamas). Sužinosiu viską iki panagių ir pas
kui tiesiai pas tėvą: kur, sakysiu, meldžiamasis, jūsų akys?
saugokitės.
MUROMSKIS (pasirodo tarpdury). Vladimirai Dmitričiau! ar
pas mus pietausi?
NELKINAS (iš tarpdurio). Pas jus, Piotrai Konstantinyčiau,
pas jus. (Išeina)

XIII s c e n a
M u r o m s k i s , apsivilkęs fraku, su skrybėle rankoje, skubė
damas eina, susirūpinęs; paskui A t u f e v a
MUROMSKIS. Aš juos gerai žinau: tik pradėk nuolaidžiau
t i — nė kapeikos negausi. (Eina prie durų ir šaukia) Kondratijau! Girdi? taip ir parašyk: visus Iažan nugrūsiu. Michailai
Vasiljičiau! Kurgi jis? Taip ir maniau. (Vėl eina prie durų) Tu
Akimui parašyk. Ir jį lažininku padarysiu. Kur jo akys? Pilvą
auginasi! Pilvas didėja, o duoklės mažėja — kitaip ir nebū
na. .. Michailai Vasiljičiau!
Įeina A t u j e v a
Štai jums, gerbiamoji, ir Maskvos gyvenimėlis.
ATUJEVA. Kas atsitiko?MUROMSKIS. O štai kas: rašo, kad iš Golovkovų jau sep
tyni tūkstančiai nepriemokų.
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ATUJEVA. Sidabru?
MUROMSKIS. Taigi, taigi, sidabru! (Saukia) Tai ką! visai
proto netekote!
ATUJEVA. O ką tas jūsų Ivanas Sidorovičius veikia?
MUROMSKIS. Imkite nuvažiuokite pas jį ir paklauskite
(verksniu baisuj: Ivanai Sidorovičiau, ką tu veiki?.. Ech jūs!!
ffasisukaj Michailai Vasiljičiau! Kurgi jis?
ATUJEVA. Jis išvažiavo, labai skubėjo; sako: vėluoju.
MUROMSKIS. Į lenktynes išvažiavo?
ATUJEVA. Taip, j lenktynes. Jo ten visi laukia: ristūnai,
nariai. Jis su kažkuo susilažinęs...
MUROMSKIS. Tai aš j j ten susirasiu.
ATUJEVA. Man reikia su jumis šnektelėti: pasilikite.
MUROMSKIS. Ką! dabar jau pasilikit. Aš jums ne koks
pastumdėlis: tai važiuok, tai pasilik.
ATUJEVA. Turiu reikalą.
MUROMSKIS. Reikalą? kokį reikalą? Vėl kokie niekniekiai.
ATUJEVA. Pats pamatysite. Padėkite skrybėlę. Aš ką tik
ilgai kalbėjausi su Michailu Vasiljičiumi Krečinskiu.
MUROMSKIS. Jūs kasdien su juo ilgai kalbatės — visko ne
išpasakosite.
ATUJEVA. Labai klystate. Stebiuosi, kad jūs nieko nesu
prantate.
MUROMSKIS. Nė velnio nesuprantu.
ATUJEVA. O jis, žmogus, kasdien važinėja... nuostabus
žmogus, iš aukštuomenės, plačios pažintys...
MUROMSKIS. Tai tegul ir bučiuojasi su kuo tik pažįstamas.
ATUJEVA. Jūs, gerbiamasis, turite dukterį.
MUROMSKIS (žiūrėdamas į lubas). Jau dvidešimt metų aš
žinau, kad turiu dukterį; ir gal geriau už jus žinau.
ATUJEVA. Ir jūs nieko nesuprantate?
MUROMSKIS. Nieko nesuprantu.
ATUJEVA. O viešpatie!
MUROMSKIS (susigriebdamas). Kas yra? ar ne kokios pirš
lybos?
ATUJEVA. O ar Lida jam ne į porą?
MUROMSKIS. Bet jis jau įmetėjęs.
ATUJEVA. Aišku, ne pienburnis.
MUROMSKIS. Lidočka už jo tekėti nenorės.
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ATUJEVA. Nenorės, tai neišleisim, o jei norės — ką jus
pasakysite?
MUROMSKIS. Kas? ar aš?
ATUJEVA. Taip.
MUROMSKIS. Aš pasakysiu... (žvilgtelėjęs į ją, guviai)
tarškalynė!
ATUJEVA. Kokia čia tarškalynė?
MUROMSKIS. Kratinys, nesąmonės, gerbiamoji!
ATUJEVA. Visai ne nesąmonės, meldžiamasis, aš jūsų rim
tai klausiu.
MUROMSKIS. Jei rimtai klausiate, tai reikia rimtai ir pa
galvoti.
ATUJEVA. Ko čia galvoti? Galvodamas dukters už vyro neišleisite.
MUROMSKIS. Tai ką? Pirmam pasitaikiusiam galvotrūkčiais
ir užkarsi ant sprando? Reikia žinoti, kas jis, koks jo turtas...
ATUJEVA. Tai ką, gal paprašyti, kad pasą parodytų?
MUROMSKIS. Ne pasą, o žinoti reikia...
ATUJEVA. Ir jūs nežinote? Važinėja žmogus kiaurą žiemą,
o jūs nežinote, kas jis toks. Meldžiamasis, viskas aišku: visur
jis laukiamas... aukštuomenėje žinomas... kunigaikščiai ir gra
fai — jo bičiuliai.
MUROMSKIS. O koks turtas?
ATUJEVA. Juk jis pats jums ką tik sakė, kad Simbirsko
gubernijoje turi dvarą, ir buliuką padovanojo.
MUROMSKIS. Kokį dvarą? dvaras dvarui nelygu.
ATUJEVA. Aišku, nemažą dvarą. Štai kad ir šiandien vi
sas miestas jo laukia: jei nebūtų dvaro — žmonės nelauktų.
MUROMSKIS. Tai tik jums, o ne man taip atrodo.
ATUJEVA. Kas gi jums atrodo?
MUROMSKIS. Koks tas jo dvaras?!
ATUJEVA. Ko jūs, meldžiamasis, prie manęs prikibote?
MUROMSKIS (nekantraudamas). O jūs ko prie manęs pri
kibote?
ATUJEVA. Ko jūs, meldžiamasis, šaukiate? Aš nekurčia.
Jūs pasakykite, Piotrai Konstantinyčiau, ko gi jums reikia?..
Turtų ar ko?.. Ar Lidočka beturtė? Ir iš kur jūs, meldžiamasis,
toks godus? Taupote, taupote — ir vis maža. Kad tik geras žmo
gus būtų.
MUROMSKIS. Ar jis geras?
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ATUJEVA. Galiu pasakyti: nuostabus žmogus.
MUROMSKIS. Nuostabus žmogus! o kaip girdėti, tai ir pakortuoja, ir po klubus trankosi, ir skolų turi.
ATUJEVA. Tegul sau turi; kas gi jų neturi?
MUROMSKIS. Kas turi skolos, tai man jau ne žentas.
ATUJEVA. Nejau? Na, tai pasiieškokite kito.
MUROMSKIS. Ką gi! pasiieškosiu.
ATUJEVA. Pats ir pasiieškokite.
MUROMSKIS. Pats ir pasiieškosiu.
ATUJEVA. O duktė senmergė liks?
MUROMSKIS. Neatsiras — tai ir liks. Už ožio neištekinsi.
ATUJEVA. Tai ką, nejau Michailas Vasiljičius— ožys?
MUROMSKIS. Meldžiamoji, atsipeikėkite!
ATUJEVA. Ką-ą-ą?
MUROMSKIS. Oro, oro įkvėpkite.
ATUJEVA. Gerbiamasis! juokdarė aš jums, ar ką? Jūs ne
turite ko pasakyti... štai kas.
MUROMSKIS. Neturiu ko? .. neturiu ko pasakyti? .. Žinote,
ką aš jums pasakysiu: jums ir Lidočkai jis patinka, o man visai
nepatinka — tai ir neleisiu.
ATUJEVA (karščiuodamas]). Seniai taip reikėjo, kur iki šiol
buvote? Ką čia dabar! Nejaugi dėl jūsų kaprizų duktė bus
nelaiminga? .. Tėvas!.. Kam jūs ją žudote? kam?
MUROMSKIS (supykęs). Kas žudo? a? ar aš?.. aš ? ..
ATUJEVA (taip pat). Taip, jūs, jūs! ..
MUROMSKIS. Tai gal jū s!..
ATUJEVA (rodydama į jį pirštu). Tai jū s!..
MUROMSKIS (rodydamas į ją pirštu). Ne, jū s...
ATUJEVA. Ne aš, o jūs! .. Ir ko jūs mane pirštais bado
te? ..

XIV

scena

T i e p a t y s ir L i d o č k a , įbėga
LIDOCKA. Tetule, tetule! ..
. ATUJEVA (vis dar įsikarščiavusi). Gana, ir mane kantrybė
baigėsi... Daryk, meldžiamoji, kaip nori.
LIDOČKA. Kas yra, kas, tėtuši?
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MUROMSKIS (aprimęs). Nieko, drauguže mano: mudu čia
su teta kalbėjomės...
ATUJEVA (su dar didesniu /karščiu). Drauguže! drauguže! ..
Jūs geriau savo draugužei pasakykite, ką čia kalbėjote... Ko
nutilote?
* MUROMSKIS. Aš, gerbiamoji, nenutilau, neturiu ko nutilti.
LIDOCKA. Tetule, miela tetule! būkit gera, susimildama! ..
ATUJEVA. Kam tu mane, meldžiamoji, įkalbinėji? Ne kvaila
e su ... Na, o jūs, gerbiamasis, ko tylite? klauskite!.. Juk jis
atsakymo laukia.
Lidočka žiūri į juodu ir pradeda verkti

XV s c e n a
T i e p a t y s ir K r e č i n s k i s , žvitriai įeina
MUROMSKIS. O dieve mano! Michailas Vasiijičius!
KREČINSKIS (labai laisvai). Na, Piotrai Konstantinyčiau,
lenktynes mes prakišome... (Sustoja)
Muromskis šnabždasi su Lidočka
(Tyliai, Atuįevai) Kas atsitiko?
ATUJEVA. Tą ir tesako: noriu pagalvoti.
KREČINSKIS. O jūs supykote?
ATUJEVA (pasitaiso kyką). Ne, nesupykau.
KREČINSKIS. Piotrai Konstantinyčiau! sakykite, kas čia pas
jus dedasi... Leiskite pakalbėti su jumis atvirai; taip bus ge
riau. Aš žmogus tiesus: reikalas greit paaiškės, ir niekas ne
liks nuskriaustas. Jūsų valia — žinokitės! ,.
MUROMSKIS. Čia mes tik šiaip, tarpusavy; ir visai dėl kit
ko tarėmės.
KREČINSKIS (žvilgčiodamas į visus). Dėl kitko?., nemanau
ir netikiu... Mano galva, aplinkiniais keliais toli nenueisi. Tai
ne mano būdui: aš einu tiesiai. Vakar aš pasipiršau jūsų duk
rai, šiandien kalbėjau su Ana Antonovna, o dabar ir patsai
stoviu jūsų akivaizdoje.
MUROMSKIS. Tai labai sunku, taip sunku... Prašyčiau jus
leisti man šiek tiek pagalvoti.
KREČINSKIS. O aš maniau, kad jūs jau viską apgalvojote.
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MUROMSKIS. Ne. Ana Antonovna man ką tik pasakė...
KREClNSKIS. A š visai ne apie tai: jau keli mėnesiai lan- ■
kausi jūsų namuose,— ir jūs turėjote laiko apgalvoti...
MUROMSKIS. Ne, aš nieko negalvojau.
KREClNSKIS. Dėl to ne aš kaltas, o jūs. Negalvojote ži
nodamas, kad kilnus žmogus be ypatingo tikslo taip dažnai
nesilanko ir merginos nekompromituoja.
MUROMSKIS. Taip, aišku...
KREClNSKIS. Todėl prašyčiau neatidėlioti sprendimo. Šio
mis dienomis man būtinai reikia išvažiuoti. Lidijai Petrovnai
aš jau sakiau.
MUROMSKIS (suglumęs). Tai kaipgi čia dabar... išties ne
žinau.
KREClNSKIS. Kas jums kliudo? mano būklė?
MUROMSKIS. Taip, sakykim, ir būklė.
KREClNSKIS. Pats matote: ne urve gyvenu. Ir dar pasa
kysiu: apie jūsų dukters kraitį nesiteirauju.
MUROMSKIS. Kuo čia dėtas kraitis! ji gi mano vienturtė.
KREClNSKIS. Ir aš pats vienas.
MUROMSKIS. Kas taip, tai taip, Michailai Vasiljičiau, su
tinku; tik, žinote, šiuose reikaluose būtinas, kaip čia pasakius,
aiškumas.
KREClNSKIS. Išdėstysiu, kad būtų aišku: man pakanka to,
ką aš turiu, jūsų dukteriai irgi pakanka to, ką ji turi. Jeigu
du tokius sudėsi vieną prie kito, tai aišku — skurdo nebus.
MUROMSKIS. Nebus, žinoma, nebus.
KREClNSKIS. Vadinasi, turtų jūs nesivaikote?
MUROMSKIS. Ne, turtų nesivaikau.
KREClNSKIS. Tai ko? Jūs galbūt nugirdote, kad mano rei
kalai pakrikę?
MUROMSKIS. Prisipažinsiu, teko girdėti,
KREClNSKIS. O kas, sakykite, gyvendamas Maskvoje, geba
viską suvaikyti? Visų mūsų reikalai pakrikę! Na, kokį turtą
jūs pats susikrovėte čia gyvendamas?
MUROMSKIS. Ką jūs, meldžiamasis! pragarmė!
KREClNSKIS. Taigi kad pragarmė. Mums, broliams dvari
ninkams, viena pragaištis — tai miestas.
MUROMSKIS. Didžią tiesą jūs pasakėte: viena pragaištis —
tai miestas.
KREClNSKIS. Aš išvažiuoju iš Maskvos.
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MUROMSKIS. Nejau j kaimą?
KREClNSKIS. Taip, į kaimą.
MUROMSKIS. Argi jūs mėgstate kaimą? ..
KREClNSKIS (sukrusdamas). Ech Piotrai Konstantinyčiau!
jūs turite kažkokio patrauklumo, dėl ko visi, kas jus pažįsta,
pamėgo kaimą! (Ima Lidočką už rankos) Mes vienas kitą my*
lime, karštai mylime, tai ir kaimą pamilsim. Būsim kartu, nuo
jūsų nė žingsnio; triūsim visi kartu ir gyvensim kartu.
LIDOCKA. Tėtuši! mielas tėtuši!..
KREClNSKIS. Pamenate, ką aš pirma sakiau; žilas senukas
su anūkėliu — juk tai j ūs. ..
LIDOCKA. Tėtuši, tėtuši! juk tai jū s ...
Abu prieina prie fo
MUROMSKIS (traukdamasis). Ne, ne, atleiskite! Kaipgi čia
dabar? .. atleiskite... aš dar negalvojau.,.
ATUJEVA. Nieko jūs, Piotrai Konstantinyčiau, daugiau ir
nesugalvosite; toks jau likimas, meldžiamasis, dievo valia!..
MUROMSKIS (žvilgtelėjęs į visus ir atsidusęs). Gal ir tik
rai tokia dievo valia! Na, laimink, viešpatie! Štai, Michailai
Vasiljičiau, štai jums jos ranka, tik jūs man. ..
KREClNSKIS. Ką?
MUROMSKIS. Ištesėkite savo žodžius apie žilą senuką.
KREClNSKIS (atvesdamas prie jo Lidočką). Štai jums garan
tija! Ką? tikite?
MUROMSKIS. Duok dieve!
KREClNSKIS. Ana Antonovna! (Atveda prie jos Lidą) Ir jūs
mus palaiminkite.
ATUJEVA. Jis ir manęs neužmiršo. (Prieina prie Krečinskio ir Lidočkos) Vaikai mano! būkit laimingi.
LIDOCKA (bučiuodama ją). Tetule, miela tetule! Dieve ma
no! Kaip man plaka širdis...
ATUJEVA. Dabar nepakenks, drauguže mano, tai prieš ge
ra. ..
MUROMSKIS (prieina prie Lidočkos ir giaubsto ją). Na, šir
dele tu mano, neverksi? a?
LIDOCKA. Ak tėtuši, kokia aš laiminga!
3. Trilogija
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KREClNSKIS. Na, Piotrai Konstantinyčiau, kokį galvijų ūkį
užveisime Strešniove! Aš labai darbštus; pamatysite.
MUROMSKIS (linksmai). Nejaugi?
KREClNSKIS. Pamatysite! Žinokite (sako tarsi paslaptį) —
vien tirolietiškos veislės.

XVI s c e n a
Tie

patys

ir N e i k i n a s, įeina ir nustebęs sustoja prie
durų

MUROMSKIS. Bet juk tas gymis labai lepus...
KREClNSKIS (bučiuoja Lidočkos ranką). Ne, nelepus.
i
MUROMSKIS. Tai kad lepus.
NELKINAS (greitai prieina). Kas? kas atsitiko? Kas lepus?
KREClNSKIS (pasisuka į Nelkiną). Galvijas!
Uždanga nusileidžia

ANTRASIS VEIKSMAS

Krečinskio butas

I scena
Rytas. Prabangiai įrengtas kabinetas, tik didelė netvarka; sta
lai, bronza. Vienoje scenos pusėje į žiūrovus atgręžtas rašo
masis stalas; kitoje — paprastas stalas. F i o d o r a s neskubė
damas tvarko kambarį
FIODORAS. E che che che che! (Giliai ir lėtai atsidūsta)
Na ir velniava... tikra velniava — net nepatikėtum. Jau ket
virta diena krosnys nekurtos; kambariuose šalta, o ką darysi —
nekūrenam... (Patylėjęs) Kai Peterburge gyvenom — viešpatie,
dieve tu mano! — kiek pinigų buvo! kiek išlošdavo!.. Jis visą
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laiką toks: pinigai — jam kaip šienas, kaip malkos. Gerai ūžė
dar universitete būdamas, o po universiteto — na tai ir pra
sidėjo, ir užsisuko nelyginant verpetas! Pažintys, grafai, ku
nigaikščiai, kompanijos, išgeituvės, kortos. Jaunimas be jo nė
žingsnio. Dabar: moteriškoji lytis — ir vėl tas p a t... Kiek jis
jų pervarė, niekas nepatikės! Patinka jis joms, ar ką, tiesiog
atsiginti negali. Popierėliai, laiškučiai, rašteliai, o kitos ir pa
čios. Taip ir verda košė: ir prašo, ir myli, ir pavyduliauja,
ir širsta.. - Buvo viena tokia — buvo, buvo: kokia turtinga ir
kokia, pasakyčiau, graži! Tai ana, būdavo, prieš jį valandomis
klūpodavo, turtinga, o rankas jam kaip vergė bučiuodavo. Ga
lingas buvo, kur tau! Vargšelė! Dėl pinigų? Manau, kad pati
save triskart už jį būtų įkeitusi! O jis sako: kas ne, tai ne,
iš bobų pinigų nenoriu; tokių pinigų man, sako, nereikia. Su
gniauš kumštį — jėgos turi — pinigų, sako, bus; aš, sako, paūž
ti noriu. Na ir įsivažiuoja! Tokią sodomą sutaiso, taip ūžia,
kad net šiurpas krečia! Viską iki paskutinės kapeikos pra-.
švaisto... O toji visai nusigalavo ir akis užmerkė, oi oi. Gir
dėjau, užsieny pasim irė... Buvo, buvo, meldžiamieji, visko bu-<
vo, tik ėmė ir pražuvo... O dabar net apsakyti negali, kas
darosi. Turėjo stepėse dvarą — prašvilpė — ir kaip nebūta; ris-:
tūnus išpardavė, sidabrą seniai išpardavė; net ir drabužių apmažino... Tiesiog pragarmė, viską velnias nusinešė! Tikri drau
gai, na, visų jo žygių bendrai, pamažu atšalo, o paskui ėmė
ir priskreto šitas Raspliujevas. Na, kokia iš jo nauda? kaip
sakoma, iki trijų nesuskaičiuoja...
Kažkas skambina
Taigi! nespėjo prašvisti, o tu jau jį šerk, kortų kalades tvar
kyk kaip geram. „Man, brolau, negalima, žinai, sako, su kuo
aš lošiu." O su kuo jis lošia?.. Vakar kažkur išsidangino, dvi
kalades pasigriebė, ir dar kaip supašytas... Na, gal kiek ir
padirbėjo... Duok dieve! ..
Kažkas skambina
E che che che! reikia eiti.
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II s c e n a
R a s p l i u j e v a s ir F i o d o r a s
RASPLIUJEVAS (netvarkingai apsirengęs, sudirgęs, su ap
lamdyta skrybėle ant gaivos). Tai ką? tu jau net įsileisti nebe
nori?
FIODORAS. Atleiskite, Ivanai Antonyčiau, neišgirdau.
RASPLIUJEVAS (eina tiesiai į avansceną ir sustoja susi
mąstęs). Ech, gyvenimėlis!
FIODORAS (i šalį). Kažko be nuotaikos.
RASPLIUJEVAS. Dieve tu mano, dieve mano! kas bus, kas
bus? Se tau ir nutikimas! Kas patikės? Š tai... fRodo rankomis.)
Pinigai... kortos... likimas... laim ė... baisus beprotiškas klie
desys! .. Gyvenimėlis... Buvo laikai; buvo iš ko ir už ką; vis
ką, prakeiktieji, surijo... viską sušlavė... Likau vargeta ir skur
džius! ..
FIODORAS (prieina prie Raspliujevo). Na kaip, Ivanai An
tonyčiau, palošėte?..
RASPLIUJEVAS (ilgai į jį žiūri). Žinai, kad lošiau,— tai ir
loštelėjau!., fAtsisėda) O-o-och, oi oi oi! Dieve tu mano, die
ve m ano!..
FIODORAS. Ką jūs čia dabar? Kas nors išėjo?
RASPLIUJEVAS (pažiūrėjęs jam į akis ir nusispjovęs).
T fu!.. va kas išėjo!
Abu tyli
Na, ką padarysi! kaltas... pakeičiau kaladę... ir įkliuvau...
Ai ai ai, oi oi oi, ir prasidėjo!.. Jis man šast ir vėl šast,
ir dar šast. Na, gerai, kas be ko, duok į akį ir atstok! .. O ką
jie?! Iki sąmonės netekimo! Matau, geruoju nesibaigs! visi
kad įsikarščiuos, kad ims spausti; aš už skrybėlės i r ... Semipiadovą pažįsti?
FIODORAS. Gerai nepamenu!..
RASPLIUJEVAS. Slykštesnį snukį sunku įsivaizduoti. (Rodo,
koks būna šlykščiausias snukis) Pats tai nelošė... O kad pakils
nuo stalo, kad pasiraitys rankoves'... „Duokit šen,— sako,—
aš jį paboksuosiu." Kumštis va koksl (Parodo, koks kumštis)
Kad rieks! Dieve tu m ano!.. ,\Aš,— sako,— iš jo ir malkų, ir
balanų priskaldysiu". (Išskečia rankas) Ir priskaldė...
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FIODORAS (pamokomai). Ivanai Antonyčiau! kortomis lošti,
gerbiamasis,— ne vyžas pinti. Ėmė ir pamokė!
RASPLIUJEVAS. Koks čia mokslas?.. S.uo tokios pirties ne
ištvertų: argi tai mokslas. Juk tai žudynės vidury dienos.
FIODORAS. Žudynės, sakote? Į svetimą kišenę lendate, tai
kaip neriektelės: kiekvienas riektelės...
RASPLIUJEVAS. Tai bent jėgos turi! U !.. Nors mėtytas ir
vėtytas, bet tokios pylos, prisipažinsiu, nelaukiau. Būdavo, ir
pats grąžos duosi, ir pats liuobsi per snukį; visų geriausia —
tik į snukį!.. O vakar — tai jau n e ... visai ne!
Pro šonines duris, apsisiautęs chalatu, pasirodo K r e č i n s k i s
(Jo nepastebėdamas) Matyt, tokia jo taisyklė: nemuša, šunsnu
kis, atsivėdėdamas, o grūda kumščiu tiesiog į snukį... Na, bet
manęs taip lengvai nepaimsi: aš, brolyti, gerus mokslus iš
ėjęs; aš pats po dešimt dienų ir naktų tupėjau snukį į kampą
įbedęs, be darbo, be duonos plutos, ir dar su kokiom mėly
nėm. . (parodo, su kokiom mėlynėm) žinau, ką daryti...
.

III s c e n a

T i e p a t y s ir K r e č i n s k i s
KREČINSKIS (prieidamas prie Raspliujevo, piktai j j apžiū
rinėja). Ir vėl prakišai?
RASPLIUJEVAS. Prakišau? Iš kur jūs ištraukėte?
KREČINSKIS. Tai kad girdžiu. Nevizgink uodega, avigalvi!
RASPLIUJEVAS. Koks aš jums avigalvis? Už ką jūs mane
kasdien plūstate? Viešpatie! na, ir gyvenimas!
KREČINSKIS. Ech tu, stuobry netašytas, atšipusi girna! Pe
lus mali ir lauki, kad miltai birtų. (Patylėjęs) Už ką tu duoną
gadini? Bent srėbalui ar užsidirbai, a? Asilei! juk ne iš gai
lestingumo tave laikau; aš nepriklausau labdarybės draugijoms.
Todėl už mano duoną duokš man pinigų. Pinigų! velniai grieb
tų! supratai? Ko nukabinai nosį? Sakyk, kur vakar buvai.
RASPLIUJEVAS. Taaai k ad !.. a š ... kad juos k u r... štai
č ia ... (Baksnoja pirštu)
KREČINSKIS. Parnešei pinigų?
RASPLIUJEVAS. Ne, nepamešiau.
KREČINSKIS. Tai atiduokš, ką vakar gavai išeidamas.
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RASPLIUJEVAS (skėstelėjęs rankomis). Neturiu, nieko ne
turiu!
KREČINSKIS. Kaip tai neturi?1
RASPLIUJEVAS. Atėmė, viską atėmė!
KREČINSKIS (pertraukdamas). Kelmas! .. Matau, kad ir pi
nigus atėmė, ir plonai patašė. (Supykęs) Ech! taip stuktelėčiau,
kad padai sumirgėtų. (Nerimaudamas ima vaikščioti po kam
barį)
RASPLIUJEVAS (gailiai). Nesirūpinkite, Michailai Vasiljičiau: jų nebėra — numirgėjo. Jau stuktelėjo! Užteks. O jau jė
ga, jėga kokia, velniška jėga — oholl Aš, sako, jį paboksuosiu! .. Hm! paboksuosiu!
Krečinskis susimąstęs vaikšto po kambarį. Tyla
Michailai Vasiljičiau! leiskite paklausti, o kas tai būtų — bok
sas?
KREČINSKIS. Turėtum žinoti. Štai (parodo)... tai ir yra,
Ivanai Antonyčiau, boksas... anglų išradimas.
RASPLIUJEVAS (pakartoja jo judesį). Tai boksas! .. anglų
išradimas! .. O dieve mano! (Linguoja galva) Ką tu pasakysi...
a? Anglai, tokie kultūringi žmonės, apsišvietę jūreiviai...
KREČINSKIS. Man reikia pinigų! žūtbūtinai reikia pinigų
ir dar kartą pinigų!
RASPLIUJEVAS (abejingai). Nežinau, Michailai Vasiljičiau,
pinigų nėra ir nėr kur gauti. (Susimąsto, ūmai pakelia gaivą)
Ko nesitikėjau, tai nesitikėjau!.. (Iškelia pirštą) A nglai... kul
tūringi žmonės... jūreiviai... a?
KREČINSKIS (tebevaikšto). Ką tu sakai?
RASPLIUJEVAS. Aš sakau: tokie kultūringi žmonės, ang
lai! a ? ..
KREČINSKIS. Tu visiškai išprotėjai. Aš tau apie reikalus
kalbu, o tu velniai žino ką paistai! Klausyk! Nieko nežinau
ir žinoti nenoriu... reikia pinigų, tik pinigų. Eik ir be pini
gų nepareik. Mano ateitis, visas gyvenimas, viskas o viskas
priklauso, ar bus kokie trys tūkstančiai rublių sidabru, ar ne
bus. Eik ir parnešk. Girdi: sielą įkeisk... e, kam tos sielos...
pavok, bet pamesk! Eik pas Beką, pas Šprengelį, pas Starovą,
pas visus žydus: žadėk, kokius nori, procentus.., kad ir šimtą
tūkstančių duok, tik parnešk pinigų! .. žiūrėk tu man, negrįžk
tuščiomis! Aš tau kaip žąsinui galvą nusuksiu... Kad man bū38

U)... Reikalas štai koks: aš vedu M uromskają... Zinai? Tur
tinga nuotaka. Vakar gavau sutikimą, o po dešimties dienų —
vestuvės!
RASPLIUJEVAS (nustėręs). M ich... M ich... Michailai Vasiljičiaul ką jūs sakote?
KREClNSKIS. Mano rankose tūkstantis penki šimtai sielų,—
o tai juk pusantro milijono,— ir dar du šimtai tūkstančių gry
no kapitalo. Juk už tokią sumą galima išlošti du milijonus! ir
išlošiu,— tikriausiai išlošiu; sukaupsiu velnišką kapitalą ir už
teks; ramybė, namai, kvaila žmona ir giedra, garbinga senatvė.
Tau duosiu du šimtus tūkstančių... pakaks visam amžiui, ne
suvaržytas gyvenimas, pietūs, pagarba, pažintys — viskas.
RASPLIUJEVAS (lenkiasi, trina rankas ir juokiasi). Du šim
tai tūkstančių... pietūs... Che che ch e,.. M ich...
KREClNSKIS. Ir todėl reikia pinigų: pavilkinkim viską ko
kias dešimt dienų. O be trijų tūkstančių jau ryt bus bankro
tas! Ščebniovas, Haltas paduos į teismą, prišnekės klube, iš
kabins lentoje,— ir viskas baigta!.. Supratai!.. (įsikarščiavęs
ima jį už apykaklės) ar supratai, kaip reikia pinigų?!. Papjautinai, mirtinai! Gelbėk!..
RASPLIUJEVAS. Michailai Vasiljičiau! Meldžiamasis! vien
tik nuo jūsų žodžių visi mano kauleliai atšilo! .. Einu, ein u ...
o i... o i ... o i... (Susizgrimba) Dieve m ano... (Išeina)

IV s c e n a
KREClNSKIS (vienas, vaikšto po kambarį). Na, manau, jis
šitą reikalą prastums: tokiems dalykams jis mitrus — aplėks
visą miestą. Tie Kristaus pardavikai mane pažįsta... Nejau
gali negauti?! a? Dieve! kaip kartais reikia pinigų! .. (Judina
pirštus) Būna gyvenime akimirkų, kai viską viską supranti...
(Galvoja) O jeigu jų nebus? jeigu Raspliujevas nepameš nė
kapeikos? a? jeigu tas išpampęs milijonas nutruks nuo mano
meškerės dėl kokių nusususių trijų tūkstančių rublių, kai vis
kas padaryta, iškepta, paskrudinta— tik į bumą d ė k ... Net
širdį maudžia... (Galvoja) Negerai, kad pastaruoju metu susi
dėjau su tokiais pašlemėkais, iš kurių tik vienos šunybės ir
nemalonumai. Padorūs žmonės ir visi tie manieringi ponai pra
dėjo manęs vengti: hm, matyt, pajuto! .. Laikas baigti ar deko39

racijas keisti... Ir kaip tyčia pasitaikė šita palaiminga Muromskių šeimynėlė. Po kvailo valsavimo užsimezga pats bana
liausias pasimerginėjimas. Mikliai suveikta: vakar gavau suti
kimą, ir po dešimties dienų aš jau vedęs! Išeina, kaip sakoma,
puiki partija! turiu namus, padėtį, draugų ir pulką gerbėjų:..
Ech, ką ir kalbėti! (džiugiai) koks lošimas, koks lošimas! Su
dviem šimtais tūkstančių galima išlošti kalną aukso! .. Galima?
Reikia! Ligi paskutinio siūlelio apšvarinsim tą sočią broliją!
Tik į to seno žioplio namus aš nesikelsiu. Dėkui, nei Lidočką
reikės į nagą paimti, gerai padresiruoti, susukti į kamuoliuką,
kad nė necyptelėtų; kam tų cypavimų... Ir atrodo, kad sunku
mų nebus: juk toji Lidočka — velniai žino kas! lyg kokia šu
tinta ropė, apvalus nulis! .. o pats mausiu į Peterburgą! Ten
tai bent lošimas! Ne taip kaip č ia — mailius, kratinys...
V scena
FIODORAS (ateina). Michailai Vasiljičiau! pirklys Sčebniov a s ... Liepsite kviesti?
KREClNSKIS (stabtelėdamas). Štai ir tikrovė, a? E, idiotas!
būtum pasakęs, kad nėra namie.
FIODORAS. Negalima, Michailai Vasiljičiau! Ne toks žmo
gus: įis ir aštuonias valandas ramiai išsėdės prieškambaryje
ir palauks,— jam vis tiek.
KREClNSKIS. Tai kviesk.
VI s c e n a
S č e b n i o v a s ir K r e č i n s k i s . Ščebniovas madingai apsi
rengęs su masyvia aukso grandine, aksomine languota liemene
ir ryškiai languotom kelnėm
KREClNSKIS (labai laisvai). Sveiki, Timofejau Tichomiryčiau!
SČEBNIOVAS. Pagarba. Michailai Vasiljičiau! kaip gyvuo
jate?. .
KREClNSKIS. Kažko nesveikuoju!
SČEBNIOVAS. Gal kiek peršalot?
KREClNSKIS. Gal ir peršalau.
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SČEBNIOVAS. Po vakarykščio lošimo mudu turim atsiskai
tyti. Teiksitės atiduoti?
KREČINSKIS. Aš gi dar vakar sakiau, kad pats jums pri
statysiu.
SČEBNIOVAS. Sakėte, Michailai Vasiljičiau, tikrai sakėte,
bet kad man labai reikia pinigų. Taigi, būkit malonus, teiki
tės atiduoti.
KREČINSKIS. Deja, garbingai prisipažinsiu, dabar aš nieko
neturiu. Kiekvieną akimirką laukiu atsiunčiant pinigų ir jums
nedelsdamas pristatysiu, būkite ramus.
Tyla
Na, kas klube?
SČEBNIOVAS. Nieko ypatingo.
KREČINSKIS. Kas vakar lošė po manęs?
SČEBNIOVAS. Tie patys. Bet kaipgi čia dabar, Michailai
Vasiljičiau? Būkit malonus.
KREČINSKIS. Keistas jūs žmogus, Timofejau Tichomiryčiau!
Pagalvokite pats, ką galiu jums atiduoti, jeigu neturiu pinigų?
neturiu, ir tiek. Kumščiu iš stalo ar iš kur jų išmušiu?
SČEBNIOVAS. Taigi... kaip sau n o rit... kaip sau norit...
a r jūs, Michailai Vasiljičiau, nesupyksite, jeigu mes šiandien...
k lu b e... į knygutę įrašysim?
KREČINSKIS (sunerimęs). Kaip tai į knygutę? į knygą įra
šysite?.
SČEBNIOVAS. Taigi. Įprastas dalykas.
KREČINSKIS. Kaip įprastas? Vadinasi, žmogui šlovę nuplėšite, vietoje nužudysite... Juk apie tai šiandien sužinos visas
klubas, o rytoj — visas m iestasl..
SČEBNIOVAS. Savaime suprantama. Įprastas dalykas.
KREČINSKIS (pašokdamas nuo kėdės). Jums įprastas, o man
tai n e ... Aš visą gyvenimą sąžiningai ir stropiai atsilyginda■vau, ir iš jūsų, kaip tik iš jūsų, maloningas pone, po tris mė
nesius laukdavau pinigų. Pamenate? ..
SČEBNIOVAS. Tikrai taip, Michailai Vasiljičiaul Aš jums
amžinai būsiu dėkingas. O dabar nesisielokite, būkit malonus,
teikitės atiduoti. Ką padarysi? Labai reikia.
KREČINSKIS. Taip jau ir prireikė? Atleiskite... bet jūs
neprarandate teisės mane į knygą įrašyti ir ryt, ir poryt? Juk
neprarandate?..
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ŠČEBNIOVAS. Taip, kas tiesa, tai tiesa.
KREČINSKIS. Tai kodėl šiandien?
ŠČEBNIOVAS. Tokia jau tvarka: neatsiskaityta,— na, tai
mes į knygutę.
KREČINSKIS. Na ką jūs, iš tikrųjų? Negi aš atsisakau atsi
skaityti? Prašau jus garbingai palaukti dvi, tris dienas. Juk
iš jūsų aš laukiau pinigų tris mėnesius.
ŠČEBNIOVAS. Tiesa... tikra tiesa. Bet dabar, Michailai
Vasiljičiau, geriau atsiskaitykime. Oi oi, kaip reikial
KREČINSKIS. Jūs tarsi koks akmuo, velniai rautų! O gal
tyčia atėjote ir apsimetate kvailiu, kad negaliu jums įkalti
į galvą, jog dabar, šiuo momentu, pinigų aš neturiu ir jų ati
duoti negaliul.. niekaip negaliu! (Artindamasis prie Ščebniovo)
Supratote! ..
ŠČEBNIOVAS (pakilęs). Tai ką, Michailai Vasiljičiau, teikiatės karščiuotis? Įprastas dalykas... (Nusilenkia) Kaip sau
n orit... (Patylėjęs nusilenkia ir eina prie durų) Mano pagar
ba! .. Gerai, šiandien vakare, važiuodamas į klubą, užsuksiu
pas jus, o jūs jau, būkit malonus, teikitės turėti.
KREČINSKIS. Ką turėti?
ŠČEBNIOVAS. Pinigus. Mano pagarba. (Nori išeiti)
KREČINSKIS (staiga paima jį ui rankos). Palaukit! Taip ne
galima. Juk aš sėdau lošti su jumis kaip su padoriu žmogumi.
Padorus žmogus, gerbiamasis, kito žmogaus be reikalo ne
smaugs, po rąstu nepaslėgs. Už ką gi jūs mane smaugiate? Už
ką? Ką jums padariau? Na, pasakykite, ką jums padariau.
ŠČEBNIOVAS. Kaip sau norit.
KREČINSKIS (romiai). Klausykit! Juk jeigu taip pat kaip
ir aš neturėtumėte pinigų, tuomet, žinoma, kitas dalykas; bet
jūs kapitalistas, jūsų pinigai guli lombarde; dabar jums jų
nereikia; juk aš jums nieko blogo nepadariau; aš ir pats iš
jūsų laukiau pinigų, o jums už juos procentai augo.
ŠČEBNIOVAS. Susimildamas, ką jūs? .. Oho!
KREČINSKIS. Na gerai, čia kas kita. Bet už ką jūs mane
taip negailestingai spaudžiate! tiesiog vėzdu per galvą, kad
nusibaigčiau.,. už ką? ..
Tyla
ŠČEBNIOVAS. Mano pagarba, Michailai Vasiljičiau! (Atsi
dūsta, nusilenkia ir tyliai išslenka pro duris)
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VII s c e n a
KREClNSKIS (Jom įkandin). Tai žydas! (Patylėjęs) Įrašys!
Kaip dievą myliu, įrašys; įvels savo chamiška rašysena mano
vardą į knygą ir žinia kaip perkūnas nugriaudės per visą
Maskvą! ir baigta, ir viskas baigta! Iš vestuvių — tiktai bur
bulas; ir iš to prakeikto milijono liks vien aitrūs dūmai, pa
girios ir apmaudas... taip, tik apmaudas!.. (Susikryžiuodamas
rankas) Prisipažinsiu, niekam nelinkėčiau... fNumojęs rankoj
Nesąmonės ir niekai!.. Kad tik nereikėtų man su ryšuliuku
ant peties kailio išnešti, kol d a r... (Ima save už apykaklės, pa
tylėjęs) Bastūnas, a? fui!.. kaip sunku!! (Nusimeta chalatą)
Tvanku! (Susijaudinęs ima vaikščioti po kambarį) Viskas, vis
kas priklauso nuo Raspliujevo... a? (Sėda prie rašomojo stalo,
ima lapą popieriaus ir pieštuku rašo) Paskaičiuosim, kiek čia
reikia... Tam — pusantro; o šitam (parodo j durjsj — tūkstantis
du šimtai. Na, o tam vilkui — ne mažiau kaip tūkstantis; rei
kia alkaną gerklę užkišti, nes įsistaugė... cha-a! o gerklė štai
kokia... Ir visokioms smulkmenoms — kokie penki... šeši šim
tai. (Skaičiuoja) Viso banko neužteks.
FIODORAS (prie durų). Michailai Vasiljičiau, vežėjas atėjo!
Jis tenai, meldžiamasis, pinigų prašo.
KREClNSKIS. Vyk lauk!.. (Tebeskaičiuoja) Tai va kas iš
eina: su trimis tūkstančiais sidabru neišsiversi: lašas jū ro je...
O vestuvės, vestuvės gi? Iš ko aš jas kelsiu? Juk čia irgi iš
laidos, neišvengiamos išlaidosi .. Kiekvienam pusgalviui do
vanų duok; kiekvienas galvijas degtinės prašys. O dar tos
puokštės, saldainiai, visokie barškaliukai, kvaili krepšiukai...
idiotizmas... ir niekur neapsieisi be pinigų! .. (pagalvojęs) be
pinigų.
FIODORAS (įeina). Michailai Vasiljičiau, skalbėja atėjo: pi
nigų prašo.
KREClNSKIS fskaičiuodamasj. Vyk lauk!
FIODORAS. Michailai Vasiljičiau, ir už malkas žmogus jau
dvi valandos laukia.
KREClNSKIS (pakeldamas galvą). Išprotėjai, ar ką? nežinai,
ką daryti?.. Ko čia lendi su visokiais niekniekiais?
FIODORAS. Jūsų reikalas! niekaip negaliu atsiginti... aš
jau ir šiaip, ir ta ip ...
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KREČINSKIS (kilstelėdamas nuo kėdės). Na!
F i o d o r a s dingsta tarpdury. Prieškambaryje girdėti triukš
mingi balsai, paskui viskas aptyla. Tyla

VIII s c e n a
R a s p l i u f e v a s įeina, pasuka tiesiai į kampą, pasideda skry*
bėlę ir neskubėdamas maunasi pirštines
KREČINSKIS (pakyla, įdėmiai žiūri į jį, paskui pasisuka,
neskubėdamas susikryžiuoja rankas ir žiūri į parterį). A ? ..
taip ir maniau! (Panarina galvą) A?! (Šiaušia savo plaukus)
A?ll (Neskubėdamas, sugniaužęs kumščius prieina prie Raspliujevo; tasai atatupstas traukiasi už kulisų, Krečinskis abiem ran
kom ima jį už apykaklės)
RASPLIUJEVAS (suglumęs). Michailai Vasiljičiau, leiskite
pasakyti... užstato reikalauja... užsta...
Krečinskis pradeda smarkiai jį tąsyti pirmyn ir atgal
KREČINSKIS (su pauzėmis). Bet a š ... ta u ... sakiau... gau
t i ... pinigų...
RASPLIUJEVAS. Užstato... užstato... (netenka žado)
M ich... M ich...
KREČINSKIS. Juk aš tau, galvažudy, liepiau pavogti... (įsi
karščiavęs) pavogti!!! (smaugia jį) ir parnešti man pinigų!..
Raspliujevas šaukia,- Krečinskis pastumia jį ant kušetės ir su
stoja scenos kampe pakitusiu veidu
A ? .. jis sako: nėra pinigų! Melas! .. Kiekvienuose namuose
yra pinigų... negali bū ti... reikia tik žinoti, kur jie ... kur jie
padėti... (susimąsto ir judina pirštus) hm! kur padėti... kur
padėti...
RASPLIUJEVAS (lėtai atsistoja ir apžiūri savo surdutą). Se
tau ir va! .. (Ieško po grindis sagų) Tai ką, vadinasi, per dvi
dešimt keturias valandas dvi pirtys. Taip gyventi neįmanoma
(pakelia sagą), net šuo iš namų pabėgtų.... (pakelia kitą sagą),
pudelis — ištikimiausias šuo, ir tas pabėgs. (Ieško) Na, saky
kim, ten buvo boksas — angliškai... o čia kas? čia tai tikrai
mūsiškis gaminys!
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KRECINSKIS (tekštelėjęs sau per galvą). A!!!
RASPLIUJEVAS (pamatęs dar vieną sagą). A a a!!! (Eina
ir pakelia) Va kur nusirito! (Deda j kišenę) Žiū, koks karš
takošis. ..
KRECINSKIS. Ką daryti... ką gi daryti?
RASPLIUJEVAS. Pirmiausia — nesimušk...
Krečinskis sėda prie rašomojo stalo, Raspliujevas — kitame sce
nos gale ieško sagų. Tyla
Dieve tu mano! Gimsta žmonės laimingi, nieko netrūksta, gy
venimas jiems — vienas malonumas, taip sakant, ne gyvenimas,
o pokylis. Bet gimsta štai toks būgnas— ir daužo jį nuo pat
aušros iki vėlyvo vakaro! Kaip matote! (Atsistoja prieš žiū
rovus) O jei dar būčiau gimęs liesutis, plonutis, silpnutis, tai ir
gyvas nelikčiau... tikrai nelikčiau! Štai ką pasakysiu: ir po
vakarykštės pirties, manau, nebūčiau likęs; ir po istorijos su
Dokučiajevu (pats sau pritardamas) nebūčiau likęs; po išger
tuvių Kurske prieš trejus metus — jokiu būdu, jokiu būdu...
o štai — sveikas, gyvas ir pasakysiu: tik duokite man papie
tauti ir, taip sakant, gerai knarktelėti, ir aš kaip niekur nie
ko. .. (Sustoja ir žiūri į Krečinskį, kuris ištraukia rašomojo
stalo stalčių) O pinigų, brolau, nėra.
Krečinskis ištraukia kitą stalčių
Ir čia n ėra...
Trečią stalčių
tikrai n ė ra ... o dar mušiesi! .. na, ką radai?
Krečinskis ima jame raustis
Ir ko jis rausiasi? ko jis rausiasi po tą seną šlamštą? Pinigų
ieško... balandėlis! juk aš gerai žinau, kas ten: ten nieko
nėra. Seni paskolų raštai, neapmokėtos sąskaitos.
Krečinskis suranda didoką segę
S tražo2 blizgutį nusitvėrė! .. jis ir kapeikos nevertas...
KREČINSKIS (ūmai sušunkaj. OI Eureka! ..
RASPLIUJEVAS. Oho! (priglusta prie sienos) kvailystes ple
pa. .. matyt, ir jam ne pyragai... (atsidūsta) skurdas ne brolis.
KREČINSKIS (laikydamas rankoje segę). Eureka! .. Eure
ka! ..
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RASPLIUJEVAS. Motušėle mano! .. jis visai kvanktelėjo! ..
tikrai kvanktelėjo...
KREClNSKIS (ūmai susimąsto ii iš lėto sako). Eureka...
graikiškai reiškia... radau! ..
RASPLIUJEVAS. Graikiškai?! O ho.,. (Palingavęs galvą) Bai
gėsi mūsų žemiškoji kelionė... Balandėli! .. Nuveš tave, mielas
drauge, į Preobraženskają ir pasodins tave, vargetą, į belangę.
(Vėl palingavęs galvą) Ir baigėsi mūsų žemiškoji kelionė.
Giliai susimąstęs Kiečinskis vedžioja pirštu ir kažką neaiškiai
kalba. Raspliujevas jį stebi
Ne k a s ... ne k a s... Kad tik manęs vėl nepapurtytų... toks
beprotiškas žvilgsnis... toks jau mano likimas. Išsinešdinsiu,
kol gyvas ir sveikas... ničnieko nebeliko. (Ima skrybėlę ir
ant pirštų galų slenka durų link) Tėveliukai mano, gimdyto
jai! .. (Išeina)
KREČINSKIS. Ar taip? .. Ar gerai? .. (Kasosi kaktą) Ar ne
klystu? (Vėl galvoja)
Raspliujevas

ir F i o d o r a s

pasirodo tarpdury

RASPLIUJEVAS. Pažiūrėk, brolau, kokias figūras išdaigin ė ja ...
KREČINSKIS. Taip, taip ir ta ip ... (pašoka) bravo!.. valio!
yra, tikrai y ra !..
RASPLIUJEVAS (pasislėpęs už durų). Matai! .. Kokios iš
daigos! .. pats matai! Aš tau sakau: išprotėjo, visiškai išpro
tėjo! ..
FIODORAS (prieina prie jo baugštus ir sumišęs). Meldžia
masis, Michailai Vasiljičiau! ką jūs čia dabar? Išgerkite stik
linę vandens. Kas yra, meldžiamasis? O gal lodekolonio teiksi
tės? Na, ko jūs taip, meldžiamasis! Ne taip mus tašė... ištrūksim ir iš č ia ... tik sakykite, aš pats viską pakelsiu...
KREČINSKIS (įsiklausydamas, švelniai). Ką tu, Fiodorai, ką
tu? aš nieko... (Garsiai) Ei, Raspjiujevai!
Raspliujevas sudreba visas
Žinai, eik pas tą .,, kaip jis? ., pas Fominą,— netoliese, Petrovkoje, ir skubiai užsakyk baliaus puokštę, pačią gražiausią,
baltų kam elijų... supratai? kad visos būtų tiktai baltos. Eik
ir nedelsdamas atnešk.
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RASPLIUJEVAS fsu gailesčiu rodo Fiodorui į Krečinskįf.
O ką aš tau sakiau, Fiodorai? a? nudilusios kapeikos nėra, o
jis, matai, už penkiasdešimt rublių puokštę skinaI (Vaikšto pir
myn ir atgal) Och och och! meldžiamieji, geradariai mano! Ką
veiksim, Fiodoruška? ką mudu, našlaičiai, veiksim?
KREČINSKIS (pavaikščiojęs sustoja). Tai ką? Dar neišėjai?
Gal tau ausis užgulė? Aš atkimšiu! girdėjai?.. (eina prie jo)
a r girdėjai, kas įsakyta?
RASPLIUJEVAS (traukdamasis nuo jo prie sienos). M i...
M i... Michailai Vasiljičiau! atleiskite! o už ką? nudilusios ka
peikos nėra. Atleiskite! ką jūs? Kuo už tą puokštę mokėsiu?
FIODORAS. Eikite, Ivanai Antonyčiau, eikite! Girdite, ką
ponas sako? Eikite.
RASPLIUJEVAS. O už ką? kur pinigai? nudilusios kapeikos
nėra.
KREČINSKIS (paima nuo stalo laikrodį su grandine). Štai
ir pinigai... Kad man po pusvalandžio būtų čia ant stalo. Gir
dėjai? .. N a l..
R a s p l i u j e v a s išeina

IX s c e n a
T i e p a t y s , be Raspliujevo
KREČINSKIS. Dabar, o dabar reikia parašyti laišką Lidočkai,
ir tuojau pat. Laikas brangus: imkis darbo! (Atsisėda prie rašo
mojo stalo ir pradeda rašyti)
FIODORAS (į šalį, šnairomis žvilgčiodamas į Krečinskį). Me
luoja Ivanas Antonyčius: ponas nekvoštelėjo; ponas pilno proto
ir smarkus kaip sakalas. (Išeina)

X scena
K r e č i n s k i s , vienas
KREČINSKIS (rašo laišką; stabteli). Ne taip! (Plėšo popie
rių, vėl rašo) Ne ten taikau. (Vėl plėšo, vėl rašo) Tikra vel
niava! Reikia parašyti tokį laišką, kad numirėlei gyslos su47

tvinksėtų, kad aistrą sukeltų. Aistra yra aistra. Ech, aistros,
aistros! kur jos? (Šypteli) Mano aistra, mano m eilė... iškūren
toje krosnyje malkų ieškau... che che che) O reikia, verkiant
reikia!.. (Rašo laišką, skaito jj, brauko, vėl rašo) Nieko sau
darbas: net prakaitas išpylė. (Nusišluosto veidą ir akimis per
meta laišką) H m ... m ... m ... m ... Romusis mano angele... šir
džiai m ielas... mielas šeimos kampelis... m ... m ... m ... švel
nus žvaigždynas... velniai žino, koks tauškalas!.. višta su ky
ku. .. kiaulė su fraku ir taip toliau. (Užklijuoja voką ir parašo
adresą) Štai koks reikalas, romusis mano angele: atsiųskite man
vieną savo sparnelį, jūsų segę su soliteru (parodijuodamas),
atspindinčiu jūsų dangiškos tėvynės žydrumą. Reikia įrengti el
diją, kuria mes skrosime įsiaudrinusią buities jūrą, pučiant vi
siems keturiems vėjams: būgnų, gilių, širdžių ir v y n ų ... Aš
stovėsiu prie vairo, Raspliujevas tvarkys bures, o jūs būsite ne
reikalingas krovinys! .. O tasai... Raspliujevas dar neparėjo..„
koks šu n ...

XI s c e n a
K r e č i a s k i s ir R a s p l i u j e v a s , įeina
KRECINSKIS, O ... štai ir jis ...
RASPLIUJEVAS (su puokšte rankoje. Ją neša labai atsar*
giai; į žiūrovus, rodydamas puokštę). Dvidešimt penki sidabriniai
rubliai už tokią šluotą! tfu!
KRECINSKIS. Eik čia, parodyk. (Žiūri) Gera, tiks. Kiek grą
žos?
RASPLIUJEVAS (susikrimtęs). Grąžos? Penkiasdešimt rublių,
(Paduoda jam pinigus)
KRECINSKIS. Dabar klausyk ir nevėpsok — reikalas rimtas.
Žiūrėk, štai laiškas mano sužadėtinei Lidijai Petrovnai Muromskajai, čia pat netoliese, bulvare... žinai? ..
RASPLIUJEVAS (pagyvėja). Žinau, Michailai Vasiljičiau, ži
nau. Tik pasukus už kampo — didelis baltas namas su prievaža.
KRECINSKIS. Taigi. Ar greit pirma valanda?
RASPLIUJEVAS (pašokdamas prie laikrodžio). Be penkio
likos minučių pirma.
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KRECINSKIS. Gerai. Senio dabar nėra namie: maždaug šituo
laiku jis kasdien bastosi po miestą savo nusususiais kuinais.
Tu eik ir įteik puokštę pačiai Lidijai Petrovnai. Palinkėk jai
mano vardu labo ryto, tiktai vikriai, grakščiai, pasisakyk kas
esąs... supranti? Ir gražiai apsirenk. Apsivilk mano surdutą..„
Fiodorai!
' Ateina F i o d o r a s
Duok jam mano surdutą! .. Jeigu senis namie, puokštę atiduok,
o laiškelio už jokius pinigus. Rašydamas, tarp kitko, aš pra
šau, kad ji man atsiųstų savo soliterą, kurį aš įtaisiau į segę...
atsimeni?
Fiodoras paduoda Raspliujevui surdutą
RASPLIUJEVAS (apsivelka ir pasitaiso). 2inau, atsimenu;
dvidešimt karatų — trisdešimt tūkstančių.
KRECINSKIS. A š jai rašau, kad vakar dėl jos susiginčijau
su kunigaikščiu Belskiu ir kad dėl to įvyko didelės lažybos.
RASPLIUJEVAS. O-ho-ho...
KRECINSKIS. Paimk tą daiktelį ir kuo skubiausiai parnešk.
(Grūmoja) Apie tas lažybas gali ir pats ką nors pameluoti.
RASPLIUJEVAS. Primeluosiu, Michailai Vasiljičiau, su dide
liu malonumu primeluosiu.
KRECINSKIS. O gal ne, nemeluok; meluodamas tu visuomet
persūdai. Bėk, o kai gausi tą daikčiuką —- skrisk! Saugokis se
nio; visa kita eis kaip sviestu patepus... Supratai?
RASPLIUJEVAS (pusbalsiu). Supratau, Michailai Vasiljičiau
(kilstelėdamas antakius ir pirštą, reikšmingai), supratau! lekiu! ..
(Išeina)

XII

scena

K i e č i n s k i s, vienas
KRECINSKIS. Supratau, supratau... Nieko, kvailys, nesu
prato. Mano, kad jį pavogsiu, kad aš vagis. Ne, brolau: savo
garbę mes saugom; dar ir šitoje mūsų kišenėje (rodydamas
4 . Trilogija
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/ galvą) turim resursų. Na, laikas ir prie darbo! (Saukia) Fio
dorai! ei! Fiodorail
F i o d o r a s pulte įpuola pro duris
Kur tu dingai? miegi?
FIODORAS. Aš čia, meldžiamasis, ką tik ,..
KRECINSKIS. Na?! Dviejų kojų maža, įsitaisyk trečią! ..
Štai, imk pinigų. Pirmiausia — iškūrenk krosnis. Tik žiūrėk tu
man: iš džiaugsmo taip prišutinsi, kad bus kaip pirty; ir dar
ne laikas. Toliau: šįvakar aš kviečiu arbatos šešis asmenis: su
žadėtiną su šeima, poną Nelkiną ir gal dar ką nors. Kad viskas
būtų kaip reikia...
FIODORAS. Klausau, pons. Desertą irgi liepsite?
KRECINSKIS. Kad viskas būtų kaip reikia. Uždek karseles3,
kandeliabrų nežiebk; sutvarkyk kambarius; išsmilkyk kvepalais.
Su transparantais 4. Susirinks visi septintai valandai...
FIODORAS. Livrėjų reikia?
KRECINSKIS. Livrėjų nereikia. Patamausit su juodais fra
kais: kaklaryšiai balti, liemenės baltos; ir užuolaidas nuleisk —
nuleisk užuolaidas. Mūsų žmonėms juk tas pat — ar padorus
žmogus vakarą sutaiso, ar pirklio našlė išteka.
FIODORAS. Klausau, pons. (Greitai išeina)

XIII

scena

K r e č i n s k i s , vienas
KRECINSKIS. O dabar reikia dviejų popierėlių, vienodų kaip
du vandens lašai. Pala, pala! (Rausiasi stalčiuje) Taigi, taigi.
Paskolų raštai! geriau nesugalvosi! (Uždeda vieną ant kito ir
žirklėmis kerpa perpus) 2avu! (Užtraukia melodiją iš „Stebuk
lingojo šaulio" 5)
Aš be vyno negaliu,
Jeigu negeriu — tyliu,
Nerimas kankina (bis).
Ech? „Stebuklingasis šauly"! meluoji, brolau, geriau taip uždai
nuotum :
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Kai gyvenimas prispaus,
Kai nelaimės vienos lauks,—
Reikia būt protingam!
Protas mus tik išvaduos,
Ką norėsim, tą ir duos,
Būsime turtingi (bis).
(Baigia pačia netikėčiausią rulada)
Kai tik prieisi prie turtingi, gali daryti, ką netingi, pūsk ara
bus: viskas gerai b u s... Pakanka vien tik proto, visur, kur pa
sisuksi! aukštuomenėje — proto, meilėje — proto, kortose— pro
to, vagiant — irgi proto! .. Taigi, taigi! Žiūrėk — ir filosofija at
sirado. O kai su Raspliujevu tampiausi, jokios filosofijos ne
buvo: matyt, ir tai Sokrato6 dukteriai geros dirvos reikia...
Kad tik ... tas Raspliujevas ko nepridirbtų: jau koks pusvalandis,
o gal daugiau... Dabar, šią valandą, šią didžią valandą, mes
peržengiame Rubikoną7, pasiekiame kitą krantą arba prasmen
game pragarmėn!.. Štai ji, štai ir ji, lemtingoji valandai
Girdėti šurmulys. R a s p l i u j e v a s įbėga su kailiniais, uždu
sęs. Krečinskis pašoka ir eina jo pasilikti

XIV s c e n a
Raspliujevas,

paskui jį F i o d o r ą s, nuvelka kailinius

KREČINSKIS. Tai ką, Raspliujevai, viktorija *?
RASPLIUJEVAS. Viktorija, Michailai Vasiljičiau, viktorija!
Štai ji, ant meškerės užkibo! (Aukštai iškėlęs laiko segę ir
atiduoda Krečinskiui)
KREČINSKIS (linksmai). Na, Raspliujevai, Rubikonas per
žengtas!
RASPLIUJEVAS (šokinėdamas,). Peržengtas!
KREČINSKIS. Rubikonas!
RASPLIUJEVAS. Rubikonas?
KREČINSKIS. Kvailys!
RASPLIUJEVAS. Kvai... tik jau ne kvailys, kas ne, tai ne,
Michailai Vasiljičiau! mikliai sutvarkiau — tiesiog nuostabiai.
* V i c t o r i a — pergalė (lot.).
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Atvažiuoju... atvažiuoju, ir klusteliu: ar ponas namie? Ne, sa
ko, išvažiavęs; tai sakau: o panelė namie? Namie, sako. Kur,
klausiu. Savo kambary. Pranešk, sakau; p r a ...
KREClNSKIS. Iš karto matyt: genialiai... (Atsitraukia prie
rašomojo stalo)
Raspiiujevas prieina prie Fiodoro ir pasakoja gestais
( Apžiūrinėja abi seges) Kaip du vandens lašai! (Suvynioja kiek
vieną atskirai į padėtus popierėlius) Užkibs! (Dedasi į piniginę,
Raspliujevui) Na, Raspliujevai! O dab ar— bėgsim!!!
RASPLIUJEVAS (pasisukdamas į jį, ūmai). Bėgsim?!! Na, ką?
aš galiu ir bėgti...
KREČINSKIS. Čiupk, griebk viską, ką gali. Vikriau, vik
riau! .. (Fiodorui) Na, renkis!
RASPLIUJEVAS (bėgioja po kambarį). Fiodorai, čiupk,
griebk, brolau, ką gali. Vikriau! (Pačiumpa kažkokių daiktų,
bėga pro Krečinskį ir užkliuvęs parkrinta)
KREČINSKIS (rengiasi). Greičiau, broliuk, greičiau! laga
miną duokš čia, lagaminą!
Raspiiujevas nubėga į kitą kambarį ir atneša lagaminą
Stok! negalima.
Raspiiujevas sustoja kaip įbestas
Jeigu paskui mus pasiųs feldjegerį, kaipmat pavys.
RASPLIUJEVAS. Kas? Kurjeris? Kurjeris tai tikrai pavys.
KREČINSKIS. Mus sučiups ir tuomet Vladimirka8 pasivaikštinėsim.
RASPLIUJEVAS. Jeigu sučiups, tai tikrai Vladimirka pasivaikščiosim.
KREČINSKIS. O kaip jos išvengti?
RASPLIUJEVAS. Taigi, Michailai Vasiljičiau, kaip jos iš
vengti?
KREČINSKIS. Fiodorai!
RASPLIUJEVAS. Fiodorai!
KREČINSKIS. Duokš mano kailinius!
RASPLIUJEVAS. Duokš Michailo Vasiljičiaus ir mano kai
linius!
KREČINSKIS (greitai vilkdamasis kailinius). Ne, balandėli,
tau ne kailinius, o iš teisybės — tai pilką kaptoną — sibirką su
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būgnų tūzu ant nugaros! (Išeina; tarpdury, Fiodorui) Fiodorai,
niekur iš čia jo neišleisk, girdėjai?
FIODORAS. Klausau, pone! (Atsistoja prie durų ir užtveria
jas prieš Raspiiujevo nosįj

XV s c e n a
R a s p i i u j e v a s sustoja kaip įbestas
RASPLIUJEVAS. Palaukit! Ką jūs? Michailai Vasiljičiau! ..
(Visu balsu) Michailai Vasiljičiau!.. Na, kurgi jūs? Palauk,
leisk, leisk, leisk, sakau! Ką tu čia? (stumia Fiodorą nuo durų)
ką gi tu čia?
FIODORAS (nukreipdamas jo rankas). Teikitės, meldžiamasis,
pasilikti. Girdėjote, taip liepta!
RASPLIUJEVAS (sumišęs). Kodėl?! Juk ta i... tai tikra
žmogžudystė!., išdavystė!., kokia išdavystė!!! (Vėl eina prie
durų ir jį stumia) Leisk, galvažudy, leisk! sakau tau: leisk! ..
Fiodoras užrakina duris
Ak meldžiamieji, bočeliai mano! Pjauna, be peilio pjauna! ..
Žmonės! gelbė... (Tyliau) Tsss... ką gi aš čia? Ant savo kailio
šaukiuosi? tuoj pat sulėks kaip vanagai... (Dar tyliau) Leisk,
Fiodoruška! Leisk, mielasai! Juk tau vis tiek; kam tau mano
nuodėmingą sielą žudyti? Greit ateis policija, tuoj pat sukrus!
Kai tik senis grįš, tai ir sukrus. Paklaus: kas buvo atvažiavęs?
Ir pasakys: Ivanas Antonyčius buvo atvažiavęs. Na, sakys,
duokit šen tą sukčių. Jis didelis ponas, turtingas; štai šitaip...
(ima save už apykaklės) prikabins prie buksyro... ir pas ge
neralgubernatorių, ir į teismą, ir nuvarys Nižnij Novgorodo ke
liu! Och och och och och! (Atsisėda ant lagamino ir verkia)
Fiodoruška! Negi bus tau džiaugsmo ar koks laimikis, jeigu
man kailį per nešvankią vietą dirs? ..
FIODORAS. Ką jūs, Ivanai Antonyčiau! bajorą! bajorui nedirs! ..
RASPLIUJEVAS. Koks aš bajoras? Burbulas, melas, grynas
melas. Vynų karalius man bajorystę suteikė — štai ir viskas.
Fiodorai, a, Fiodorai! Leisk, brolau! Dėl dievo meilės, leiski
Juk ir aš savo lizdą turiu; aš j ten visokį mitalą nešioju.
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FIODORAS. Apie ką jūs? Kokį lizdą?
RASPL1UJEVAS. Kaip ir visi, paukštyčiai; maži .vaikai. Jie
nuo šalčio ir bado išmirs; juos, kaip nusususius šunyčius, į gat
vę išvarys. O vaikai — tai mūsų kraujas!..
FIODORAS. Ivanai Antonyčiau, pakaks, nesijaudinkit... Kur
gi ponas eis?
RASPLIUJEVAS. Kodėl neis? Su visais keturiais vėjais iš
rūks.
FIODORAS. Ne toks jis žmogus, kad imtų ir išeitų. Jam
ir čia gerai. Išvažiavo kokio reikalo tvarkyti, o ne išėjo.
RASPLIUJEVAS. Ne, išėjo, tikrai išėjo. Argi jis mumis
rūpinsis? Už tą daiktą, sako, keturiasdešimt tūkstančių galima
gauti — čia tai daiktas! Ir mane patį, kai tik atsisėdau su tuo
prakeiktu daiktu į roges, kai tik įkvėpiau gryno oro, na, tai
ir mane patį pagunda suėmė! Tik todėl ir atsilaikiau, kad pa
galvojau; na, kur? sakau, kur? juk jis kaip vanagas: kai čyžtelės paskui, tai spygtelėti nesuspėsi!.. O jam kas? visi keliai
atviri, ras kur šiltai prisiglausti. Ėmė ir paspruko...
FIODORAS. O kokia jam nauda imti ir pabėgti, ir dar su
vogtu daiktu? Kvailys pabėgtų, o ne jis!
RASPLIUJEVAS. Tai ką, tu manai, kad su tuo daiktu ge
riau po miestą bastytis?
FIODORAS. Nei jis vogtas, nei ką.
RASPLIUJEVAS. Bet mes per apgaulę jį iš Muromskajos
paėmėm. Ką kita su juo veikti? Marš, ir daugiau nieko!
FIODORAS. N a ... jį išvežė įkeisti.
RASPLIUJEVAS. Įkeisti? Tai kad šįvakar jį reikia sugrą
žinti. .. o jei ne — per policiją atsiims ir šaltojon pasodins.
Šito tai niekas nepanorės. Ne, brolau, išėjo, apsisuko ir išėjo!
Fiodorai, išeikim ir mudu!
FIODORAS. Ko man eiti? aš liksiu, kur buvau.
RASPLIUJEVAS. Kalėjime nusibaigsi.
FIODORAS. Už ką kalėjime? aš nieko nežinau: šluoju kam
barius, valau batus, nieko nežinau ir žinoti nenoriu — ir vis
kas. Nors, kaip čia pasakius, reikalas neaiškus; gal tas Mi
chailas Vasiljičius ėmė ir pasišalino. Kas jį žino?
RASPLIUJEVAS. Pasišalino?., ko gero, pabėgo?!! (Susiima
u i galvos ir blaškosi po kambarį) Och och och! (Sustoja ir su
sitvardo) Na, o jei, Fiodorai, ims tave ir paklaus, žiūrėk, bro
lau, juk pats matei, kaip aš jam atidaviau.
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FIODORAS. Ką? ..
RASPLIUJEVAS (šaukia). Aš sakau, kad tu matei, kaip štai
čia, va čia, tam galvažudžiui, tavo ponui, atidaviau segę.
FIODORAS. Atleiskite, Ivanai Antonyčiau: jūs manęs į tą
reikalą nepainiokite. Man, gerbiamasis, nepridera: aš batus va
lau, kambarius šluoju, į jūsų reikalus nesikišu.
RASPLIUJEVAS (pasibaisėjęs). Judošius! ,. Kaip nesikiši?
Juk aš ką tik, tavo akivaizdoje, atidaviau.
FIODORAS. Atleiskite! Ko man žinoti, ką jūs jam atidavė
te. Nebent tik jūs pats man sakėte, kad kažką jam atidavėte?!
RASPLIUJEVAS. Chamas! Chamas! (Suduoda sau per kaktą)
Be peilio papjovei!I Aaa! velnio gauja! Matau, m atau... Tai
jūs mane po kirviu!.. Ne, palaukš! (įsikarščiavęs eina prie jo)
Leisk, sakau tau, leisk, beširdi! (Slenka prie jo) Girdi: leisk,
sakau! (Puola jį; tylėdami grumiasi ir sunkiai šnopuoja)
Fiodoras užgula Raspliujevą
FIODORAS. Meluoji, brolau, Ivanai Antonyčiau! na ir me
luoji, brolau! Žiūrėk, tu dar išsisukinėji... palauk... palauk...
(Smaugia jį)
RASPLIUJEVAS (sunkiai alsuoja). Och och och! Paleisk!
m irsiu... mirsiu!.. Paleisk... oi meldžiamieji...
FIODORAS (maigydamas Raspliujevą). Jei neliepė, tai ir
sėdėk ram us...
RASPLIUJEVAS (išsiveržia iš Fiodoro rankų, prieina prie
scenos ir taisosi). U ach, tfu tfu! (į žiūrovus) ir ką jūs mano
te? tas kvailys gali su malonumu mirtinai užsmaugti. (Pagal
vojęs) Tai desertas! Ir dar koks desertas! (Sudeda rankas)
Likime! (Garsiau) Likime! už ką tu mane persekioji? U i ką
p e r... (Žvilgtelėjęs j Fiodorą) Tai kipšas! koks snukis! tik pa
žiūrėkite: koks snukis! Vėl atsistojo tarpdury kaip stulpas: jam
net trumpam išeiti nereikia.
Fiodoras abejingai žiūri j Raspliujevą. Raspliujevas žvalgosi
j šalis
Och och och och och! O laikas bėga! laikas bėga! gal jau ir
ateina! O aš spąstuose! Turiu tylėti ir laukti nelaimės užgriū
vant, Kalėjimo!! laukti bausmės ir tylėti!! Dieve mano! taip
gniaužia širdį!., taip maudžia! štai čia skauda, oro trūksta!!!
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Vaikeliai jūs mano! alkani ir sušalę... Ar bepamalysiu aš
jus? .. Vania, mielasis! įVerkia. Zvangteli varpelis) Oi! .. štai
ir jie ! .. štai ir jie !.. Policija ateina, policija!! (Blaškosi po kam
barį)
Dar kartą žvangteli varpelis. Fiodoras eina atidaryti
Ateina!!! Oil! oi!! (Visiškai nusiminęs sudrimba ant lagamino)

XVI s c e n a
Tie

p a t y s ir K r e č i n s k i s , įeina sparčiais žingsniais;
F i o d o r a s eina iš paskos ir kažką jam tyliai sako

KREČINSKIS (gerai nusiteikęs). Cha cha cha! Ir gerai pa
darei. (Raspliujevui) Tai ką, brolau? judu su Fiodoru truputį
pasišildėte? gerai, gerai: nuobodulį pravaiko. Tik štai kas ne
gerai: tu, Ivanai Antonyčiau, vis kažkur skubi: ateis laikas
ir viskas, brolau, bus; toks gamtos dėsnis — ir policija bus,
ir Vladimirkos neišvengsi,— viskas bus, kai ateis laikas; dėl
to rūpintis nereikia. (Prieina prie rašomojo stalo ir išvynioja
ryšuliuką) O dabar imkis darbo. (Paduoda jam pluoštą pinigų)
Suskaičiuok, brolau, tuos pinigus ir paskirstyk. Skolas grąžinti
reikia. Tai mūsų pareiga, šventa pareiga. O segę (padeda ją
ant stalo) vakare reikia sugrąžinti, kam ji priklauso. Štai kaip
-elgiasi sąžiningi žmonės. Ech tu!
RASPLIUJEVAS (visiškai sutrikęs, prieina prie stalo). Nie
ko nematau, visai nieko nematau (trina kaktą); kažkokia pil
kuma. (Mosteli ranka) Fu! Pinigai... juk tai pinigai... o č ia...
seg ė... tikrai segė! (Ima pinigus ir pradeda skaičiuoti) Šim
tas. .. du šim tai... keturi šim tai... devyni šim tai... keturio
lika. .. tfu! (Padeda pinigus ant stalo ir vėl ima skaičiuoti;
į žiūrovus) Štai ką papasakosiu: čia Maskvoje (atsidūsta) buvo
toks natūraliosios magijos ir Egipto paslapčių profesorius po
nas Boskas9: iš skrybėlės raudoną ir baltą vyną pildavo (sukūkčioįa); kanarėlėmis pistoletą užtaisydavo; iš kumščio puokš
tes traukdavo ir visą publiką apdovanodavo;— na, o šitokio
pokšto — iš savo nuodėmingos sielos lažinuosi — jis negalėtų
ištaisyti; vadinasi, tas Boskas prieš Michailą Vasiljičių — tik
pienburnis ir nemokša.
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KREClNSKIS (sėdi prie stalo ir rašo). Netaukšk, o skai
čiuok! tu mėgėjas iš tuščio į kiaurą pilstyti. Ir iš kur šitoks
jausmingumas?! Toks stuobrys, o rodos, ims ir ištiš.
RASPLIUJEVAS (džiugiai). Viešpatie, dieve tu mano! koks
balzamas paširdžiuose tvenkiasi, koks aromatas gaubia mane iš
visų pusių! kokiais jazminais kvepia, ir apskritai reikia ma
nyti, kad aš dabar tokius niekus tauškiu, jog paskui ir pačiam
bus gėda.
KREČINSKIS. Cha cha cha! aš manau.
RASPLIUJEVAS. Juokitės, juokitės! Ką beveiksite? Kam
daugiau juoktis, jeigu ne jums! .. Pats matote, kaip mokate
suktis, visur kur; visi jūsų klauso! O įlįstumėte į mano kailį,
kitajp pasijustumėte. Taigi! Jums ir Fiodoras tą patį pasakys:
be jūsų aš visai pasimečiau: protas aptemo; sėdžiu štai č ia...
(rodo Į lagaminą) ir staugiu kaip vilkas.
KREClNSKIS. Skaičiuok, aš laukiu... ar jau baigi?
RASPLIUJEVAS. Tai ką, Michailai Vasiljičiau, nejaugi net
pasidžiaugti nevalia. (Skirsto pinigus) Kokie švelnučiai! Ba
landėliai, kregždutės mano! O štai ir raibūnų pulkelis, vienas,
antras, trečias... o štai ir liepsnelių! antras, trrrrečias, ketv irrrr.. .tas... cha cha cha! chi chi chi! Viešpatie, dieve tu ma
no! Viską padaryčiau, viską nuveikčiau vardan tokios gero
vės! .. (Atsisėda ir skaičiuoja)
Tyla
KREČINSKIS (užsidėjęs skrybėlę ir apsivilkęs kailinius, pri
eina prie Raspliujevo). Tai ką, mieliausias, baigei?
RASPLIUJEVAS (skubinai). Tuojau,.. tuojau... tuojau.
KREČINSKIS (paima vieną pluoštą). Šiuos pinigus nuvešiu
aš pats; o štai tuos (paduoda jam kitus pinigus) išvežiok tu —
ir mano laikrodį išpirk. Se raštelį; čia parašyta, kam ir kiek
atiduoti. Žiūrėk, kad viskas būtų padaryta nedelsiant.
RASPLIUJEVAS (ima pinigus ir atsargiai suvynioja į po
pierių). Michailai Vasiljičiau... Tai kaip čia išeina... Juk ši
tie pinigai iš Beko, iš Nikanoro Savičiaus.
KREČINSKIS. Taip, iš Beko.
RASPLIUJEVAS. O segė... Palūkėkite... (Apžiūrinėja segę)
Ju k tai mano krikšto duktė! Ta pati, kurią gavau iš Lidijos
Petrovnos? a?
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KREClNSKIS. Savaime aišku; šįvakar ją reikės sugrąžinti
Lidijai Petrovnai. (Iš Raspliujevo rankų paima segę, padeda
} stalčių ir užrakina)
RASPLIUJEVAS (ima skrybėlę). Kam aišku? Ir pačiam vel
niui būtų neaišku! Kaipgi čia dabar? a? Ir pinigai, ir segė!
(Fiodoras užmeta ant jo kailinius)
KREClNSKIS. Raspliujevai, nors tu ir skalikas, bet uoslės
neturi... Ech, tu!
A b u išeina
Uždanga nusileidžia

TRECIASIS VEIKSMAS

Krečinskio butas. Vakaras. Viskas apšviesta tr sutvarkyta

I scena
F i o d o r a s , su juodu fraku, baitu kaklaraiščiu, liemene ir
pirštinėmis, stato lempas, valo dulkes nuo baldų. Įeina R a sp I i u į e v a s , sugarbanotais plaukais, su fraku ir baltomis pirš
tinėmis
RASPLIUJEVAS. Cha cha ch a... cha cha ch a... cha cha
ch a... oi, užteks... cha cha cha!.. Tai užėjo!.. (Nusiima skry
bėlę) Kai tik prisimenu tą niekšingą snukį, kaip jis, Kristaus
pardavikas, sėdi stiklą prie akies prisikišęs; kaip jis ją saugo;
laiko, judošius, po devyniais užraktais tą krištolo gabalą, po
ros skatikų tevertą; tai m an... cha cha cha!.. taip ir užeina...
f u. .. (pasitaiso) tikriausiai rankas trina šešis tūkstančius sidab
ru atidavęs! tokią krūvą! Ir mano sau: Krečinskis, girdi, vis
tiek sužlugs — ir soliteras m ano... Ei, Fiodorai? Juk Michailas
Vasiljičius tikras Napoleonas! Duokš man pieštuką.
Fiodoras paduoda jam pieštuką
Reikia užsirašyti. Eureka ar Edrika, kaip jis ten sakė?
FIODORAS. Rodos, Eureka.
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RASPLIUJEVAS. Na, tegul bus Eureka. Kai turėsiu paukštšunį,— pavadinsiu Eureka. Ei, Eureka, nieko, skamba. Fiodorai,
jis šūktelėjo, kad rado, ir tikrai rado.
FIODORAS. Taigi, taigi, Ivanai Antonyčiau! o jūs jį ren
gėtės čiupti ir į pamišėlių namus varyti.
RASPLIUJEVAS. Ką darysi, brolau, pasuoju. O tu žinai,
kaip jis tą daiktą sutvarkė?
FIODORAS. Iš kur aš galiu žinoti! Prisipažinsiu, lyg ir ne
kvailas, o čia nieko nesuvaikau; spėlioju ir šiaip, ir taip, ir
_ niekaip neišeina: stačiai galva neišneša.
RASPLIUJEVAS. O aš tau pasakysiu, brolau, tuomet supra-a-si!.. Tik žiūrėk tu man, niekam nė mur mur — čia di
džiausia paslaptis.
FIODORAS. Susimildamas!
RASPLIUJEVAS. M atai... (Pasitaiso fraką ir mosteli ran
ka) Kai tik jam toptelėjo šitas dalykas į galvą, kai tik top
telėjo, pamanė šiaip, pamanė taip... Ir sako: Raspliujevai,
padėk. Gerai, sakau, Michailai Vasiljičiau, visuomet padėsiu.
Tai va, sako, Raspliujevai, nors ir savo sielą įkeisk, bet gauk
man iš Muromskių soliterą, kurį aš rudenį atidaviau įtaisyti
į segę; atsimeni, sako, pagal tą modelį, kur mano stalčiuje mė
tosi. Tai aš ir susimąsčiau.
FIODORAS. Ar jūs?
RASPLIUJEVAS. Taigi kad aš. Sunkoka, sakau, sunkoka.
Bet nuvažiavau ir kaip koks vanagas neilgai trukus jau gabe
nu ją namo: štai, sakau, tas balandėlis! O jis ima ir solite
rą, ir jo modelį im a... girdi, modelį, pagal kurį soliterą įtai
s ė ... ir abu į piniginę susidėjo...
FIODORAS. Į piniginę! ..
RASPLIUJEVAS. Į piniginę! Žmogui nagai į save linksta;
menkniekio neišm etė... a? .. o tas menkniekis viską padarė...
Tai paėmė jis juos ir tiesiai į Kiseliovo skersgatvį, pas Nikanorą Savičių Bekąl Pinigų, sako, duok, žyde, pinigų. Pinigų?
Iš kur aš jų paimsiu? Pinigų nėra. O už įkaitą bus? Už įkaitą,
sako, bus. O kiek tu man, judošiau, duosi už šį dalykėlį? ..
Tas net šoktelėjo, net išsižiojo: akys dega, karštis muša. Ir
šiaip, ir taip, po stiklu, ant svarstyklių, apžiūrinėja, tikrina...
Ir mato: puikiausias daiktas... Keturis...— Keturis! Ech tu, šun
snuki, juk jis dešimties vertas... a? Tu kvailių ieškai, ar ką?
Duok šen; nenori — nereikia!..— Tasai net užkaito, iš rankų
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išleisti negali; atėmė ir atgal — į piniginę. Septynis duosi?
(Verksniu balsu) Ne, negaliu, ko negaliu, tai negaliu: penkis! —
Septynių reikia!— N e !— Nors šešis!— N e!— Tai lik sveikas
ir neminėk piktuoju; Sprengelis man aštuonis duos. Tas Chamo
išpera net virpa, drebulys krečia; toks grobuonis: gerklė kaip
vilko, o čia toks kąsnis! .. Uchl .. še, sako. Spauskim letenas,
ar ką? Spauskim!.. Duok, sako, smalkos ir dėžutę. Kokią dė
žutę? Aišku, kokią. Mes jj, balandėlį, patys patupdysim ir
užantspauduosimi bus ir saugiau, o tau, sako, judošiau, šitokios
brangenybės ilgai nepaliksiu... girdi?.. O ho!..
FIODORAS. Taigi, taigi, taigi! (Linguoja galva)
RASPLIUJEVAS (varo toliau). Kaip putpelė nuskuodė dė
žutės; duokš, sako, ir pinigus... Atneša ir pinigus. Va, sako,
žiūrėk! Ištraukė iš piniginės segę, tik jau ne tą, o modelį, jos
m odelį... Na, ir ką? jam net akys raibsta... juk tai visa Bra
zilija. .. a? Holkonda ,0. .. a?
FIODORAS. O viešpatie!
RASPLIUJEVAS (įsikarščiavęs). Jo akys krauju, net krau
ju pasruvo! Vienas, d u ... tėškė į dėžutę, užantspaudavo... anas
jam pinigus; o jis anam dėžutę... Parvažiavo, ir kad šveis ant
stalo štai kokią krūvą! .. Imk, sako, ir Michailui Vasiljičiui dė
kok! ..
FIODORAS (susikryžiuodamas rankas). O viešpatie!
Abu stovi palaimingai nusiteikę. Tyla
RASPLIUJEVAS (ypatingai pakiliai). Napoleonas, sakau, kad
Napoleonas! didis karžygys, magas ir stebukladaris! Kad apmo
vė, tai apmovė; apmulkino žmogų ant amžių amžinųjų... žmo
gų? .. ne; palūkininką apmulkino — visi ilgai minės.
FIODORAS (išskėtęs rankas). Gerai, tikrai gerai sutvarkytas
reikalas. Viešpatie! tai bent sutvarkytas.
RASPLIUJEVAS. Ir dar kaip sutvarkytas — neatsistebėsi! Ir
pinigai tavo, ir soliteras; šįvakar mes jį su dėkingumu... (Su
įkarščiu) Po devyniais antspaudais, po devyniais užraktais guli
stiklo gabalas, ant kurio savo nuodėmingu kūnu užsirėmęs žy
das! Nei ženklo, nei pėdsako! Klube su visais atsiskaitys; išs
kels šaunias vestuves; gaus milijoną ir kad krestelės; kalną
aukso sukrės ir bus didelis ponas, garbingas ir garsus; ir mūsų
neužmirš... a? Fiodorai? .. juk neužmirš?
FIODORAS. Gerai, jeigu neužmirš.
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RASPLIUJEVAS. Jis man du šimtus tūkstančių žadėjo.
FIODORAS. Gerai, kad žadėjo. Ukrainiečiai sako: pažadė
jo ponas kailinius — bemat šilčiau pasidarė.
RASPLIUJEVAS. Ką-ą? Ir iš kur tu ištraukei šitą patarlę?
Žadėjo; tikrai žadėjo.
Skambutis
Aha, ar tik ne Michailas Vasiljičius teikiasi skambinti... Tai
jis. (Pagarbiai kilsteli rankas) Didis karžygys, magas ir stebuk
ladaris! (Pagarbiai eina jo pasitikti)

II s c e n a
T i e p a t y s ir K i e č i n s k i s
KRECINSKIS (įeina ir pasideda skrybėlę). Kokia dienelė...
a ? .. Duokš kėdę, Fiodorai: pavargau!.. A? .. pirmą kartą gy
venime pavargau; matyt, senstu... O jūs ar viską sutvarkėte?
(Atsisėda. Raspliujevas ir Fiodoras stovi priešais jį)
FIODORAS. Viskas, Michailai Vasiljičiau, kaip liepėte, vis
kas sutvarkyta.
KRECINSKIS (žvalgosi po svetainę). Matau. Gerai. Štai čia
dar viena karselę. Koks rimtas apartamentas; jokiam jauni
kiui nebūtų gėda. (Raspliu/evui, griežtai) Na, o tu, ar viską
atlikai?
RASPLIUJEVAS. Viską, Michailai Vasiljičiau, viską, kaip
liepėte, viską o viską. Gal teiksitės raštelius paimti.
KREČINSKIS. Žinoma; kas be jų patikės. (Paima iš jo raš
telį ir skaito) Hml .. gerai... Fiodorai! Še, į stalčių ir užra
kink. ..
RASPLIUJEVAS. Štai ir jūsų laikrodis, Michailai Vasilji
čiau, ir grandinėlė. Viskas yra. (Paduoda) Teikitės žinoti, kaip
viskas atlikta.
KREČINSKIS (paima laikrodį). Gerai1 .. Och, kaip pavar
gau! .. (Prisisega laikrodį) Klube puikiai papietavau. Seniai be
turėjau tokį apetitą. Ten buvo ir tas kvailys Nelkinas. Kad
įsispoksos į mane kaip pelėda. Žiūrėk, žiūrėk, brolau; nuotaką
prakišai; nėra reikalo į mane akis sproginti; iš manęs, bičiuli,
ne ką peši; aš pasagas lankstau...
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RASPLIUJEVAS. Aš, Michailai Vasiljičiau, atlikęs kas pa
liepta, irgi pasukau į Troickają, užeigon...
KRECINSKIS. Aha, neužmiršai?!
RASPLIUJEVAS. O kaipgi, meldžiamasis! .. Imu ir užeinu,
atsisėdau per vidurį kušetės, atsirėmiau sa u ... Hm! sakau: duok
žuvienės; du pyragėlius; paršiuką! Pats netikiu: aš ar ne a š ? ..
Atnešė žuvienės; riebalai kaip gintarai paviršiuje. Nespėjau nė
pirmo šaukšto į bumą pasisemti ir prisimenu Beką, kaip jis
ant kiaušinio sėdėdamas taukšlį ištupės, ir kad prunkštelė
siu. .. taip ir apsipyliau! .. Apsilaisčiau, net liemenę susiteršiau ... kaip negerai...
KREČINSKIS. Gerai jau, gerai... Klausyk: kai atvažiuos
svečiai, tu pašnekink senį: pliurpk jam be perstojo velniai
žino ką; o aš liksiu su bobomis ir tas vestuves pravarysiu per
dvi dienas. Tik žiūrėk man, ko nors neprimeluok. Tu iš kvai
lumo gali taip žioptelėti...
RASPLIUJEVAS (gailiai). Nei žioptelėsiu, nei ką. Rodos,
aš visus reikalus tvarkau, o iš jūsų niekados gero žodžio ne
išgirsi.
KRECINSKIS. Velnias tau gerą žodį pasakys... žiūrėk, koks
kelmas išdygo! .. (Susimąsto) Palauk... ar gerai apsitaisęs?
RASPLIUJEVAS. Aš, Michailai Vasiljičiau, iš Troickajos už
sukau pas prancūzą, plaukus pasiraičiau — a la m u iik ... Štai,
teikitės žvilgtelėti, pirštinės — pusantro rublio paklojau... bal
tos kaip sniegas...
KREČINSKIS. Visai be reikalo.
RASPLIUJEVAS. Kodėl be reikalo, meldžiamasis, kodėl? be
baltų pirštinių negalima; o dabar aš ir jūsų fraką užsivilkau...
teikitės pažvelgti...
KREČINSKIS. Cha cha cha! .. gražu, labai gražu. Žiūrėk
tu mani a? tikra persona. (Pasukalioja jį)
RASPLIUJEVAS. Tai ką, Michailai Vasiljičiau, argi aš ne
persona? Viską darai dėl pinigų: ne ką turi, visas apdriskęs,—
tai ir lakstai; o jeigu turėčiau pinigų, tai aš ir pats siuntinė
čiau kitus, ir savo tulžį ant jų liečiau.
KREČINSKIS. Na, gerai jau, gerai. O dabar — laikas! Fio
dorai!
Atbėga F i o d o r a s
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Kad viskas būtų gražu, solidu, patarnaujant kad man be są
myšio ir kad nepersistengtumėte; du oficiantai priimamajame;
čia duok dar vieną karselę; žaliąjį stalą va čia! (Žiūri / laikrodį) Tuoj atvažiuos svečiai. Ir baigtas kriukis! Palauk, palauk!
Ei, Fiodorai! Koridoriuje kabo kažkokio Jekaterinos laikų ge
nerolo portretas... Va toks snukis. (Padaro grimasą) Tuoj pat
nušluostyk, atnešk ir pakabink virš mano rašomojo stalo. Ge
nealogijos reikia.
Atneša karselę, stalą, portretą, stato ir kabina. Skambutis
Štai ir jie. Aš einu pasitikti; o tu, Raspliujevai, sėsk štai čia,
ant kušetės, ir kuo laisviau; paimk laikraštį... kvaily, laik
raštį paim k... atsiloškl.. Na ir kelmas... (Išeina)
RASPLIUJEVAS. Na, matote, ir vėl priekaištauja; o dar sa
ko; geras, geras. Tu man, brolau, du šimtus tūkstančių žadė
jai. Žadėjai.

III s c e n a
M u r o m s k i s , A t u j e v a , L i d o č k a , K r e č i n s k i s ir
R a s p l i u į e v a s . Lenkiasi vieni kitiems ir spaudžia rankas
MUROMSKIS (dairydamasis). Koks gražus jūsų butas!
ATUJEVA. Taigi, taigi, butas gražus! Kaip skoninga!.. Kur
tik pažvelgsi...
LIDOCKA. Taip, labai gražus.
KREClNSKIS. Man, m e s d a m e s , jis gražus tik nuo šios
akimirkos. (Bučiuoja Lidočkai ranką)
ATUJEVA. Kaip maloniai jis visada atsako! Tikrai malonus
žmogus... Žinote, Michailai Vasiljičiau? vieno dalyko gailiuosi.
KREClNSKIS (mandagiai). Ko gi, Ana Antonovna?
ATUJEVA. Kad aš ne jauna; tikTai jus įsimylėčiau.
KREClNSKIS. Vadinasi, man reikia apgailestauti, kad aš ne
senas.
LIDOCKA. Bet man — tai ne komplimentas.
ATUJEVA. Lidočka! tu gi pavyduliauji?
KREClNSKIS (paima Lidočkos ranką ir bučiuoja). Už tai,
kad pavyduliaujate, bučiuoju ranką; tik negerai, kad jūs ne
teisinga.
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LIDOCKA. Kodėl aš neteisinga?
KREČINSKIS. Aš pasakiau: man reikia apgailestauti; juk
tarp to, ko reikia ir kas yra,— didelis skirtumas.
LIDOCKA (nueina į ša]į ii žvilgsniu kviečia Krečinskj).
Michailai Vasiljičiau! klausykite.
KREČINSKIS. Kas atsitiko?
LIDOCKA. Tai paslaptis. (Nusiveda jį dar toliau) Jūs mane
mylite?
KREČINSKIS. Myliu.
LIDOCKA. Labai?
KREČINSKIS. Labai.
LIDOCKA. Klausykite, Mileli; aš noriu, kad jūs mane bai
siai mylėtumėte... be saiko, be proto (pusbalsiu), taip, kaip aš
jus myliu.
KREČINSKIS (paima abi jos rankas). Ir siela, ir širdimi.
LIDOCKA. Aš noriu, kad tik širdimi.
KREČINSKIS (į šalį). Kokią meilią moteriškaitę turėsiu!
ATUJEVA (sėlina prie jų). Apie ką jūs tariatės?
LIDOCKA. Čia toks reikalas.
ATUJEVA. Einu lažybų, tu vėl apie suknelę.
LIDOCKA. Pralaimėsite, tetule!
ATUJEVA. Tai apie ką?
KREČINSKIS (pridėdamas ranką prie širdies). Apie tai, kas
po suknele, Ana Antonovna!
ATUJEVA. Po suknele? (Nusi vesdama Lidočką) Ką tu čia,
meldžiamoji, su juo apie marškinius kalbiesi?
LIDOCKA (juokiasi). Ne, tetule, ne apie marškinius (Kažką
sako jai į ausį)
KREČINSKIS (pribėgdamas prie Muromskio). Piotrai Konstantinyčiau! ko gi jūs nesėdate? būkit malonus! Kokį krėslą
malonėtumėte — su aukštu atlošu ar su žemu? Krėslą, Ivanai
Antonyčiau, krėslą!
Raspliujevas atneša krėslų
MUROMSKIS. Geriau aš čia, ant sofos: bus gerai. (Atsisėda)
KREČINSKIS. Leiskite supažindinti su geru savo bičiuliu
ir kaimynu Ivanu Antonyčium Raspliujevu.
RASPLIUJEVAS (palikęs krėslus, nusilenkia, sumišęs). Tu
riu garbės... garbės...
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MUROMSKIS (pakildamas). Labai malonu. (Spaudžia Raspliujevo ranką ir vėl atsisėda ant soios)
Raspliujevas paima kėdę ir atsisėda ant kraščiuko greta Mu~
romskio, Krečinskis — kitoje scenos pusėje su damomis
Atneša arbatą. Tyla
MUROMSKIS (paima puoduką). Kariškis ai civilis?
RASPLIUJEVAS (paima puoduką). C ivi... civ i... k a r... ci
vilis. .. civilis...
MUROMSKIS (labai mandagiai). Maskvoje gyvenate ar
kaime?
RASPLIUJEVAS. Maskvoje, M askvoje... tai yra kartais
M askvoje... bet dažniausiai kaime.
MUROMSKIS. Sakykite, kokioje gubernijoje jūsų dvaras.
RASPLIUJEVAS. Simbirsko... Simbirsko.
MUROMSKIS. Kokia apskritis?
RASPLIUJEVAS (greitomis). Apskritis?
MUROMSKIS (linktelėjęs galva). Taigi.
RASPLIUJEVAS. Kaip čia ji (pasilenkia ir galvoja) h m. ..
a h a ... kaipgi čia ji? .. (Į šalį) Tai kad tame užkampyje aš nė
vienos apskrities nežinau, fGarsiai, pliaukštelėjęs pirštais) Tie
siog ant' galo liežuvio... O viešpatie... Michailai Vasiljičiaul
kokia gi ta apskritis? ..
KREČINSKIS. Kokia apskritis? ..
RASPLIUJEVAS. Mūsų.
KREČINSKIS. A! Ardatovo.
RASPLIUJEVAS (mosteli Muiomskiui). Aha! ..
MUROMSKIS. Ardatovo?
RASPLIUJEVAS (siurbčiojo arbatą ir pritardamas' linkčioja
galvą). Simbirsko gubernija, Ardatovo apskritis.
MUROMSKIS. Tai kad Ardatovo apskritis priklauso Nižnij
Novgorodo gubernijai.
RASPLIUJEVAS (prunkštelėjęs į puoduką). Nižnij Novgo
rodo? Kaip Nižnij Novgorodo? Cha cha cha cha!.. Michailai
Vasiljičiau! kaip čia yra? Jisai sako, kad Ardatovo apskritis
priklauso Nižnij Novgorodo gubernijai... e-e! Cha cha, che
che!..
KREČINSKIS (nekantraudamas). Taip, taip! yra du Ardatovai: vienas Ardatovas Nižnij Novgorodo gubernijoje, kitas
Simbirsko.
5. Trilogija
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RASPLIUJEVAS (mosteli Muromskiui). A ha!..
MUROMSKIS (mosteli ranka). Tiesa, tiesa: vienas Ardatovas Niinij Novgorodo, o kitas Simbirsko gubernijoje.
RASPLIUJEVAS (irgi mosteli). Vienas Ardatovas Nižnij Nov
gorodo, o kitas Simbirsko gubernijoje. (Pasitaiso)
MUROMSKIS. Atleiskite, jūsų teisybė. (Tyla) Sakykite: o kas
jūsų bajorų vadovas?
RASPLIUJEVAS. A? (Į šalį) Tai prikibo, kvailys!.. Kas bus?
(Mostelėjęs ranka) Ech, b u v o — nebuvo!.. (Garsiai) Brevnovas.
MUROMSKIS. Kas?
RASPLIUJEVAS. Brrrevnovas!
MUROMSKIS. Nepažįstu... neturiu garbės...
RASPLIUJEVAS (į Salį). Žinau, kad nepažįsti.
MUROMSKIS. Ar geras žmogus?
RASPLIUJEVAS. Nuostabus! musės — ir tos nenuskriaus.
MUROMSKIS. Mūsų laikais tai retenybė.
RASPLIUJEVAS. Hm! Retenybė! tikra retenybė, Piotrai
Konstantinyčiau, tokių žmonių nėra.
MUROMSKIS. B et...
RASPLIUJEVAS (karštai). Patikėkit manim, nėra. Raskite! ..
MUROMSKIS (su užuojauta). Jūsų gyvenime, kaip matau,
žmonės paliko daug nuoskaudų.
RASPLIUJEVAS. Paliko! (Pasitaisydamas iraką) Tokių nuo
skaudų, pasakyčiau, paliko, kad jeigu taip kitam, pasakyčiau,
tai visi lankai būtų sutrūkinėję, bet aš sveikas, gyvas i r . ..
MUROMSKIS (atsidusęs). Būna, visko gyvenime būna... O
ar gera jūsų žemė?
RASPLIUJEVAS. Ar žemė? Žemė kaip žemė.
MUROMSKIS. Ten pas jus turėtų būti juodžemis? taigi,
taigi: Simbirskas— juodžemio gubernija.
RASPLIUJEVAS. Taip, taip, taip! juodžemis, nuostabus juod
žemis, toks juodas juodas... u! štai koks!
MUROMSKIS. Ir derliai turėtų būti geri?
RASPLIUJEVAS. Derliai? tame užkampyje aš javų nuimti
nespėju... (kvatoja) tikrai nespėju...
MUROMSKIS. Nejaugi?
RASPLIUJEVAS. Negaliu. Na ir velniai nematė! man negai
l a. .. (Kvatoja)
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MUROMSKIS (irgi juokiasi). O kaip stepių dvarininkai? Sa-:
kykite: prikulia tiek kiek jūs? ..
RASPLIUJEVAS (į šalį). Jis tyčia ta ip ... (Pakėlęs akis) Vieš
patie, kas bus, kas bus? .. (Nusišluosto prakaitą) N a ... apie prikūlimą nieko negaliu pasakyti, n es...
KREČINSK1S (atsisukdamas). Atleiskite, Piotrai Konstantinyčiaul kam jūs jo klausiate? į laukus jis tik su šunimis išeina;
apie ūkį nei bū, nei m ė...
MUROMSKIS. Sakykite, Michailai Vasiljičiau, jūsų dvaras
Simbirsko gubernijoje, o giminės gyvena Mogiliovo guberni
joje.
KRECINSKIS. Simbirsko gubernijoje mano motinos dvaras.
MUROMSKIS. Aha! aišku. O kokia jūsų motušės mergau
tinė pavardė?
KRECINSKIS (pratisai). Kolchovskaja.
MUROMSKIS. O, sena giminė.
KRECINSKIS. Štai mano senelio portretas, motinos tėvo...
MUROMSKIS (žiūri į portretą). Aha, matau.
KRECINSKIS. Ivanas Antonyčius jį pažinojo, kaimynystėje
gyveno. (Mirkteli Raspliujevui ir su damomis išeina pro šonU
nes duris)

IV s c e n a
R a s p l i u j e v a s ir M u r o m s k i s
RASPLIUJEVAS. A ... taip, taip, dar mažas būdamas... kaip
gyvą matau: geras senis, garbus toks — toks, žinote, pilnas, kaip
du vandens lašai panašus į šitą. (Atsidusęs) Ach ach a c h ...
MUROMSKIS. Jis jau miręs?
RASPLIUJEVAS. Ką jūs, meldžiamasis! jis ... (rodydamas
į portretą) taip, jis seniai miręs.
MUROMSKIS (patylėjęs). O pabandytumėte, gerbiamasis po
ne, pašeimininkauti pas mus, Jaroslavlio gubernijoje, tai pama
tytumėte: pas mus reikia agronomijos; be agronomijos nieko
nepadarysi.
RASPLIUJEVAS. Nejau be agronomijos nieko nepadarysi?
MUROMSKIS. Pagalvokite pats: pas mus, gerbiamasis baltžemis, šaltožemis, be trąšų javai neauga.
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RASPLIUJEVAS (su pasitenkinimu). Negi taip ir neauga?
Kodėl neauga?
MUROMSKIS. Neauga, ir tiek. Žodžiu, norėdamas nenorėda
mas turiu visokių pagerinimų griebtis, net ir į žurnalus žvilg
telėti. .. Rašo, kad anglų tokie derliai kaip mūsų stepėse.
RASPLIUJEVAS fsu įkarščiu). Anglų! Che che che! Atleis
kite! kas jums galėjo tai pasakyti? Kokia ten agronomija? žmo
nės badu m iršta— štai jums ir agronomija. Neapkenčiu, mel
džiamasis, tos nacijos...
MUROMSKIS. Ką jūs?
RASPLIUJEVAS. Tik prisimenu ju o s— ir šiurpas krečia! Pa
galvokite pats: ten kiekvienas žmogus išmokytas bokso. Beje,
ar žinote, gerbiamasis, kas yra boksas?
MUROMSKIS. Ne, nežinau.
RASPLIUJEVAS. O aš žinau... Taigi! jie neturi jokios mo
ralės! artimo m eilės... h m ... ir kaip turės... jeigu nuo mažu
mės tokių dalykų išmokai (judesiu parodoj, tai artimo nemy
lėsi. (Pasitaiso fraką) Taigi... Be jokios meilės. Bet jiems reikia
atleisti; juk tokie ir pasidarė, kad jiems ankšta, tvanku, žemės
nėra, nė po aršiną kiekvienam neišeina: todėl priversti vienas
kitam į dantis kumštį kaišioti.
MUROMSKIS, O visi išradimai; dabar juk fabrikai, mašinos,
garlaiviai...
*
RASPLIUJEVAS. Atleiskite! tai iš bado, meldžiamasis, iš
bado: badu visko pasieksi. Imkite ir pamėginkite patį didžiau
sią paikšą tuščioje kamaroje uždaryti ir gerokai badu pamarinti,— pamatysite, kokius pokštus ims krėsti! Piotrai Konstantinyčiau! pagalvokite pats, tik nešališkai, meldžiamasis, ne
šališkai. Kuo jūs karves šeriate, anglai iš to sriubą v e r... ai ai!
Arba kad ir ...

V scena
T ie

patys

ir N e l k i n a s, gerokai susikrimlęs, skubiu
žingsniu įeina ir apsidairo

MUROMSKIS. A, Vladimiras Dmitričius! Drauguži mano! vis
dėlto teikėtės! (Raspliujevui) Turiu garbės pristatyti: Vladimiras

m

Dmitričius Nelkinas, malonus mūsų kaimynas ir musų šeimos
draugas. (Pasisuka į Neikiną) Ivanas Antonyčius Raspliujevas.
Vienas kitam linkteli
RASPLIUJEVAS. Aš jau turėjau garbės...
NELKINAS. Tos garbės turėjau ir a š ...
MUROMSKIS. Kodėl jūs, Vladimirai Dmitričiau, taip vėlai?
NELKINAS. Vienas reikalas sutrukdė.
MUROMSKIS. Na jau, meldžiamasis, kokie gali būti reikalai
aštuntą valandą vakaro! ..
NELKINAS. Piotrai Konstantinyčiau, labai svarbus reikalas
(apsidairo), labai svarbus ir neatidėliotinas — štai koks reikalas!
RASPLIUJEVAS. Matau, kad Vladimiras Dmitričius užsiėmęs,
o toks žmogus — kaip gyvsidabris.
?
MUROMSKIS. Paklausytumėte, Vladimirai Dmitričiau, kaip
Ivanas Antonyčius anglus taršo.
RASPLIUJEVAS. Su geluonių, oi su geluonių nacija, jokio
kilnumo, jokio...
NELKINAS. Jūs? Jūs taip manote?
RASPLIUJEVAS (linksmai). Taip manau, aš taip m anau...
NELKINAS. Cha cha cha!
RASPLIUJEVAS. Cha cha cha cha cha! Prisipažinsiu!.. cha
cha cha!
NELKINAS. Jūsų vardas, pavardė?
RASPLIUJEVAS. Ivanas Antonyčius.
NELKINAS. O pavardė?
RASPLIUJEVAS. Raspliujevas.
NELKINAS ('prieina prie jo ir paima už sagos). O kur nėra
blogio, pone Raspliujevai? Kur jo nėra?
RASPLIUJEVAS. O ne! aš ne tokios nuomonės; blogį reikia
rauti su šaknimis, reikia, būtinai reikia rauti.
NELKINAS (nekreipdamas dėmesio). Kur ir koks blogis —
tai svarbiausia. Pavyzdžiui, niekšybė ir sukčiavimas, jeigu po
sermėga, po nudilusiu raštininko surdutu,— tai tik pasigailėji
mo vertas, šlykštus, bet nepavojingas blogis. Baisu, kai niekšy
bė su madingu fraku... su baltomis pirštinėmis... svetimu geru
soti... ristūnais važinėja, sukinėjasi aukštuomenėje, ateina į gar
bingus namus, žmogaus šlove... ramybe prekiauja! Štai kas
baisui
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RASPLIUJEVAS. Ką jūs manote, Piotrai Konstantinyčiau,
juk tikrai taip, kaip sakoma, pasitaikol tikrai būna) Aš jums
papasakosiu: pavyzdžiui, gerbiamasis, buvo...
NELKINAS. Pavyzdžių daugi Todėl ir baisu! Nieko nuosta
baus, jeigu po sermėga — nešvarūs marškiniai; bet kai po fraku
(mostelėdamas į Raspliuįevo fraką) nešvarūs marškiniai... pur
vas. ..
RASPLIUJEVAS (į šalį). Kur jis suka? vis frakas ir frakas...
(Pasitaiso fraką, kiek sumišęs) Pasakysiu jums, tokie išsišokėliai
ir su mumis išdaigas taisydavo. Ims koks katorgininkas ir kaip
paukštis atlėks, ir aukštuomenėn įsibraus — ir ką manai! ten
ir vaikštinėja pasipūtęs, visi pagal jo dūdą šoka...
NELKINAS (įdėmiai į į į žiūrėdamas). Pagal jo dūdą šoka?
RASPLIUJEVAS. Šoka.
NELKINAS (rodydamas į jį). Pagal sukčiaus dūdą šoka. Cha
cha cha.
Muromskis linksmai juokiasi
RASPLIUJEVAS (bando juoktis). Taigi, įsivaizduokite, suk
čius,— o pagal jo dūdą šoka, ar ne linksma? (į šalį, sučiaupęs
lūpas) Taip tave pertraukčiau... (Pasipurto)
NELKINAS (iŠ reto). Taigi, sako, pasitaiko, O dar baisiau,
Piotrai Konstantinyčiau, kai mūsų tėvynėje savi nenaudėliai,
rusai, tikrus brolius apgavinėja ir grobia kaip kokius nekrikš
tus. ..
MUROMSKIS. Tai bent užkabino žmogus!
NELKINAS (į šalį). Na ką? Jis visiškai apakęs! Ką daryti?
(Muromskiui, ryžtingai) Piotrai Konstantinyčiau, noriu tarti jums
porą žodžių.
MUROMSKIS (pakyla). Kas yra, meldžiamasis, kas atsitiko?
(Nueina į šalį)
NELKINAS. Kur jūs?
MUROMSKIS. Ką-ą-ą? Nenugirdau, broliuk!
NELKINAS. Aš klausiu, kur jūs.
MUROMSKIS. Kur aš? čia, štai čia.
NELKINAS. Kur čia?
MUROMSKIS (supykęs). E, kad tu prasmegtum! čial Na,
brolau, su tavim susišnekėti neįmanoma. Negi tu nežinai, kad
mes dabar pas Krečinskį, pas Michailą Vasiljičių, jo namuo
se. .. Na?
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NELKINAS. Jūs vagių namuose.
MUROMSKIS. A? ai tu išprotėjai... išprotėjai! ..
NELKINAS. Aš ne išprotėjau, tik jūs apakote!.. Iš jūsų
vagia dukterį, o jums lyg niekur nieko? .. a? ..
MUROMSKIS (pasiveda jį į šalį). Na, klausyk, Vladimirai
Dmitričiau, pasverk žodžius: tu kalbi apie busimąjį mano žentą.
Atsipeikėtum, brolau!
NELKINAS. Pats atsipeikėtumėteI Juk jūs stovite ant bedug
nės krašto. Apsidairykite: jus mulkina! iš jūsų vagia dukterį! ..
į jūsų šeimą, į jūsų garbingą šeimą kaip gyvatė šliaužia kor
tininkas, prasiūžęs apgavikas ir vagis! ..
RASPLIUJEVAS (įsiklausęs). Apgavikas ir vagis? ar tik ne
apie mus?
MUROMSKIS. Paklausykite, meldžiamasis! Kas jums davė
tokią teisę? ..
NELKINAS. D avė... Paklausykite...
MUROMSKIS. Na?
NELKINAS. Kur jūsų soliteras?
MUROMSKIS. Koks soliteras? Lidočkos segė?
NELKINAS. Taip, segė!
MUROMSKIS. Pas Lidočką.
NELKINAS. Tikrai žinote?
MUROMSKIS. Tikrai,
NELKINAS. Jūsų duktė jos neturi.
MUROMSKIS. Štai ir pamelavote.
NELKINAS. Kantrybės, Piotrai Konstantinyčiau, kantrybės!
aš jums sakau: solitero jūsų namuose nėra. Jis kitose rankose.
MUROMSKIS. Kieno gi?
NELKINAS. Palūkininko! įkeistas! ..
MUROMSKIS. Tauškalai... Atleiskite!,. dar vakar jį ma
čiau. ..
NELKINAS. Vakar, o ne šiandien.
MUROMSKIS. Paklausyk, Vladimirai Dmitričiau...
NELKINAS (pertraukdamas jį). O aš sakau, kad jūsų soliterą Krečinskis įkeitė pas palūkininkąl ..
RASPLIUJEVAS (įsiklausydamas). Geruoju nesibaigs! eisiu
ir kuštelėsiu... (Išeina)
MUROMSKIS. Kaipgi jis atsidūrė Krečinskio rankose?

NELKINAS. Negi jūs nežinote, kad šįryt jį Krečinskis pa
ėmė?
MUROMSKIS. Paėmė? .. Kokiu būdu paėmė? ..
NELKINAS. Ogi štai šitas (parodo į Raspliujevą) atvažiavo
ir pasiėmė.
MUROMSKIS. Kas? Raspliujevas?
NELKINAS. Raspliujevas!
MUROMSKIS. Nieko nesuprantu...
NELKINAS. Atvažiuoju šįryt pas jus, o jį jau randu, sėdi
su Ana Antonovna. Žiūriu, Lidija Petrovna atneša jam soliterą.
Mane taip ir trenkė... Aha, manau sau, ar ne koks pokštas:
kaip galima tokio daikto prašyti? aš jo net į rankas nedrįsčiau
im ti... O jis paėmė ir į roges... Aš paskui j į . .. šen, ten ...
laksčiau ir laksčiau po miestą iki pat vakaro...
MUROMSKIS. N a ... na ir ką gi? ..
NELKINAS. Tai žinokite: soliteras pas palūkininką Beką
įkeistas.
MUROMSKIS. Negalimas daiktas, čia kažkas supainiota.
NELKINAS. Aš ką tik iš j o ...
MUROMSKIS. Iš palūkininko? ..
NELKINAS. Iš palūkininko. Jei norite, nuvažiuokim, jis pats
papasakos.
MUROMSKIS (sumišęs). Kas čia darosi? .. Viešpatie!.. Kas
čia darosi? Lida! Lida! Lidočka! ..
LIDOCKA (atbėga iš gretimo kambario su biliardo lazda
rankoje). Tėveli, ko jums?
MUROMSKIS. Eik šenl (Pusbalsiu) Pasakyk man, Lida, ar
turi soliterą... a?
LIDOCKA. Turiu, tėtuši, turiu. Ak tėtuši, ar taip galima?
kam jūs mane atitraukiate nuo žaidimo? Aš žaidžiu su Mišeliu,
ir jis man vis pasiduoda ir pasiduoda... taip linksma, taip nuo
stabu.
NELKINAS. Klystate, Lidija Petrovna: jis dingo! ..
LIDOCKA. Kur jis galėjo dingti?
NELKINAS. Juk jūs jį atidavėte...
LIDOCKA. Tai kas? (Nustebusi žiūri į )j) Šiandien rytą, tė
veli, aš jį pasiunčiau Mišeliui: jisai dėl jo susilažinęs.
MUROMSKIS. Ką? .. ką? ..
LIDOCKA. Jis susilažino su kunigaikščiu Belskiu, dėl ka
ratų ar dėl ko, net pati nežinau.
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NELKINAS (Muromskiui). Melas!
LIDOCKA. Dieve mano! Mišelis jį turi: jis man ką tik sakė,
kad turi! ..
MUROMSKIS (nerimaudamas). Na?
LIDOCKA. Nieko, tėtuši, jis atiduos.
NELKINAS. Nemanau...
LIDOCKA fsupykus/j. Ką jūs kalbate? Kaip jūs, gerbiama
sis, drįstate?..
NELKINAS. Lidija Petrovna! dėl dievo meilės, nerūstaukite
ant manąs. Ką daryti? Argi aš kaltas? Dėl jūsų galiu net mir
ti. .. kančias iškentėti... bet aš privalau, prisiekiu savo garbe,
privalau!..
LIDOCKA (išsigandusi). Dieve mano! kas čia dedasi? Tėtuši!
man baisu! (Glausdamasi prie Muromskio) Tėtuši, tėtuši!
MUROMSKIS. Nieko, drauguže, nieko baisaus! Aš ir pats
nežinau, kas čia dedasi.
'

VI s c e n a
A ( u / e v a, paskui įą K r e č i n s k i s ir R a s p l i u f e v a s
įeina skubiais žingsniais
ATUJEVA. Kas tau, drauguže, kas tau? (Nelkinui) Tai jūs,
meldžiamasis? Ką jūs čia tauškiate? Ko priplepėjote? Vėl kokios
paskalos.
Tyla. Visi sumišę. Krečinskis įdėmiai žiūri į juos
MUROMSKIS (nedrąsiai). Michailai Vasiljičiau, būkit malo
nus. .. mes norėtum e... pakalbėti šeimyniškai, minučiukę.
KREČINSKIS. Šeimyniškai? Na ką gi, prašom: aš jūsų šei
moje irgi nesvetimas.
MUROMSKIS. Taip, žinoma; bet vis dėlto aš paprašyčiau.
NELKINAS. Ką jūs, Piotrai Konstantinyčiau! jeigu jau at
virai, tai atvirai: gerbiamas pone, mes kalbame apie soliterą.
KREČINSKIS. Apie kokį soliterą, Piotrai Konstantinyčiau?
MUROMSKIS. Ogi apie tą soliterą, kurį jūs mums įtaisėte
j segę. Jūs jį šiandien... paėmėte iš mano dukters?
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KREČINSKIS. Paėmiau. Juk ji jums sakė, kad paėmiau.
MUROMSKIS. Na, o kur jis dabar: pas jus ar ne?
KREČINSKIS. A ha... štai k a s... (Permeta visus akimis ir
ilgai žiūri į Neįkirtą, paskui pasisuka į Muromskį) Aha! .. Pa
sakykite man, su kuo aš ir kur a š ... Sakykite, koks kvailys,
koks melagis... ar koks nenaudėlis...
Sąmyšis
išdrįso...
Neįkirtas veržiasi prie Krečinskio, ^Atujeva stengiasi jį sulaikyti
Taigi sakau,— aš jums galvą nusuksiu! ..
NELKINAS (šaukia). Ne, tai aš jums galvą nusuksiu...
KREČINSKIS (skubiu žingsniu prieina prie Neikino ir slaigo
stabteli; jo balsas dreba). Piotrai Konstantinyčiau... Lidijos Petrovnos soliteras pas m ane... suprantate? aš jums sakau: pas
m a-ne!..
MUROMSKIS. Kitaip aš ir nemaniau. Bet štai atėjo jis ir
sako, kad aš savo dukterį skandinu, kad jūs mus apgaudinėjate,
kad jūs paėmėte soliterą ir įkeitėte pas palūkininką... na, gal
vokite pats, ką darytum ėte...
KREČINSKIS. A ha... dabar viskas aišku... Na, o jeigu jis
m elavo... a? .. o jeigu jis kaip n iek ... atleiskite... pasakė
jums niekšingiausią netiesą? .. kas tuomet?!
Muromskis sutrikęs išskečia rankas
Tuomet: aš noriu... Girdite, noriu!.. kad jūs jį lauk iš namų
išvarytumėte... duodate žodį!.. a? .. Prašom! (Išima iš stal
čiaus segę) Prašom! (Atiduoda Lidočkal segę, kitą ranką tiesia
į Muromskį) Piotrai Konstantinyčiau! tarkite savo žodį.
LIDOČKA (atstumia segę). N e ... aš neimsiu...
Segę paima Atujeva. Visi puola prie jos. Bendras sąmyšis,
triukšmas. Visi kalba bevelk vienu metu
NELKINAS. Čia dabar? Negalimas daiktas! sakau jums! ne
galimas daiktas.
ATUJEVA (rodydama segę Nelkinui). Štai ji! meldžiamasis,
štai ji! ..
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KREClNSKIS. Piotrai Konstantinyčiau! jūsų žodis; aš jums
sakau: aš reikalauju, aš noriu! ..
MUROMSKIS (sutrikęs ir išskėtęs rankas). Tariu! (Nelkinui)
Štai, meldžiamasis, kur nuveda melas! (Žiūri į segę) Jokios abe
jonės: segė!
NELKINAS (tarsi atsipeikėdamas). Dieve mano! kur aš! Kas
čia man tokius pokštus krečia? (Prieina prie Lidočkos ir ima )ą
už rankovės) Lidija Petrovna! išklausykite!
KREClNSKIS. Salin! (Nupurto Lidočkos suknelę) Tu ją su
purvinsi! ..
NELKINAS (susiima už galvos). Dieve mano! Kas čia dedas?
Dieve m ano!..
MUROMSKIS (Nelkinui). Ir kas jums tokių nesąmonių pripaistė? Kur jūs tai girdėjote? ..
KREClNSKIS (pertraukdamas Jį). Palaukit, palaukit! Kam
tų klausimų? Kalbos baigtos. Čia rimtas reikalas, gerbiamasis,
o ne pasišnekėjimas... Ar tai jūsų daiktas?
MUROMSKIS (nustebęs]. Mano.
KREClNSKIS (rodydamas Nelkinui duris). Lauk!..
MUROMSKIS (Nelkinui). Ką čia jums veikti? Išeikte.
NELKINAS (pasiima skrybėlę ir prieina prie Krečinskio). Aš
jūsų paslaugoms...
Krečinskis rodo duris. Nelkinas eina artyn prie jo ir šaukia
N edelsiant... ir ligi paskutiniosios!..
Sąmyšis. Muromskis, Lidočka, Atujeva, Raspliujevas apstoja
Krečinskį. Nelkinas stovi vienas. Visi kalba beveik tuo pat metu
LIDOCKA. Ne, ne, niekados! aš nenoriu. (Nelkinui) Eikite,
eikite.
ATUJEVA. Eikite, meldžiamasis, tepadeda jums dievas, ei
kite.
MUROMSKIS. Liaukitės, ponai, susimildami!
KREClNSKIS (išeina iš būrio). Ką-ą-ą? (Susikryžiuodamas
rankas) Ogi štai k ą ! .. Satisfakcija... Kokia? Už ką? klausiu: už
ką? Jūs norite kautis... Cha cha cha cha... Aš duosiu jums
j rankas pistoletą ir jūs taikysite į m ane?.. Beje, malonėkite
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su tokia sąlyga: sulig kiekvienu jūsų šūviu aš spjausiu jums
į akis. Tokia mano sąlyga. Jeigu norite — nors ir rytoj; o da
bar. .. ei! še n l..
RASPL1UJEVAS. Ei! šen! Va taip bus geriau.
Įeina F i o d o r a s , paskui jį d u t a r n a i
KRECiNSKIS. Paimkite jį už apykaklės ir išmeskite pro
vartus.
NELKINAS. Dieve mano! Ar tai sapnas? Ar aš dar gyvas?
(Čiupinėja save, jam skaudu) Teisybe, teisybe! kurgi tavo ga
lia? (Sutrikęs išeina)
RASPLIUJEVAS (uždarydamas duris). Adju! Chi chi chi!
Mat ko įsigeidė! (Nueina į šalį) Dieve apsaugok! Būtų reikėję
elgetomis išeiti! Paieškok teisybės, mielasis; tu dar jaunas, pa
ieškok!
Tyla. Muromskis sumišęs; Lidočka stovi nejudėdama; Atujeva
pikiai žvilgčioja į Muromskį

VII s c e n a
T i e p a t y s , be Nelkino
KREČINSKIS (patylėjęs). Na, Piotrai Konstantinyčiau, dabar
jūs patenkintas?
MUROMSKIS. Visiškai, visiškai patenkintas. Atleiskite! tie
siog proto neteko.
KRECiNSKIS. Ir aš patenkintas. O dabar galim ir baigti.
MUROMSKIS fnustebęsj. Kaip baigti?
KRECINSKIS. Taip, kaip ir visi baigia. Susiklostė tokia pas-;
kvilinė istorija; jūs mane sukompromitavote! Koks gi aš jūsų
dukteriai vyras su tokia dėme? Piotrai Konstantinyčiau! turiu
jums sugrąžinti jūsų žodį, o jums, Lidija, jūsų širdį. Imkit ją,
būkit laiminga ir ... užmirškite m ane...
LIDOCKA. Ką jūs norite pasakyti?.. Mišeli! ką jūs kal
bate? Aš jūsų nesuprantu. Širdies atgal niekas neatiduoda; ma
no širdis priklauso jum s... Tėtuši! ko gi jūs tylite? Dėl dievo
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meilės! ko gi jūs tylite? Juk mes kalti. (Beviltiškai) Tėtuši! mes
patys k alti!..
MUROMSKIS (skubėdamas). Taip, ta ip ... susimildamas, Mi
chailai Vasiljičiau, ką jūs? Aš niekuom et... jis gi pusprotis.
Negi galima kreipti dėmesį į jo žodžius?
KREČINSKIS. O jūs pats kaip elgiatės? a? Jeigu mane įžeidė
tas paskalų nešiotojas, tai pagalvokite, kaip jūs pats mane įžeidėte? Ryt kas nors jums pasakys, kad aš kortininkas, kad aš
sukčius, ir viso to jūs klausysite, teirausitės.
MUROMSKIS. Michailai Vasiljičiau! ką jūs?
KREČINSKIS. Žinau aš tuos miesčioniškus principus. Bet ir
jūs žinokite, kad mano išdidumas jų nepriima. Aš žmogumi arba
tikiu, arba netikiu; vidurio nėra. Man nereikia nei jūsų soliterų,
nei jūsų pinigų. Jūsų pinigus aš bet kam galiu į akis šveisti.
LIDOČKA (ima jį už rankos). Mišeli! dėl dievo meilės! Jei
gu jūs mane dar nors truputį m ylite...
MUROMSKIS. Michailai Vasiljičiau! atleiskite man; atleis
kite. ..
KREČINSKIS (susimąsto, į šalį). Jis dabar nulėkė pas Beką.
LIDOČKA. J ūs tylite? jūs įžeistas? Žinau, jūsų širdyje nė
ra vietos nei atlaidumui, nei gailesčiui... Ko jūs norite? mes
viską padarysim...
KREČINSKIS (staigiai paima ją už rankų). Oi, kokia jūsų
širdis, Lidija! kokia gera širdis! .. Ar aš jos vertas?..
LIDOCKA. Mišeli! ir jums ne gėda?..
KREČINSKIS. Na, Piotrai Konstantinyčiau! duokit ranką.
MUROMSKIS. Na, ir puiku. (Spaudžia jo ranką) Kaip puiku.
KREČINSKIS. Klausykit: vestuves keliam rytoj, kad nepa
sklistų jokie gandai.
MUROMSKIS. Nors ir rytoj.
KREČINSKIS. Ir nedelsiant į Strešniovą.
MUROMSKIS. Taigi, taigi, tik į Strešniovą.
KREČINSKIS. Nelkino jūs daugiau nė iš tolo neprisileisite.
MUROMSKIS. Tuščia jo! kam jis dabar man reikalingas?
KREČINSKIS. Duodate žodį? prisiekiate?
MUROMSKIS. Ką tik norit, su viskuo sutinku. Mano galvo
je štai kas. (Parodo verpetą) Juk man tik viena... tik jin a i...
(Pasikeitusiu balsu) Aš tik ją vieną...
KREČINSKIS (žvilgtelėjęs į laikrodį). O, jau dešimt valan
dų: jums laikas namo. (Lidočkai) Lidija, jūs susijaudinusi!
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LIDOČKA. Ne, nieko. (Ima jį ui rankos) Jūs viską užmiršo
te. .. a? na, pasakykite — taip!
KREČINSKIS (laikydamas jos ranką). Taip, šimtą kartų taip!
Viską užmiršau... tik vieną dalyką prisimenu — jūs mano; ry
toj būsit mano nuosavybė... Jūs m ano...
LIDOČKA. Taip, jūsų, Mišeli, jūsų! Pasakykite man dar kar
tą, kad jūs mane mylite!
KREČINSKIS (žiūri j ją). Jūs netikite?
LIDOČKA. Visai ne todėl, aš tik noriu dar kartą išgirsti tą
žodį; jis kažkaip ypatingai skamba!.. pati nežinau... kažin
kokia baimė ir skausmas...
KREČINSKIS (su nerimu). Skausmas? .. Iš kurgi? ..
LIDOČKA. Nebijokite... šito skausmo už jokius džiaugs
mus neatiduosiu. Na ką? pasakysite; myliu? ..
KREČINSKIS (kužda). M yliu...
LIDOČKA (ima jo ranką, o kita užsidengia akis). Žinote,
Mišeli, mano širdis visai apmirusi... neplaka. Sakykite; tai
meilė?
KREČINSKIS. Ne, mano angele, tai dar tik pusė m eilės...
LIDOČKA (šypsodamasi). Pusė? .. Koks jūs apgavikas... aš
jau dabar įmanyčiau už ją viską atiduoti...
Krečinskis bučiuoja jos ranką
Taip, taip, viską... (pusbalsiu) visą pasaulį.
KREČINSKIS (dar kartą pabučiavęs Lidočkos rankas, Muromskiui). Na, Piotrai Konstantinyčiau! jums laikas namo.
MUROMSKIS. Na ką gi! mes nors ir tuojau pat.
KREČINSKIS. Eikite, eikite ir, būkit geras, paguldykite Lidočką; jai reikia pailsėti. Lidija! rytoj jūs būsite skaisti, raus
va, graži kaip nuotaka... (Pagalvojęs) O gal ne; geriau aš pats
jus nuvešiil ir viską sutvarkysiu.
Muromskis, Atujeva ir Lidočka ruošiasi išeiti
RASPLIUJEVAS (Krečinskiui). Jūs, Michailai Vasiljičiau, jūs
pats viską geriau sutvarkysite.
KREČINSKIS (pasivėdėjęs Raspliujevą į šalį). O tu lik čia.
Jeigu tas Nelkinas atsibelstų, tu jį priimk ir nors rąstu pri
spaudęs laikyk... supranti?.. ir kol grįšiu, neišleisk... žiūrėk
man! ..
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RASPLIUJEVAS. Bukit ramus, būkit ramus: aš prispausiu tą
žvirblį.
KREClNSKIS. O paskui — viskas mano rankose. Muromskiai
jo neįsileis. Šitą dalyką aš pats sutvarkysiu: ten jis neįlįs.
MUROMSKIS. Na, Michailai Vasiljičiau, važiuojam; mes pa
siruošę.
KREClNSKIS. Važiuojam, važiuojam. (Greitai ima skrybėlę)
Staigiai žvangteli varpelis; visi stabteli kaip įbesti
A? kas čia? kas? a? (Saukia) Ei! žmonės! Kas čia? Nieko neįsi
leisti. .. girdite?
Triukšmas, dar kartą žvangteli varpelis. Balsai
Haa! še tau!'
Įeina t a r n a s
Kas yra? Ko reikia?
FIODORAS. Ponas Nelkinas... su juo dar kažkas. Šaukia
kad atidarytume duris.
Balsai; „Atidarykite duris! atidarykite duris..."
Dar kelis kartus sužvanga varpelis
KREClNSKIS (staigiai). Tai jis nori, kad aš jį vietoj nu
dėčiau?
Atlaužia krėslo ranktūrį. Muromskis ir Lidočka sugriebia jį u
rankos
LIDOCKA. Mišeli! Mišeli! ..
MUROMSKIS. Michailai Vasiljičiau, dėl dievo meilės, nūs
raminkite! Ką jūs?
Visi apstoja Krečinskį
KREClNSKIS (Raspliujevui). Eik ir išvyk jį lauk.
RASPLIUJEVAS (bėga prie durų). Tuojau pat. (Grįžta n i
durų. Krečinskiui) Michailai Vasiljičiau! bet jų ten koks penk
tas! jų ten kokie penki!
KREClNSKIS (artindamasis prie jo). Eik! nors mirk, jei;
įsakyta.

RASPLIUJEVAS. Mirk, mirki Michailai Vasiljičiau! susimil
damas! Lengva tik pasakyti: mirk!
Triukšmas nenutyla. Girdėti baisai: „Atidarykite duris! laužk! .."
KREČINSKIS (ištrukdamas iš Muromskio ir Lidočkos, bėga
prie durų). Leiskite man: be manęs ten tvarkos nebus. (Sukan
dęs dantis) Aš jį nudėsiu kaip šunį.
FIODORAS. Michailai Vasiljičiau! policijos nuovados vir
šininkas įsako atidaryti duris.
KREČINSKIS (nesivaldydamas). Stok! neatidaryk!! Kas išdTįs,
galvą perskelsiu! (Laiko rankose ranktūrį, sustoja) Policijai
(Dusliu balsu) A! (Sviedžia į kampą krėslo ranktūrį) Nepavy
ko!!! (Nueina į šalį) A tidarykit...
Triukšmas. Atidaromos durys

VIII s c e n a
T i e p a t y s ir N e 1k i n a s įbėga ir puola prie Lidoč
kos; B e k as , su kailiniais, įbėga paskui jį, akimis ieško K re-,
činskio, puola į jo pusę ir atsistoja prieš jį išskėtęs rankas;
tarpdury pasirodo p o l i c i j o s v a l d i n i n k a s
BEKAS. Štai tas plėšikas! plėšikas! Ech tu plėšike; stik
lo gabalą įkeitei! už stiklą pinigus gavai, plėšike! (Bėgioja po
kambarį)
Krečinskis stovi ramus, susikryžiavęs rankas
Čiupkite jį: štai jis! čiupkite, čiupkite!
LIDOCKA (klykteli veriamu balsu). Ai!!!
Nelkinas, Muromskis ir Atujeva puola prie jos. Krečinskis irgi
nori prieiti prie jos
BEKAS. Stok! stok! Kur eini, plėšike? galvažudy?
Raspliuįevas slepiasi už Krečinskio

POLICIJOS VALDININKAS. Nikanorai Savičiau, nusiramin
kitę, meldžiamasis, nusiraminkite! (Krečinskiui) Leiskite pasitei
rauti jūsų vardo ir pavardės.
KREClNSKIS. Michailas Vasiljevičius Krečinskis.
POLICIJOS VALDININKAS (Raspliujevui). O jūsų vardas L
pavardė?
RASPLIUJEVAS (visiškai sutrikęs). M . .. i . .. chailo V a ..
čiaus? Michailas Vasiljičius... a?
Krečinskis žiūri jam į akis
A š... aš . .. aš neturiu pavardės... aš taip sa u ... be pavardės
POLICIJOS VALDININKAS. Aš jūsų klausiu vardo ir pa
vardės.
RASPLIUJEVAS. Atleiskite, aš be pavardės...
KREČINSKIS (ramiai). Jis — Ivanas Antonyčius Raspliujevas
Policijos valdininkas nueina prie kitos grupės ir tyliai kalba si
Muromskiu beveik iki pat pjesės pabaigos. Krečinskis pajudi
BEKAS (šaukia). Stok, stovėk! Laikykit jį, laikykit! Ai! ai
laikykit! (Atsistoja prieš jį išskėtęs rankas)
POLICIJOS VALDININKAS. Nikanorai Savičiau! meldžiama
sis! nusiraminkite!
BEKAS (šaukia). Bet juk tai žvėris! žvėris! pabėgs! Laikyk
Šešis tūkstančius už stiklo gabalą atidaviau, už netikrą se
gę! . . Už klastotą! .. Už grotų jį, už grotų! ..
LIDOCKA (atsiskiria nuo būrio, pereina per visą sceną i
prieina prie Beko). Gerbiamas pone! liaukitės! .. Štai segė..
kuri turėjo būti įkeista: paim kite... tai buvo (paplūsta ašaro
mis) klaida!
MUROMSKIS ir ATUJEVA. Ką tu, Lidočka? Lidočka!
BEKAS. A? Meldžiamoji! (Žiūri į segę) Ta pati, ta pati! a
Viešpatie! kokia mergaitė! dangiškas gerumas! angelo romu
m as...
Lidočka rankomis užsidengia veidą ir rauda
KREČINSKIS (j šalį, atsigręžęs į žiūrovus). Gerai išėjo! (Pri
sideda ranką prie kaktos) Ir vėl moteris!
6. Trilogija
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ATUJEVA. Piotrai Konstantinyčiau, meldžiamasis! ką gi da
bar daryti?
MUROMSKIS. Bėgti, meldžiamoji, bėgti! nuo gėdos žmonė:
bėga!
L i d o č k a ryžtingai išeina, paskui ją N e I k i n a s, M u
r o m s k i s ir A t u j e v a
Uždanga nusileidžia

