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BALADĖ
1
Gražuolė grafienė gyveno kadais
Kalnuotoje švedų šaly.
„Užrišk atsiklaupęs keliaraištį mano
Tik greičiau, tik greičiau
Klaupk prieš mane ir užrišk, eiguly!“
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„Grafiene, grafiene, nežvelkit jūs taip.
Aš doras jūs tarnas esu.
Jūs krūtys meilingos, bet kirvis aštrus,
Jo bijau, jo bijau.
Meilė saldi, bet numirti baisu“.
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Tą naktį pradingo staiga eigulys,
Lig jūros nujojo risčia.
Paimk, laivininke, mane su savim,
Su savim, su savim.
Perkelk mane tu per jūras slapčia.
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Mylėjosi kartą gaidys su lape:
„Aukseli tu mano brangus!“
Po meilės nakties, kai prašvito rytai,
Pamiškėj, pamiškėj
Vėjas vien plunksnų nešiojo pulkus.
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PROLOGAS
Prologą sako melžėjos vaidintoja.

Klausytojau brangus, kova smarki,
Bet prošvaistę į laimę jau regi.
Tad rūstauti nebtinka mums išvien –
Aš siūlau tau komediją šiandien.
Juokų ir patyčių nesverki niekad
Po šimtą gramų kaip aptiekoj,
O centneriais it bulves drėbk
Ar net kirviu, priskaldyk - tik neslėpki
Šį vakarą parodyti, mat noriu
Juokingą prieštvaninį egzempliorių:
ESTATIUM POSSESSOR, lietuviškai išvertus: dvarininkas,
Gyvūnas bais rajus, veltėdis nenaudingas,
Kai kur dar spardos per valdžių malonę,
Bet darbo žmogui jis - dangaus koronė.
Parodysiu begėdį teršiant brangią
Vasarinę Suomijos padangę Jei iš kulisų grožiu nesušvis,
Gal bent iš teksto ją suvoks širdis;
Kaip žvanga pieno indai beržyne
Ir rausta atšvaitu dangus sapne
Ir skamba rytmečio gaidžiai kaimuos
Ir raitos pilkas dūmas kaminuos.
Tą viską ras, tikiu, mūs publika miela
Naujo komedijoj „Pons Puntila“.
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VAISTININKĖ (į virėją): Šampinjonų aš nesūdau, aš juos troškinu su citrina ir
sviestu, jie turi būti mažučiai it sagos. Aš taip pat marinuoju ūmėdes.
LAINA: Ūmėdė, tiesą pasakius, nėra poniškas grybas, bet skanus. Poniški grybai - tai
šampinjonai ir baravykai.
ADVOKATAS: Suomiška vasaros naktis - gražus dalykas.
TEISĖJAS: Aha, o kiek darbo po tų naktų. Alimentų bylos - tai himnų himnai
vasaros nakčiai Suomijoje. Teismo salėje paaiškėja, kokia žavinga vieta beržynas. O į
paupį geriau ir neiti, nusilpsta vargšės merginos tučtuojau. Vieną tokią turėjau kaipo
kaltintoją, tai ji šieną apkaltino, kam kvepėjo per sodriai. Uogauti nemažiau
pavojinga, o kiek nelaimių atsitinka karves melžiant... Kiekvieną krūmą pakelėj
reikėtų aptverti spygliuota viela. Į pirtį abiejų lyčių jaunimas eina skyrium, kitaip
pagunda būtų per stipri, bet kas iš to - jie vis tiek per lankas sugrįžta drauge. Tiesiog
negalima jų sulaikyti atėjus vasarai. Nuo dviračių nulipę, ant šieno stirtų užsirango,
virtuvėje sugriešija dėl to, kad per karšta, o lauke dėl to, kad toks gaivus vėjelis pučia.
Iš dalies vaikus dirba neva dėl to, kad vasara per trumpa, o iš dalies, kad žiema per
ilga.
VAISTININKĖ: Ar jau užraugėt grybų žiemai?
LAINA: Aš jų neraugiu. Aš juos džiovinu.
TELEFONISTĖ: O kaip Jūs tai darot?
LAINA: Aš juos supjaustau gabalais, suvarstau su adata ant virvutės ir padžiaunu
saulėje pasikepint.
ADVOKATAS: Malonu yra tai, kad ir senesni žmonės nėra nušalinti nuo dalyvavimo
vasaros šventėje. Turiu galvoje būsimus liudininkus bylose. Jie mato. Mato, kaip
porelė pradingsta tarp medžių giraitėje, mato dvi poras klumpių paliktas šieno šalinės
apačioj arba kaip mergina sukaitusi grįžta iš mėlynių, nors ten visai nėra ko sukaisti,
nes argi uogas renka bėgte? Ne tiktai mato jie, bet ir girdi neperblogiausiai. Girdi,
kaip pieno bidonai barška, arba kaip lova braška. Tuo būdu dalyvauja ir jie - akimis ir
ausimis. Taip kad vasara neaplenkia ir jų su savo smagumais.
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I. PUNTILA ATRANDA ŽMOGŲ

Mažoji svetainė Tavasthūso parko viešbuty. Dvarininkas PUNTILA, teisėjas ir
padavėjas. Teisėjas nusigėręs smunka nuo kėdės.
PUNTILA: Padavėjau, kaip ilgai mes čia sėdime?
OBERIS: Dvi dienas, pone Puntila.
PUNTILA (priekaištingai į teisėją): Vos dvi dieneles, girdi, o tu jau ir sukežai nuovargį vaidini! Vos tik užeina ūpas prie stiklelio pašnekučiuoti apie save, ir koks aš
apleistas jaučiuos, ir ką apie valdžią galvoju, o jūs čia man jau ir virstat vienas po
kito. Kur daktaras, kuris dar vakar visą pasaulį norėjo iššaukti į dvikovą? Stoties
viršininkas dar matė jį išnešant, bet netrukus sužlugo ir jis po karžygiškos kovos. O
kai jis liežuvį užvertęs vogrojo, tai bent vaistininkas laikėsi tvirtokai, o kur jis dabar?
Ir tai neva vadovaujantieji vietos asmenys - vienas vargas su tokiais vadovais. (Į
miegantį teisėją.) Ką tu sau galvoji, koks pavyzdys tautiečiams, kad jų teisėjas
nebegali išlaikyti trumpo vizito į pakelės karčemą? Suprask, Fredrikai, ko visuomenė
laukia iš tavęs kaip mokyto žmogaus - kad šviestum, būtum pavyzdžiu, kad
parodytum bent kiek ištvermės ir atsakingumo! Tvardykis - kelk ir sėskis su manim
pasikalbėti, tu silpnas žmogau! (Į padavėją) Kokia diena šiandien?
PADAVĖJAS: Šeštadienis, pone Puntila.
PUNTILA: Nesąmonė. Turi būti penktadienis..
PADAVĖJAS: Atsiprašau, bet šiandien šeštadienis.
PUNTILA: Tu prieštarauji man? Koks gi tu padavėjas, jei taip įžūliai kalbi su
svečiais! Na, nešk dar vieną akvavitą, bet įsidėmėk: akvavitą su penktadieniu, kad vėl
nesupainiotum. Supratai?
PADAVĖJAS: Klausau, pone Puntila. (Išbėga)
PUNTILA (į teisėją): Šiaudadūši, pabusk. Nepalik manęs vienui vieno! Kapituliavai
nuo poros butelių - o juk mes tik vos paragavom... Sudribai į valties dugną, kai aš
tave per akvavito marias irklavau, neišdrįsai nė per valties kraštą žvilgtelėti, gėdykis.
Žiūrėk, aš lipu iš valties lauk ir žingsniuoju akvavito bangom (vaidina) - matai, kad
neskęstu? (Pastebi savo vairuotoją Matį, jau kuris laikas stovintį prie durų) Kas tu
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esi?
MATIS: Jūsų vairuotojas, pone Puntila.
PUNTILA (įtaringai): Kas esi? Pakartok.
MATIS: Jūsų vairuotojas.
PUNTILA: Mat, ką prasimanė. Aš tavęs nepažįstu.
MATIS: Matyt, Tamsta niekad į mane kaip reikiant neįsižiūrėjot, aš dirbu Jums jau
penkios savaitės.
PUNTILA: O iš kur atsiradai?
MATIS: Iš lauko. Jau dvi dienos laukiu mašinoj.
PUNTILA: Kokioj mašinoj?
MATIS : Jūsų mašinoj, Studebeikery.
PUNTILA: Keistus dalykus tu man pasakoji.
MATIS: Aš nemanau ilgiau laukti Jūsų per naktis lauke, taip ir žinokit. Pakaks! Taip
negalima elgtis su žmogum.
PUNTILA: Ką reiškia: su žmogum? Argi tu žmogus? Prieš tai sakeisi esąs
vairuotojas. Matai, matai, pats sau prieštarauji!
MATIS: Nesileisiu stumdomas it galvijas ir nesirengiu laukti Jūsų pakelėse, kol Jūsų
malonybė teiksis ateiti mašinon! Išmokėkit, kas man priklauso, 175 markes, o darbo
atestaciją išduosit Puntilių dvare.
PUNTILA: Tavo balsą pažįstu. (Eina aplink jį apžiūrinėdamas it kokį keistą žvėrį)
Skamba visai žmogiškai. Sėskis, išgersi stikliuką akvavito , mums reikia susipažinti.
PADAVĖJAS (Įeina su buteliu): Jūsų akvavitas, pone Puntila - šiandien yra
penktadienis.
PUNTILA: Tvarka. (Rodydamas į Matį) Jis mano draugas.
PADAVĖJAS: Taip, Jūsų vairuotojas, pone Puntila.
PUNTILA: Šit kaip, tai esi vairuotojas? Aš visuomet sakydavau, kad kelionėje sutiksi
kuo įdomiausių žmonių. Įsipilk vieną!
MATIS: Įdomu, ką Jūs dar prasimanėt. Kažin, ar aš gersiu Jūsų akvavitą.
PUNTILA: Matai, koks atsargus. Supranta. Su nepažįstamais nesėsk prie vieno stalo,
užmigusį gali ir apkraustyti. Aš esu dvarininkas Puntila Lamių, doras žmogus, turiu
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90 karvių. Su manim gali ramiai gerti, brolau.
MATIS: Gerai. O aš esu Matis Altonenas. Malonu susipažinti. (Geria į sveikatą)
PUNTILA: Esu geros širdies - ir nesigailiu. Kartą nešiau žiogą nuo kelio į šalį
pamiškėn, kad kas nesuvažinėtų - beveik jau liga, tas mano širdies jautrumas. Pakišau
jam lazdą, kad užsikepurnėtų vargšas žiogelis. Tu taipogi geraširdis, ant veido
parašyta. Nekenčiu, jeigu kas, „aš“ rašo su didžiąja „A“. Savimeilę reikia su botagu
varyti lauk. Ar ne tiesa?
MATIS: Būtinai.
PUNTILA: Ar gali taip būti, kad tu dėl manęs taip ilgai turėjai riogsoti lauke? Tiesiog
nedovanotina. Mati, tu mano draugas! Jeigu taip atsitiktų dar kartą, čiupk rankeną ir
drožk man per sprandą.
MATIS: Ne.
PUNTILA: Tai ačiū tau. Aš taip ir maniau. Mati, pažvelk į mane. Ką matai?
MATIS: Sakyčiau, kad matau burliungį, pasmirdusį degtine.
PUNTILA: Matai, matai, kaip gali suklaidinti išorė. Aš visai ne toks, Mati, aš esu
ligonis.
MATIS: Baisus ligonis.
PUNTILA: Gerai, kad supranti. Ne kiekvienas tai supranta. Šiaip pasižiūrėjęs į mane,
vargu ar įspėtum. (Rūsčiai, aštriu žvilgsniu pervėręs Matį) Aš sergu priepuoliais.
MATIS: Mat kaip...
PUNTILA: Nėra ko čia šaipytis, brolau. Mažiausiai kartą per mėnesį. Pabundu ir
netikėtai pasijuntu blaivutėlis, it išvarvėjusi statinė. Ką pasakysi!
MATIS: Ar blaivumo priepuoliai kartojasi reguliariai?
PUNTILA: Labai. Būna: diena iš dienos esu visiškai normalus, toks, kokį dabar mane
matai, pilnas dvasios jėgų ir stiprybės. Staiga prasideda priepuolis. Visų pirma
sutrinka regėjimas. Vietoj dviejų daiktų (pakelia vieną) - matau tik vieną.
MATIS (persigandęs): Vadinas, pradedat blogai matyti?..
PUNTILA: Taip, dingsta pusė pasaulio. Bet tai dar ne viskas: per šiuos beprasmiško
totalinio blaivumo priepuolius aš tiesiog sugyvulėju, prarandu visus žmogiškumo
varžtus. Kai aš tokios būsenos, brolau, prašau manęs nekaltint, jei turi truputėlį
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gailesčio ligoniui. (Su pasibaisėjimu balse) Įsivaizduok, tampu atsakingas už
veiksmus. Ar tu supranti, brolau, ką tai reiškia - būti atsakingam už veiksmus? Toks
žmogus - tai žmogus, kuris už viską atsako, vadinas, iš kurio galima visko laukti.
MATIS: Argi nėra vaistų nuo šių priepuolių?
PUNTILA: Brolau, aš darau, ką galiu, ką tik žmogaus gudrybė išgalvoti gali!
(Sugriebia stiklelį) Šit mano vienintelis medikamentas! Ryju šio vaisto kartybę
nesusiraukdamas, ir tai, tikėk, ne arbatiniais šaukšteliais. Deja, niekas negelbsti – jie
vis įveikia mane. Tarkim, kaip žiauriai pasielgiau su tavim, mano drauge! Atsipjauk čia gražus bifštekso gabaliukas. Įdomu, kokiam vėjui turiu būti dėkingas, kad atpūtė
tave į mūsų pusę?
MATIS: Todėl, kad be kaltės praradau ankstesnę tarnybą.
PUNTILA: Kokiu būdu?
MATIS: Mačiau vaiduoklius.
PUNTILA: Tikrus?
MATIS (trukteli pečiais): Ne! Pono Papmano dvare. Niekas tikrai nežino, kodėl ten
ėmė vaidentis. Jeigu jau taip norit žinot mano nuomonę – tai dėl to, kad ten prastai
maitino. Jei pilvą užgula koks šleikštus miltų raugalas, kaip mat užkankins sunkūs
sapnai - slogučiai. Jau norėjau spjaut į tą tarnybą, bet kad kitos nebuvo. Taip
prispaudė blogas ūpas, kad pradėjau mergas gąsdint virtuvėj. Tai neilgai trukus joms
vakare pasivaideno ant tvorų susmaigstytos vaikų galvos. Persigando ir paspruko iš
dvaro. Kitą kartą pilkas kamuolys ridu ridu iš tvarto, visas panašus į negyvėlio galvą.
Virėja, apie tai iš manęs išgirdusi, nualpo. Kambarinė metė tarnybą po to, kai aš
vakare pastebėjau prie pirties šlitinėjant tamsų vyrą su galva po pažastimi, o ta galva
manęs ugnies paprašė pypkei. Ponas Papmanas pradėjo šaukt ant manęs, kad aš tyčia
jam šeimyną iš dvaro išbaidęs, kad pas jį jokių vaiduoklių niekad nė nebuvę. Bet kai
aš jam atsakiau, kad jis klysta ir užsiminiau, kad tuo laiku, kai ponia buvo išvežta
gimdyt, dvi naktis iš eilės balta šmėkla į virėjos kambarį landžiojo, jis man daugiau
nieko nebesakė. Bet iš tarnybos atleido. Atsisveikindamas išdėjau, ką galvojau: kad
tegul dvare verda geresnius pietus, tai ir vaiduokliai duos ramybę, kadangi šmėklos
baidosi mėsos kvapo.
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PUNTILA: Kaip matau, tarnybą praradai vien dėl to, kad ten maistas buvo taupomas
samdinių sąskaita. Man tai nė motais, kad sočiai privalgyt mėgsti, prašau tik,
tvarkingai dirbk ir nesipriešindamas atiduok Puntilai, kas yra Puntilos. Geriau
susitarti gražiuoju. Su Puntila visuomet galima susitarti gražiuoju. (Dainuoja): „...Ir
ko mudviem bylinėtis, mylima? Juk lovoj vieningi, regis, buvom mudu visada?“ Su
kokiu malonumu prisidėtų Puntila prie jūsų beržus kirsti, akmenis iš dirvos vartyti!
Bet kas tau leis? Man taip stipriai užrišo krakmolytą apykaklaitę, kad net sprandas
nudilo. Kad tėtis aria - nepritinka; kad tėtis mergaites kibina – nepritinka; kad tėtis su
purvinais darbininkais kavą gurkšnoja - baisiai nepritinka. Gana, sakau, važiuosim į
Kurgelą ir tegul mano duktė susižada su tuo diplomatu. Tada gyvensiu kaip man
patinka. Niekas man nenurodinės... O toji Klinkman... prispausiu ją!..

O jums

pakelsiu algas - užteks ir jums, užteks ir man. Važiuojam.
MATIS (garsiai prisikvatojęs): Viskas aišku, tik nesijaudinkit, o dabar laikas žadint
teisėją, bet atsargiai, nes dar mus nuteis.
PUNTILA: O, kad galėčiau būti tikras, jog tarp mudviejų nebėr jokios prarajos!
Sakyk, kad nebėr!
MATIS: Priimu tai kaip įsakymą, pone Puntila - prarajos nebėr!
PUNTILA: O dabar, brolau, pakalbėkim apie pinigus.
MATIS: Būtinai.
PUNTILA: Bet apie pinigus kalbėti žema!
MATIS: Tai nekalbėkim.
PUNTILA: Palauk, brolau, o ko mums baidytis žemų darbų? Argi mes ne laisvi
žmonės?
MATIS: Ne.
PUNTILA: Na, matai. Reikalas tas: būtinai reikia sukrapštyt kraitį mano vienturtei
dukrai. Dabar svarstau ir matau dvi galimybes: parduoti mišką arba parduoti save. Ką
patartum?
MATIS: Neparduočiau savęs, jei galėčiau parduoti mišką.
PUNTILA: Parduoti mišką? Labai mane nuvylei, brolau. Ar žinai, kas yra miškas?
Ką, manai, tai koks tūkstantis kubų malkų? Tai jau ne, miškas - tai žaluma, rasa ant
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lapų - tiesiog žaliuojanti Puntilos giesmė! Ir tu siūlai parduoti giesmę? Gėdykis!
MATIS: Tada parduokit save.
PUNTILA: Ir tu, Brutai? Tu man rimtai siūlai parduoti save?
MATIS: Kaip tai suprasti parduot save? Kas gi jus pirks?
PUNTILA: Ponia Klinkman...
MATIS: Kurgelos šeimininkė? Diplomato teta?..
PUNTILA: Ji man neabejinga.
MATIS: Tai nusprendėt parduoti save? Baisu.
PUNTILA: Nė kiek. Tik kas tada beliks iš mano laisvės, brolau? Bet aš manau,
belieka tik aukotis.
MATIS: Ir tai tiesa.
Teisėjas pabudęs ieško ir suradęs skambina nesamu varpeliu.
TEISĖJAS: Tylos. Teismo salėj tylos.
PUNTILA: Jam atrodo, jeigu miega, vadinasi jis teisme. Brolau, tu išsprendei
klausimą, kas brangesnis - miškas toks, kaip mano, ar žmogus toks, kaip aš? Puikus
esi žmogus. Šit mano piniginė, užmokėk už degtinę ir įsikišk pas save, kad
nepamesčiau. (Rodydamas į teisėją) Pakelti, išnešti lauk! Amžinai viską pametu, jei
nieko neturėčiau, nebūtų ir rūpesčių. Pinigai smirda, supranti? Gražus tai būtų sapnas:
štai mudu - be nieko, kaip dabar stovim - iškeliaujame per mūsų gražiąją Suomiją
pėsčiomis, arba daugių daugiausia mažoj dvivietėj mašinoj. Benzino susiveiktume
kur nors į skolą, o retkarčiais užeitume pailsėti į karčemą kaip šita, išlenktume po
stiklelį, o už skolą sukapotum šeimininkei krūvelę malkų... Tau tai kaip kairės rankos
pirštelį pajudint, ar ne, brolau.
(Juodu išeina. Matis neša teisėją)
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II. EVA

Kurgelos dvaro terasoj. Eva, savo tėvo Puntilos laukdama, kramto šokoladą. Ant
laiptų viršuje pasirodo - stipriai mieguistas - diplomatas Eino Sylaka.
EVA: Įsivaizduoju, kokia perpykus ponia Klinkman.
DIPLOMATAS: Mano teta niekuomet ilgai nepyksta. Aš dar kartą pasiteiravau
telefonistės, sakė, kad ką tik pro kapines auto pravažiavo šūkalodami du vyrai.
EVA: Tai jie. Mano tėvą išskirsi iš šimto kitų. Jei kas su bizūnu puolė vytis berną
arba našlei padovanojo auto - tai mano tėvas.
DIPLOMATAS: Mes čia ne Puntilių dvare, vaikuti. Aš bijau skandalo. Galbūt man
trūksta gabumo skaičiams, bet aš labai tiksliai nujaučiu, kada gali kilti skandalas. Kai
prancūzų atašė Londone po aštuonių konjako per visą stalą riktelėjo hercogienei
Ketrampl, jog ji yra kekšė, aš tučtuojau numačiau, jog skandalas bus. Taip ir buvo.
Aha, štai jie. Klausyk, aš truputį pavargęs. Tikiuosi, dovanosi man, jei valandėlei
pasišalinsiu.
Skubiai išeina.Vartai lūžta su dideliu trenksmu, ir PUNTILA įsibrauna į terasą su
savo Studebeikeriu, kurio užpakaly sėdi teisėjas ir Matis.
PUNTILA: Štai ir mes. Tik nesirūpink, nežadink žmonių, mes čia truputį išgersim
jaukioj kompanijoj ir eisim gulti. Ar tu laiminga?
EVA: Laukiame jūsų jau trečia diena.
PUNTILA: Na, mes kiek užtrukom pakeliui, bet nieko nepamiršom. Mati, nuimk
pintinę sau nuo kelių, tikiuosi, tu nieko nesudaužei, kitaip numirsim iš troškulio. Mes
baisiai skubėjom - jautėm, kad tu labai mūsų lauki.
TEISĖJAS: Ar jau galim laimės palinkėti, Eva?
EVA: Tėti, tu tiesiog baisus: sėdžiu čia visą savaitę svetimuose namuose, su vienu
senu romanu, su atašė, su jo teta - ir mirštu iš nuobodulio.
PUNTILA: Mes labai skubėjom, aš visus raginau. Man su atašė reikia diplomatinius
reikalus aptarti. Kaip gerai, kad tu visą laiką buvai su mieluoju atašė, taip ramu buvo
žinoti, kad tu ne viena. Mati, žiūrėk pintinės! (Mačio padedamas, su begaliniu
atsargumu kelia pintinę iš mašinos)
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TEISĖJAS: Gal jūs susipykot su diplomatu, kad skundies, jog turėjai sėdėti viena?
EVA: Ak, nežinau. Tai kad su juo ir susipykti neįmanoma...
TEISĖJAS: Klausyk, Puntila, man regis, Evos nedžiugina tos sužadėtuvės, sako, kad
su atašė susipykti sunku. Esu turėjęs tokią skyrybų bylą - moteris skundėsi, kad vyras
nė karto ant jos nesupykęs, nors ji ir lėkštėm, ir puodais jį apkuldavo. Žodžiu, jinai
jautėsi vyro apleista.
PUNTILA: Na, štai ir tvarka. Ko tik Puntila imasi, viskas į gera. O tu ko nuliūdai? Ar
tu jautiesi nelaiminga? Suprantu, pritariu. Kai dėl manęs, tai patarčiau mesti tą atašė.
Argi tai vyras?
EVA (pastebėjusi šalia Matį. Išsišiepusi): Aš tik sakiau, kad dviese su juo būti
nuobodoka.
PUNTILA: O ką aš sakau? Imk Matį. Su juo įdomu kasdien.
IEVA: Tėti, tu visai negalvoji, ką kalbi. Aš pasakiau, kad abejoju.(Mačiui) Neškite
pintinę į viršų.
PUNTILA: Palauk, pirma išimk dar butelį, arba du, o po to mes su tavim pasitarsime,
ar jis tinka mums ar ne. Sakyk, ar tu bent su juo susižadėjai?
EVA: Mes iš viso nekalbėjome apie tokius dalykus. (Mačiui) Pintinės prašau
neatidarinėti.
PUNTILA: Kaip, jūs vis dar nesusižadėję? Per tris dienas? Tai ką jūs veikėt visą tą
laiką? Ne, tas vyras vis mažiau man patinka. Pašauk jį žemyn, o aš atsivesiu iš
virtuvės mergų ir parodysiu jam, kaip galima susižadėti žaibiškai, per tris minutes.
Duokš porą burgundiškojo, arba ne, geriau likeriuko.
EVA: Ne! Šiandien tau gerti pakaks! (Mačiui) Neškite pintinę į mano kambarį antras iš dešinės!
PUNTILA (persigandęs, nes Matis jau kilsteli pintinę): Klausyk, mergyt, būk gerutė,
negi tikrą tėvą marinsi troškuliu? Šventai prižadu tau, tik vieną butelaitį, be jokio
triukšmo, su virėja arba su kambarine, ir su Fredriku, kuris taip pat kenčia troškulį būk žmogus.
EVA: Aš tyčia likau budėti, kad nepažadintum visų tarnų.
PUNTILA: Aš esu tikras, kad ponia Klinkman - tarp kitko, kurgi ji? - mielai pasėdėtų
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su manim. Iš dalies tuo tikslu ir atvykau, beje, mudu seniai jaučiame vienas kitam
simpatiją.
EVA: Tėti, prašau tvardytis. Klinkman ir taip įniršus, kad tu vėluoji tris dienas,
abejoju, ar rytoj ji išvis tau pasirodys.
PUNTILA: O aš tuojau nueisiu pas ją ir viską sutvarkysiu. Aš žinau, kaip ją
numaldyt, tu šito dar neišmanai, Evut.
EVA: Išmanau tiek, kad jokia moteris nesėdės su tavim, kai esi tokios būklės!
(Mačiui) Pintinę prašau į viršų! Šitų trijų dienų aš ilgai nepamiršiu.
PUNTILA: Evut, būk protinga. Jeigu nenori, kad aš eičiau pats, tai pašauk tu mažąją
dručkę, aš pasitarsiu su ja!
IEVA: Tėti, nebandyk mano kantrybės, antraip pintinę nešiu pati ir gal per
neatsargumą ji nudardės žemyn.
Puntila sustingsta be žado, Matis neša pintinę aukštyn. Eva seka iš paskos.
PUNTILA (tyliai): Taip elgiasi savas vaikas. (Apsisuka ir vėl lipa į mašiną)
Fredrikai, važiuojam!
TEISĖJAS: Johanai - kas tau dabar vėl užėjo?
PUNTILA: Aš čia neliksiu, nepatinka man čia. Aš taip skubėjau, atvažiuoju nakties
glūdumoj, o kaip čia mane sutinka? Bučiniais, išskėstom rankom? Ne! Tik
priekaištais! Važiuojam iš čia!
TEISĖJAS: Kur?
PUNTILA: Klausi? Ar nematai, kad tikra duktė man gaili stiklelio? Turiu trenktis
vidury nakties, kad gaučiau butelį ar du!
TEISĖJAS: Puntila, nesikarščiuok, kur tu gausi išgerti trečią valandą nakties? Be
recepto tau vaistinėj ir spirito neparduos.
PUNTILA: Ir tu, Brutai? Sakai, man niekas neduos teisėtos degtinės? Aš tau įrodysiu,
kur gauti teisėtai ir dieną ir naktį!
EVA (vėl pasirodo laiptų viršuje): Tėti, tuoj pat lipk iš mašinos.
PUNTILA: Nurimk, Eva, ir gerbk tėvą savo ir motiną, ir ilgai gyvensi šioje žemėje!
(Sujaudintas atsistoja mašinoj) Geri nameliai, kur svečių žarnas džiovina kaip
skalbinius!.. O Klinkman gali pasakyti: nereikia man josios draugystės! Primink jai
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pasaką apie septynias kvailas mergas, kurios neturėjo alyvos savo lempose. O dabar
kad jau važiuosiu, tai kelio vingiai iš išgąsčio it stygos išsities. (Vienu šuoliu
sugrąžina atbulą mašiną pro vartus)
EVA (laiptais žemyn): Laikykit savo poną!
MATIS (pasirodo iš paskos): Sulaikysi tu jį. Per vėlu!
TEISĖJAS: Gal aš jo nebelauksiu. Ir metai mano nebe tie... Nebijokit, nieko jam
neatsitiks. Jam visuomet sekasi. Kuris bus mano kambarys? (Lipa aukštyn)
EVA: Trečias nuo laiptų. (Mačiui) O mes palauksime jo sugrįžtant, kad vėl
nesugalvotų girtauti su tarnais.
MATIS : Bičiuliavimasis su ponu geruoju nesibaigia. Dirbau popieriaus fabrike,
vienas durininkas atsisakė tarnybos, dėl to, kad direktorius jį draugiškai kasdien
kamantinėdavo, kaip sveikata, kaip jo vaikai...
EVA: Mano tėvas, deja, turi tą silpnybę, jis per daug geras. Dėl to visi jį ir išnaudoja.
MATIS: Tai tikra laimė visiems, kad jis nors retsykiais prisigeria. Tuomet toks geras
pasidaro, kad, regis, visas baltas peles apglostytų, kurias išgėręs mato.
EVA: Man nepatinka, kaip Jūs kalbat apie savo šeimininką. Malonėkite nesuprasti
tiesiogiai ką jis sakė apie atašė. Nereikia pasakoti visų jo juokelių.
MATIS: Kad atašė ne vyras? Apie tai, kas yra vyras, nuomonių yra įvairių. Tarnavau
pas šeimininkę, kuri turėjo dukterį. Toji pasišaukė mane į pirtį, kad atneščiau jai
chalatą, - mat vyrai spokso, kai ji iš pirties į vandenį eina. O pati styro prieš mane
nuogutėlė išsirengus, - drovi, matai!
EVA: Nesuprantu, ką norite tuo pasakyti.
MATIS: Nieko, aš tik kalbu, kad Jums nebūtų nuobodu. Prie ponų aš niekad nieko
nenoriu pasakyti, nes ponai nekenčia tarnų su nuomonėm.
EVA (po trumpos pauzės): Atašė turi labai gerą vardą diplomatinėj tarnyboj, jo laukia
didelė karjera, aš norėčiau, kad tai būtų plačiau žinoma. Tarp jaunųjų diplomatų jis
yra, be abejo, vienas iš protingiausių.
MATIS: Aišku.
EVA: Kai sakiau, kad buvo nuobodu, tereiškia tiek, kad laikas ne taip įdomiai praėjo
bent jau ta prasme, kaip galvojo mano tėvas. Žinoma, iš esmės nelabai ir svarbu, ar
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vyras įdomus, ar ne.
MATIS: Pažinojau poną, tas tai buvo visai neįdomus, bet sukalė milijoną iš riebalų ir
margarino.
EVA: Mes sužieduoti jau seniai. Mudu draugaujame nuo vaikystės. Gal aš ir
linksmesnė už jį, bet tikiuosi, ir su juo liūdėti neteks.
MATIS: Jūs tarsi abejojat!
EVA: Aš to nesakiau. Keista, kodėl Jūs nenorite manęs suprasti. Jūs, turbūt, pavargot.
Kodėl neinate miegoti?
MATIS: Aš palaikau jums kompaniją.
EVA: Visai nebūtina. Aš tik norėjau pabrėžti, kad atašė yra inteligentiškas ir geras
žmogus, ir negalima jo vertinti pagal išorę ar pagal tai, ką jis sako ar daro. Jis labai
atidus - kiekvieną mano norą skaityte skaito iš akių. Jis niekuomet neužgaus vulgariu
arba įžūliu poelgiu, niekuomet nedemonstruos vadinamojo vyriškumo. Aš jį labai
vertinu. Atrodo, Jūs norit miego?
MATIS: Nė kiek, kalbėkit toliau, aš tik dėl to prisimerkiau, kad lengviau būtų
susikaupti.
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III. PUNTILA SUSIŽIEDUOJA SU ANKSTI KELIANČIOM

Ankstyvas rytas kaime. Medinės trobelės. Trys iš jų su užrašais: „Paštas“ – „Vet.
gyd.“ – „Vaistinė“. Aikštės vidury stovi telegrafo stulpas. Puntila - keikia stulpą,
užlėkęs ant jo su savo Studebeikeriu.
PUNTILA: Kelią Puntilai! Kas esi? Ar tu turi miško, ar tu turi karvių? Tai ko esi
vertas?! Šalin! (Išlipa) Tavo laimė, kad pagaliau susipratai!
(Priėjęs pasibeldžia į vienos trobelės langą. Šmugelninkė Ema iškiša galvą)
PUNTILA: Labas rytas, gerbiamoji ponia. Kaip ponia išmiegojot? Turiu į Jūsų
mylistą mažą prašymėlį, esu dvarininkas Puntila iš Lamių, pakliuvau į baisią bėdą,
privalau nors iš po žemių iškasti teisėto alkoholio mano karvėms, kurios sunkiai
susirgo skarlatina. Kur čia yra jo mylistos pono gyvulių daktaro rezidencija? Aš
apversiu aukštyn kojom tavo pasmirdusią lūšną, jei tu neparodysi, kur jis gyvena.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Vaje, vaje! Jūs, matau, visai padūkęs. Štai čia, visai netoli,
stovi mūsų gyvulių daktaro nameliai. Ar teisingai nugirdau, kad ponas ieškot
degtinytės? Aš turiu naminukės - skaidrios, stiprios, pati ją verdu.
PUNTILA: Šalin, tu velnio boba! Kaip drįsti man: siūlyt savo neteisėtą bizalą? Aš
geriu tik teisėtą. Tegul mane perkūnas trenkia, jeigu aš nusižengsiu Suomijos
įstatymams. Aš viską darau, kaip liepia įstatymai. Jeigu prireiktų ką užmušti, aš jį
nudėčiau pagal įstatymus arba palikčiau gyvą!
ŠMUGELNINKĖ EMA: Tegul Jums žarnas susuka ta Jūsų teisėta pirktinė, jūsų
mylista!
Pradingsta nuo lango. Puntila pribėgęs skambina į Emos nurodytus namelius.
Gyvulių daktaras iškiša galvą.
PUNTILA: Karvių daktare, karvių daktare - pagaliau tave suradau! Aš esu
dvarininkas Puntila iš Lamių ir turiu 90 karvių, ir visos 90 serga skarlatina. Skubiai
išrašyk man receptą teisėtam alkoholiui.
GYVULIŲ DAKTARAS: Man regis, Jūs ne čia pataikėt - pasitraukit nuo mano durų
geruoju, žmogau!
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PUNTILA: Karvių daktare, neapvilk manęs, arba tu nesi joks karvių daktaras, nes
kitaip žinotum, kas išrašoma Puntilai, kai jo karvėms įsimeta skarlatina! Aš juk
nemeluoju. Jeigu aš sakyčiau, jos sloguoja, tai būtų melas, bet jeigu aš sakau, jos
serga skarlatina, tai yra subtili užuomina pradedant pokalbį tarp dorų žmonių.
GYVULIŲ DAKTARAS: O jeigu tos užuominos nesuprantu?
PUNTILA: Nesupranti? Tada aš priminsiu, kad Puntilos kumštis sunkiausias visoje
apylinkėje. Jau trys daktarai ant jo sąžinės! Dabar supratai, daktare?
GYVULIŲ DAKTARAS (juokiasi): Taip, dabar aš supratau. Žinoma, tokiam
galingam žmogui negali atsakyti. Bet ar jūs tikras, jog tai skarlatina?
PUNTILA: Klausyk, daktare, jos gi visos išbertos: raudonai, baltai, o viena turi net
juodų dėmių. Argi tai nėra ligos simptomai? O galvos skausmai, nemiga, dėl kurios
vartosi vargšės nuo šono ant šono, sunkiai gromuluodamos savo griekus?
GYVULIŲ DAKTARAS: Jeigu jau taip, tai mano pareiga yra palengvinti gyvulėlių
kančias. (Išmeta pro langą receptą)
PUNTILA: Sąskaitą siųsk į Puntilų dvarą!
Pribėgęs prie vaistinės, truktelia skambalą visu smarkumu. Jam budėtojos
belaukiant, šmugelninkė Ema išeina iš savo trobelės ir pradeda šveisti butelius.
ŠMUGELNINKĖ EMA (dainuoja):
Slyvos kaime vos prinoko,
Auštant bilda karieta,
Spurdančiu žingsniu iššoka
Jaunas šiaurės dabita.
Grįžta į savo trobelę. Iš vaistinės lango iškiša galvą vaistininkė.
VAISTININKĖ: Nejaugi norit nuplėšti tą skambalą?
PUNTILA: Geriau nuplėšti skambalo galą, negu laukti be galo! Man reikia spirito 90čiai karvių! Tu mano gerutė, tu mano pampuškėlė!
VAISTININKĖ: Man rodos, Jums trūksta ne šnapso, o policininko su gera lazda!
PUNTILA: Mažyte tu mano, mažyte! Policininką prieš tokį žmogų, kaip Puntila? Ką
tau padės tas policininkas, manau čia reiktų mažiausiai dviejų! Bet kam tie
policininkai, aš myliu policininkus. Jų tokios ilgos kojos, o ant kiekvienos kojos po
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penkis pirštus. Jie visi yra už tvarką, ir aš myliu tvarką! (Paduoda jai receptą) Šit,
mano paukštele, šit mano receptas, šit įstatymas ir tvarka!
Vaistininkė nueina degtinės pilstyti, Puntilai belaukiant, šmugelninkė Ema vėl
pasirodo iš savo trobelės.
ŠMUGELNINKĖ EMA (dainuoja):
Kol slyvas nuo medžių skynėm –
Gulė sodne į viksvas,
Aukštielninkas žolę trynė,
Žvalgė sukniose slyvas.
Vėl sugrįžta į savo trobelę. Vaistininkė atvelka didžiulį butelį su degtine.
VAISTININKĖ (juokiasi): Na, šito buteliuko Jums turbūt užteks. Tik nepamirškit
rytoj savo karvutėms duoti rasalo pagirioms! (Paduoda jam butelį)
PUNTILA: Kliuku, kliuku, kliukukliuku - štai tautiškiausia mūsų muzika, gražiausia
visame pasaulyje. Viešpatie, vos nepamiršau paties svarbiausio! Degtinės yra, o
mergų nėra! O tu, mažyte, juk vyro neturi?! Gražute, ar nenorėtum su manim
susižadėti?
VAISTININKĖ: Ačiū ačiū, pone Puntila, bet aš susižadėsiu tik pagal įstatymą - su
žiedu ir vyno taure.
PUNTILA: Su viskuo sutinku, tik susižadėkim! Tekėti tau laikas, nes argi čia
gyvenimas! Pasipasakok man, kaip tu gyveni, - juk turiu viską žinoti apie savo
būsimąją.
VAISTININKĖ: Kas, ar aš? Apie save? Na, gerai. Aš gyvenu šitaip: mokiausi
ketverius metus, o vaistininkas moka mažiau negu virėjai. Pusę algos siunčiu
mamytei, ji silpnos širdies, ir aš tai paveldėjau. Kas antrą naktį budžiu, vaistininkienė
man pavyduliauja savo vyro. Daktaro raštas neįskaitomas, todėl dažnai supainioju
receptus. Nuo medikamentų amžinos dėmės ir skylės chalate, o baltiniai tokie
brangūs. Draugo neturiu. Nuovados viršininkas, agronomas, kooperatyvo vedėjas visi jau vedę. Liūdnas, sakyčiau, mano gyvenimas.
PUNTILA: Matai, matai? Naudokis proga - čiupk Puntilą! Prašau - gurkšnelį vyno.
VAISTININKĖ: O žiedas? Pirma žiedas, po to vynas!
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PUNTILA: Ar turi žiedų užuolaidoms?
VAISTININKĖ: Jums vieno ar daugiau?
PUNTILA: Daugiau, daugiau! Puntilai visko reikia daug! Vienos mergytės galiu ir
nepastebėti... Supranti?
Vaistininkei nuo lango bekeliant užuolaidos virbą su žiedais, šmugelninkė Ema vėl
išlenda iš savo triobelės.
ŠMUGELNINKĖ EMA (dainuoja):
Slyvos puoduose garavo,
O jam vis dar negana:
Kaišiojo vis nykštį savą
Šen bei ten su šypsena.
Vaistininkė sužeria Puntilai nuo užuolaidos virbo saują žiedų.
PUNTILA (užmauna jai vieną žiedą ant piršto): Sekmadienį atvyk į mano Puntilus,
ten švęsime tikrąsias sužadėtuves (Bėga tolyn, priešais išeina melžėja Lisu su
milžtuve). Balandėle, stoki. Tavęs kaip sykis ieškau! Kur leki taip anksti?
MELŽĖJA: Karvių melžti!
PUNTILA: Ir tau nenusibodo? Taip ir sėdėsi visą gyvenimą kibirą apžergus? Argi tai
gyvenimas? Tau vyro reikia! Pasipasakok, kaip gyveni, man tas labai įdomu!
MELŽĖJA: Aš gyvenu šitaip: atsikeliu pusę keturių. Išmėžiu tvartą. Tada karves
apvalau. Po to melžimas. Po to plovimas. Po to vėl mėšlą mėžiu ir kavą geriu.
Užkandu duonos su sviestu ir valandėlę numingu. Pietums bulvės su padažu, mėsos
seniai nemačiau. Po to vėl mėšlas, vėl šepečiai, vėl melžimas ir pieno bidonų
plovimas. Kas penktą sekmadienį turiu laisvą. Išeinu pasišokti, sako, kad nuo tų
pasišokimų ir vaikų kartais atsiranda... Turiu dvi sukneles ir dviratį.
PUNTILA: O aš turiu dvarą, turiu ir garinį malūną su lentpjūve, tik neturiu pačios!
Nori su manimi susižieduoti? Šit žiedas, šit vynas – viskas pagal įstatymą.
Sekmadienį, po savaitės, atvyk į mano dvarą. Sutarta?
MELŽĖJA. Sutarta!
Puntila bėga tolyn.
PUNTILA: Tolyn, vis tolyn. Įdomu, kiek čia jų dar sutiksiu, ryto paukštyčių!? Kokie
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/apžavai/ kerai, kai jos dar tik plunksneles kedenasi išlindusios iš po pūkinių patalų,
kai akys spindi nuodėmingais norais... O pasaulis dar toks jaunas ir gražus...
Prieina telefono centrinę, kur jį sutinka telefonistė Sandra.
PUNTILA: Labas rytas, tu deive budrioji! Juk tai tu esi toji visa žinanti moteriškė,
kuriai visos paslaptys atskleistos telefonu. Labas rytas!
TELEFONISTĖ: Labas rytas, pone Puntila! Kokie reikalai Jus čia atvijo taip anksti?
PUNTILA: Aš jaunikis, medžioju panas. Sužadėtinės ieškau!
TELEFONISTĖ: Bet juk tai aš turėjau jus medžioti telefonu pusę nakties!
PUNTILA: Taip, taip, tu viską žinai! Vargšele, pusę nakties dėl manęs turėjai budėti
vienui viena! Pasipasakok man, kaip tu gyveni!
TELEFONISTĖ: Kodėl gi ne? Aš gyvenu taip: gaunu 50 markių ir už tai nuolatos
sėdžiu centrinėje, greit jau bus 30 metų. Anapus namų turiu žemės sklypelį, tai bulvių
man užtenka, silkučių nusiperku pati, bet kava vis brangsta, kas vyksta kaime ir
apylinkėj, viską žinau. Jūs nustebtumėt, kiek daug aš žinau. Dėl to ir vyro negavau...
Visas mano gyvenimas – sujungti - atjungti – girdėti – žinoti – bulves auginti...
PUNTILA: Laikas jau, laikas jį pakeisti, ir kuo greičiau. Tuojau siųsk telegramą į
centrinį paštą, jog išteki už Puntilos. Šit žiedas - šit vynas - viskas pagal įstatymą, o
sekmadienį lauksiu savo dvare!
TELEFONISTĖ (juokdamasi): Aš atvyksiu tikrai. Aš jau žinau, kad sekmadienį savo
dukters sužadėtuves švęsit!
PUNTILA (Šmugelninkei Emai): Tikiuosi, jūs girdėjot /supratot/, kad sekmadienį
rengiu bendras sužadėtuves? Manau, jūs taip pat prisidėsite /būsite, dalyvausite/?
ŠMUGELNINKĖ EMA IR VAISTININKĖ (dainuoja):
O kai valgėme uogienę Jau seniai pradingo jis.
Jį minės tiktai nevieną
Vasarą mūs ilgesys.
PUNTILA: O aš važiuosiu tolyn – gal dar suspėsiu į samdinių turgų laiku? O, jūs
Tavasto mergužėlės, kur anksti keliat metai iš metų ir vis veltui, kol vieną rytą
pribūna Puntila ir atlygina visus lūkesčius. Eikit šen visos! Eikit šen, namų židinius
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anksti rytą kurstančios ir dūmų juostas į dangų svaidančios, eikit šen basos, tykiais
žingsniais per ryto rasą, nes Puntila mato jus ir girdi jus!
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IV. SAMDINIŲ TURGUS

Samdinių turgus Lamių kaimo aikštėje, Puntila ir Matis renkasi bernus. Girdėti
turgaus muzika ir balsų klegesys.
PUNTILA: Tiesiog stebiuosi, kaip tu mane galėjai vieną išleisti iš Kurgelos. Tu mane
pametei kaip apaštalai Kristų Gesemano sode!.. Tylėk ir šeimininką mylėk! Stiklelį
kitą išlenkiau per daug, o tu ir dingai!
MATIS: Visai teisingai, pone Puntila.
PUNTILA: Nenoriu su tavim ginčytis, per daug esu pavargęs. Pasakysiu atvirai: būk
kuklus savo paties labui. Kas goduliu pradeda, už grotelių baigia. Ir dar tu nori
amžinai švęsti Velykas ir svajoji apie kepsnius sulig išvietės dangčiu didumo, tai kas
gi tokio neišmes, pasitaikius pirmai progai.
MATIS: Visai teisingai, pone Puntila. Neseniai skaičiau, jog kuklumas – aukšto
išsilavinimo požymis. Bet gal pasižvalgykime darbininkų, kol geresnių neišgaudė
kiti?
PUNTILA: Man reikia pajėgių vyrų! (Apžiūrinėdamas stambų vyrą) Neblogas,
maždaug tinkamo sudėjimo. Bet kojos jo man nepatinka. Tu mėgsti pasėdėti, tiesa?
Rankos ne ilgesnės kaip ano, kuris lyg ir striukas būtų, bet nepaprastai ilgus turi
kočėlus. (Į smulkesnį) Esi dirbęs prie durpių?
STORULIS: Ar nematot, kad aš su žmogum deruos?
PUNTILA: Aš su juo taip pat derėtis noriu. Prašau mums netrukdyti.
STORULIS: Kas kam trukdo?
PUNTILA: Prašau liautis su savo pastabom, akiplėšų nepakenčiu. Puntiluos gausi
puse markės už metrą. Prisistatyk pirmadienį. Kuo vardu?
STORULIS: Tai kiaulystė. Aš stoviu ir deruosi su žmogum, rūpinuosi jo šeima, o Jūs
kišat savo meškerę. Tokių tipų iš viso nereikėtų įleisti į samdinių turgų.
PUNTILA: Šeimą turi? Aš visiems rasiu darbo. Moteris dirbs lauke, jei tik sveika.
Kiek vaikų? Paūgėję?
DARBININKAS: Trys. Aštuonių, vienuolikos ir dvylikos. Dvylikinė - mergaitė.
PUNTILA: Bus gera virtuvėj. Jūs tarytum man tyčia sutverti. Na ką tu pasakysi -
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kokių storžievių priviso šiais laikais?
MATIS : Sunku ir patikėti.
DARBININKAS: O kur gyvensim?
PUNTILA: Gyvensit karališkai! Stokis ten prie sienos. Tas, kur dabar rodau, būtų
visai neblogas pagal kūno sudėjimą, bet jo kelnės per dailios, toksai į lopetą nekibs. Į
drabužius turi kreipti ypatingą dėmesį, jei per geri - juodo darbo nedirbs, o jeigu
perdaug nuplyšę - apsileidęs. Aš kiekvieną permatau. Į amžių žiūriu kuo mažiausiai,
senesnis ištveria tiek pat ar net daugiau, nes bijo prarasti vietą, svarbiausia man yra
žmogaus vidus! Kuprotų man, žinoma, nereikia, bet pernelyg kultūringų pakęsti
negaliu. Jie tik darbo valandas skaičiuoja. Primink man vėliau, kad melžėjos
pasižvalgyčiau. Kol kas paieškok dar vieno arba dviejų, kad būtų iš ko pasirinkti. O
aš tuo tarpu einu. (Įeina į kavinę)
MATIS (užkalbina darbininką rudplaukį): Mes ieškome darbininko durpėms kasti.
RUDPLAUKIS: Kaip ten pas jus?
MATIS: Vidutiniškai. Darbo daug, pieno yra, kartais ir bulvių duoda.
RUDPLAUKIS: Ar toli mokykla? Turiu vieną dukrelę.
MATIS: Valanda su ketvirčiu.
RUDPLAUKIS: Geru oru – menkniekis.
MATIS: Taip, vasarą pusė bėdos.
RUDPLAUKIS (patylėjęs): Į šitą vietą eičiau. Iki šiol nieko geresnio nesuradau, o
greit ir turgaus pabaiga.
MATIS: Aš pakalbėsiu su šeimininku. Štai ir jis!
PUNTILA (išeina iš kavinės įsilinksminęs): Ar suradai ką nors? Man dar paršiuką
reikia nusipirkt už 12 markių, primink vėliau.
MATIS: Štai tas tvirtas vyrukas. Ištirtas ir ištardytas pagal Tamstos nurodymus, kaip
buvau jūsų mokytas. Kelnes lopo pats, tik šį kartą siūlų pristigo.
PUNTILA: Atrodo gerai, ugningai. Eime, pasiderėsime.
MATIS: Kad tik pavyktų tos derybos, pone Puntila, turgus jau baigias, paskui
žmogus nieko kito neberas.
PUNTILA: O kodėl jos turėtų nepavykti? Mati, aš tavim pasitikiu! (Į darbininką
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paliegėlį) Šitas irgi būtų neblogas, patinka man jo akys. Man reikalingi žmonės
durpėms kasti, bet galėčiau paimti ir lauko darbams. Eikš su manim, pasiderėsime.
MATIS: Pone Puntila, bet šitas žmogus Jums netinka – neištvers...
PALIEGĖLIS: Na čia dabar! Iš kur tu žinai, kad neištversiu?
MATIS: Vienuolika su puse valandos kasdien per visą mielą vasarėlę. Paskui vis tiek
vytumėt jį lauk.
PUNTILA: Eime pasitart!
Pirmasis darbininkas, rudplaukis ir paliegėlis seka Puntilos su Mačiu įkandin, ir visi
penki susėda ant suolo, priešais kavinę.
PUNTILA: Ei, jūs ten, duokit vyrams išgert! Visų pirma norėčiau sutvarkyti reikalus
su mano draugu. Mati, tu pastebėjai, kad man prasideda priepuolis, apie kurį aš tau
pasakojau?.. Aš negaliu imtis darbų, kol mane kankina mintis, jog tarp mudviejų
tamsus šešėlis.
MATIS: Seniai jau viskas pamiršta! Reiktų su vyrais užbaigti reikalus kuo greičiau.
PUNTILA (rašydamas kažkokį popiergalį pirmajam darbininkui): Aš tave, Mati,
suprantu, tu mane smerki. (Darbininkui) Suderėta. Dėl žmonos – taip pat.
MATIS: O dabar rankpinigiai, be rankpinigių - ne sutartis.
PUNTILA: Nespausk manęs. Leisk ramiai užbaigti stiklą. (Padavėjai) Prašau dar
vieną, bet geriau atneškit visą ąsotį, mes prisipilsime patys. Žiūrėkit, kokia standi
mergina! Nekenčiu samdinių turgaus! Kas kita pirkti arklį arba karvę: nuėjai sau į
turgų, sumokėjai pinigą, ir nesuki galvos. O juk čia žmonės! Teisingai kalbu?
PALIEGĖLIS: Atrodo /tikriausiai/...
MATIS: Atleiskit, pone Puntila, bet neteisingai kalbat. Jie darbo ieško, Jūs darbą
siūlot, vadinas, turite derėtis, o kur tai atliksit, čia ar bažnyčioj, vis tiek bus turgus. Ir
baikime greičiau tuos reikalus.
PUNTILA: Tu šiandien piktas, todėl ir kabinėjiesi dėl visokių niekų. Ko tu žiūri man
į dantis kaip tam arkliui.
MATIS (juokiasi): Nežiūriu aš jums į dantis kaip tam arkliui, aš tik darau ką man
liepiat.
PUNTILA. Mati, tarp mudviejų, matau, dar ne viskas užmiršta, ne viskas palaidota.
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Papasakok savo istoriją apie vaiduoklius - bus ko pasijuokti visiems.
MATIS: Vėliau. Sutvarkykit pagaliau tuos rankpinigius!
PUNTILA (gerdamas): To aš nedarysiu. Man reikia su žmonėmis arčiau susipažinti
prieš susirišant. Jie turi žinoti, kas aš esu ir ar galės su manimi sugyventi. Kas aš per
žmogus – štai klausimas!
MATIS: Pone Puntila, užtikrinu tamstą, jog niekam tas nerūpi. Kiekvienas tik nori
sutarties.
PUNTILA: Štai ten eina Surkala. Ką jis veikia samdinių turguje?
MATIS: Darbo ieško! Juk žadėjot pastoriui išmest, neva jo pažiūros ne tos.
PUNTILA: Kaip, išmesti Surkalą? Vienintelį protingą darbininką mano namuose?
Duok jam dešimt markių rankpinigių, tegul jis grįžta, mes parvešim jį namo, ir tegul
jis nekvailioja - girdi, „išeisiu, kur akys veda, kur kojos neša“! Ketvertą vaikų turi
žmogus - ką jis pagalvos apie mane? O pastorius tegul man subinę išlaižo... O
Surkala darbininkas pirmos rūšies.
MATIS: Aš jį pavysiu. Gal baikime reikalą su šiais vyrais... Ar jūs tik pušinėjat?..
PUNTILA (skausmingai šypsodamasis): Pušinėju? Tai tu šitaip apie mane, Mati, kaip
tu iki šiol manęs neperpratai?
RUDPLAUKIS: Tai ar su manim pasirašysit sutartį?
PUNTILA: Mati, tu žmones nuo manęs baidai. Tironiškai verti mane elgtis prieš
mano prigimtį. Bet Puntila visai ne toks. Aš neperku žmonių vergijai, o suteikiu jiems
namų šilumą! (Darbininkui) Teisybę sakau?
RUDPLAUKIS: Gal aš jau eisiu. Darbas man reikalingas... (Išeina)
PUNTILA: Stok! Na štai, nuėjo! Būčiau jį pasamdęs... Jo kelnės man nesvarbu, aš
žvelgiu giliau. Nenoriu aš tvarkyti reikalų išgėręs. Kai išgeriu, gyvenimas toks
gražus... Įsivaizduoju, kai grįšime į Puntilius... Išgerkime už berželius! Išgerkite su
Puntila! Neskaičiuoju pinigų, kai sėdžiu su gerais žmonėmis... (Skubiai pakiša
kiekvienam po markę, paliegėliui) O tu nesileisk ujamas, aš tave paimsiu į malūną,
ten darbas lengvesnis.
MATIS: Tai kodėl nepasirašot sutarties?
PUNTILA: O kam? Kad mes ir taip puikiai sutarėm! Aš daviau žodį. Ar žinot, ką tas
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reiškia - ūkininko žodis? Geležis – tą žino kiekvienas. Jūs galit ramiai važiuoti su
manim.
PALIEGĖLIS: Širdingai ačiū, pone Puntila, aš tikrai važiuosiu su Jumis.
MATIS (paliegėliui): Geriau tu mautum į šalį! Aš prieš Jus nieko neturiu, pone
Puntila, man tik žmonių gaila.
PUNTILA (širdingai): Aš prašau tavęs, Mati, rėžk man visuomet gryną teisybę į akis.
MATIS: Bet tai būtų didelė kvailystė iš mano pusės.
PUNTILA (rimtai): Už tokias kvailystes aš tave gerbiu.
MATIS (stojasi): Gerai, keliausime namo.
PUNTILA: Mati, Mati, silpnatiki tu! O tasai storulis, kur iš manęs žmones pavilioti
bandė, aš jam dar vieną kitą žodelį pasakysiu, tas - tai tipiškas kapitalistas.
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V. SKANDALAS PUNTILIUOS

Puntilių dvaro kiemas su pirtimi, kurios vidus žiūrovams atviras. Vidudienis arti.
Virėja Laina ir kambarinė Fyna prikala viršum išeiginių durų užrašą „Sveiki
sveteliai į sužadėtuves“. Pro kiemo vartus įeina Puntila ir Matis su keliais miško
darbininkais, tarp jų raudonasis Surkala.
LAINA: Sveiki namo sugrįžę! Panelė Eva ir ponas diplomatas, visi jau atvykę ir
pusryčiauja.
PUNTILA: Pirmiausia turiu atsiprašyti tavęs ir tavo šeimos, Surkala. Eik, atsivesk
vaikus, visus keturis, ir aš jų asmeniškai atsiprašysiu!
SURKALA: Nebūtina, pone Puntila.
PUNTILA (rimtai): Reikia!
Surkala išeina.
PUNTILA: Šitie vyrai lieka dirbti pas mane. Atnešk jiems po stiklelį. Dirbs jie prie
miško.
LAINA: Aš girdėjau, Jūs mišką parduodat?
PUNTILA: Ar aš? Aš miško tikrai neparduosiu. Mano dukters kraitis tarp šlaunų!
MATIS: Tai gal dabar išmokėtume jiems rankpinigius, pone Puntila, ir baigtume šį
reikalą...
PUITILA: Aš dabar einu į pirtį. Laina, atneškit ponams ir man po stiklą. (Įeina į pirtį)
PALIEGĖLIS: Kaip manai, ar jis mane priims?
MATIS: Jei išblaivės – kaip mat tave atleis.
PALIEGĖLIS: Bet išgėręs jisai nepasirašinėja sutarčių...
MATIS: Aš jus visus įspėjau, kad be sutarties čionai nevažiuotumėt.
Laina atneša akvavitą, ir darbininkai įsipila kiekvienas po stiklelį.
PALIEGĖLIS: O ko jis tada?..
MATIS: Gražbyliauja... Bijau, kad ir man teks naujos tarnybos ieškot...
Surkala sugrįžta su savo ketvertu vaikų. Vyriausioji nešasi ant rankų mažiausiąjį.
MATIS (patylom): Dėl dievo meilės, nykit iš akių! Iki jis grįš iš pirties, siūlau dingti,
nesipainiokit bent porą dienų!..
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Surkala linktelia ir nori su vaikais pasprukti lauk.
PUNTILA (klausosi išsirengdamas, bet paskutinės kalbos visai nenugirdęs, iškiša
galvą iš pirties ir pastebi Surkala su vaikais): Tuojau ateisiu pas jus! Mati, eikš,
užpilsi vandens. (Paliegėliui) Eikš ir tu drauge, norėčiau tave pažinti arčiau.
Matis su paliegėliu nuseka į pirtį paskui Puntilą. Matis perpila jį vandeniu. Surkala
su vaikais apleidžia kiemą paskubom.
PUNTILA: Užteks vieno kibiro, aš nekenčiu vandens.
MATIS: Pakentėkit, paskui kavutės, o po to jau galėsit ir pasveikinti svečius.
PUNTILA: Pasveikint galiu ir taip. Tu mane tyčia kankini!?
PALIEGĖLIS: Aš manau, vandens pakaks. Ponui Puntilai vanduo nesveika.
PUNTILA: Ar matai, Mati, taip kalba žmogus, kuris man gero linki.
Įeina Laina.
PUNTILA: Štai ir mūsų auksinė žuvelė /aukselis/ su karšta, stipria kavute! O kur
likeriukas?
MATIS: Tai kuriam galui tada ta kava? Likerio negausit!
PUNTILA: Žinau, tu pyksti ant manęs, kad aš verčiu žmones laukti. Tavo tiesa. Tai
bent papasakok, kaip ten buvo su tuo storuliu. Tegu pasiklauso ir Laina. Toks
išpurtęs, nesimpatiškas tipas, veidas nušašęs spuogais – įkūnytas kapitalistas. Mati,
papasakok, man aušta kava.
MATIS: Jisai pašoko it širšės įgeltas, kai tik išvydo poną Puntilą, ir sugriebęs bizūną,
taip ėmė čaižyti savo kuiną, jog vargšelis atsistojo piestu.
PUNTILA: Gyvulių kankintojų pakęsti negaliu.
MATIS: Ponas Puntila pastvėrė arklį už pavadžio ir nuramino bematant, o storuliui
pasakė savo nuomonę ir aš jau galvojau - dabar tai gaus per sprandą bizūnu, bet
storulis, matyti, neišdrįso, nes mūsų buvo daugiau.
PUNTILA: Papasakok, kaip jis išraudo it kalakutas ir tuo įniršimu taip paspringo, jog
nė lėkščiausio sąmojaus atsikirst nesurado.
MATIS: Jis išraudo it kalakutas, o ponas Puntila pridūrė, kad nesinervintų, nes tai
baisiai esą pavojinga dėl išpurtusių jo lašinių.
PUNTILA: Užmiršai priminti, kad aš ne tiesiog jam kalbėjau, o vis tau.

28

MATIS: Mes šnekėjomės apie jį jo akivaizdoje, tartum jis būtų tuščia vieta, ir žmonės
vis garsiau kvatojo. Jo tikrai negaila - už ką gi taip kapojo vargšą kumelį?
PUNTILA: Tu pametei siūlo galą...
LAINA: Niekam negalima mušti nekalto gyvulio.
PUNTILA: Už tai gausi likerio stiklelį. Eik atnešk butelį.
MATIS: Ar dabar jaučiatės geriau, pone Puntila?
PUNTILA: Jaučiuosi vis blogiau.
MATIS: Labai aukštai įvertinu ponui Puntilai, kad taip sėkmingai sutramdėt tą
niekšą. Kaipgis, juk būtų galėjęs sau pasakyt: o kas man darbo? Kuriam galui man
ieškotis priešų tarp kaimynų?
PUNTILA (pamažu blaivėdamas): Aš priešų nebijau.
MATIS: Kas teisybė, tai ne melas. Bet kiek tokių yra, kur panašia drąsa didžiuotis
gali? Jūs galit, Jum gi vis tiek, kur vesti tam tikram reikalui kumeles.
LAINA: O prie ko čia mūsų kumelės?
MATIS: Girdėjau, jog storulis nupirko Sumalą, o Sumaloj yra vienintelis mūsų
kumelėm tinkamas eržilas, vienintelis visoj apylinkėj.
LAINA: Tai čia buvo naujasis ponas iš Sumalos! Ir kaip jūs iš karto nesupratot?
Puntila atsikėlęs pasitraukia pirties gilumon, kur užsipila dar vieną kibirą ant galvos.
MATIS: Negali sakyt – nesupratom. Ponas Puntila žinojo tai. Jis, regis, netgi
šūktelėjo storuliui, būktai jo eržilas perdaug jau nusivaręs, kad galėtų patenkint mūsų
kumeles. Labai panašiai Jūs išsireiškėt, ar ne?
PUNTILA (lakoniškai): Kažkaip ten.
MATIS: Ne kažkaip ten, o su tikru sąmojum.
LAINA: Tai bėda. Tai kur dabar reikės vesti kumeles prie eržilo – už devynių kalnų.
PUNTILA (paniuręs): Dar vieną kavos.
Jam įpila vėl.
MATIS: Ir dar sužinojau, jog storulis esąs ponios Klinkman svainis. Esu tikras, jeigu
ponas Puntila tai būt žinojęs, storuliui būtų kliuvę dar labiau.
Puntila persmeigia jį žvilgsniu.
LAINA: Ar kavutė ganėtinai stipri?
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PUNTILA: Kvailas klausimas. Negi nematai, kad išgėriau? (Mačiui) Ko žiopsai,
tinginio panti, valyk čebatus, plauk mašiną, kad neatrodytų kaip iš mėšlavežio,
neprieštarauk, o jei dar kartą sugausiu beplepant, įrašysiu į atestaciją - įsidėmėk.
(Išeina iš pirties niršdamas, apsisiautęs chalatu)
LAINA: Kodėl leidote jam susikibti su tuo storuliu iš Sumalos?
MATIS: Ar aš jo angelas sargas? O kai jis girtas – nenoriu su juo pyktis.
PUNTILA (šaukia už durų): Laina.
Laina išeina iš pirties su jo drabužiais.
PUNTILA: Klausykit atidžiai, ką pasakysiu, kad paskui vėl, kaip visuomet,
neiškraipytumėt mano žodžių! (Rodydamas į pirmąjį darbininką) Šitą būčiau
priėmęs, ne šunuodegis, dirbti jis nori, bet aš tuo tarpu nusprendžiau kitaip - neimsiu
nė vieno. Mišką parduodu. O jei norit matyti kaltininką – štai jis. Na, bet su juo aš dar
susitvarkysiu. (Šaukia) Ei, tu! (Matis išeina iš pirties) Tave šaukiu. Duok savo
švarką. Švarką man duok, girdi? (Paima Mačio švarką) Sugavau tave, broliuk. (Rodo
jam piniginę) Ar matai, ką tavo švarko kišenėj atradau? Seniai įtarinėjau, kad esi
kalėjimo žiurkė. Ar tai ne mano piniginė?
MATIS: Visai teisingai, pone Puntila.
PUNTILA: Pakliuvai, dešimt metų už grotų, užtenka man paskambint į nuovadą...
MATIS: Visai teisingai, pone Puntila.
PUNTILA: Apsidžiaugei? Patiktų tau, ką? Nori bimbalą mušti, dykaduoniauti už
mokesčių mokėtojų pinigus? Norėtum pasprukti per patį pjūties įkarštį?! Nesulauksi!
Bet į atestaciją bus tau įrašyta, supranti?
MATIS: Visai teisingai, pone Puntila.
Puntila įdūkęs žingsniuoja dvaro namų link. Ant slenksčio - jau kuris laikas
stoviniuoja Eva su šiaudine skrybėle rankoj, klausydamasi Puntilos monologų.
PALIEGĖLIS: O man kur eiti?
PUNTILA: Tu tai jau man visai netinki – neištversi.
PALIEGĖLIS: Bet samdinių turgus jau pasibaigęs.
PUNTILA: Anksčiau reikėjo apie tai galvoti! (Paniuręs įeina į namus)
PALIEGĖLIS: Atsivežė su mašina, o atgal klampok sau pėsčias devynetą kilometrų.
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Vietoj darbo – špyga. Štai ir patikėk pono draugyste. Aš jį apskųsiu.
MATIS: Kam?
Darbininkai įtūžę apleidžia kiemą.
EVA: Kodėl Jūs nesiginat? Juk visi žinome, kad išgėręs jisai savo piniginę atiduoda
kitiems.
MATIS: Jis labai nustebtų, jei aš mėginčiau gintis.
EVA: Tik jau nevaidinkit tokio nuolankaus šventuolio. Neturiu nuotaikos šiandien
juokauti.
MATIS: Taip, Jūsų laukia sužadėtuvės.
EVA: Nebūkit šiurkštus. Atašė mieliausias žmogus, bet tik ne vedyboms...
MATIS: Pasitaiko. Už visų diplomatų neištekėsi, - teks išsirinkti vieną.
EVA: Tėvas suteikė man laisvę rinktis. Juk girdėjot, kaip sakė, kad galėčiau tekėti
nors ir už jūsų. Bet jis pažadėjo mano ranką atašė, ir, žinoma, nenorėtų būti
apkaltintas, kad nesilaiko žodžio. Vien tik dėl to aš, matyt, tekėsiu už atašė...
MATIS: Vadinas, dar svyruojat?..
EVA: Nieko aš nesvyruoju, kaip Jūs išsireiškėt vulgariai. Nesuprantu, kodėl aš iš viso
su Jumis tariuosi tokiais diskretiškais klausimais.
MATIS: Pasitart - labai žmogiškas įprotis. Tuo mes ir skiriamės nuo gyvulių. Jeigu,
pavyzdžiui, karvės galėtų pasitart tarpusavy, skerdyklos greičiausiai užsidarytų.
EVA: Kas iš to, jei aš pasakyčiau, kad aš su juo tikriausiai niekad nebūsiu laiminga ir
kad jis turėtų pasitraukti pats. Jis to nesupras.
MATIS: Taip. Užuominos čia nepadės, - teks imtis kažko grubaus.
EVA: Kaip Jūs tai įsivaizduojat?
MATIS: Tarkim, kad aš, padrąsintas jūsų tėvo, imsiu jus vilioti.
EVA: O, ne. Šito iš Jūsų reikalauti aš negaliu.
MATIS: Kodėl, tai kaip ir mano pareiga, panašiai kaip mašinos valymas. Dešimties
minučių pilnai pakaks jam parodyti, kad mūsų santykiai artimi.
EVA: Kaip – parodyti?
MATIS: Tarkim, jam girdint, familiariai pašauksiu Jus vardu.
EVA: Ir ką?
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MATIS: „Eva, tavo palaidinukė prasisegė...“
EVA (graibosi pirštais nugarą): Bet ji užsegta, a, Jūs jau suvaidinot! Bet tuo jo
neįžeisit. Jis nėra toks skrupulingas. Matot, jis turi per daug skolų.
MATIS: Aš stengiuosi, panele Eva. Stengiuosi įsivaizduoti mus įvairiose
dviprasmiškose situacijose...
EVA: Štai tas mintis meskite iš galvos.
MATIS: Gerai, tas mintis metu iš galvos.
EVA: Tai ką jūs siūlot?
MATIS: Jeigu jis turi daug skolų, belieka mudviem išsimaudyti drauge ir išeiti kartu
iš pirties.
EVA: Nesuprantu, jūs juokaujate ar kalbate rimtai? Su jumis negaliu jaustis saugi.
MATIS: O kam Jums jaustis saugiai? Juk ne pinigus į banką dedate. Man patinka, kai
moteris jaučiasi truputį nesaugi...
EVA: Ko Jūs, tiesą sakant, siekiate?
MATIS: Šito Jūs netgi iš dantisto nesužinosite, ko jis siekia, kol neatsisėsit į jo krėslą.
EVA: Klausykit, man aiškėja, kad tasai reikalas su pirtimi neišdegs, kadangi tokioj
vietoj Jūs, be abejo, pasinaudosit situacija.
MATIS: Štai ir vėl! Jeigu Jūs dar ilgai svyruosit, man praeis noras Jus
sukompromituoti.
EVA: O man būtų geriau, jeigu Jūs tą reikalą atliktumėt be ypatingo noro. Bet baikim
tas kalbas, aš ryžausi! Jie bus jau papusryčiavę ir eis iš namų pasivaikščioti. Geriausia
mums į pirtį eiti tučtuojau.
MATIS: Eikit Jūs pirma, o aš pasiimsiu kortas.
EVA: Kam tos kortos?
MATIS : O ką mes veiksim, kol jie pasirodys?
Jis eina į namus, ji slenka pamažu pirties link. Ateina virėja su pintine.
LAINA: Labas rytas, panele Eva, aš einu į daržą agurkų. Gal eisite drauge?
EVA: Ne, man skauda galvą, aš einu į pirtį išsimaudyti.
Įeina į pirtį, Laina sustojusi kraipo galvą. Iš namų išeina Puntila ir atašė rūkydami
cigarus.
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ATAŠĖ: Žinai ką, Puntila, aš galvoju važiuoti su Eva į Rivjerą, o RolsRoisą kelionei
pasiskolinsiu iš barono Žiuljeno. Bus graži reklama Suomijai, mūsų diplomatiniame
korpuse ant pirštų suskaitysi ponias, kurios gali reprezentuoti šalį.
PUNTILA (virėjai): Kur mano duktė?
LAINA: Ji pirtyje, pone Puntila, skundėsi galvos skausmais ir nuėjo maudytis.
(Išeina)
PUNTILA: Vis nauji kaprizai. Pirmą kartą girdžiu, kad su skaudančia galva einama į
pirtį!
ATAŠĖ: Originalu, bet žinai, ką, Puntila, mes per mažai vertiname mūsų suomišką
pirtį. Aš tai ir pasakiau ministro patarėjui, kai buvo svarstomas šis klausimas, tik iš
kur gauti užsienio paskolą? Suomiškos kultūros paveldą reikėtų propaguoti daug
intensyviau. Kodėl, pavyzdžiui, neįrengus suomiškos pirties prie Pikadilio
/Londone/?
PUNTILA: Tu man geriau pasakyk, ar tavo ministras tikrai atvyks į sužadėtuves?
ATAŠĖ: Būtinai. Jis turėtų atsidėkoti man už tai, kad supažindinau jį su Lehtinenais
iš komercijos banko. Mat ministras domisi nikeliu.
PUNTILA: Norėčiau su juo pasikalbėti.
ATAŠĖ: Jis mane vertina - taip ministerijoj visi kalba. Jis man yra sakęs: Jus galima
pasiųsti visur, Jūs išsisuktumėt iš bet kokios padėties. Jo supratimu, politiką aš
reprezentuoju labai gerai.
PUNTILA: Atrodo, kad tavo galva, Eino, ne pjuvenų prikimšta, karjerą turėtum
padaryti. Tačiau nepamiršk ministrą pakviest į sužadėtuves, aš to reikalauju, iš to
galėsiu spręsti, ką jie iš tikro apie tave galvoja.
ATAŠĖ: Puntila, dėl to esu visai ramus. Man sekasi velniškai. Tai ministerijoj jau
pavirto priežodžiu: ką Eino ir prakiš, tai vis tiek sugrįžta dvigubai.
Matis, persimetęs per petį rankšluostį, suka pirties link.
PUNTILA (Mačiui): Ko čia valkiojies, žalty? Aš tavo vietoj gėdyčiaus taip
dykaduoniauti ir susirūpinčiau pats, ar dorai uždirbu savo algą. Aš neišduosiu tau
atestacijos ir supūsi, kaip menkė, kurios nė šuo neėda.
MATIS: Visai teisingai, pone Puntila.
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Puntila vėl kreipiasi į atašė. Matis tuo tarpu ramiausiai įkiūtina į pirtį. Puntila iš
pradžių nesusigriebia, bet paskui staiga prisimena, kad ir Ieva turi būti pirtyje, ir
apstulbęs žiūri Mačiui iš paskos.
PUNTILA (atašė): Tarp kitko, kaip tu sutari su Eva?
ATAŠĖ: Gerai. Tiesa, ji truputį šaltoka, bet toksai jos būdas. Palyginčiau tai su mūsų
santykiais su Rusija. Diplomatinėj kalboj tai vadinama korektiškais santykiais. Eikim,
aš norėčiau priskinti Evai baltų rožių.
PUNTILA (išeina su juo, dar kartą pasižvalgęs į pirtį): Taip, geriau eime.
MATIS (pirtyje): Viskas tvarkoje.
EVA: Stebiuosi, kodėl tėvas Jūsų nesulaikė.
MATIS: Gal nesusivokė po vakarykščio... Ir gerai, mes dar turim ką nors padaryti,
kad jie įtartų...
EVA: Kas jau čia gali įvykti vidury baltos dienos?..
MATIS: Oi, nesakykit. Tas kaip sykis rodo ypatingą aistrą. (Dalija kortas) Tarnavau
pas tokį poną, kuris turėjo aistrą valgyti bet kuriuo paros metu.
EVA: Kaip galite lyginti tokius dalykus?
MATIS: O kodėl ne? Aistrai laiko nenurodysi... Ar manot, karvidėje visuomet
laukiama, kol sutems? Dabar vasara, nuotaika linksmybei gera. Na ir karšta! Jūs taip
pat nusirenkite, ar bijote, kad aš jus nužiūrėsiu? – Mes lošime kortomis!
EVA: Atrodo, Jūs kalbat be jokio respekto.
MATIS: Tai aš girdžiu dažnai. Gal vairuotojai ir grubi liaudis, bet taip yra todėl, kad
mes vežiodami ponus, prisiklausom, ką jie tarpusavy šneka.
EVA: Briuselio vienuolyno mokykloje mes buvome pratusios tik prie padorių kalbų.
MATIS: Padoru ar nepadoru. Svarbu nežiopsoti. Loškime kortomis!
Puntila ir atašė sugrįžta atgal. Atašė nešasi rožių puokštę.
ATAŠĖ: Jos sąmojis žavus. Aš jai sakau: „Tu būtum tikra tobulybė, jei tik nebūtum
tokia turtinga“. Jinai gi atšauna net nepagalvojusi: „O man malonu turtinga būti“.
Hahaha. Ir žinai ką, Puntila, lygiai tą patį man sakė kadaise madmuazel Rotšild,
kuriai buvau pristatytas pas baronienę Žiuljen. Jos sąmojis taipogi žavus.
MATIS: Kikenkit, kitaip juodu prašliauš pro šalį. (Eva truputį sukikena prie kortų)
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Nelabai įtikinamai...
ATAŠĖ (sustoja): Ar ne Evos balsas?
PUNTILA: Ne ne, ten kažkas kitas.
MATIS (garsiai prie kortų): O, Jūs iš tikrųjų bijote kutulio!
ATAŠĖ: Kas ten?
MATIS (patylom): Pasistenkit nors kiek!
PUNTILA: Tai mano vairuotojas, nešk tu geriau gėles į namus!
EVA (lošdama garsiai): O! Ne! Nedrįsk!
MATIS (girdimai sušvokščia): Aš drįsiu!
ATAŠĖ: Žinai, Puntila, labai panašu į Evos balsą.
PUNTILA: Prašau be įžeidinėjimų!
MATIS: Dabar palengva nustokite priešintis.
EVA: Ne! Ne! Ne! (Tylom) Ką man sakyti dar?
MATIS: Sakykit, kad aš nedrįsčiau taip daryti. Įsijauskit į vaidmenį! Jausmingiau!
EVA: Nedrįsk! Paleisk!
PUNTILA (griausmingu balsu): Eva!
MATIS: Tęskit, tęskit, vaidinkit aklą aistrą! (Atima kortas, abu toliau užuominom
vaidina meilės sceną) Jei jis įeis, teks apsikabinti, kitaip nepatikės.
EVA: Na ne, aš negaliu!
PUNTILA: Eva!
Matis rūpestingai perbraukia Evai ranka per galvą, kad plaukai atrodytų sutaršyti, o
Eva atsisega viršuj prie kaklo bliuskutės sagą ir išeina lauk.
EVA: Tu mane šaukei, tėtuk? Aš tiktai norėjau persirengti...
PUNTILA: Ką tu sau manai, kad mudu su atašė visai apkurtę?
ATAŠĖ: Nebūk pikčiurna, Puntila. Kodėl Eva negalėtų persirengti pirtyje?
Išeina lauk Matis ir sustoja už Evos.
EVA (nepastebėjusi Mačio ir truputį pabūgusi): O ką gi jau taip girdėjai, tėti? Juk
nieko nebuvo.
PUNTILA: Šitkaip - pasak tavęs, visai nieko nebuvo! Nagi, apsisuk!
MATIS (vaidina sumišusį): Pone Puntila, mes su gerbiama panele tiktai kortom
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lošėm... Štai kortos, jeigu netikit. Tai nesusipratimas!
PUNTILA: Tylėk! Tu atleistas! (Evai) Ką apie tave pagalvos mūsų diplomatas?!
ATAŠĖ: Žinai ką, Puntila, jeigu juodu lošė, vadinasi tu apsirikai. Pavyzdžiui,
princesė Pibesko kartą lošdama taip susijaudino, jog sutraukė savo perlų vėrinį. Aš
tau priskyniau baltų rožių, Evute. (Paduoda jai rožes) Eime, Puntila, geriau
sužaiskime bilijardo partiją. (Traukia jį už rankovės)
PUNTILA (nenurimdamas): Su tavim aš dar pasikalbėsiu, Eva! Jeigu tu dar nors
kartą žvilgtelėsi į mano dukterį, užuot sustingęs prieš ją iš gėdos – galėsi tučtuojau
susipakuoti savo suplyšusias kojines ir dingti iš čia. Tylėk! Tu privalai žvelgti į savo
geradario ir maitintojo dukterį kaip į aukštesniąją būtybę, nusileidusią žemės
pakalnėn. Palauk, Eino! Aš to nepakęsiu! (Mačiui) Pakartok, ką sakiau!
MATIS: Žvelgsiu į ją, pone Puntila, kaip į aukštesnę būtybę, nusileidusią žemėn nuo
kalno.
PUNTILA: Akis išplėtęs turi stebėtis, kad tokių stebuklų dar žemėje būna!
MATIS: Išplėtęs akis, stebiuos apstulbęs, pone Puntila.
PUNTILA: Šalia tokios nekaltybės dėl savo nešvankių minčių apie moteris turi
raudonuoti kaip vėžys. Iš gėdos žemėn prasmek! Supratai?
MATIS: Supratau.
Atašė nusitempia Puntilą į namus.
EVA: Atrodo, nepasisekė... nepatikėjo.
MATIS: Matyt, jo skolos dar didesnės, negu mes manėme.
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VI. PAŠNEKESYS APIE VĖŽIUS

Virtuvė Puntilių dvare. Vakaras. Iš lauko protarpiais pasigirsta šokių muzika. Matis
skaito laikraštį.
LAINA (įeina): Panelė Eva šaukia Jus.
MATIS: Palauks, kol išgersiu kavą.
LAINA: Dėl manęs neprivalote vaizduoti, būk tai Jums neskubu. Manot, aš nematau,
kaip ėmėt įsivaizdint, kai panelė Eva pradėjo ieškoti Jūsų draugystės. Nes dvare nėra
su kuo pabendrauti ir jai sunku be žmogaus.
MATIS: Kai toks vakaras, tai kodėl ir nepasvajot? Pavyzdžiui, jei jūs turit ūpo
pasivaikščiot su manim paupy, apsimesiu neišgirdęs, jog panelė Eva ieško manęs ir
eisiu su Jumis.
LAINA: Šį vakarą ūpo neturiu.
MATIS (grįždamas prie laikraščio): Vis dar tebegalvojat apie mokytoją?
LAINA: Su mokytoju nieko nebuvo. Malonus jis žmogus, norėjo apšviesti mane, ir
knygą paskolino.
MATIS: Gaila, kad jam taip mažai moka už jo švietimą. Aš gaunu 300 markių, o
mokytojas 200, tačiau iš manęs daugiau ir reikalaujama. Kaipgi, jei mokytojas
netikęs, tai blogiausiu atveju kaimiečiai laikraščių skaityti neišmoks. Bet kiek tos
naudos iš laikraščių skaitymo dabar? Aš netgi pasakyčiau: jei mokyklas uždarytų, tai
valstybė lėšų sutaupytų. Bet jeigu aš įstrigčiau kur su mašina, tai ponai, braidydami
po purvą, suvirstų į griovius pakelėj girti būdami.
Mačiui pamojus, Fyna sėdasi jam ant kelių, Teisėjas ir Advokatas pareina su
rankšluosčiais per petį po garinės pirties.
TEISĖJAS. Ar neturite ko išgerti, pavyzdžiui, tų gaivinančių pieno pasukų po
vakarykščio?
MATIS: Tuoj atnešim.
TEISĖJAS: Ne, parodykit tiktai, kur jos yra.
Laina išeina.
ADVOKATAS: Puikus gėrimas.
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TEISĖJAS: Visuomet jį geriu Puntiliuos po garinės pirties.
ADVOKATAS: Suomiška pirtis – puikus dalykas.
TEISĖJAS (skambutį išgirdęs, į Matį): Gal pažiūrėtumėt, ko ten prireikė? Pasakykite,
kad čia prisilaikoma aštuonių valandų darbo dienos.
Išeina su advokatu. Matis tuo tarpu vėl prisėdo prie laikraščio.
EVA (įeina apsiginklavusi sieksniniu cigarečių kandikliu ir vaizduodama viliūgišką
kūno eiseną, nusižiūrėtą iš amerikoniškų kino filmų): Aš skambinau Jums. Vis dar
užimtas?
MATIS: Aš? Ne, mano darbai prasidės rytoj ryte šeštą.
EVA: Aš pagalvojau, ar nepadėtumėt man nusiirti į salą pagaudyti vėžių rytdienos
sužadėtuvių pokyliui?
MATIS: Ar ne per vėlu? Vištos jau seniai ant laktų.
EVA: Aš nė kiek nepavargusi, be to miegu vasarą blogai, pati nežinau kodėl. Argi Jūs
užmigtumėt tuoj pat, jei gultumėt į lovą?
MATIS: Taip.
EVA: Pavydžiu Jums. Tai bent paruoškite man tinklelius. Mano tėvas pageidauja
pokyliui vėžių. (Apsisuka ant užkulnio ir rengiasi išeiti, vėl demonstruodama iš filmų
nusižiūrėtą eiseną)
MATIS (regimai persimainęs): Žinot ką, nuplukdysiu Jus valtimi.
EVA: Argi jūs nepavargęs?
MATIS: Aš jau išsibudinau ir jaučiuosi visai žvalus. O Jūs persirenkit, juk reikės po
vandenį braidyt.
EVA: Tinklelius rasite kamaroj. (Išeina)
Matis apsivelka striukę.
EVA (sugrįžta trumputėm kelnaitėm persirengus): O kur tinkleliai?
MATIS: Mes gaudysim vėžius rankom. Taip daug įdomiau ir išmoksit bemat.
EVA: Bet su tinkleliais patogiau.
MATIS: Neseniai buvau saloje su virėja ir su kambarine, visi mes gaudėm rankom, ir
buvo labai gražu, pasiklauskit pati. Aš esu vikrus. Žinoma, vėžiai yra judrūs, o
akmenuotas dugnas glitus, bet lauke dar šviesu, vos vienas kitas debesėlis.
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EVA (svyruodama): Aš norėčiau su tinkleliais. Sugausim daugiau.
MATIS: Argi jų reikia tiek daug?
EVA: Mano tėvas nė valgyti nepradės, jei dubuo nebus pilnas.
MATIS: Žiūrėkit žiūrėkit, kaip rimtai. O aš maniau – pavėžiausim, pašnekučiuosim
- naktis tokia graži.
EVA: Nekartokite kas antras žodis - gražu, graži. Geriau atneškit tinklelius.
MATIS: Susimildama, kodėl gi jau taip veržiatės tų vėžių? Poros kišenių pilnai
pakaks, žinau gerą vietą, kur jų tiek knibžda, jog per penkias minutes sugausim tiek,
kiek reikia...
EVA: Ką norite tuo pasakyti? Nejaugi Jūs rimtai manote gaudyti vėžius?
MATIS (valandėlę patylėjęs): Žinot ką, jau tikrai vėloka. Man reikės atsikelti prieš
šešias ir parvežt Jūsų atašė iš stoties. O jeigu mes dar plauksim į salą, tai miegui laiko
tikrai nedaug liks. Žinoma, jeigu Jūs užsispirsit – nuplukdysiu.
Eva apsisuka be žodžių ir išeina. Matis, vėl nusivilkęs striukę, sėdasi prie laikraščio.
Laina grįžta po pirties.
LAINA: Melžėja su šėrike klausia, ar neateitumėt prie tvenkinio. Rasite jas ten vis
dar besirokuojant.
MATIS: Aš pavargęs kaip šuo.
LAINA: Aš irgi nusivariau nuo kojų tuo su kepimu, tos sužadėtuvės – kad jas kur
galas. Bet kaip sunku gult į lovą, kai lauke taip šviesu, drybsoti tikra nuodėmė.
(Eidama žvilgteria pro langą) Gal dar reikėtų pasivaikščioti. Taip gražu, kai
arklininkas groja armonika. (Nors regimai pervargus, bet ryžtingai išeina lauk)
EVA (įeina kaip sykis Mačiui sprunkant pro lauko duris): Prašau, nuvežkite mane į
stotį.
MATIS: Po penkių minučių lauksiu jūsų prie durų.
EVA: Puiku. Kaip matau, Jūs neklausiat, ko aš į stotį važiuoju.
MATIS: Turbūt, norit išvykti traukiniu į Helsinkį, dvidešimt trys dešimt.
EVA: Ir jūsų tai nė kiek nestebina?
MATIS: Stebėtis - o ko? Kas pasikeis, jei vairuotojai ims vaidinti nustebusius.
EVA: Aš išvažiuoju porai savaičių pas draugę į Briuselį ir nenoriu dėl to tėvą kelti iš
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miego. Jūs man paskolinsit 200 markių bilietui. Tėvas Jums, žinoma, sugrąžins, kai
tik jam parašysiu.
MATIS (be didelio entuziazmo): Klausau.
EVA: Nejaugi Jūs baiminatės dėl savo pinigų? Galbūt, mano tėvui tas pat, su kuo
apsives jo duktė, bet jis tikrai nenorės likti skolingas Jums.
MATIS (atsargiai): Nežinau, ar jis jausis skolingas man, jeigu pinigus įduosiu Jums.
EVA (patylėjusi): Aš labai gailiuos, kad kreipiausi į Jus.
MATIS: Nemanau, kad Jūsų tėvui tas pat, jeigu Jūs vidury nakties išdumsit į užsienį,
sužadėtuvių pyragams dar, taip sakant, tebesvylant skardose. Jūsų tėvas trokšta Jums
tik gero, panele Eva. O išgėręs arba, sakykim švelniau, stiklelį išlenkęs pervirš,
nebežino, kas Jums gerai, o kas ne. Bet išsiblaivęs jis vėl atgaus pilną protą. Jis
nupirko Jums atašė, kuris tikrai vertas tų pinigų, ir kai Jūs tapsite ponia ministro
žmona Paryžiuj arba kur kitur, galėsit veikti, kas Jums patiks, jei tik ūpas bus.
EVA: Vadinas, dabar Jūs už vedybas su atašė?
MATIS: Panele Eva, Jūsų finansinė padėtis neleidžia Jums konfliktuoti su Jūsų
maitintoju.
EVA: Kaip lengvai Jūs keičiate savo nuomonę - kaip vėtrungė.
MATIS: Tiesa. Bet dėl vėtrungės jūs neteisi. Vėtrungė yra iš tvirtos geležies, tik
neturi pagrindo, už ko galėtų užsikabinti. Man, deja, taip pat trūksta šito tvirto
pagrindo. (Trina nykštį į smilių)
EVA: Jūsų gražūs žodžiai apie prakilnius mano tėvo siekius, atrodo, kyla vien iš
baimės rizikuoti pinigais mano bilietui.
MATIS: Darbo vietos taip pat nenorėčiau prarasti. Atvirai kalbant, vietelė visai
nebloga.
EVA: Koks jūs materialistas, pone Altonen.

Dar niekad neteko susidurti su

žmogumi, kuris taip aiškiai parodytų susirūpinimą savo pinigine.
MATIS: Man gaila, kad aš Jus taip nuvyliau. Pinigai visur visuomet viską sugadina.
EVA (atsisėda): Aš netekėsiu už atašė.
MATIS: Nesuprantu, kodėl. Man jie visi atrodo panašūs vienas į kitą, prisižiūrėjau jų
pakankamai. Išauklėti, nepakels rankos net įkaušę būdami ir sugebės Jus įvertint,
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panašiai kaip gerą vyną.
EVA: Aš nenoriu atašė. Aš manau - imsiu Jus.
MATIS: Ką norite tuo pasakyti?
EVA: Mano tėvas galėtų mudviem paskirti lentpjūvę.
MATIS : Paskirti Jums.
EVA: Ne, mudviem - kai apsivesime.
MATIS: Karelijoj teko tarnauti vienam dvare, ten už poną buvo praturtėjęs bernas.
Kai tik kas į kiemą įvažiuodavo su vizitu, ponia jį tučtuojau išsiųsdavo žuvaut. O
šiaip prie svečių jis riogsodavo už pečiaus ir dėliodavo kortas. O jųdviejų vaikai net
būdami suaugę, šaukdavo jį vardu. „Ei, atnešk batus ir nesitrink pakampėm!“ Tokios
vedybos ne man, panele Eva.
EVA: Aišku, Jūs savo namuose būsite ponas ir viešpats. Galiu sau įsivaizdinti, kaip
Jūs šokinsit savo žmoną.
MATIS: Domėjotės šiuo klausimu?
EVA: Žinoma, kad ne. Manote, aš kiauras dienas vien tik svajoju apie jus?
Nesuprantu, iš kur Jūs toks atsiradote, pilnas didybės. Man pakanka, kad Jūs amžinai
postringaujat tik apie save, ko Jūs siekiate ir kas jums patinka, o kas ne. Aš permatau
kiaurai Jūsų nekaltas istorijėles su įžūliom užuominom. Aš Jūsų neapkenčiu, egoistai
man tiesiog šlykštūs, taip ir žinokit! (Išbėga)
Matis vėl sėdasi prie laikraščio.
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VII. PONO PUNTILOS NUOTAKŲ DRAUGIJA

Sekmadienio rytas Puntilių dvaro kieme. Dvaro namų altanoje Puntila, skusdamasis
barzdą, ginčijasi su Eva. Iš tolo girdėti bažnyčios varpai.
PUNTILA: Ištekėsi už atašė, ir baigta. Kitaip negausi nė skatiko. Už tavo ateitį
atsakau aš.
EVA: Dar vakar sakei, jog už lepšio tekėti neprivalau. Girdi, rinkis, kam meilę jaut i.
PUNTILA: Maža ką aš pasakau stikliuką išmaukęs pervirš. Ir ko tu dabar prie žodžio
kabinies? Žinok - jei dar kartą sučiupsiu su tuo šoferiu - aš tau parodysiu. Ką žmonės
būtų pamanę, kai tu su juo iš pirties išlindai. Skandalo būtume neišvengę. (Staiga
sumauroja pažvelgęs tolumon) Kodėl arkliai dobilienoj?
BALSAS. Arklininkas suleido.
PUNTILA: Išvaryk tučtuojau! (Į Evą) Vos tik paliksi dvarą kokį pusdienį, ir viskas
aukštyn kojom apsiverčia. Ar žinai, dėl ko arkliai dobiluose? Dėl to, kad arklininkas
bovijasi su daržininke. O kodėl telyčia, vos metus su dviem mėnesiais sukakus, jau
yra veršinga ir, žinoma, neūžauga ir pasiliks? Dėl to, kad šėrikė bovijasi su
praktikantu, na, ir neblieka laiko pridabot, kad bulius neliptų ant telyčių - tegul sau
dūksta po karvių bandą, kaip jam noras užeis. Tikra kiaulystė! O jeigu daržininkė,
laikas būt ją prigriebt, nesijodytų su arklininku, manai, aš būčiau tiktai du centnerius
pomidorų pardavęs šiais metais? Bene jai dabar galvoje rūpesčiai darže, o seniau
pomidorai būdavo tartum aukso lobis, bet ateis kartą galas toms meilystėms, per
brangiai man kainuoja, dvaro nugyventi neleisiu, čia yra mano kantrybės riba.
EVA: Aš dvaro nugyventi neketinu.
PUNTILA: Įspėju tave: skandalų nepakęsiu. Rengiu tau vestuves, stengiuos kiek
įmanydamas, kad tik tu gautum vyrą iš pačių aukščiausių sluoksnių, visą mišką
sukišu į tave, kiek jo turiu. Ar supranti, kas yra miškas? O tu kaip elgiesi?
Matis į kiemą įėjęs klausosi.
PUNTILA: Ne tam pinigus mokėjau už tavo bajoriškus mokslus Briuselyje, kad čia
šoferiui ant kaklo užsikorus vaipytumeis. Nuo tarnų dešimt žingsnių atstumu ir jokios
bičiulystės, kitaip bus chaosas, čia aš kietas kaip akmuo. (Įeina į namus)

42

Prieš vartus pasirodo merginų kvartetas iš Kurgelos. Apsitarusios nusiima skaras,
užsideda šiaudinius vainikėlius ir pasiunčia iš savo tarpo vieną žvalgybai. Į kiemą
įeina telefonistė Sandra.
TELEFONISTĖ: Labas rytas, norėčiau pasimatyt su ponu Puntila.
MATIS. Nemanau, kad šiandien jis norėtų su jumis bendrauti.
TELEFONISTĖ: Savo sužadėtinę turėtų jis priimt.
MATIS: Argi Jūs su juo susižadėję?
TELEFONISTĖ: Taip, man regis.
PUNTILOS BALSAS: O tokius išmislus kaip meilė mesk iš galvos, gryna priedanga
ištvirkėlių kiaulystėms, ne vieta joms mano dvare. Sužadėtuves užsakiau, kiaulę
paskerdžiau - nesugrąžinsiu atgaivinus į kiaulidę prie ėdalo vien dėl to, kad pana
migdolų užsigeidė, o bendrai jau visą reikalą sutvarkiau. Duokit man pagaliau
ramybę. O tavo kambarį užkalsiu vinimis – taip ir žinok!
Matis, ilgą šluotą nusitvėręs, pradeda šluoti kiemą.
TELEFONISTĖ. Šito pono balsą lyg ir pažįstu.
MATIS: Nėra ko stebėtis, juk tai balsas Jūsų sužadėtinio.
TELEFONISTĖ. Tas pats ir ne tas pats. Balsas Kurgeloj buvo kitoks.
MATIS. Šitkaip, Kurgeloj? Ten, kur teisėtą šnapsą pirko?
TELEFONISTE: Galbūt, jo balso nepažinau dėl to, kad ten buvo kita aplinka ir
veidas buvo jo toks malonus: auto sėdėjo jis, o veido skruostuose spindėjo ryto aušra.
MATIS. Tą veidą pažįstu, nušviestą ryto aušros. Geriau Jūs eikite namo.
Į kiemą įeina šmugelninkė Ema ir dedasi telefonistės nepažįstanti.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Ar čia surasiu poną Puntilą? Norėčiau su juo pasikalbėti.
MATIS. Gaila, jo čia šiuo metu nėra. Bet yra jo sužadėtinė, kreipkitės į ją.
TELEFONISTĖ (vaidina nustebusią): Sakykit, ar tai ne Ema, kuri verčiasi šnapso
šmugeliu?
ŠMUGELNINKĖ EMA: Ką tu pliauški? Šnapso šmugeliu? Mano trunkui joks
teisėtas įstatymas nieko neprikiš. O kad panelė iš telefono dargi mano sužieduotinį
paveržti nori, poną Puntilą, kuris čia gyvena, jei tik neklystu, - tai yra juokų darbas,
lupata tu!
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TELEFONISTĖ (nušvitusi): Nagi, tik pasižiūrėk į mano pirštą, tu samagonščikė: ką
matai, kūtvėla?
ŠMUGELNINKĖ EMA: Karpą matau. Geriau pažiūrėk į manąjį! Aš jam žadėtoji, o
ne tu su šnapsu ir su žiedu.
MATIS. Atseit ponios abidvi iš Kurgelos? Atrodo, ten nuotakų kaip žvirblių pavasarį.
Į kiemą įeina melžėja Lisu ir vaistininkė Menda.
MELŽĖJA IR VAISTININKĖ (vienu ypu): Ar čia gyvena ponas Puntila?
MATIS: Jūs taip pat nuotakos iš Kurgelos? Ne, jis čia negyvena. Čionykštis ponas
Puntila yra visai kitas ponas, nors tuo pačiu vardu atsiliepia, kaip anas, su kuriuo Jūs,
turbūt, susižadėjot.
MELŽĖJA: Bet aš vadinuosi Lisu Jakara, ir su manim

tas ponas susižiedavo

neabejotinai, aš turiu įrodymus. (Telefonistės adresu) Ji taip pat turi įrodymus, ji taip
pat yra jo sužadėtinė.
ŠMUGELNINKĖ EMA IR TELEFONISTĖ (kartu): Taip, mes turime įrodymus, mes
visos esame teisėtos sužadėtinės!
Visos keturios kvatoja smagiai.
MATIS: Aš džiaugiuos, kad įrodymus turite. Pasakysiu atvirai: jei tiktai viena iš jūsų
būtų teisėtoji, nelabai tas būtų įdomu, bet kadangi jūsų daug, siūlau įsteigti pono
Puntilos nuotakų draugiją. O tuo pačiu iškyla svarbus klausimas: ko siekia draugija?
TELEFONISTĖ: Kaip čia dabar Jums pasakius? Buvo toks

asmeniškas pono

Puntilos kvietimas, visoms keturioms drauge atšvęsti didžiąsias sužadėtuves.
MATIS: Toks kvietimas šiandien galėtų reikšti ne daugiau kaip pernykštis sniegas.
Jūs kaip tos antys, kurios atskrido, kai medžiotojai namo parėjo.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Vaje, visai nepanašu į „mieliausios viešnios“!
MATIS: Aš gi nesakau, kad jūs ne „mieliausios viešnios“. Bet tam tikru atžvilgiu
atvykote truputį per anksti.
VAISTININKĖ: Nieko daugiau nenorim, kaip tik truputį pasilinksmint ir, galbūt, kai
kam žnybtelti šokant.
MATIS: Jeigu pataikysim momentą – kodėl gi ne, galėtų ir išdegt. Puntila tik išsižios,
kai su nuotakų draugijos maršu įžygiavę į salę, giedosim Tavasto himną, sijoną ant
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strypo iškėlę vėliavos vietoje.
Vėl visi prapliumpa juoku.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Tai manote, kavutės stiklo nepagailės, o gal net kokį šokį su
muzika tryptelsim?
Kambarinė Laina įneša į namus puodynę sviesto.
MELŽĖJA: Ponų sviestas – pirmarūšis.
VAISTININKĖ: Atėjome tiesiog iš stoties. Nežinau, kuo Jūs vardu, bet gal
pavaišinsit mus pieno stikline?
MATIS: Pieno? Negadinkit sau apetito priešpiet.
MELŽĖJA: Ko-ne-ko, bet apetito mums nepristigs.
Arklininkas su virėja neša į namus kiaulės skerdieną.
MERGINOS (sužavėtos ploja): Riebūs meitėliai - kad tik iškeptų minkštai! Nepamiršk trupučio meirūnų prieskoniui!
ŠMUGELNINKĖ EMA: Ar manote, prie pietų galėčiau atleisti užsagalus, ponams
nematant? Mano sijonas ankštokas.
VAISTININKĖ: Kad tik nekristų į akį ponui Puntilai.
TELEFONISTĖ: Tik jau ne perpiet.
Dvaro darbininkas rita į namus bačkutę alaus.
ŠMUGELNINKĖ EMA. Šit alus lenda pro duris.
Puntila jau kuris laikas, išėjęs į balkoną, rūsčiai klausosi Mačio prakalbų.
PUNTILA: Kai užbaigsit kalbas, tada praneškit man kas jūs per vienos?
TELEFONISTĖ (juokdamasi): Jūsų nuotakos, pone Puntila. Negi jau nepažįstat?
PUNTILA: Aš? Aš nepažįstu nė vienos.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Bet Jūs turėtumėt mus pažint, bent iš žiedų.
VAISTININKĖ: Nuo užuolaidos virbo iš aptiekos Kurgeloj.
PUNTILA. Ko čia atsibeldėt? Triukšmo kelt?
MATIS: Dovanokit, pone Puntila, galbūt netinkamą laiką pasirinkome priešpietės
vidury, bet mes ką tik apsvarstėm, kuo galėtume paįvairint sužadėtuvių programos
linksmąją dalį, ir nutarėm įsteigt pono Puntilos nuotakų draugiją.
PUNTILA: Ko varžytis - steikit nors ir profsąjungą! Kur tu savo mėšliną nosį įkišai,
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tokie grybai dygte dygsta po lietaus, aš pažįstu tave, pažįstu ir laikraštį, kurį tu
skaitai!
ŠMUGELNINKĖ EMA: Bet juk tai pokštas, vienam kavutės stiklui, jei ponas
malonės.
PUNTILA: Gražus pokštas gražios apgavikių gaujos - taip ir laukiat išsižiojusios, kas
įmes čia jum ką į nasrus.
ŠMUGELNINKĖ EMA: No, no, no!
PUNTILA: Bet aš jum parodysiu - matai, užsimanė. Geriau išsikraustykit geruoju,
kitaip išvarysiu... Tu ten, tave pažinau, esi telefonistė iš Kurgelos, apie tave
pasiteirausiu viršininko, ar jis tave palaimins už tokius pokštus, o apie kitas irgi
sužinosiu, kas per paukšteliai.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Mes supratom. Žinot ką, pone Puntila, būt buvęs gražus
atminimas senatvei. O dabar, ką gi, atsisėsiu tiesiog Jūsų kieme, kad paskui galėčiau
pasakot vaikam ir vaikų vaikam: vieną kartą sėdėjau Puntilių dvare, paties pono
pakviesta buvau. (Atsisėda ant žemės) Tai kas, kad ne ant krėslo, o ant plikos Tavasto
žemelės, apie kurią skaitymų knygose rašoma: daug vargo reikalauja, bet už vargą
atlygina, tik nerašo, iš ko vargo reikalauja, ir kam atlygina. Argi, sakysit, neuosčiau
kiaulienos kvapo, ar nemačiau sviesto puodynėje, o gal, sakysit, nebuvo alaus?
(Dainuoja)
Ežerai ir kalnai, debesėliai virš kalnų!
Kaip brangus jų grožis Tavasto liaudžiai –
Nuo miškų žaliuojančių net lig pat Abos vandenų.
Ar ne teisybę sakau? O dabargi pakelkit mane, nepalikit manęs sėdinčios šitoj
istoriškoj pozicijoj.
PUNTILA: Eikit lauk iš dvaro!
Merginos numeta žemėn šiaudinius vainikus ir apleidžia kiemą, Matis sušluoja
siaudus prie sąšlavų.
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VIII. SUOMIŠKI APSAKYMAI

Plentas - vakarop. Keturios merginos pakeliui į namus.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Ir kaip čia įspėsi, koks šuoras ant jų užeis. Kai prisilaka,
tokie linksmuoliai pasidaro, žodelis prie žodelio, žiūrėk, jau ir žnaibo dievažin kur,
tik saugokis, kad prisimeilinę nenutemptų į avietyną, o po valandėlės jau vėl tartum
širšės įgelti – prisiartinti negali. Iš mano batelio, turbūt, kyšo vinis.
TULEFONISTĖ: Ir padas atsiknojęs.
MELŽĖJA: Ne tokiais bateliais penkias valandas pėstute.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Gaila, nebesutaisysi. O būtų dar tarnavęs kokius metus.
Akmens man reiktų. (Visos sėdasi, o Ema sukala vinį į bato padą) Tų ponų
nesuvaikysi - nei prie tanciaus, nei prie ražančiaus. Buvusio nuovados viršininko
žmona dažnai mane kviesdavo sutinusių kojelių pamasažuot vidury nakties, ir vis kas
kartas vis nauji prajovai. O jos vyrelis su tarnaite reikalą turėjo. Kartą ji tokia
vaišinga pasirodė, tai bematant supratau, kad jis tai mergai bus užtrenkęs duris, bet po
kurio laiko, matyt, viskas atsinaujino, nes ponia staiga, nors ir kaip stengės, negalėjo
prisimint, kiek kartų aš ją masažavau. Tokia trumpa pasidarė jos atmintis.
VAISTININKĖ: O kitąkart būna ir labai ilga. Kaip to amerikono, kuris už marių
praturtėjo ir po dvidešimt metų sugrįžo giminių aplankyt. Tie vargšai buvo taip
nuskurdę, kad pas mano mamą bulvių lupynų ateidavo paprašyt, bet tam svečiui
veršienos gabalą iškepė. Tas veršieną suvalgė ir apsilaižęs priminė, kad jų bobutė
kadaise iš jo pasiskolinusi 20 markių. Labai nustebęs galva kinkavo dėl tokio jų

;

nusigyvenimo, kad net skolų sugrąžint neišgali.
TELEFONISTĖ: Tokiem dalykam jie gabūs. Antra vertus, iš ko gi susikrautų tuos
turtus? Atsimenu, 1908-tais metais, tamsią žiemos naktį, labai žinomas dvarininkas iš
mūsų apylinkės paprašė savo kumetį per užšalusį ežerą pervesti. Buvo girdėjęs, kad
ledas su properšom, tik nežinia kur, tad kumetis turėjo eiti pirmas, bandydamas ledą
visus dvylika kilometrų. Toks siaubas pagavo poną pakeliui, jog arklį pasiūlė dovanų,
jei tik išves laimingai. Ežero vidury vėl žadėjo: jei nuvesi ir nesušlapsim, gausi veršį.
O sublizgus artimiausio kaimo žiburiams, iš naujo ragino: tik pasistenk, laikrodžio
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nepagailėsiu. O kai pasiekė krantą, padavė jam vieną marke, ir pridūrė: na, ir ilgai tu
mus vedei. Dėl mūsų kvailystės tunka tie gudročiai. Kaipgi, pagal išvaizdą jų
neatskirsi, atrodo kaip visi žmonės. Jei atrodytų kitaip, tai bent pasisaugotum.
VAISTININKĖ: Geriausia su jais neprasidėti.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Neprasidėt - gerai pasakyta. Kad jie viską turi, o mes nieko.
Ištverk negėręs prie šulinio, jei iš troškulio dvesi.
VAISTININKĖ: O aš, žinot, jau baigiu nutrokšt.
MELŽĖJA: Aš taip pat. Kausaloj nutiko vienai mergai nelaimė su ūkininkaičiu, kur
tarnavo. Bet kai atsirado vaikas, tas išsigynė prieš teismą, kad nereiktų alimentų
mokėti. Jos motina nusamdė advokatą, tasai paklojo teismui laiškų pundą iš pulko.
Taip aiškiai parašyti buvo laiškai, jog tikriausiai penkis metus būt gavęs už melagingą
priesaiką. Bet kai teisėjas garsiai perskaitė pirmąjį laišką, iš lėto tęsdamas žodį po
žodžio, tai ji priėjusi pareikalavo laiškus grąžint. Taip ir nepriteisė jai tų alimentų.
Ašaros plūdo jai per skruostus iš teismo grįžtant su laiškais, motina siuto, o jis tik
juokėsi. Štai tau ir meilė.
TELEFONISTĖ: Kvailė, ir tiek.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Žinoma, bet pasitaiko ir tokių tarpe ir gudresnių, kurie nieko
iš jų nepriima. Vienas toks, Kilimo nuo Vypurių. 18-tais metais buvo prisidėjęs prie
raudonųjų, už tai jį Tamperės stovyklon įkišo. Jo močia ryžosi jį aplankyt. Kumetė
buvo, tai dvaro ponia įdavė žuvies ir svarą sviesto sūnui dovanų. Keliavo ji pėsčia,
nebent tarpais koks gaspadorius galiuką paveždavo. Pasipasakodavo: „Einu į
Tamperę, raudonųjų stovyklon, sūnaus aplankyt, o geraširdė dvaro ponia davė jam
žuvies ir svarą sviesto dovanų“. Eidama palei upę pro moteris baltinius skalbiančias,
jinai ir jom kartojo tą pačią naujieną: „Einu į Tamperę sūnaus aplankyt raudonųjų
stovykloj, o dvaro ponia geros širdies - davė jam žuvies ir svarą sviesto dovanų“.
Atvykusi stovyklon, ji ir komendantui persakė savo sakmę, o tasai nusijuokęs leido
pas sūnų užeit, nors buvo uždrausta. Aplink stovyklą dar žaliavo žolė, bet už
spygliuotų vielų nebuvo likę nei žolės želmens, nei lapelio medžių šakose, viskas
buvo nuvalgyta. Tai yra tiesa, ne pasakos. Sūnaus ji nebuvo mačiusi dvejis metus. Jis
buvo baisiai sulysęs. „Tai tu, mano Athi. Štai imk, čia tau žuvis su sviestu, kuriuos
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dvaro ponia tau įdavė“. Athis pasisveikino, pasiteiravo apie jos reumatą, apie vieną
kitą kaimyną, bet žuvies su sviestu neėmė už jokius pasaulio turtus - jis netgi
užsirūstino ant motinos: „Tai tu pas dvaro ponią ubagaut buvai? Nešk atgal, aš iš jų
nieko nepriimu“. Taip ir buvo vargšė priversta vėl susivyniot dovanas į ryšulį, nors ir
kaip išbadėjęs buvo jos sūnelis, pasakė jam sudie ir išėjo atgal. Vėl pėsčiomis, nebent
kas truputį paveždavo. Bernui vežime ji dabar aiškindavo: „Mano Athis belaisvių
stovykloje nei žuvies nei sviesto iš manęs neėmė dėl to, kad tai dvarininkės išmalda,
o iš jų jis nieko nepriima“. Kelias buvo tolimas, o ji nuo senatvės sulinkusi,
retkarčiais prisėsdavo pakelėj užkąsti tos žuvies su sviestu. O buvo jie ne visai švieži
ir netgi su kvapu. Moterims palei upę ji kartojo: „Mano Athis belaisvių stovykloj
atsisakė žuvies su sviestu dėl to, kad tai dvarininkės išmalda, o iš jų jis nieko
nepriima“. Taip skelbė ji visiems, ką tik sutikdavo, ir toji žinia pasklido visu keliu,
daugiau kaip 80 kilometrų.
MELŽĖJA. Tokių, kaip jos Athis, sako, ir dabar yra.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Mažoka.
Visos atsikelia ir tylėdamos žengia tolyn.
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IX. PUNTILA PAŽADA DUKTERĮ ŽMOGUI

Valgomasis su mažais staliukais ir milžinišku bufetu, Prabaščius, teisėjas ir
advokatas rūkydami gurkšnoja kavą stačiomis, kampe prie staliuko sėdi ir geria
apsiniaukęs Puntila. Gretimoje salėje girdėti šokant pagal gramofono muziką.
PRABAŠČIUS: Tikras tikėjimas - retenybė. Kur tik pažvelgsi, silpnatikiai, tiesiog
beviltiškai atrodo ta mūsų liaudies ateitis. Aš jiems diena dienon į galvą kalu, kad be
Dievo valios ir mėlynių kekė neprisirps, o jie sau kemša į pilvą gamtos produktus,
tartum kokią savaime jiems priklausančią gamtos duoklę. Dalinai dėl jų netikėjimo
yra kaltas ir bažnyčios nelankymas, nes ką gi gelbės tos visos prakalbos į tuščius
klauptus. Sakytum, jie neturėtų dviračių bažnyčion atvažiuot, dabar gi kiekviena
melžėja turi po dviratį, - bet dauguma jų, matyt, gimsta pagedėliais. Kaipgi kitaip
išaiškinsi tokį mano nuotykį: prieš keletą dienų prie mirties patalo aš ligoniui dėstau,
kas jo laukia aname pasaulyje, o jis manęs klausia - kaip manot, ar liūtys bulvėms
nepakenks? Po tokių pokalbių tiesiog nebežinai, ar visa mūsų veikla nėra tušti
pamokslai katinams.
TEISĖJAS: Aš Tamstą suprantu. Kultūrą skleist tarp šitokių tamsuolių - tai ne medų
laižyti iš korių.
ADVOKATAS: Bet ir mums, advokatams, kova už būvį nesaldi. Seniau mes duoną
valgėme iš smulkiojo ūkininko kietasprandžio, kuris greičiau ubago terbą užsikabins,
negu liausis prieš kaimyną teisybės ieškojęs. Žinoma, ir dabar žmonės mėgsta
pasivaidyti, bet jų šykštumas užkerta kelią bet kurioms komplikacijoms. Regis, štai
jau užsipuolė vienas kitą vainot, jau ir peiliukais susibaksnojo, ir visus šunis ant
kaimyno galvos užkarstė, bet vos tik sužino, kad bylinėjimasis kaštuoja, bemat
atvėsta, ir gražiausias procesas nutrūksta pačioje užuomazgoje, o visa tai iš nenoro
persiskirti su pinigėliais.
TEISĖJAS. Gyvename komersantų gadynėje. Viskas išbluko kas buvo kilnaus ir gero
praeity. Sunku tiesiog ištverti nenusivylus liaudies menkyste, kai matai, kas belieka iš
visų pastangų įdiegti jai kultūros daigus.
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ADVOKATAS: Puntilos laukai savaime užželia kas pavasarį, bet teismo procesas yra
baisiai jautrus darinys - kol užauginsi, pakaušis nupliks. Kai dažnai atrodo, kad jam
jau galas, kad nė menkiausio kabliuko nebeliko apeliacijai arba kasacijai, kad
vargšelis ir nusibaigs, o visgi surandi skylutę, ir procesėlis atgyja vėl. Ypatingo
budrumo reikalauja procesai dar neperžengę kūdikystės amžiaus, čia jų mirtingumas
pats didžiausias. Bet jei užkabini ir pastatai ant kojų, - tai jis toliau pats pasirūpins
savimi, ir jo lengvai nenumarinsi – sakau, jeigu procesas sulaukė ketverto penketo
metų amžiaus, tai jis ir žilo plauko sulauks. Bet kiek vargo, kol jį ant kojų pastatai!
Šuniškas advokato amatas.
Įeina Prabaščiuvienė su atašė.
LAINA: Pone Puntila, ponas ministras klausinėjo, kur Jūs dingote.
Puntila nieko neatsako.
ATAŠĖ. Viena ponia ką tik nustebino ministrą sąmojinga replika. Ministras paklausė,
kaip jai patinka šokti skambant džiazui. Tiesiog negalėjau įsivaizdinti, kaip ji išsisuks
iš šitokios keblios padėties, o jinai, kiek pagalvojusi, atsakė, kad skambant bažnyčios
vargonams šiaip ar taip nepašoksi, tai ar ne vis tiek, kokiu instrumentu gros orkestras.
Ministras juokais leipo dėl šito sąmojaus. Ką tu į tai pasakysi, Puntila?
PUNTILA: Nieko, nekritikuoju svečių. (Pamojęs teisėjui) Frederikai, kaip tau
patinka šita fizionomija?
TEISĖJAS. Kuri būtent?
PUNTILA: Atašė. Atsakyk, bet rimtai!
TEISĖJAS: Būk atsargus, Johanai, punšas stiprokas.
ATAŠĖ (niūniuoja melodiją pagal gramofoną salėje, kartu strypiniuodamas jos
įtaktin): Tai muzika – kojos pačios šoka, ar ne tiesa?
PUNTILA (vėl ima mojuoti teisėjui, kuris vaidina nieko nepastebėjusį): Frederikai!
Sakyk teisybę, ar patinka ji tau? Aš už ją moku pirmos rūšies mišku.
Kiti ponai taip pat pradeda niūniuoti fokstrotą: „Ieškojau aš Titinos...“
ATAŠĖ (nenuvokdamas kylančios audros): Žodžius atsiminti man visuomet būdavo
sunkoka, nuo mokyklos laikų, bet ritmą pagaunu rankom ir kojom bematant.
ADVOKATAS (matydamas Puntilą vis smarkiau mosikuojantį): Ar ne per karšta čia
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- geriau eikime į saloną (Mėgina nutraukti ataše į šalį)
ATAŠĖ. Ir vis dėlto esu optimistas - neseniai man pavyko įsidėmėti vieną eilutę:
„We have no bananas“ - suprantat: „Neturime bananų“.
PUNTILA: Frederikai! Tik pasižiūrėk į jį! Frederikai!
TEISĖJAS: Ar žinote anekdotą apie seną žydą, kuris išeidamas paliko kavinėje savo
apsiaustą? Pesimistas sako: Taip taip, jis jį tikriausiai atras! Optimistas atsako: Ne, ne
jis jo tikriausiai neras!
Ponai juokiasi.
ATAŠĖ: Na, ir kaip - atrado?
Ponai juokiasi.
TEISĖJAS: Man regis, Jūs nevisai pagavote sąmojaus esmę
PUNTILA: Frederikai!
ATAŠĖ: O man regis, jūs sumaišėt atsakymus. Juk tai optimistas sako: Taip, jis jį
tikriausiai atras!
TEISĖJAS: Ne, taip sako pesimistas! Supraskit gi patį cinusą, kad seną apsiaustą
geriau prarast, negu atrasti!
ATAŠĖ: Ak šitaip, apsiaustas buvo senas! Bet Jūs užmiršote tai paminėt. Hahaha!
Dar niekad savo gyvenime nesu girdėjęs tokio kapitalaus anekdoto!
PUNTILA (paniuręs atsistoja): Užteks - dabar tarsiu žodį aš. Su šitokiu žmogum
nėra ko terliotis. Frederikai, tu užsispyręs išsisukinėjai nuo tiesaus atsakymo į rimtą
klausimą, ko bus verta ši fizionomija, jeigu ją priimsime į mūsų šeimą. Bet man
pakaks drąsos apsispręsti pačiam. Žmogus be sąmojaus - tai ne žmogus. (Oriai)
Apleiskite mano namus, taip, Jūs, ir nesisukinėkit kairėn ir dešinėn, tarytum aš apie
ką kitą kalbėčiau, o ne apie Jus.
TEISĖJAS: Puntila, to jau per daug.
ATAŠĖ: Ponai, prašau užmirškit šitą įvykį. Jūs neturit supratimo, kokia komplikuota
ir kebli yra diplomatinio korpuso narių padėtis. Dėl menkiausio šešėlio tavo
reputacijoje gali negauti akreditacijos. Paryžiuje, rumunų ambasados sekretoriaus
uošvė apdaužė lietsargiu savo meilužį, ir ką gi - skandalas neišvengiamas.
PUNTILA: Šarančius frake! Mišką ryjantis šarančius.
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ATAŠĖ (aiškina uoliai): Jūs suprantat, ne dėl meilužio, meilužį turėt priimta, ir ne
dėl muštynių, taip pat ne retenybė, bet dėl to, kad su lietsargiu, štai tas yra vulgaru.
Štai kur esmė.
ADVOKATAS: Puntila, jis teisus. Jo garbė tikrai labai jautrus augalas. Jis yra
diplomatinėje tarnyboje.
TEISĖJAS: Tai visgi punšas tau buvo, Johanai, per stiprus.
PUNTILA: Frederikai, tu nesupranti padėties rimtumo.
PRABAŠČIUS: Ponas Puntila atrodo truputį susinervinęs - gal užeitume tuo tarpu į
saloną?
PUNTILA: Gerbiamasis, Jums visai nėra ko būgštauti dėl mano nervų. Punšas buvo
normalus, o vienintelis raugas, kurio nepakeliu, tai yra šito pono fizionomija. Ji man
gadina visą nuotaiką, manau, suprantate, dėl ko!
ATAŠĖ. Apie mano sąmojų pati princesė Bibesko pareiškė be galo palankią
nuomonę savo bičiulei ledi Oksford - girdi, aš avansu juokiuosi iš kiekvieno
anekdoto, o tai reiškia, kad pagaunu humorą labai greit.
PUNTILA: Jo humoras, Frederikai !
ATAŠĖ: Kol niekas neįvardintas vardu, dar viską galima atitaisyt be satisfakcijos, o
pavardės paminėjimas viską keičia ir daro reikalą nebepataisomu.
PUNTILA (sarkastiškai): Frederikai, patarkit, kas daryti! Nagi aš jo pavardę
užmiršau, tai dabar, pasak jo, nebenusikratysiu juo amžinai. Bet palauk, garbė dievui,
lyg ir prisimenu, kad aš jo pavardę būsiu matęs vekselyje, kuris man neseniai buvo
pateiktas išpirkt, aha, jis vadinasi Eino Sylaka, tai gal jis bent dabar pajudės iš mano
namų, kaip tu manai?
ATAŠĖ. Ponai, dabar buvo paminėta pavardė. Nuo šiol svarbu pasvert kiekvieną
žodį, kuris galėtų nusverti svarstykles.
PUNTILA: Man trūksta žodžių. (Staiga sumauroja) Išeiki, išeik tučtuojau ir daugiau
nesirodyk Puntiliuos, aš neleisiu savo dukters už frakuoto šarančiaus!
ATAŠĖ (apsisukdamas jo link): Puntila, tu užgauni mano garbę. Tu peržengi tą
sunkiai apčiuopiamą ribą, už kurios prasideda skandalas.
PUNTILA: To jau per daug. Ir didžiausia kantrybė gali sprogt. Aš norėjau tau duot
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suprast užuominom, kad tavo fizionomija man gadina nervus ir kad tau būt geriau
pranykt iš akių, bet tu dabar mane privertei pasisakyti visu aiškumu: išeik, šūdžiau!
ATAŠĖ. Puntila, taurė perpildyta. Mano pagarba, ponai. (Išeina)
PUNTILA: Per lėtai šliauži, ponuli ! Aš tave noriu matyt paknopstom bėgantį, aš tau
parodysiu atsikalbinėti!
Bėga jo įkandin, visi paseka juo, išskyrus parbaščiuvienę su teisėju.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Tai bus skandalas.
Įeina Eva.
EVA: Kas čia darosi? Dėl ko tas triukšmas kieme?
ŠMUGELNINKĖ EMA (prie jos puldama): Vaikeli tu mano, nemalonus įvykis, tu
gausi dabar sukaupt visą dvasios stiprybę.
EVA: O kas įvyko?
TEISĖJAS (paduodamas stikliuką šeribrendžio): Išgerk, jį Eva. Tavo tėvą po butelio
punšo staiga ištiko idiosinkrazijos (ypač didelis organizmo jautrumas tam tikroms
medžiagoms) priepuolis Eino veido bruožams, ir išvijo jį lauk.
EVA (geria): Gaila - vynas atsiduoda kamščiu. O ką gi tokio tėvelis jam pasakė?
ŠMUGELNINKĖ EMA: Eva, nejaugi tavęs nesukrėtė ši baisi žinia?
EVA: Žinoma, žinoma.
Sugrįžta iš kiemo Prabaščius.
PRABAŠČIUS: Neįtikėtina.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Kas yra? Kas dar atsitiko?
PRABAŠČIUS: Tiesiog neįsivaizduojama scena kiemo vidury. Jisai apmėtė jį
akmenim.
EVA: Ir pataikė?
PRABAŠČIUS: Nežinau. Advokatas prišokęs mėgino sutrukdyt.
EVA (į teisėją): Dėde, dabar aš beveik užtikrinta, kad jis išvyko galutinai. Gerai, kad
tėvelis buvo užsispyręs tą ministrą parsikviesdint į svečius. Be ministro tik pusė
skandalo.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Eva!
Įeina Puntila su Mačiu, jiem iš paskos Laina.
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PUNTILA: Man tarytum atsivėrė akys į visą šio pasaulio piktybę. Atėjau kuo
geriausių norų vedamas ir apskelbiau visiems, jog įvyko klaida ir mano vienintelė
duktė kone buvo pažadėta šarančiui, vadinas, šią klaidą atitaisau ir noriu pažadėt ją
žmogui. Jau seniai buvau jai nusižiūrėjęs gerą vyrą, Matį Altonen - pavyzdingą
vairuotoją ir tikrą mano draugą. Tad už jųdviejų laimingą jauną porą aš ir pasiūliau
svečiams pakelti vyno taureles. Bet kaip jūs manot, kokio sulaukiau atsako?
Ministras, kurį laikiau garbingu, apsišvietusiu žmogum, pasižiūrėjo į mane lyg į kokį
nuodingą šungrybį ir pakilo išeiti. Na, o kiti, žinoma, it avelės pasekė jo pavyzdžiu.
Graudu. Man pasivaideno, tarytum aš būčiau koks liūtams paduotas krikščionių
kankinys, ir savo nuomonę taip ir išrėžiau nepadailinęs. Ministras pasišalino labai
greit, bet aš dar suspėjau jį prie pat mašinos pasivyt ir pranešt, jog aš jį taipogi
šūdžiumi laikau. Tikiuosi, aš išreiškiau jūsų VISŲ nuomonę.
MATIS: Pone Puntila, ar nebūtų geriau šį reikalą aptarti į virtuvę suėjus?
PUNTILA: Kodėl į virtuvę? Juk tikrųjų sužadėtuvių mes dar nešventėm! Sustumkit
staliukus. Paruošime stalą pokyliui. Laina, sėsk šalia manęs.
Atsisėda salės vidury, o priešais jį visi kiti iš mažų stalelių sudaro ilgą vaišių stalą.
Matis su Eva nešioja kėdes.
EVA: Nežiūrėk į mane kaip į kiaušinį su kvapeliu. Vakar visaip kitaip žiūrėjai.
MATIS: Tai buvo pro forma (išankstinė sąskaita).
EVA: Kai tu su manim naktį vėžių į salą gaudyti rengeisi, ne vėžiai tau buvo galvoje.
MATIS: Tai buvo naktį.
PUNTILA: Jūs, ponia Ema, prie Lainos! Frederikai, prisėsk ir tu bent kartą prie stalo
su padoria draugija!
Visi susėda nenorom. Užstoja nejauki tyla.
PUNTILA: Aš norėčiau keliais žodžiais apibūdinti dukters sužadėtinį, Mati, aš tave
tyrinėjau slapčia ir susidariau visai neblogą įspūdį apie tavo charakterį. Noriu
pagerbti žmogų tavyje. Aš nepamiršau, kas šiandien įvyko priešpiet, pagavau tavo
žvilgsnį tuo momentu, kai aš, balkone išsižergęs, it koks Neronas, savo mieliausias
viešnias gainioti ėmiau... Aš visai nesistebėsiu, jei jos ims smerkti Puntilą. O dabar
man atsakyk. Ar galėsi tai užmiršti, Mati?
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MATIS: Pone Puntila, skaitykit, kad užmiršta. Bet paskykit dukrai su visu savo
autoritetu, kad jai nedera tekėti už vairuotojo.
PRABAŠČIUS: Labai teisingai.
EVA: Tėti, mes truputį susiginčijom, kol tu ten siautėjai lauke. Jis netiki, kad tu
mudviem atiduotum lentpjūvę, girdi, aš neištversiu paprastos vairuotojo duonos.
PUNTILA: Ką tu atsakytum, Frederikai?
TEISĖJAS: Neklausk manęs, Johanai, ir nesižvalgyk į mane kaip sužeistas žvėris.
Paklausk Lainą!
PUNTILA: Laina, atsakyk, argi aš toks ubagas, kad savo dukrai pagailėčiau
lentpjūvės ir malūno, ir miško priedų?
LAINA (pakirdusi iš nesibaigiančios pašnibždų diskusijos su prabaščiuviene apie
grybus, kaip tai nesunku įspėti iš jųdviejų gestikos): Gal Jums dar kavutės, pone
Puntila?
PUNTILA (į Matį): Mati, ar tu moki padoriai nusikr...
MATIS. Sako, kad taip.
PUNTILA: Tai niekai. Aš žinau, tu ne pagyrų puodas, tau nepatinka girtis. Bet
sakyk, ar tau prisėjo kr... Laina? Tada galėčiau pasiklausti ją. Ne? Tu mane stebini.
MATIS: Gal geriau apie orą, pone Puntila.
EVA (truputį įgėrusi, atsistoja ir sako prakalbą): Mielas Mati, prašau paimk mane už
žmoną, kad ir aš turėčiau vyrą, kaip kitos. Aš visai nelaikau savęs kokia ypatinga,
kaip tu, galbūt, apie mane manai, man nebus per sunku su tavim gyventi, nors ir
turėtume susispaust.
PUNTILA: Bravo!
EVA: Aš susidėsiu savo krepšelius, ir važiuokiva pas tavo motiną. Mano tėvas nieko
neturi prieš...
PUNTILA: Priešingai, aš pritariu visom keturiom.
MATIS (taip pat atsistojęs, skubiai išlenkia vieną po kito du stiklu): Panele Eva, aš
sutikčiau pasikarti dėl kompanijos, bet pas savo motiną Jūsų vežtis negaliu, juk
senutę iš to išgąsčio širdies smūgis ištiks. Kaipgi, juk ten nieko daugiau nėra, kaip tik
viena išbrizgusi kanapa. Pone, Jūs apsakykite, kaip ten viskas atrodo, toks skurdžių
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butelis, viso viena virtuvė su kampeliu senai bobutei prisiglaust.
PRABAŠČIUS (rimtai): Be galo vargingai.
EVA: Kam tie aprašymai? Aš pamatysiu pati.
MATIS: Ir mano vargšę motinėlę paklausit, kur yra vonia!
EVA: Tai aš nueisiu į miesto pirtį.
MATIS: Už pono Puntilos pinigus? Iš to nieko nebus, rytoj ponas Puntila vėl taps
protingu žmogum, kai išsiblaivys.
PUNTILA: Nekalbėk susimildamas, nekalbėk apie tą Puntilą, kuris bus rytoj! Štai aš
dabar vėl žmogus, išgerkit su manim, būkit ir jūs žmonės, nepraraskit vilties!
MATIS: O aš Jums pasakysiu teisybę, aš su Jumis pas motiną nė per slenkstį, jinai
manęs per slenkstį neįleis, aš išdrįsiu jai į namus parvesti šitokią žmoną.
EVA: Mati, šito nereikėjo sakyti.
PUNTILA: Man atrodo, truputį persūdei, Mati. Eva turi kai kurių ydų, ir, žinoma, su
laiku pagal motiną truputį papilnės, bet ne anksčiau, kaip apie trisdešimtuosius ar
trisdešimt penktuosius. O dabar tu gali su ja drąsiai visur pasirodyti.
MATIS: Aš ne apie jos taliją kalbu, aš kalbu apie jos nepraktiškumą ir kad ji
nesugebės būti vairuotojo žmona.
PRABAŠČIUS: Žodis į žodį mano nuomonė.
MATIS: Nesijuokit, panele Eva. Menki būtų juokai, jeigu mano motina imtų Jus
egzaminuot.
EVA: Mati, nagi pamėginkim. Tarkim, aš jau tavo žmona, o tu man pasakyk, ką man
priklauso padaryt.
PUNTILA: Gražiai atsakyta! Atnešk sumuštinių, Laina, o Matis tegul sau tuo tarpu
egzaminuoja Evą, kol toji pamėlynuos!
MATIS: Nesikelk, Laina, tarnų pas mus nėra, o jei netikėtai svečiai užklups, tai
spintelėj ir nieko nerasti. Paduok silkę, Eva.
EVA (linksmai): Tuojau pat. (Išbėga)
PUNTILA (šaukia iš paskos): Tik sviesto nepamiršk! (Į Matį) Aš sveikinu tavo
pasiryžimą tvarkytis savarankiškai, nepriimant iš uošvio jokių dovanų.
EVA (sugrįžta su silkėmis ant lėkštės): Virtuvėj sviesto nėra, tiesa?
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MATIS: Taip, tai ji. Aš ją pažįstu. (Paima lėkštę į rankas) Vieną jos sesę mačiau
vakar, kitą užvakar ir taip diena dienon. Keliskart valgysit silkę per savaitę, panele
Eva?
EVA: Triskart, Mati, jeigu kitaip neišeis.
LAINA: Na, tai teks, panele, ir dažniau ją valgyti, net jei noro nebus.
PUNTILA: Man ji beveik delikatesas, nes valgau ją kur kas rečiau už mėsą. Tai yra
nelygybė, kurios neturėtų būt. Ar ne tiesa?
MATIS: Aš Jums nepatariu.
PUNTILA: Tęsk savo egzaminą, man jis labai įdomus.
MATIS (Nusiavęs vieną batą, paduoda Evai kojinę): Galit ją sutaisyt?
TEISĖJAS: Matai, ko užsigeidė. Dėl silkės tylėjau, bet kojinių adymo ir Džuljetos
meilė nebūtų išlaikiusi. Šitokia meilė dažniausiai baigiasi teisme.
MATIS: Kojinės adomos ne vien iš meilės, bet ir taupumo sumetimais.
PRABAŠČIUS: Aš nemanau, kad tos gerosios seselės, kurios ją auklėjo Briuselyje,
būtų pagalvojusios apie štai tokią alternatyvą.
Eva, sugrįžusi su adata ir siūlų kamuoliu, pradeda darbuotis.
MATIS: Deja, jau silkė parodė milžiniškas spragas Jūsų išsilavinime. Aš tyčia
parinkau kojinę, kad įsitikinčiau, ko iš Jūsų galima laukti.
LAINA: Aš galėčiau parodyt panelei Evai.
PUNTILA: Pasistenk, Evut, tu turi gerą galvą, negi nepataikysi.
Eva nenorom perduoda kojinę Mačiui, kuris apžiūrinėja ją aukštyn iškėlęs su rūkščia
šypsena, kadangi kojinė beviltiškai sumakaluota.
LAINA: Ir aš nebūčiau geriau suadžiusi.
PUNTILA: Tai kodėl nepaėmei?
MATIS (į teisėją, kuris juokiasi): Nėr ko čia juoktis, kojinė sugadinta. (Evai)
EVA: Prisipažįstu, su ta kojine prašoviau.
MATIS: Sakykim, aš esu vairuotojas dvare. Vakare pareinu namo - kaip Jūs priimsit
mane?
EVA: Čia aš geriau pataikysiu, Mati. Grįžk namo. (Matis, kelis žingsnius pasitraukus
į šalį, neva įeina pro duris)
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EVA: Mati. (Pribėgusi puolasi bučiuot)
MATIS: Pirma klaida. Seilionės ir glamonės, kada vyras sugrįžta pervargęs.
Matis pradeda praustis po kranu, paskui, ištiesęs ranką, ieško rankšluosčio.
EVA (pradeda burkuoti): Mati, vargšeli, tu mano, pavargai? Aš kiaurą dienelę
galvojau, kaip tu ten kamuojies darganoj. Aš taip mielai pavaduočiau tave!
Laina pakiša jai staltiesę, kurią ji nusiminusi perduoda Mačiui.
EVA: Dovanok, aš nesupratau, ko tu ieškai.
Matis suniurzgia ir atsisėda prie stalo. Paskui atkiša savo čebatus, Eva mėgina juos
numaut.
PUNTILA (atsistoja ir žiūri išplėtęs akis): Trauk!
PBABAŠČIUS: Man rodos, tai yra labai sveika pamoka. Jūs matot patys, kaip tas yra
nenatūralu.
MATIS: Aš ne visuomet taip darysiu, bet šiandien aš, tarkim, nusivariau nuo kojų,
tad reikia įvertinti ir tokią galimybę.
Matis kažko graibosi po stalą.
EVA (persigandusi): Ko jam dar trūksta?
LAINA: Laikraščio.
Eva pašokusi neva kiša Mačiui laikraštį, kuris jo neima, toliau paniuręs grabalioja
aplink save.
LAINA: Ant stalo dėkit!
Eva pagaliau padeda laikraštį ant stalo, bet antrasis čebatas vis dar nenumautas, ir
Matis nekantriai tryptelia juo į grindis. Eva dėl atsisėda prie kojų, o susidorojus
pakyla, atsipučia ir pradeda taisytis plaukus.
EVA: Tu pasižiūrėk, kaip aš išsiuvinėjau savo prijuostę - juk su raštais dailiau, tiesa?
Truputį pamarginti spalvomis - tas daug nekaštuoja, reikia tik mokėt. Kaip tau
patinka, Mati?
Matis, sutrukdytas straipsnio vidury, bejėgiškai paleidžia iš rankų laikraštį ir
pažvelgia į Evą su kankinio išraiška. Šioji tyli suglumusi.
LAINA: Kol skaito laikraštį, nekalbėti.
MATIS (atsikeldamas): Matėt?
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PUNTILA: Tu mane nuvylei, Eva.
MATIS: Na, o jeigu mane ir naktį iššauks, pavyzdžiui, gaspadoriaus parvežt iš
stoties, tai kas bus tada?
EVA: Dėl šito nesibijok. (Neva prieina prie lango ir pradeda šaukti traškėdama it
kulkosvaidis) Kaip, nakties vidury? Mano vyras ką tik parėjo iš darbo, miegoti jam
reikia, o ne trankytis tamsoje. Kad jūs nesulauktumėt! Jeigu ponas girtas, tegul sau
pats išsiblaivo šalia kelio griovyje!
PUNTILA: Čia tai gerai, pripažink Mati!
EVA: Žmones iš lovų kilot nakties glūdumoj! Tartum per dieną nėra laiko! Mano
vyras, namo parėjęs, tiesiog į patalą drimba, kaip negyvėlis. Nėra durnių! Patiko tau?
MATIS (juokiasi): Eva, kas gražu, tai gražu. (Juokomis tėkšteli Evai su ranka per
užpakalį)
EVA (iš pradžių apstulbusi, paskui pykčio įniršy): Liaukitės!
MATIS: Kas tau yra?
EVA: Kaip Jūs drįstate šitaip?
TEISĖJAS (atsikėlęs patapšnoja Evai per petį): Aš bijau, Evute, kad tu, taip sakant,
savo egzaminą vis dėlto prakišai.
PUNTILA: Kas tau užėjo?
MATIS: Jūs įsižeidėt? Aš neturėjau teisės per tą vietą pliaukštelėt, ar ką?
EVA (vėl pradeda juoktis): Tėti, aš vėl abejoju, ar iš to kas išeis.
PRABAŠČIUS: Tikra teisybė.
PUKTILA: Ką tai reiškia - tu abejoji?
EVA. Dabar pati įsitikinau, kad mane neteisingai išauklėjo. Geriau aš eisiu viršun.
PUNTILA: Palauk - dabar mano žodis. Eva, tuoj pat sėskis į savo vietą.
EVA: Tėti, o aš manau, bus daug geriau, jei aš išeisiu iš tavo sužadėtuvių, gaila,
nieko nebus - labanakt. (Išeina)
PUNTILA: Eva!
Ir prabaščius su teisėju jau rengiasi namo. Tiktai prabaščiuvienė su Laina vis dar
negali užbaigti šnektos apie grybus.
ŠMUGELNINKĖ EMA (karštai): Jūs mane beveik įtikinot, bet aš vis dėlto labiau

60

linkusi grybus konservuot, čia man atrodo tikresnis dalykas. Prieš tai aš juos, žinoma,
apskutinėju.
LAINA: Nėra reikalo. Užtenka purvą nuvalyt.
PRABAŠČIUS: Eisiu, jau vėlu.
PUNTILA (Evai): Mati, ji mane pribaigė. Aš surandu jai vyrą - padarau ją laimingą,
kad ji kas mielas rytas atsikėlusi giedotų kaip vieversys, o ji, mat, abejoja. Aš jos
išsižadėsiu. (Pribėga prie durų) Nebėr tau čia dalies! Susirišk savo sukneles ir mauk
iš mano namų! Manai, aš nepastebėjau, kad tu sutikai tekėti už atašė vien dėl to, kad
aš taip pasakiau, nes tu neturi charakterio, suske tu! Tu man daugiau nebe duktė!
PRABAŠČIUS: Pone Puntila, Jūs nežinot, ką kalbat.
PUNTILA: Palikite mane ramybėje - eikite su savo pamokslais į bažnyčią, kur Jūsų
tikrai nieks neklauso!
PRABAŠČIUS: Pone Puntila, leiskit atsisveikinti.
PUNTILA: Gerai, gerai, eikite sau, palikite skausmo palaužtą tėvą be vilties! Aš
nesuprantu, į ką ta mano duktė atsigimė. Kiekviena melžėja galėtų jai išaiškint, kam
viešpats dievas jai pasturgalį sutvėrė savo veido prakaite. Tam, kad prie vyro gulėtų ir
pirštus laižytųs, kad su vyru pavyko lizdą susisukt. (Į teisėją) O tu kodėl snapo
nepražiojai, kai buvo laikas iš besarmatės velnio išmislus išvaryt? Nešdinkis, iš kur
atėjai!
TEISĖJAS: Puntila, užteks, tik tu jau prie manęs nesikabink. Aš nusiplaunu rankas.
(Išeina šypsodamas pro duris)
PUNTILA: Tu jas plauni it Pilotas jau trys dešimtys metų - kaip tu jų lig šiol į
skutelius nesutrynei! Frederikai, kadaise tu turėjai gaspadoriškas rankas, kol tapai
teisėju ir iš rankų plovimo pradėjai duoną valgyti.
ŠMUGELNINKĖ EMA: Ne, aš jų nededu į šaltą vandenį ir verdu juos, žinot, be
koto. O kaip ilgai verdat Jūs?
LAINA: Aš tik nušutinu verdančiu vandeniu ir laukiu.
ŠMUGELNINKĖ EMA: O aš juos verdu dešimt minučių.
PUNTILA (vėl prie stalo): Ne, tai ne žmonės. Aš jų negaliu laikyti žmonėmis.
MATIS: Tiesą pasakius - o kodėl ir ne? Dovanokit, pone Puntila, kad aš Tamstos
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dukters užpakalį paglosčiau, aš tik norėjau ją padrąsint.
PUNTILA: Mati, tau nėra ko atsiprašinėt, ji man ne duktė .
MATIS: Tik jau nebūkit toks žiaurus! (Emai su Laina) Tai gal bent jums pavyko
susitart dėl tų grybų?
ŠMUGELNINKĖ EMA: Jūs sūdote iš pat pradžių?
LAINA: Iš pat pradžių.
Abi išeina.
PUNTILA: Klausyk, šeimyna vis dar šoka aikštėje.
Nuo tvenkinio pusės girdėti dainuojant raudonąjį Surkalą.
Gražuolė grafienė gyveno kadais
Kalnuotoje švedų šaly.
„Užrišk atsiklaupęs keliaraištį man!
Tik greičiau, tik greičiau
Klaupk prieš mane ir užrišk, eiguly!“
„Grafiene, grafiene, nežvelkit Jūs taip,
Aš doras Jūs tarnas esu.
Jūs krūtys meilingos, bet kirvis aštrus,
Jo bijau, jo bijau.
Meilė saldi, bet numirti baisu“
Tą naktį pradingo staiga eigulys,
Lig jūros nujojo risčia,
„Paimk, laivininke, mane su savim,
Su savim, su savim.
Perkelk mane tu per jūras slapčiai“
Mylėjosi kartą gaidys su lape:
„Aukseli tu mano brangus!“
Po meilės nakties, kai prašvito rytai,
Pamiškėj, pamiškėj
Vėjas vien plunksnų nešiojo pulkus.
Šią baladę vertė Vyt. Bložė
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PUNTILA: O varge - tokios dainos man sminga į širdį giliai.
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XI. PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS KOPIA Į HATELMOS KALNĄ

Bibliotekos kambarys Puntiliuos. Puntila, apsimuturiavęs galvą šlapiu skuduru,
stenėdamas studijuoja sąskaitas.Laina stovi šalia jo su bliūdu ir antru rankšluosčiu
rankoje.
PUNTILA: Jei atašė dar kartą visą pusvalandį plepės telefonu, aš pastatysiu kryžių
toms sužadėtuvėms. Aš nieko nesakau, kad už jo vekselius visas miško sklypas
nuplauks, bet kad jis dar ir smulkius iš kišenės traukia - iš pykčio kraujas gali užvirt.
O kiaušinių knygoje vėl dėmė ant dėmės ant kiekvieno skaičiaus, nejaugi reikės
pačiam ir į vištidė eit?
LAINA (įeina): Ponas teisėjas ir ponas advokatas nori su Tamsta pasikalbėt.
PUNTILA: Aš nenoriu jų matyt, man ūžia galvoje, aš tikriausiai gausiu plaučių
uždegimą. Atvesk juos čia!
TEISĖJAS: Labas rytas, pone Puntila, tikiuosi, Jūs gerai išsimiegojot. Aš susitikau
poną advokatą, ir mudu pagalvojom, ar ne užsukus valandėlei pasižiūrėt, kaip Jūs
jaučiatės po vakarykščios.
ADVOKATAS: Taip sakant, po nesusipratimų nakties.
PUNTILA: Aš jau kalbėjau su Eino telefonu, jei Jums tai įdomu, jis manęs atsiprašė,
ir tokiu būdu šis reikalas sutvarkytas.
TEISĖJAS: Mielas Puntila, reiktų išaiškinti dar vieną klausimą: kol tie
nesusipratimai, kurie įvyksta Puntiliuos liečia tavo šeimos gyvenimą, tai čia yra
grynai asmeniškas tavo reikalas. Deja, yra ir kitos rūšies nesusipratimų.
PUNTILA: Kalbėkit be užuolankų. Jeigu priviriau košės - sąskaitą apmoku aš.
ADVOKATAS: Deja, ne kiekvieną skylę užtepsi pinigais, pone Puntila. Trumpai
drūtai, mes užėjome pas Tamstą draugiškai pasitarti dėl Surkalos.
PUNTILA: O kas su Surkala?
TEISĖJAS: Mes savo laiku girdėjome, kad Jūs ketinate tą žmogų atleisti iš darbo,
kadangi jo pažiūros daro pragaištingą įtaką mūsų bendruomenei.
PUNTILA: Juk sakiau, kad aš jį išmesiu lauk.
ADVOKATAS: Terminas jį atleist sukako vakar, pone Puntila, bet Surkala vis dar
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neatleistas.
PUNTILA: Kaip, jis dar neatleistas? Laina! Surkala neatleistas?
LAINA: Ne.
PUNTILA: Kaip taip gali būti?
LAINA: Jūs sutikot jį samdinių turguje, parsivežėt namo ir užuot atleidę, įdavėt jam
dešimt markių rankpinigių.
PUNTILA: Tai niekšas - vadinas, priėmė iš manęs dešimt markių, nors jam tiek kartų
buvo sakyta, kad turės išsinešdint. Tuojau pašauk Surkalą! Galva plyšta.
ADVOKATAS: Kavos.
PUNTILA: Tu teisus, aš turėjau būt girtutėlis ir amžinai tas pat, kaip tik stiklelį
išlenkiu pervirš. Jis pasinaudojo mano silpnumu.
TEISĖJAS: Pone Puntila, aš tikiu. Mes visi Jus pažįstame kaip vyrą teisingų pažiūrų.
Tai galėjo atsitikti tiktai tada, kai Jūsų šviesus protas buvo kiek aptemdytas alkoholiu.
PUNTILA: Šiurpas ima. (Nusiminęs) Ką aš dabar sakysiu Šaulių Sąjungoj? Juk tai
mano garbės reikalas. Jeigu ten apie tai sužinos, pradės lenktis manęs kaip maro. O
bendrovė iš manęs pieno nebeims. Čia Matis kaltas. Jis žinojo, kad aš Surkalos
pakęsti negaliu, ir vis dėlto padavė jam mano dešimtį markių.
TEISĖJAS: Pone Puntila, nežiūrėkit į šį reikalą taip tragiškai. Maža kas gali netyčia
atsitikt.
PUNTILA: Tik jau neguoskit manęs – netyčia! Aš žinau - Jūs ką kita galvojat. Jeigu
taip bus toliau, beliks pačiam pasiprašyt, kad paskirtų globėją. Juk negalėsiu savo
pieno išlakti pats, o bankrutuoti aš nesiruošiu. Užtark mane prieš pieno centrą. O
Šaulių Sąjungai paaukosiu padorią sumą. Tai vis tas alkoholis, aš turiu vengt jo, kaip
ugnies.
ADVOKATAS: Vadinas, tu su juo atsiskaitysi. Palikt jo negalima, jis nuodija
atmosferą.
TEISĖJAS: O dabar mes Jūsų ilgiau nebetrukdysime, pone Puntila. Kiekvieną klaidą
galima atitaisyt, kad tik būtų gera valia. Gera valia yra viskas, pone Puntila.
PUNTILA (krato jam ranką): Aš Jums dėkingas.
TEISĖJAS: Jums nėra ko dėkoti, mes tik atliekame savo pareigą. Ir atliekame ją
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greit!
ADVOKATAS: Galbūt, ne pro šalį patikrinti ir tavo vairuotojo praeitį...
Teisėjas su advokatu išeina.
PUNTILA: Laina, nuo šiol nesiūlyk man alkoholio nė lašo, niekad. Tai prakeikimas.
Nusprendžiau duoti įžadus – karvių tvarte. Karvės mano mylimiausias turtas, ką joms
prižadėsiu - tęsėsiu iki grabo lentos. (Maldingai) Išimk butelius iš spintos, - visus,
kiek jų yra namuose, aš sudaužysiu kiekvieną butelį skyrium. Ir nesakyk, kiek jie
kainavo, Laina.
LAINA: Gerai pone Puntila. Bet ar ilgam tie įžadai?
PUNTILA: Tas skandalas su Surkala, kad aš jo neišmečiau, man gera pamoka.
Pašaukit Matį - jis mano piktoji dvasia.
LAINA: Vaje, o jis jau susipakavo daiktus, dabar vėl išpakuot?
Laina išbėga, įeina Surkala su savo vaikais.
PUNTILA: Aš nesakiau, kad tu atsivestum savo bamblius. Man reikia atsiskaityti su
tavim.
SURKALA: Aš taip ir maniau, pone Puntila, todėl ir atsivedžiau, tegul sau
pasiklauso, tai jiems nepakenks.
Pauzė. Įeina Matis.
MATIS: Labas rytas, pone Puntila.
PUNTILA: Pasižiūrėkit į tą šunsnukį. Ką, tu vėl kažką sukūrei už mano nugaros? Ar
aš tavęs neįspėjau, kad būsi išmestas lauk be atestacijos?
MATIS: Visai teisingai, pone Puntila.
PUNTILA: Užsičiaupk, tu akiplėša neraliuotas. Mano draugai pašnibždėjo man, kas
tu per vienas. Kiek gavai iš Surkalos?
MATIS: Nesuprantu, apie ką Jūs kalbat, pone Puntila.
PUNTILA: Kaip, tu dar užsiginsi, kad su juo išvien?
MATIS: Dovanokit, pone Puntila, aš tiktai vykdžiau Tamstos įsakymus.
PUNTILA: Tu turėjai matyt, kad tie įsakymai buvo be ryšio ir prasmės.
MATIS: Dovanokit, Tamstos įsakymai taip aiškiai nesiskiria vienas nuo kito, kaip
Jums norėtųsi.
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PUNTILA: Nemuilink man akių. Mane tai tik alkoholio garai apdūmė, kad aš jam
laiku tarnybos neatsakiau ir dabar esu priverstas už tris mėnesius pirmyn sumokėt,
bet tu – tu viską apskaičiavai.
Laina visą laiką velka į sceną bonkas.
PUNTILA: Šis kartas nemeluos, Laina. Matai - aš nesitenkinu pažadais, aš iš tikrųjų
rengiuos sunaikint visą alkoholį. Štai kur buvo visos blogybės priežastis. Bet jei
alkoholis yra, tai reikia jį bent sunaikint. (Į Matį) Aš tyčia pašaukiau tave, kad tu pats
pamatytum.
MATIS: Visai teisingai, pone Puntila: ar duosit man tuos butelius ištaškyt?
PUNTILA: Palauk - tai mano rūpestis. Tu, sukčiau, žinoma, labai norėtum šitą gražų
butelį (iškelia jį aukštyn su tiriamu žvilgsniu) sunaikint – prieš tai paragavęs.
LAINA: Nežiūrėkit į butelį taip ilgai, meskit jį pro langą, pone Puntila!
PUNTILA: Labai teisingai. (Į Matį, šaltai) Tu manęs daugiau prie šnapso
nepriviliosi, laidoke. Tau tik malonumas, kad kiti aplink tave it kiaulės viliojas. Tu
norėtum mane apmulkint savo amžinu „Visai teisingai, pone Puntila“.
LAINA: Pone Puntila!
PUNTILA: Nesirūpink, aš tik norėjau išmėgint, ar manęs neapgavo su šituo buteliu reik juk pagaliau aplaistyt mano nepalaužiamą sprendimą. (Į Matį) O tave aš kiaurai
permačiau nuo pat pirmos akimirkos, aš tave stebėjau, kol išsiduosi pats, tik dėl to aš
gėriau su tavim. (Geria toliau) Mane šiurpas ima, kai pagalvoju apie tą laiką, trys
dienos viešbuty, ir ta kelionė dėl teisėto šnapso, ir moterys iš Kurgelos, kas tai per
gyvenimas buvo, be tikslo ir prasmės. O tu, žalty, vis man iš paskos, pripažink pats,
gražios buvo dienelės, bet mano dukters negausi, latre, nors šūdžius tu nesi, sutinku.
LAINA: Pone Puntila, Jūs vėl geriat!
PUNTILA: Aš geriu? Ir tai vadinas gert? (Griebia antrą bonką) Sunaikink butelį
(paduoda jai ištuštintą), sudaužyk, kad daugiau nematyčiau. Ir nežiūrėk taip į mane kaip mūsų viešpats į šventą Petrą. (Rodydamas į Matį) Šitas žaltys mane traukia
apačion, bet jūs norėtumėt, kad aš čia surūgčiau ir nagus nusigraužčiau. Koks čia
mano gyvenimas? Per dienų dienas žmones engt ir karvėms pašarą skaičiuoti. Išeikit
lauk, neūžaugos!
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Laina išeina rankom skėsčiodama.
PUNTILA (žiūri iš paskos): Menkystos. Be fantazijos. Atidaryk butelį!
MATIS: Tikiuosi, kad punšas bus geras - ne taip užpipirintas, kaip vakar.
PUNTILA: Aš žinau ir saugojuos. Pirmą gurkšnelį visuomet kuo mažiausią, kad
suspėtum išspjaut, jei gomurys nepriims: be šito įprasto atsargumo ne kartą žmogus
prarytum šlykščiausią smirdalą. Pasiimk dėl dievo meilės ir tu vieną butelį, Mati, aš
noriu aplaistyt savo sprendimus, kadangi jų pakeisti nebegaliu, kas, žinoma, yra
tragedija. Į tavo sveikatą, Surkala!
MATIS: Atseit, jis gali pasilikt, pone Puntila?
PUNTILA: Argi reikia apie tai kalbėt? Mati, tu mane apvylei, Surkalai pasilikt
neįdomu, jam Puntiliai per menki, jam čia negali patikt, aš suprantu. Jei aš būčiau jo
kailyje, ne kitaip galvočiau ir aš. Ar ne tiesą sakau, Surkala?
SURKALA: Bet mes norime čia pasilikti, pone Puntila!
PUNTILA: Ne, ne, Surkala, eik, ir nė dešimt arklių tavęs nesulaikys. (Priėjęs prie
stalčiaus atsirakina ir išima iš kasos pinigus, kuriuos perduoda Surkalai) Minus
dešimt. (Į vaikus) Džiaukitės, kad turit tokį tėvą. O dabar - atėjo laikas atsisveikinti.
(Ištiesia Surkalai ranką. Surkala jos nepriima)
SURKALA: Eime, vaikai, dabar jūs viską patys girdėjot. (Išeina su vaikais)
PUNTILA (skausmingai): Mano ranka jam per prasta. Ar pastebėjai, kaip aš iš jo
kokio nors ženklo laukiau, bent vieno žodelio nuoširdaus? Ničnieko. Dvaras jam yra
mėšlas, tėvynė - nusispjaut, šiandien čia, ryt už devynių kalnų. Todėl aš ir leidau jam
išeit, jeigu jau taip užsispyrė. Skaudu. (Geria) Tu ir aš - mudu ne tokie, Mati. Tu man
draugas ir kelrodis sunkiam gyvenimo kely. Kiek aš tau moku mėnesiui?
MATIS: Tris šimtus, pone Puntila.
PUNTILA: Pakelsiu iki trijų šimtų penkiasdešimt. Kadangi tu man patinki.
(Svajingai) Mati, su tavim norėčiau užkopti į Hatelmos kalną, iš kur matosi tas garsus
reginys, aš tau noriu parodyt, kokiame stebuklingame krašte gyveni. Ar kopsi su
manim į Hatelmą, Mati? Mes tą žygį galėtume įsivaizduoti. Poros kėdžių tam užteks.
MATIS: Aš galiu viską daryt, kas Jums šaus į galvą.
PUNTILA (pratrūksta): Statyk man kalną, Mati! Nesigailėk jėgų, nei triūso.
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MATIS: Pagal Tamstos norą, pone Puntila. Jeigu Jūs užsigeidėt, kad kalnas išdygtų,
taip ir bus.
Keliais spyriais suspardo brangų spintinį laikrodį bei masyvią ginklainę ir iš tų
griuvėsių bei keletos kėdžių įniršęs sukrauna ant didžiojo bilijardinio stalo Hatelmos
kalną.
PUNTILA: Imk aną krėslą! Jei nori Hatelmos kalną pastatyt, klausyk manęs. Aš
žinau, kaip reikia žmonėms vadovauti.
MATIS: Kadangi kalnas supiltas, galit lipt. Dievulis savo kalnus sutvėrė skubėdamas,
nes turėjo tik šešias darbo dienas.
PUNTILA (pradeda lipti): Aš čia nusisuksiu sprandą.
MATIS (pastveria jį): Jeigu aš Jūsų neprilaikyčiau, tai ir ant lygios žemės Jums būtų
nesaugu.
PUNTILA: Todėl aš tave ir pasiėmiau, Mati. Kitaip tu niekad nepamatytum to
gražaus krašto, kuris tave pagimdė ir be kurio tu būtum tik mėšlas; tu turi būti
dėkingas man.
MATIS: Aš dėkingas, iki grabo, tik nežinau, ar to pakanka.
PUNTILA: Pirma laukai ir pievos, paskui giraitės. Su pušelėm, kurios sugeba tarp
akmenų gyvent iš nieko, tiesiog dyvai, kaip jos išsilaiko tokiame skurde. Mes kopiam
vis aukštyn, veržiamės į tyrą gamtą, tarp praplikusių uolų. Mesk šalin rūpesčių
menkystą, Mati, žavėkis galingu įspūdžiu.
MATIS: Aš darau ką galiu, pone Puntila.
PUNTILA: O tu palaimintas gimtasis krašte! Dar vieną gurkšnelį ir mes išvysime
tavo grožį visoje didybėje.
MATIS: Vieną minutėlę, leiskit man nuo kalno nusileist ir surast Jums butelį raudono
vyno! (Nulipa ir vėl užlipa aukštyn)
PUNTILA: Kur tu rasi tokį dangų, kaip mūsų šalies? Sako, kitur dangus esąs
mėlynesnis, bet debesėliai čia plaukia įmantriau, o suomiški vėjai taip glosto
meilingai - nenoriu aš kitos mėlynės, nė už dyką. Nesiklausyk tauškalų apie svetimas
šalis, Mati, laikykis savo žemės, aš tau patariu iš širdies.
MATIS: Visai teisingai, pone Puntila.
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PUNTILA: O ežerai! Kad nori, iškirsk aplink juos miškus, štai ten dunkso manieji, ir paimk tik pačius ežerus, neskaityk nė žuvų, kurių ten knibždėte knibžda, paimk tik
gryną ežero vaizdą iš ryto, ir tau užteks, ir niekur nenorėsi išvykt!
MATIS: Gerai, aš imu tik gryną vaizdą!
PUNTILA: Ar matai tuos medžių rąstus, kurie taip dailiai plūduriuoja vandeny,
dailiai sutvarstyti ir apgenėti, kiekvienas sielis gražūs pinigėliai žinovui. Aš šviežią
medieną per dešimt kilometrų galiu užuost, o tu? Ir bendrai - tie kvapai po lietaus! O
beržo lapai, kai iš saunos išeini išsivanojęs su vantų ryšuliu - kaip jie kvepia. Ir kur tu
rasi tokį reginį?
MATIS: Niekur, pone Puntila.
PUNTILA: Panašiai kai meilėje tam tikrais akimirksniais, kai užmerki akis, ir viskas
tirpsta migloje. Bet aš manau, kad tokią meilę gali rasti tik mūsų krašte. Dirstelk matai? Ten karvutės plaukia, per ežerą!
MATIS. Matau. Galėtų būt apie penkiasdešimt.
PUNTILA: Mažiausiai šešiasdešimt. O ten važiuoja traukinys. Atidžiai įsiklausęs,
girdžiu net, kaip žvanga pieno indai.
MATIS: Tai jau reik labai įsiklausyt.
PUNTILA: Na, o dabar - ką matai iš kairės?
MATIS: O ką turėčiau matyt?
PUNTILA: Nagi, laukus, kiek tavo akys siekia, kur žemė tokia riebi, kad karves, jei į
dobilus suleidžiu, triskart per dieną melžt galiu, o javai - iki nosies ir dukart užauga
per metus. Sudainuokim!
Mūsų Roinės meilingosios bangos
Baltą smėlį bučiuoja krantuos.
Įeina Laina su Fyna.
EMA: Vajėzau!
LAINA: Jie sunaikino visą biblioteką!
MATIS. Mes stovime ant Hatelmos kalno ir žavimės reginiais!
PUNTILA. Dainuokit ir jūs! Ką, jums trūksta tėvynės meilės?
VISI (išskyrus Matį):
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Mūsų Roinės meilingosios bangos
Baltą smėlį bučiuoja krantuos.
PUNTILA. O Tavaste, palaiminta šalie! Su savo dangum, ežerais, žmonėmis ir
miškais! (Mačiui) Sakyk, kad tau plyšta širdis, kai tu viską matai, Mati!
MATIS. Man plyšta širdis, kai aš Tamstos miškus matau, pone Puntila!
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XII. MATIS NUSIGRĘŽIA KUO PUNTILOS
Anksti rytą Puntilių kieme. Matis išeina iš namų su lagaminu; Laina paskui jį su
maisto ryšuliu.
LAINA. Šekit maisto kelionei, Mati. Aš nesuprantu, kodėl Jūs išeinat. Palauktumėt
bent, kol atsikels ponas Puntila.
MATIS. Aš jau geriau nerizikuosiu. Šiąnakt jis taip nusilakė, kad man paryčiui
prižadėjo užrašyt pusę miško dovanų, ir tai prie liudininkų. Jeigu jis apie tai išgirs, tai
šį kartą tikrai išsišauks policiją.
LAINA. Bet jeigu dabar taip išeisit be atestacijos - juk nebegausit darbo amžinai.
MATIS. O kas man naudos iš tokios atestacijos, kurioje jis įrašys arba kad aš
raudonas, arba kad aš žmogus? Vietos negausiu nei ant vieno nei ant kito.
LAINA: Sunku bus jam be Jūsų susigaudyt, jis taip greit priprato prie Jūs draugystės.
MATIS: Ką gi, tegul sau toliau tvarkosi pats vienas. Man jo užtenka. Po to biznio su
Surkala aš jo bičiulystės tiesiog pakęst negaliu. Ačiū už maistą ir iki pasimatymo,
Laina.
LAINA (šniurkščiodama): Laimingos kelionės! (Greitai sugrįžta į namus)
MATIS (paėjęs keletą žingsnių):
Priėjo skirtis valanda:
Lik sveikas, ponas Puntila
Pabaisa keikt tave būt gal pro šalį,
Nes tu beveik žmogus, kai prie stiklelio.
Deja, draugystė ši nepatvari:
Praeina svaigulys, ir vėl - kas ką paris?
O nors ir ašara graudi nurieda –
Su vandeniu ugnis nesusigieda.
Tas nieko nepadės - verkšlenimus reik mest.
Jau laiks tarnams nuo tavęs nusigręžt,
O gerą poną greit jie susiras,
Kai patys ponais stosis ant savęs.
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