FERENC MOLNÁR

LILIJOMAS
Vieno apgaviko gyvenimas ir mirtis
Septynių paveikslų priemiesčio legenda

Iš vengrų kalbos vertė Vitas Agurkis

VEIKĖJAI
Lilijomas
Julija
Marija
Fičuras
Hugas
Linzmanas
Muškatnė
Luiza
Holundernė
Holundernės sūnus
Gydytojas
Raštvedys
Berkovičas
Tekintojas
Nuovados viršininkas
Senasis policininkas
Policininkas iš Budos
Daktaras Reichas
Ištvanas Kadaras
Pirmasis detektyvas
Antrasis detektyvas
Pirmasis raitasis policininkas
Antrasis raitasis policininkas
Keturios tarnaitės
Keturi detektyvai
Veiksmo vieta – Budapešto miesto parkas Varošligetas ir anas (pomirtinis) pasaulis.

PIRMAS PAVEIKSLAS
Nuošalus miesto parko Varošligeto kampelis. Medžiai, krūmai. Vidury priekyje suolas. Pavasario
popietė, prieš saulėlydį
MARIJA. Julika! (Niekas neatsako) Julika! Tegu! Tegu sau ji! Eikš! Tegu sau ji! (Eina atgal)
JULIJA (įeina sunerimusi, žvilgčioja atgalios). Tik pamanyk! Šitokia akiplėša.
MARIJA (žiūri į šoną). Štai ji! Jau ateina!
JULIJA. Tegu eina – nieko jai nepadariau. O ji kad šoko ant manęs, kad užsipuolė ir staugia – tegu
visi žino, kad...
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MARIJA. Jau atsivilko. Greičiau iš čia! (Tempia Juliją į šalį)
JULIJA. Niekur aš neisiu. Nepadariau nieko blogo. Nebijau aš jos.
MARIJA. Bėkim – dar primuš.
JULIJA. Niekur nebėgsiu. Primuš – tegu primuša.
MUŠKATNĖ (įeina). Bėgti nereikia, nesigąsdinkit, nesuėsiu aš jūsų. Tik perspėju jus, brangute, –
nuo šiol mano karuselėje kad jūsų nebūtų nė kvapo. Viską iškenčiu, taip reikia, toks jau mano
verslas. Man tas pats, ar ponia atėjo, ar kokia šliundra, – man vienas ir tas pats, tegu tik susimoka
penkis variokus. Tik šit kas: iš karuselės išprašysiu visas atėjusias ištvirkauti.
JULIJA. Man sakėte?
MUŠKATNĖ. Jums, jums, jūs tarnaitė. Mano karuselėje...
JULIJA. Jūs pasakysite, kaip turiu elgtis? Nusipirkom bilietus – ir susėdom prie elnio. Nė žodžio
jums nepasakiau, su drauge kalbėjausi.
MARIJA. Ko jūs norit? Niekam ji nieko nepasakė, atėjo su Lilijomu.
MUŠKATNĖ. O man vienas ir tas pats. Per tokias dar policija atims mano licenciją. Tai kas tada
atlygins nuostolius, ar jūs, nusmurgėle?
JULIJA. Pati jūs nusmurgėlė.
MUŠKATNĖ. Nuo šiol karuselėje – jūsų nė kvapo. Leidotės šitaip balaganininko gniaužoma. Ir
jums negėda?
JULIJA. Iš kur jūs ištraukėte?
MUŠKATNĖ. Manote – nieko nemačiau? Žinokite – sėdžiu karuselės vidury prie veidrodžio ir
absoliučiai viską matau. Atsisėdote prie elnio ir, kol karuselė sukosi, Lilijomas visą laiką gniaužė
jus. Kiaulės akis turite.
JULIJA. Niekas manęs negniaužė ir negniaužys.
MUŠKATNĖ. Kol sukosi karuselė, jis buvo pasilenkęs prie jūsų.
JULIJA. Pasilenkė, tai ir buvo pasilenkęs. Kur jis nori, ten ir lankstosi. O ką, turėjau sakyti, kad
nesilenktų? Elgėsi visai padoriai. Nė neprisilietė prie manęs.
MUŠKATNĖ. Apkabino jus per liemenį.
MARIJA. Tai kas čia tokio?
MUŠKATNĖ. Užsičiaupkite, niekas jūsų neklausia. O dabar jau jūsų klausiu: tai čia nieko tokio?
Šiukšlė, daugiau nieko.
JULIJA. Mane apkabino per liemenį – ir kitàs apkabina, prie tokio Lilijomo mes jau pripratome.
MUŠKATNĖ. O aš atpratinsiu jus, brangute. Mano karuselėje niekas nesigniaužys. Norite myluotis
– prašom prie Barokaldžio cirko, ten kokį kareivį susigriebsite.
JULIJA. Išsiversiu ir be kareivio.
MARIJA. Nieko sau – kareivį. Eina jie visi žinote kur.
MUŠKATNĖ. Tai tiek, brangute. Va kas: taip bus geriau. Kaišiosite nosį ten, kur nereikia, – taip
užvažiuosiu, kad nė nežinau kada atgausite žadą. Padarysiu viską, kad išsaugočiau licenciją, –
policija irgi žino, kad mano karuselėje neištvirkaujama.
JULIJA. Veltui burną aušinate. Užsimanysiu į karuselę – nusipirksiu bilietą ir atsisėsiu. Ir tada
pamėginkite bent pirštu paliesti mane.
MUŠKATNĖ. Nagi ateikite rytoj, brangute. Tik pabandykite.
MARIJA. Ir pabandysim.
MUŠKATNĖ. Pabandysite – to dar nebus regėjęs miesto parkas.
JULIJA. Tai mane išmesit?
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MUŠKATNĖ. Tikrai taip, brangute.
JULIJA. O jei aš stipresnė už jus?
MUŠKATNĖ. Pati nesiterlioju su tarnaitėmis – Lilijomas išstums. Jis moka išprašyti tarnaites.
JULIJA. Tai Lilijomas mane išmes?
MUŠKATNĖ. Lėksite taip, brangute, kad pamiršite, iš kur atėjusi.
JULIJA. Kad mane...
Julija ūmai nutyla. Muškatnė žiūri atsigręžusi. Įeina Lilijomas su keturiomis tarnaitėmis.
LILIJOMAS. Dinkite iš čia, o jei ne – užvažiuosiu per marmūzę.
PIRMA TARNAITĖ. Atiduokite mano nosinę!
LILIJOMAS. Tai nešdinsitės ar ne?
VISOS KETURIOS TARNAITĖS. Atiduokite! Kur tai matyta!
PIRMA TARNAITĖ (Muškatnei). Maloningoji ponia, gal jūs...
MUŠKATNĖ. Nelaidyk kakarinės!
LILIJOMAS. Ar nedingsi iš čia?
Lilijomas šoka prie pirmos tarnaitės, visos keturios tarnaitės klykdamos išsilaksto.
MUŠKATNĖ. Tai ko vėl prisidirbote?
LILIJOMAS. Galite nekišti nosies kur nereikia? (Pasižiūrėjęs į Juliją) Šita vėl ką iškrėtė?
JULIJA. Pone Lilijomai, prašau...
LILIJOMAS (žengdamas prie Julijos). Nebliauk!
JULIJA (susigūžia). Aš ir nebliaunu.
LILIJOMAS. Va taip. (Muškatnei). Kas čia pasidarė? Ko ji pridirbo?
MUŠKATNĖ. Ogi nenulaiko liežuvio už dantų. Labai jau didelę ponią vaizduoja. Užtat ir išprašiau
iš karuselės. Jūs, Lilijomai, irgi įsižiūrėkite šitą tarnaitę. Įsidėmėkite šitą įžūlią paukštytę – jai
užginta ateiti į mano karuselę.
LILIJOMAS. Užginta? Tai marš namo!
MARIJA. Eime iš čia, tegu juos galas. (Tempia Juliją)
JULIJA. Niekur aš neisiu. Nė nemanau nusileisti.
MUŠKATNĖ. Ateis dar kartą – neleiskite į karuselę, per jėgą atsisės – tuojau išmeskite. Ar
supratote?
LILIJOMAS. O tai ką ji iškrėtė?
JULIJA (susijaudinusi, rimtai). Pone Lilijomai... prašau dabar tiesiai šviesiai... tikrai išmesite mane
iš karuselės?
MUŠKATNĖ (Julijai). Išmes.
MARIJA. Ne jūsų klausė.
JULIJA. Prašom atsakyti, pone Lilijomai, tiktai be užuolankų. Tikrai išmesite?
Trumpa pauzė.
LILIJOMAS. Išmesiu, brangute, jei bus už ką. Nebus už ką – ko turėčiau mesti?
MARIJA (Muškatnei). Na, matote!
JULIJA. Ačiū jums, pone Lilijomai, už gerą širdį.
MUŠKATNĖ. Girdėjote, ką pasakiau? Šita tarnaitė pasirodys karuselėje – tuojau ją išmesite. Ar
supratote? Nepakęsiu, kad mano atrakcione mergas gniaužytų.
LILIJOMAS. Kas ją gniaužė?
MUŠKATNĖ. Neapsimetinėkite – viską mačiau.
JULIJA. Jūs apkabinote mane per liemenį.
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LILIJOMAS. Ar aš?
MUŠKATNĖ. Taip taip, jūs. Nemanykite, aš viską mačiau.
LILIJOMAS. Tai ką – jau užginta apkabinti panelę per liemenį? Sumanysiu apkabinti – turėsiu jūsų
atsiklausti?
MUŠKATNĖ. Apkabinkite kaip norite ir kiek norite... dėl manęs tai nors ir į lovą nusitempkite...
bet jai tai jau ne... mano karuselėj niekas jos neapčiupinės.
Ilga pauzė.
LILIJOMAS (Muškatnei). O dabar jau jūs užsičiaupkite.
MUŠKATNĖ. Ką jūs pasakėte?
LILIJOMAS. Užsičiaupkite ir kiaušinkite į savo karuselę.
MUŠKATNĖ. Čia dabar kas?
LILIJOMAS. O ko jūs kimbate prie jos? Ko apšaukėte šitą gležną padarėlį? Kad apkabinau ją?
Klausyk, mergyte, – ateik į karuselę kada tik panorėsi, nors ir kasdien. Ir sėsk prie gražiausio elnio.
Neturėsi pinigų – Lilijomas nupirks bilietą. Ir tegu tik pabando bent pirštu paliesti tave: kaip
trinktelėsiu kaire žemiau juosmens – tik po pusdienio atsikvapstys.
MUŠKATNĖ. Tu driskius!
LILIJOMAS. O tu kiaulė!
JULIJA. Ačiū, kad užtarėte, pone Lilijomai.
MUŠKATNĖ. Tai, manai, neišvysiu tavęs? Kodėl? Kad tu – didžiausias viso parko mergišius? Tu
jau išvytas. Atleistas iš darbo.
LILIJOMAS. Gerai.
MUŠKATNĖ. Išvyčiau tave, jei tik panorėčiau.
LILIJOMAS. Tegu bus taip, kaip jūs pasakėte. Aš jau išvytas – ir baigta. Tik neprašykite, kad
sugrįžčiau.
MUŠKATNĖ. Tai vėl užrietei skiauterę, vėl pasikėlei aukščiau debesų. Neregėtas storžievis.
LILIJOMAS. Išvijote – ką gi, aš išvytas.
MUŠKATNĖ. Storžievi, tu storžievi (susigraudina)
LILIJOMAS. Gerai, aš – driskius, gerai – dabar jau niekas manęs neišvys, – aš jau išvytas, aš –
driskius.
MUŠKATNĖ. Įsigeidei sužlugdyti mano verslą?
LILIJOMAS. Aš – driskius. Užsimaukšlinsiu cilindrą. Mane pavarė iš darbo.
MUŠKATNĖ. Niekas tavęs nepavarė. Tik šita tarnaitė...
LILIJOMAS. Nešdinkis iš čia!
MUŠKATNĖ. Užsiundysiu Hozlingerį – primuš tave, Lilijomai. Jau sykį...
LILIJOMAS. Kiaušink namo. Išmetei – ir lauk iš čionai.
JULIJA (baugščiai). Pone Lilijomai – sako, kad neišmetė.
LILIJOMAS. O tu užsičiaupk!
JULIJA. Per mane užvirė šita košė.
LILIJOMAS. Tegu atsiprašo.
MARIJA. Tegu!
MUŠKATNĖ. Ar aš? Ko turiu atsiprašyti?
LILIJOMAS. Šito gležno padarėlio, maloningoji ponia.
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MUŠKATNĖ. Nieko daugiau neįsigeisi? O gal, sakau, bazilikos? O gal Grandinių tilto? Ar kad
senis Rotšildas atneštų visus savo pinigus tau ant lėkštutės? Taip ir žinok: prieis šita prie mano
karuselės – taip suspardysiu ją, kad kelias savaites kojų nepavilks!
LILIJOMAS. Tai taip, tai šitaip, maloningoji ponia. (Nusiima kepurę) O dabar prašom patyliukais
nešdintis iš čionai. Damų aš dar lyg ir nemušęs, – ak, ką čia aš kalbu, nutiko taip vieną sykį, – tada
našlė Holcernė nesikėlė tris savaites. O jūs, maloningoji ponia, jei nesiteiksite dingti iš čionai ir
nepaliksite ramybėje šito gležno padarėlio, tai patirsite tai, ką neseniai esu sakęs: kaip trinktelėsiu
kaire žemiau juosmens – tik po pusdienio atsikvapstysite.
MUŠKATNĖ. Tai taip, mielasis, – tu man nebereikalingas. Sudie, brangusis, ir nesumanyk rytoj
ateiti į darbą. Tu atleistas.
Muškatnė išeina.
Greitai temsta.
MARIJA (su nuoširdžia užuojauta). Vargšelis Lilijomas.
LILIJOMAS. Nesigailėk manęs, brangute, – o tai užnešiu per marmūzę. (Julijai) Ir tu, mielas
gležnas padarėli, nesigailėk manęs.
JULIJA (nusigandusi). Nesigailiu, pone Lilijomai.
LILIJOMAS. Kur jau nesigaili – viskas ant tavo nosies galiuko parašyta. Žinok – galiu ir tau
užplėšti. Taip perkreipei snukutį, tarsi Lilijomas jau eitų elgetauti. Tik pamanyk – maloningoji
ponia našlė Muškatnė pavarė iš darbo. Tu, meilute, taip spoksai į mane, tarsi jau būčiau išgrūstas iš
visų padoresnių karuselių. Našlė Muškatnė man nepatinka – ne mano skonio.
JULIJA. Ką dabar darysite, pone Lilijomai?
LILIJOMAS. Dabar, brangute, išgersiu alaus. Įsidėmėk šit ką: išsigandai – gurkštelėk alaus.
JULIJA. Nesiginkite – jūs irgi išsigandote.
LILIJOMAS. Matai – užsimaniau alaus, brangute.
MARIJA. Tai dabar jau...
LILIJOMAS. Kas dabar jau?
MARIJA. Liksite su mumis, pone Lilijomai.
LILIJOMAS. O tu nupirksi man alaus?
Ilga pauzė
LILIJOMAS (Julijai). O tu? (Pauzė) Kiek turi pinigų?
JULIJA. Aštuonis.
LILIJOMAS. O tu?
Marija susidrovėjusi žiūri į žemę ir nieko nesako.
LILIJOMAS (griežtai). Tai kiek turi?
Marija šniurkščioja.
LILIJOMAS. Dabar jau žinau. Ir nėra čia ko bliauti. Laukite manęs čia – atsinešiu iš karuselės
fraką, cilindrą ir visus trejus marškinius, o jau tada – į Hungarijos restorano sodą. Tik jau
nesirūpinkit – aš užmokėsiu. Laukite manęs štai čia, ant suolo.
Lilijomas nueina, merginos žiūri jam įkandin.
MARIJA (kumšteli Juliją). Tau jo gaila?
JULIJA. O tau?
MARIJA. Gaila, žinoma, gaila. O tu taip spoksai į jį, taip jau...
JULIJA (atsisėda). Visai nespoksau. Tik va – jį išgrūdo.
MARIJA (išdidžiai). Dėl mūsų išgrūdo. Kad tave kabina.
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JULIJA. Nekabina.
MARIJA. Kabina, nesakyk. (Lyg nenoromis) Mane irgi vienas toks kabina. (Irgi atsisėda)
JULIJA. Kas toks?
MARIJA. Nesakiau, kol tu neturėjai. O jau dabar pasakysiu. (Pagyrūniškai) Mano širdis irgi atrado
meilę!
JULIJA. Ir tau nesarmata?
MARIJA. Čia dabar kas? Saldi mano širdies meilė.
JULIJA. Tai kas jis toks? Iš kur?
MARIJA. Kareivis.
JULIJA. Koks kareivis?
MARIJA. Šito tai jau nežinau. Kažin koks kareivis. O kokių jų būna?
JULIJA. Visokių būna. Ir husarų, ir artileristų, ir gurguolininkų – tie tai kariuomenės daiktus
vežioja, ir apspurusių pėstininkų, paprasčiausių kareiviukų.
MARIJA. O tramvajaus konduktorius – kareivis?
JULIJA. Koks ten kareivis! Jis – konduktorius.
MARIJA. O policininkas? Irgi ne kareivis?
JULIJA. Žinoma, ne. Tai policininkas – arba paprastas, arba komisaras, arba nuovados viršininkas.
MARIJA. Bet jis kardą turi, o konduktorius – ne. Su kardu – jau ir kareivis.
JULIJA. Prie vengrų tautiškų paradinių drabužių irgi būna kardas. Tik vyras su tais drabužiais –
visai ne kareivis. Deputatas irgi turi kardą – jis irgi ne kareivis.
MARIJA. O tai kas tada kareivis?
JULIJA. Jau sakiau. Karininkas – irgi kareivis. Honvėdas – vyras su vengriška uniforma – irgi
kareivis.
MARIJA. O kariškas sanitaras – kas jis toks?
JULIJA. Ne visai tikras, tik pusiau kareivis. Užtat ir sako: tas kareivis, o anas tik sanitaras.
MARIJA. Tai kaip sužinoti, kas kareivis, o kas ne?
JULIJA. Turi kardą – jau ir kareivis, jei tik ne policininkas.
MARIJA (labai išdidžiai). O finansų inspektorius?
JULIJA. Tai finansų inspektorius.
MARIJA. O turi ir šautuvą, ir kardą. Tai, sakai, ne kareivis?
JULIJA. Tik toks kaip sanitaras.
MARIJA. Jis irgi žalias.
JULIJA. O tai gal taviškis žalias?
MARIJA. Neprasimanyk! Iš kur tu ištraukei tą žalią?
JULIJA. Žalias – tik pusiau kareivis.
MARIJA. O tamsiai raudonas?
JULIJA. Husaras. Raudonos tik jo kelnės. Pilies artileristai turi tik raudoną dryžį. Rudas – apspuręs
gurguolininkas, kariuomenės turtą vežioja. Metus pavaikščiosi į parką – ir tu viską išmanysi, o
dabar tu – kaimietė.
MARIJA (kiek nuliūdusi). Tai kaip atpažinti tikrą kareivį?
JULIJA. Tik iš vieno dalyko.
MARIJA. Iš kokio?
JULIJA. Iš vieno.
Pauzė.
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Marija šniurkščioja.
JULIJA. Ko čia bliauni?
MARIJA. O ko tu šaipaisi iš manęs? Ko trauki per dantį? Tu – iš Budapešto, o aš tik visai neseniai
atvažiavau. Tai iš kur man žinoti, kokių būna kareivių? Būtų geriau, jei nesišaipytum, o
papasakotum.
JULIJA. Tai klausyk išsižiojusi. Iš vieno dalyko atpažinsi kareivį – jis kariškai atiduoda pagarbą.
Tai šit kaip.
MARIJA. Tai gerai.
JULIJA. Kas gerai?
MARIJA. Tai ir sakau – gerai. Mat Hugas... Hugas...
JULIJA (pašaipiai kvatojasi). Kas jis toks?
MARIJA. Hugas. Visi taip ir sako – Hugas. Toks jo vardas.
JULIJA. Kas jis toks?
MARIJA. Hugas. (Graudžiai pravirksta)
JULIJA. Ir vėl bliauni? Tai ko dabar įsistaugei?
MARIJA. O ko tu trauki per dantį?
JULIJA. Nieko aš netraukiu. Pasakei – Hugas, tai ir nesusilaikiau nenusikvatojusi. (Erzindama) Tai
kuo jis vardu?
MARIJA. Nesakysiu.
JULIJA. Gerai. Ir nesakyk. Jis – ne kareivis.
MARIJA (susidrovėjusi). Tai pasakysiu.
JULIJA. Pasakysi?
MARIJA. Nesakysiu. (Vėl šnirpščioja)
JULIJA. Jis – ne kareivis. Gal pašte dirba, gal laiškus nešioja.
MARIJA. Tikrai ne. Gal jau pasakysiu.
JULIJA. Pasakysi?
MARIJA (pralinksmėjusi). O tu nežiūrėk į mane. Ten žiūrėk, tada pasakysiu.
Julija pasuka galvą.
MARIJA (dabar jau irgi sunkiai tramdydama juoką). Hugas. (Irgi juokiasi) Tai tikras jo vardas.
Hugas, kareivis Hugas.
JULIJA. Koks kareivis?
MARIJA. Raudonas.
JULIJA. Raudonos jo kelnės?
MARIJA. Ne.
JULIJA. Munduras?
MARIJA. Irgi ne.
JULIJA. O tai kas?
MARIJA (garsiai išrėkia). Kepurė!
Ilga pauzė.
JULIJA. Tai nešikas, brangute, kad jį nelabasis nujotų. Raudona kepurė – tikrų tikriausias nešikas.
Neturi nei kardo, nei šautuvo.
MARIJA (švytėdama). Užtat kariškai atiduoda pagarbą. Juk sakei – tik iš to atpažinsi kareivį.
JULIJA. Ne pagarbą atiduoda, o pasisveikina.
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MARIJA. O man kariškai atiduoda pagarbą. Juk tai Hugas – tikras kareivis. Kariškai atiduoda
pagarbą, turi raudoną kepurę ir visą dieną stovi sargyboje prie kampo.
JULIJA. O ką jis ten veikia?
MARIJA. Spjaudosi.
JULIJA. Tai nešikas, brangute. Toks jo laipsnis.
MARIJA. O koks Lilijomo laipsnis?
JULIJA (jaučiasi susimovusi). Kuo čia dėtas Lilijomas? Kam tu plaki mane su juo?
MARIJA. O kam tu plaki mane su Hugu? Ko trauki per dantį dėl Hugo? Va ir atsikirtau dėl
Lilijomo.
JULIJA. Nieko nesakiau apie jį. Tik apkabino mane karuselėj. Tai ką turėjau daryti? Sakyti, kad
neapkabintų, – jau buvo apkabinęs.
MARIJA. O tau nepatiko, kad apkabino?
JULIJA. Ne.
MARIJA. Tai ko neini namo? Tu gi jo lauki.
JULIJA. Prašė palaukti.
Pasirodo Lilijomas, labai tylu.
LILIJOMAS. Tai jūs vis dar čia? Ko namo neinat?
MARIJA. Prašėte palaukti.
LILIJOMAS. Tau kad tik pliurpti. Kas tavęs klausė?
MARIJA (priešgyniaudama). Jūs klausėte, kodėl nei...
LILIJOMAS. Ar neužsičiaupsi? Ką aš veiksiu su dviem? Maniau – rasiu tik vieną. Kita tegu eina
namo.
Pauzė.
MARIJA. Eik.
JULIJA. Tai tu eik.
Nė viena nė nekrusteli.
LILIJOMAS. Viena eikite namo. Kur tarnauji?
MARIJA. Pas direktorių Brajerį, Damjaničo gatvė, dvidešimtas namas.
LILIJOMAS. O tu?
JULIJA. Irgi tam pačiam name.
LILIJOMAS. Viena eikite namo. Tai kuri norėtų pasilikti? (Nė viena neatsako) Ko nieko nesakot?
MARIJA (pasako tarsi nepaprastai svarbų dalyką). Ją išvarys, jei čia pasiliks.
LILIJOMAS. Ką ją?
MARIJA. Juliką. Septintą turi grįžti.
LILIJOMAS. Išvarys?
JULIJA. Taigi.
LILIJOMAS. O manęs neišvarė? Na, ir kas?
JULIJA. Taigi... jus irgi.
LILIJOMAS. Na, matai.
MARIJA. Tai gal jau eisiu, Julika.
JULIJA. Aš... neturiu ko pasakyti tau, Marika.
MARIJA. Pasilik, jei taip sumanei, Julika.
LILIJOMAS. Tada ir ją išvarys.
MARIJA. Tai man eiti, Julika?
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JULIJA (sutrikusi). Ko tu nori iš manęs, Marika?
MARIJA. Tu pati geriau žinai.
JULIJA (labai sujaudintu balsu, tylutėliai). Tai eik namo, Marika.
Marija eina lėtai, kaukšinčiais žingsniais, tais pačiais žingsniais sugrįžta.
MARIJA. Tai lik sveika.
Marija lūkuriuoja. Pamačiusi, kad Julija nė nekrusteli, visai išeina.
Temsta. Vėliau tolumoje lėtai viena paskui kitą užsidega daugiau nedidelių švieselių, parke uždega
dujines lempas. Lilijomas su Julija sėdi ant suolo, o tuo metu vos girdimai, labai tyliai, labai toli
suskamba ryla, griežianti pianino muziką. Ta muzika lydi visą pokalbį – tai prityla, tai vėl
pagarsėja, tarsi vėjas kada ne kada atneša jos aidą. Labai retai tai šen, tai ten tolumoje pasigirsta
žmonių balsai, kai kada sutūtuoja vaikiška dūdelė, suskamba vienas kitas prislopintas skambutis.
Scena iki pat paveikslo pabaigos darysis vis tamsesnė, nebus mėnulio spindulių, tik pavasario
dangus spindės permatomoje tamsioje mėlynėje.
LILIJOMAS. Tu irgi tokia kaip ir aš.
Julija neatsako.
LILIJOMAS. Dabar... jau ir tu netekai darbo.
Julija neatsako.
Nuo šiol pokalbis darosi vis tylesnis – pačioje pabaigoje pavirsta tyliu šnabždesiu.
LILIJOMAS. Jau vakarieniavai?
JULIJA. Ne.
LILIJOMAS. Norėtum pavakarieniauti aludėje?
JULIJA. Ne.
LILIJOMAS. O kur kitur?
JULIJA. Irgi ne.
Pauzė
LILIJOMAS. Neseniai vaikštai į parką. Mačiau tave gal kokius tris sykius. Anksčiau irgi esi
buvusi?
JULIJA. Esu buvusi.
LILIJOMAS. Tai mane jau mačiusi?
JULIJA. Jau.
LILIJOMAS. Žinojai, kad aš – Lilijomas?
JULIJA. Man pasakė.
LILIJOMAS. Turi kavalierių?
JULIJA. Ne.
LILIJOMAS. Nemeluok!
JULIJA. Neturiu. Pasakyčiau, jei turėčiau. Niekada neturėjau.
LILIJOMAS (kiek užsirūstinęs). Štai kas – per akis meluoji. Nueisiu ir paliksiu tave vieną.
JULIJA. Niekada neturėjau.
LILIJOMAS. Nesakyk, turėjai.
JULIJA (su skausmingu priekaištu). Kodėl sakote, kad turėjau?
LILIJOMAS. Pasakiau tik vieną žodį – ir tu, tokia driskė, iškart pasilikai. Tai tu jau patyrusi, kaip
čia kas.
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JULIJA. Nieko nesu patyrusi, pone Lilijomai.
LILIJOMAS. Tai, sakysi, nenutuoki, ko čia sėdi? Juk tamsoje susėdai su manim. Nebūtum turėjusi
kareiviuko – nebūtum taip lengvai pasilikusi. Buvai čia buvusi, užtat ir dabar sutikai. Tai kodėl tu
čia?
JULIJA. Tik todėl, kad nebūčiau viena.
LILIJOMAS. Na, ir kvaila tu, mergele. Įsigeisiu – turėsiu panų kiek tik panorėsiu. Ne tik tarnaičių
ir kambarinių – ir guvernančių, netgi prancūzaičių. Kad ir visą dvidešimt.
JULIJA. Žinau, pone Lilijomai.
LILIJOMAS. Ką tu žinai?
JULIJA. Myli jus moterys. Visai ne dėl to aš čia sėdžiu. Juk jūs buvote man toks geras.
LILIJOMAS. Tik dėl to sėdi – gali nešdintis namo.
JULIJA. Jau nepareisiu – čia pasilikau.
LILIJOMAS. O jei paliksiu tave?
JULIJA. Ir tada neisiu, pone Lilijomai.
LILIJOMAS. O ar žinai, kokia tu? Turėjau sykį tokią paną, palauk, papasakosiu, kaip ten buvo.
Sykį vakare, kai karusėlėje užgesino šviesas...
Prasideda policijos reidas. Viskas vyksta taip: dešinėje du policininkai civiliais drabužiais, nė
žodžio nepratariantys vyrai, prieina prie sėdinčios ant suolo porelės ir sustoja per porą žingsnių,
tada pasirodo nuovados viršininkas su detektyvu Berkoviču – visi civiliais drabužiais. Viršininkas
su detektyvu pamažu eina prie sėdinčios ant suolo porelės. Kai atsiduria prie jos, antrame plane
pasirodo dar du ar trys policininkai be uniformų ir sustoja per pagarbų atstumą. Tie du ar trys
žmonės irgi neprataria nė žodžio. Nuovados viršininkas kalba neutraliu balsu, tyliai, oficialiai.
Detektyvas Berkovičas rodo pernelyg didelį stropumą, brutalus.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Kas jūs toks?
LILIJOMAS. Ar aš?
BERKOVIČAS. Atsistokite. Policija. (Stumteli Lilijomą, tas atsistoja)
NUOVADOS VIRŠININKAS. Vardas, pavardė?
LILIJOMAS. Endrė Zãvodskis.
Julija tyliai verkia.
BERKOVIČAS. Nebliauk, nesuėsim. Čia policijos reidas.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Trumpai jus sulaikysime.
Berkovičas atsistoja prie pat Julijos.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Kokį darbą dirbate?
LILIJOMAS. Balaganininkas.
BERKOVIČAS. Pone nuovados viršininke, taigi čia tasai Lilijomas. Ne kartą pabuvojo nuovadoje.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Ak, tai čia tu. Kur dabar darbuojiesi?
LILIJOMAS. Našlės Muškatnės karuselėje.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Ko neini namo?
LILIJOMAS. Taigi... taip sau... sėdim su šita panele.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Tavo mergina?
LILIJOMAS. Ne.
NUOVADOS VIRŠININKAS. O kas tu tokia?
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JULIJA. Julija Zeler.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Tarnaitė?
LULIJA. Taip. Tarnauju maloningojo pono Količo namuose, Damjaničo gatvė, dvidešimt. Ponas
Količas – valstybės geležinkelių tarnautojas.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Apžiūrėkite jos rankas.
BERKOVIČAS (apžiūri Julijos delnus). Tarnaitė.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Ko čia sėdi su šituo valkatūnu? Ko neini namo?
JULIJA. Gavau leidimą į miestą, maloningasis pone.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Būtų geriau, jei nesėdėtum su tokiu sukčium.
BERKOVIČAS. Tuojau nusitemps ją į krūmus, pone nuovados viršininke.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Jis atima pinigus. Mes gerai žinom, koks paukštelis šitas ponas.
Medžioja tarnaites – tokias neišmanėles kaip tu ir grobia jų pinigus. Tu irgi apiplėšta ateisi rytoj į
nuovadą, bet būsi iš ten išspirta.
JULIJA. Aš neturiu nė kreicerio.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Girdėjai, Lilijomai?
LILIJOMAS. Ne dėl to su ja sėdžiu.
BERKOVIČAS. Užsičiaupk ir neatsikalbinėk. (Stumteli Lilijomą)
NUOVADOS VIRŠININKAS. Paaiškinau tau, mergele, su kuo susėdai. Tai tarnaičių viliotojas,
užtat jį ir laiko karuselėje. Žada vesti tas vargšeles, o iš tikrųjų tik atima jų pinigus ir žiedus.
JULIJA. Nė žiedo neturiu.
BERKOVIČAS. Neatsikalbinėk.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Ką nori, tą ir daryk. Džiaukis, kad pasakiau, kur pakliuvusi. Ačiū
Dievui, aš tau ne tėvas. Šitoks tarnaičių suvedžiotojas, apgavikas. Rytoj pati ateisi pasiskųsti. Jo
bijotis nereikėtų – galėsi eiti su mumis. Tave parlydės slaptosios policijos tarnautojas.
JULIJA. Turėsiu būtinai eiti su jumis?
NUOVADOS VIRŠININKAS. Nebūtinai.
JULIJA. Tai aš čia pasiliksiu, maloningasis pone nuovados viršininke.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Aš tave įspėjau.
JULIJA. Ačiū už jūsų gerumą, maloningasis pone nuovados viršininke.
NUOVADOS VIRŠININKAS. Eime, Berkovičai.
Policininkai nueina. Julija su Lilijomu neskubėdami sėdasi ant suolo.
Trumpa pauzė.
JULIJA. Na, o kas paskui?
LILIJOMAS (susimąstęs). Kas paskui?
JULIJA. Pasakojote apie vieną vakarą.
LILIJOMAS. Ką pasakojau?
JULIJA. Turėjote panelę. Taip sakėte: sykį vakare, kai karuselėje užgesino šviesas. Tik tiek
tepasakėte.
LILIJOMAS. Taip... karuselėje užgesino šviesas... atėjo viena tokia... tokia panelė su didele skara...
ir... taigi atėjo... ir... taigi pasakyk... visai ne... taigi kad ne... tai nebijai čia su manim... taigi nuvados
viršininkas sakė... kas aš toks... atimsiu visus pinigus...
JULIJA. Nereikės... atimti... iš manęs. Dabar neturiu, o kai turėsiu... aš... pati atiduosiu. Visus.
LILIJOMAS. Man?
JULIJA. Jei paprašysite.
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LILIJOMAS. Ar esi jau... kam davusi?
JULIJA. Ne.
LILIJOMAS. Niekada neturėjai kavalieriaus?
JULIJA. Niekada.
LILIJOMAS. O pasivaikščiojimų draugo... tikriausiai turėjai... su kuo pasivaikščioti?
JULIJA. Turėjau.
LILIJOMAS. Kareiviukas?
JULIJA. Iš to paties krašto.
LILIJOMAS. Visi kareiviukai iš to ar kito krašto. O kur tas tavo kraštas?
JULIJA. Čia pat, visai netoliese.
LILIJOMAS. Buvai jį įsimylėjusi?
JULIJA. Kam kankinate, pone Lilijomai? Nebuvau įsimylėjusi, tik šiaip kartais pasivaikščiodavom.
LILIJOMAS. Kur?
JULIJA. Čia pat, parke.
LILIJOMAS. O kaip tavo skaistybė? Kur ją praradai?
JULIJA. Kokia ten ta mano skaistybė.
LILIJOMAS. O ją turėjai?
JULIJA. Neturėjau – aš juk padori mergina.
LILIJOMAS. Bet rėmei kareiviuką?
JULIJA. Kam kankinate, pone Lilijomai?
LILIJOMAS. Tai rėmei?
JULIJA. Tik iš reikalo. Jo nemylėjau.
LILIJOMAS. O mane ar myli?
JULIJA. Ne, pone Lilijomai.
LILIJOMAS. Tai ko čia sėdi su manim?
JULIJA. Sėdžiu, ir tiek.
LILIJOMAS. Eitum su manim į šokių salę?
JULIJA. Ne – saugau savo padorumą.
LILIJOMAS. O kam?
JULIJA. Nė nemanau eiti už vyro. Sumanyčiau – tada nieko tokio, saugok nesaugojusi – vis tiek
prarasi nekaltybę. Bet aš niekada neištekėsiu, tai nori nenori reikia saugoti – aš juk padori mergina.
LILIJOMAS. O jei dabar pasakyčiau... vesiu tave.
JULIJA. Jūs?
LILIJOMAS. Tai išsigandai? Prisiminei, ką nuovados viršininkas buvo sakęs? Dabar jau išsigandai.
JULIJA. Neišsigandau. Dėl manęs tai tegu sako ką nori.
LILIJOMAS. Surizikuotum tekėti... už manęs?
JULIJA. Ką jau žinau, tai žinau – dėl mylimo žmogaus galėčiau ir galvą palydėti.
LILIJOMAS. Eitum už tokio sukčiaus? Jei... mylėtum?
JULIJA. Mylėčiau – eičiau ir už budelio... pone Lilijomai.
Pauzė.
LILIJOMAS. Tu jau sakei... kad nemyli... Tai ko neini namo?
JULIJA. Jau negaliu. Seniai visi sugulę.
LILIJOMAS. Užrakino duris?
JULIJA. Už.
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Pauzė.
LILIJOMAS. O ar galėtų iš apgaviko... iš valkatos... išeiti žmogus?
JULIJA. Galėtų.
Pauzė.
LILIJOMAS. Nenori valgyti?
JULIJA. Ne.
Pauzė.
LILIJOMAS. Na, o... jei... jei atimčiau iš tavęs pinigus? Jei jų turėtum?
JULIJA. Ką gi, atimtumėte.
Pauzė.
LILIJOMAS. Tereikėtų ... nueiti į tenai... Muškatnė vėl priimtų. Tada vėl... gaučiau algą.
Pauzė, visai tamsu.
JULIJA (labai tyliai). Nereikėtų... tenai... neikite.
Pauzė.
LILIJOMAS. Čia daugybė akacijų.
Pauzė.
JULIJA. Negrįžkite pas ją.
Pauzė.
LILIJOMAS. Bet... tik vienas žodis... ir vėl mane priimtų... aš jau žnau... ji irgi žino.
Pauzė.
JULIJA. Aš irgi užuodžiau... Vien tik akacijų žiedai
Pauzė.
LILIJOMAS. Baltosios akacijos.
JULIJA. Vėjas atneša iki čia.
Abu nutyla.
Ilga pauzė.
Uždanga.
ANTRAS PAVEIKSLAS
Skubias nuotraukas darančio fotografo ateljė miesto parke. Tai lentų tvorele aptvertas kiemelis, už
jo – atrakcionų kvartalo balaganai. Antrame plane lentų tvora su užuolaida uždengiamu įėjimu.
Antrame plane esančioje lentų sienelėje palaikis langas. Iš kairės kiemelį perskiria dengta būda su
dvejomis durimis. Priekiniame kambarėlyje gyvena Lilijomas su Julija, už jo – kitas tamsus
kambarėlis. Iš dešinės irgi lentų tvora, ant jos pakabintas fotografo fonas – prie jo fotografuojami
klientai. Viename kampe fotoaparatas. Prie užpakalinės lentų sienelės iš kairės priremta nutriušusi
kanapa. Diena prieš pietus. Scenoje Julija ir Marija.
MARIJA. Tai, sakai, aptalžė Hozlingerį.
JULIJA. Aptalžė.
MARIJA. Hozlingeris stipresnis.
JULIJA. Vis tiek aptalžė. Kas, kad stipresnis, – nemoka muštis.
MARIJA. Sakai, policija išsivedė.
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JULIJA. Išsivedė, bet kitą dieną paleido. Mes jau du mėnesiai štai čia, fotografės namuose. Ir du
kartus išsivedė policija. Tik nieko nepešė.
MARIJA. Kodėl?
JULIJA. Kad jis nekaltas.
HOLUNDERNĖ (labai sena moteris per kiemą atneša malkų glėbį; įeina pro užpakalines duris ir
sukasi į kairę). Tas besarmatis tik pliurpia, tik liežuvį laido. Nei uždirba ko, nei pavagia, tik
pleškina kito vargšo žmogaus varganai uždirbtas malkas. Ir nesarmata – o sveikas drūtas vyras.
JULIJA. Ačiū.
HOLUNDERNĖ. Etapu išvaryti reikėtų tokį nušiopusį apgaviką, o ne dorai dirbantį žmogų.
Holundernė išeina.
MARIJA. Kas ji tokia?
JULIJA. Fotografė. Tolima Lilijomo giminaitė. Tai ji mus įsileido – gyvenam šitoj būdoj ir nieko
nemokam.
MARIJA. O kam atnešė malkų?
JULIJA. Visko ji atneša. Neatneštų – būtume gyvi tik oru. Labai gera moteriškė, tik liežuvio
nenulaiko.
Pauzė.
MARIJA (susidrovėjusi). Aš irgi žinau, kad jis – ne kareivis.
JULIJA. Vis dar susibloškiate?
MARIJA. O kaipgi.
JULIJA. Dažnai?
MARIJA. Dažnai. Jis turi rimtų ketinimų.
JULIJA. Tave ves?
MARIJA. Ves.
JULIJA. Tai, matai, ne kareivis.
Pauzė.
MARIJA (drovėdamasi, bet tarsi girdamasi). Dabar koketuoju su juo.
JULIJA. Kaip koketuoji?
MARIJA. Jisai sako: eime į parką. O aš: neisiu. Žada atnešti skarelę – vistiek ne. Ką gi – palydi
mane namo ir jokios moralės čia nebūna.
JULIJA. Tai čia koketavimas?
MARIJA. O kaipgi. Užginta, tikrai užginta, bet tokia jau ta mano širdies teisė.
JULIJA. Niekada nesusikertat?
MARIJA. Nebent kai pagauna erotika.
JULIJA. Erotika?
MARIJA. Taigi paima mane už rankos ir vaikštinėjam. Štai užsimanė mosikuoti susikibusiomis
rankomis, o aš neleidžiu. Sakau: gerai bus ir taip. Jis: tai ko čia spyriojiesi? Ko tokia aikštinga? Vėl
nori mostaguoti, o aš vėl neleidžiu. Ilgai neleidžiu neleidžiu, o jau tada leidžiu. Tuomet
mostaguojame. Aukštyn žemyn, aukštyn žemyn – čia ir yra erotika. Užginta, tikrai užginta, bet
tokia jau ta mano širdies teisė.
JULIJA. Tai tu laiminga.
MARIJA. Būnu ir dar laimingesnė. Gražių gražiausia būna tada, kai ateina širdies meilė.
JULIJA. Kada ji ateina?
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MARIJA. Dabar, kai aušta apie trečią ryto. Būta jau ir koketavimo, ir erotikos – tokia jau ta mano
širdies teisė, o jau tada ateina ir širdies meilė. Štai sėdžiu ant suolo, Hugas paima mano ranką. Vyno
negeriam, tik raudoną limonadą. Taigi Hugas niekada nebūna girtas. Savo snukutį priglaudžia man
prie skruosto, ir taip tylime. Jo akys merkiasi merkiasi. O snukutis slenka slenka man nuo skruosto
– jis užmiega. Bet žinok – ir miegodamas nepaleidžia mano rankos. O aš žvalgausi į visas puses ir
traukiu į save gėlių kvapą – saulei tekant jos labai kvepia. O jis nieko nejaučia – parpia įmigęs,
mane irgi pjauna miegas, bet išsilaikau. Tai ir yra širdies meilė.
Ilga pauzė.
JULIJA. O jis išėjo vakare ir negrįžo.
MARIJA. Štai šešiolika kreicerių. Tramvajumi aštuoni į ten, aštuoni atgal. Palydėti panelytę į
muzikos mokyklą. O mes pėstute ir ten, ir atgal. Pasidėk, turėsi. (Atiduoda Julijai pinigus)
JULIJA. Jau turiu tris forintus ir keturiasdešimt šešis.
MARIJA. Tris forintus ir keturiasdešimt šešis.
JULIJA. O jis niekur nedirba.
MARIJA. Dinderiuoja?
JULIJA. Jokio darbo nemoka. O padienio nenori. Tai taip – spjaudo ir gaudo.
MARIJA. Negražu, kad jis šitaip.
JULIJA. Negražu. O Količekai jau rado kitą tarnaitę?
MARIJA. Po tavęs jau ar trečią samdosi. Klausyk, o Hugas bus pasiuntinys. Valstybės apmokamas
advokatas jį pasamdė. Ir butą duos.
JULIJA. Negrįžta į karuselę. Klausiu, kodėl, – nieko nesako. O aną pirmadienį mane primušė.
MARIJA. Trenkei atgal?
JULIJA. Ne.
MARIJA. Kam jo nepameti?
JULIJA. Nepametu.
MARIJA. Tai kam nepameti?
Pauzė.
HOLUNDERNĖ (atneša iš kambario vandens puodą, murmėdama). Kortomis pliekti – moka, ką
primušti – moka, kaip ir atimti iš tarnaičių pinigus. O policija į tokius žiūri pro pirštus. Vėl buvo
tekintojas.
JULIJA. O čia vanduo sriubai?
HOLUNDERNĖ. Tekintojas buvo. Dailus vyras kaštoniniais plaukais. Našlys. Turi du vaikus. Ir
pinigų turi. Ir darbą. Ir savo verslą.
JULIJA (Marijai). Visai ne keturiasdešimt šeši. Trys forintai ir šešiasdešimt šeši.
MARIJA. Aš irgi perskaičiavau. Šešiasdešimt šeši.
HOLUNDERNĖ. Išsivežtų ir vestų. Jau penkis sykius buvo atėjęs. Turi du vaikus.
JULIJA. Nesivarginkite, teta Holunderne, pati atsinešiu vandens.
HOLUNDERNĖ. Jis kieme laukia.
JULIJA. Tegu sau laukia, man jo nereikia.
HOLUNDERNĖ. Dabar atėjo. O jei ir vėl aptalžytų? (Murmėdama eina prie durų) Ką primušti –
moka, dailiai poniai trenkti per galvą – irgi moka. O sarmatos jokios... ką ten sarmatos, kai policija į
tokius... žiūri pro pirštus... (Išeina pro užpakalines duris)
MARIJA. Tekintojas vestų tave?
JULIJA. Vestų.
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MARIJA. Tai ko neteki?
JULIJA. Taip sau.
MARIJA. O šitas muša. Net ir per galvą. Ir tik todėl, kad jis – Lilijomas.
JULIJA. Kad jis – Lilijomas.
MARIJA. Apgavikas.
JULIJA. Kitoks ir negali būti.
MARIJA. Atsimenu – sėdėjo su tavim ant suolo... aš nužiūrėjau... buvo toks ramutis.
JULIJA. Toks ramutis.
MARIJA. Paskui sužvėrėjo?
JULIJA. Sykiais būna ir sužvėrėjęs. O kai sėdėjom, tikrai buvo ramutis. Dabar kartais irgi būna
ramus. Labai ramus. Popiet iki čia atsklinda rylos griežiama muzika. Tada susigraudina. Ir būna
ramutis.
MARIJA. Ką jisai sako?
JULIJA. Nieko nesako, tik nušvinta visas, apsiramina. O akys pasidaro didelės ir bjaurios. Taip ir
žiūri tokiomis akimis.
MARIJA. Tau į akis?
JULIJA. Greičiau pro šalį. Tada ir aš negaliu žiūrėti į jį – negali pakęsti, kad negauna darbo. Užtat
ir užplėšė pirmadienį.
MARIJA. Kad negauna darbo? Tai bjaurybė – niekur nedirba ir dar mušasi.
JULIJA. Jam skaudu.
MARIJA. O tau neskaudėjo?
JULIJA. Ne.
Pauzė.
MUŠKATNĖ (įeina pro užpakalines duris, labai išsifrantinusi). Laba diena. Ar Lilijomas namie?
JULIJA. Ne.
MUŠKATNĖ. Išėjo?
JULIJA. Dar neparėjo.
MUŠKATNĖ. Palauksiu jo. (Atsisėda)
MARIJA. Kaip jūs drįsote čia užeiti?
MUŠKATNĖ. Jūs, brangute, šitų namų šeimininkė? Žiūrėkite, kad neužvažiuočiau per marmūzę.
MARIJA. Kaip jūs drįsote užeiti į Julijos namus?
MUŠKATNĖ (Julijai). Nieko jai nesakykite, mieloji. Matau – jau numanote, ko užėjau. Norėčiau
tam driskiui duoti duonos.
MARIJA. Nereikia jūsų duonos.
MUŠKATNĖ (Julijai). Nieko nesakykite jai, mieloji. Dar nesu mačiusi didesnės vėplos už šitą
kvailę.
MARIJA. Tai lik sveika.
JULIJA. Būk sveika.
MARIJA (nuo užpakalinių durų). Tai šešiasdešimt šeši.
JULIJA. Taip.
MARIJA. Tai lik sveika. (Išeina)
Julija eina prie durų.
MUŠKATNĖ. Kasdien duodavau po kroną, o sekmadienį – forintą. Alaus ir cigarų parūpindavo
publika.
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Julija sustoja prie durų ir nieko jai nesako.
MUŠKATNĖ. Badu dvės, vis tiek neatsiprašys. Ir tiek to. Bus gerai ir be atsiprašymo.
Julija nieko nesako.
MUŠKATNĖ. Teisybę pasakysiu – žmonės klausinėja, kur jis prapuolė. O aš turiu žiūrėti, kad
mano verslas suktųsi. Dėl manęs tai tegu jis nors ir badu dvesia, neieškočiau jo, jei nepraverstų
mano verslui.
Pro užpakalines duris įeina Lilijomas su Fičuru.
Pauzė.
JULIJA. Muškatnė atėjo.
LILIJOMAS. Matau.
JULIJA. Galėtum pasakyti „Laba diena.“
LILIJOMAS. O kam? Ko tu erziniesi?
JULIJA. Aš nesierzinu.
LILIJOMAS. Tai ir užsičiaupk. Vėl užsivesi – ūžavau per naktį, algos neparnešu, nėra ko valgyti.
JULIJA. Nieko aš nesakiau.
LILIJOMAS. Matau iš tavo nosies, ką norėjai iškosėti. Nešdinkis iš čia! Kaip trinktelėsiu kaire
žemiau juosmens – tik po pusdienio atsikvapstysi.
Lilijomas persiutęs blaškosi iš kampo į kampą. Visi jo bijo – prie ko jis prieina, tas susigūžia.
Fičuras sunkiai pėdina ten ir atgal, žvalgosi į žemę.
MUŠKATNĖ (staiga surinka Fičurui). Tai jūs tempiate kortuoti jį nežinia kur – aš jus kalėjime
supūdysiu!
FIČURAS. Per skystos jūsų blauzdos. (Išeina pro užpakalines duris ir malasi po kiemą)
JULIJA. Muškatnė atėjo.
LILIJOMAS. Ji ir paskys, ko atėjo.
MUŠKATNĖ. Ko bastaisi su Fičuru? Eis vogti – ir tave nusitemps.
LILIJOMAS. Su kuo noriu, su tuo ir vaikštinėju. O ko jūs norėjote?
MUŠKATNĖ. Pats žinai.
LILIJOMAS. Nieko aš nežinau.
MUŠKATNĖ. O ko būčiau atėjusi? Tai manai, kad tau, driskiui, vizitą surengiau?
LILIJOMAS. Aš jums skolingas?
MUŠKATNĖ. Skolingas neskolingas – tiek jau to. Atėjau tavęs prašyti pinigų. Girdėjau – piniguose
maudaisi. Tik nesakyk, kad nežinai, ko čia atėjau.
LILIJOMAS. Jau priėmėte Hozlingerį.
MUŠKATNĖ. Priėmiau.
LILIJOMAS. Išmano ne prasčiau už mane.
MUŠKATNĖ. Išmano, nebijok. Jo irgi nepavarysiu. Žmonių per mažai. Gal, sakau, dviese.
LILIJOMAS. Niekada nebuvo dviejų. Visuomet aš vienas viliodavau lankytojus į karuselę.
MUŠKATNĖ. Galėčiau pavaryti Hozlingerį.
LILIJOMAS. Kam varyti, jei viską išmano.
MUŠKATNĖ (gūžteli pečiais). Jūs pats žinote. (Iki tolei nebuvo pasižiūrėjusi į Lilijomą)
LILIJOMAS (Julijai). Nueik pas fotografę ir paprašyk kavos. (Julija išeina pro užpakalines duris)
Tai Hozlingeris taip gerai viską išmano?
MUŠKATNĖ (pasisuka ir žiūri į Lilijomą). O ko naktimis bastaisi? Kaip tu atrodai – bjauru žiūrėti.
LILIJOMAS. Tai... Hozlingeris viską taip gerai išmano?
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MUŠKATNĖ. Nužerk plaukus nuo kaktos. (Prisiliečia prie Lilijomo plaukų)
LILIJOMAS. Atitraukite ranką nuo plaukų.
MUŠKATNĖ. Atitrauksiu, nebijok. Pasakyčiau – į akis lenda, pats aukštyn susiverstum. Girdėjau –
prilupai šitą... taigi šitą...
LILIJOMAS. Ne jūsų reikalas.
MUŠKATNĖ. Čia tai bent. Drąsus vyras. Aplupti tokią laibą nendrelę. Nusibodo – palik, tikras
vyras netalžo tokios menkos būtybės.
LILIJOMAS. Turėčiau ją palikti?... Taip reikia?
MUŠKATNĖ. Tai... vėl užrietei nosį... (Labai sutrikusi) Taip man ir reikia – vis lakstau paskui
tave. Kiek reikia visko iškęsti... jei verslas įaugęs į širdį. Galėčiau parduoti karuselę – kaip gyvas
manęs nematytum.
LILIJOMAS. Nesmarkiai sekasi?
MUŠKATNĖ. Nebūsi mulkis – pats sugrįši. Gerai tau atsilyginčiau.
LILIJOMAS. Kad ir taip ten nieko netrūksta.
MUŠKATNĖ. Netrūksta netrūksta. Bet tai netikras pinigas.
LILIJOMAS. Tai ir pasakykite – ten tik manęs tetrūksta.
MUŠKATNĖ. Man tai netrūksta, bet tarnaitės... jos alpsta dėl tavęs... vis klausinėja... nebūsi mulkis
– pats sugrįši.
LILIJOMAS. Ir čia paliksiu štai šitą...
MUŠKATNĖ. Taigi talžai ją.
LILIJOMAS. Aš talžau? Jau kvailesnių kalbų nebūna: talžau. Užplėšiau sykį – ir kalbų jau pilnas
miestas. Nemušu aš jos.
MUŠKATNĖ. Gerai gerai, jau gerai, gerai bus, nieko nesakysiu. Nesikišu į kitų reikalus.
LILIJOMAS. Talžau ją!
MUŠKATNĖ. Galva neišneša, už ką ją myli. Jau du mėnesius tūpčioji apie ją... gal jau gyventi
nusibodo. O ten... karuselė... teatras... ir pinigų pinigų... kas galėtų būti toks trenktas... ir atsisakytų
tokio gražaus, tokio smagaus gyvenimo... (Pasižiūri į Lilijomą) Tai kur vėl daužeisi per naktį, kaip
tu dabar atrodai?
LILIJOMAS. Nelįskite kur nereikia.
MUŠKATNĖ. Niekada taip neatrodei. O čia dar gaužiesi. (Pauzė) Nupirkau naują rylą.
LILIJOMAS (patyliukais). Žinau.
MUŠKATNĖ. Iš kur žinai?
LILIJOMAS. Čia girdisi.
MUŠKATNĖ. Gera, ar ne?
LILIJOMAS. Labai gera. Gražiai griežia... už širdies griebia.
MUŠKATNĖ. Pagal tą griežimą ir karuselė gerai sukasi. Dar keturis naujus veidrodžius nupirkau. Ir
išmečiau du juodus arkliukus – nulūžo jų ausys.
LILIJOMAS. O tai kas ten dabar?
MUŠKATNĖ. Nagi atspėk.
LILIJOMAS. Zebras.
MUŠKATNĖ. Visai ne. Automobilis.
LILIJOMAS. Automobilis?
MUŠKATNĖ. Taigi. Su tūtavimu. Pati pirmoji tokį įsitaisiau. Dailus raudonas automobilis, visi nori
jame pasėdėti – užtat kad su tūtavimu. Tik tūtuoja visi, tik važinėja – paskutinis mados žodis.
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LILIJOMAS. Automobilis...
MUŠKATNĖ. Taigi. Nebūsi mulkis – pats sugrįši. Ko čia dabar graužiesi? Tenai menas – tau prie
širdies tokie dalykai. Tu – irgi menininkas. Tu ne toks kaip visi kiti.
LILIJOMAS. Turėčiau palikti tą gležnutę...
MUŠKATNĖ. Kam ji tau? Tegu eina vėl tarnauti.
LILIJOMAS. Vargšė miela būtybė.
MUŠKATNĖ. Tenai menas – juk negali be jo. Alus, viržinijos cigarai, krona šiokiadieniais, dvi
šventadieniais. Jau ir laikrodį tau nupirkau.
LILIJOMAS. Ji jau negalėtų vėl tarnauti.
MUŠKATNĖ. Nebijok, ji tikrai negers degtukų sieros. Jei visos tokios galus darytųsi...
LILIJOMAS (dirstelėjęs į Muškatnę, labai patenkintas). Tai publikai nepatinka Hozlingeris!?
MUŠKATNĖ. Pats žinai tu, driskiau, labai gerai žinai.
LILIJOMAS. Taigi...
MUŠKATNĖ. Puiki nuotaika – irgi šis tas. Geras, gražus, lengvas gyvenimas, dailios, mielos
panelės, alus, cigarai, muzika – taigi geras, gražus, lengvas gyvenimas, dar ir amžinatilsio vyro
žiedą pridėčiau – ir dar tau negerai?
LILIJOMAS. Ji tikrai negalėtų vėl tarnauti... taigi... taigi pasaulis nesugriūtų, jei... pasilikčiau čia su
ja... ji irgi čia būtų... jei vėl grįžčiau į meną...
MUŠKATNĖ. Ajajajai!
LILIJOMAS. Ko čia ajajajai?
MUŠKATNĖ. Panelės pirštais užbadytų... Tai matai – neša pinigus namo žmonai... Kaip gyva nesu
girdėjusi, kad turintis žmoną vyras... sužinotų – negyvai užjuoktų.
LILIJOMAS. Aš irgi gerai žinau, ko jūs norite.
MUŠKATNĖ (nuleidusi akis). Pūstis tai tu tikrai moki.
LILIJOMAS. Tai man ir žiedą atiduotumėte.
MUŠKATNĖ (suglosto Lilijomui plaukus). Atiduočiau.
LILIJOMAS. Labai nekaip jaučiuosi šituose namuose.
MUŠKATNĖ (kaip anksčiau). Niekas tavim nesirūpina.
Pauzė.
Įeina Julija ir pastato kavos puodelį. Muškatnė atitraukia ranką Lilijomui nuo galvos.
Pauzė.
LILIJOMAS. Norėjai ko?
JULIJA. Nieko nenorėjau.
Pauzė.
Julija eina į būdą kairėje.
MUŠKATNĖ. Senoji sakė – vis ateina toks našlys tekintojas.
LILIJOMAS. Žinau žinau.
JULIJA (įeina iš kairės). Lilijomai... kad nepamirščiau, turiu tau šį tą pasakyti.
LILIJOMAS. Gerai.
JULIJA. Matai, kad... noriu pasakyti... jau ir vakar norėjau...
LILIJOMAS. Gerai gerai.
JULIJA. Tik tau vienam. Išeik trumpam... pasakysiu.
LILIJOMAS. Turiu reikalų, pati matai.
JULIJA. Aš labai trumpai.
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LILIJOMAS. Lauk iš čia, o tai...
JULIJA. Tik tada, kai pasakysiu.
LILIJOMAS. Lauk, jei pasakiau...
JULIJA (ryžtingai). Ne.
LILIJOMAS (atsistoja). Ką tu pasakei?
JULIJA. Ne.
MUŠKATNĖ (atsistoja). Tik jau nepradėk. Einu pas fotografę. Grįšiu – tada ir pasakysi. (Išskuba
pro užpakalines duris)
JULIJA. Nieko tokio, jei ir užplėši. Ir nežiūrėk taip į mane – nebijau tavęs. Dabar jau nieko nebijau.
Girdėjai – noriu tau šį tą pasakyti.
LILIJOMAS. Tai ir klok. Tik greitai.
JULIJA. Greitai neišeina. Ko negeri kavos?
LILIJOMAS. Tik tiek norėjai pasakyti?
JULIJA. Ne. Gerk. Pasakysiu, kol išgersi.
LILIJOMAS (eina prie kavos puodelio ir geria). Na tai kas?
JULIJA. Vakar klausei, ko man skauda galvą.
LILIJOMAS. Klausiau.
JULIJA. Tai tiek ir norėjau.
LILIJOMAS. Tu sergi?
JULIJA. Ne. Klausei, ko man skauda galvą. Ir dar sakei – mane apėmęs ir kitoks noras.
LILIJOMAS. Ir taip sakiau. Tai gal tekintojas?
JULIJA. Kas jis... man? Tekintojas čia nieko dėtas. Matai... man sunku pasisakyti, bet tu irgi turi
žinoti... o aš... aš nė kiek neišsigandau, juk taip ir turėjo būti...
LILIJOMAS (padeda kavą). Kas turėjo būti?
JULIJA. Kai moteris gyvena su vyru.
LILIJOMAS. Taigi.
JULIJA. Aš turėsiu vaiką. (Greitai sprunka pro užpakalines duris)
Pauzė.
Fičuras žvilgteli pro langą.
LILIJOMAS. Fičurai!
Įeina Fičuras.
LILIJOMAS. Klausyk, Fičurai... Julija turės vaiką.
FIČURAS. Tai kas dabar bus?
LILIJOMAS. Nieko. (Ūmai) Išeik.
Fičuras išeina, trumpa pauzė.
MUŠKATNĖ (įeina pro užpakalines duris). Mačiau, išėjo.
LILIJOMAS. Išėjo.
MUŠKATNĖ (išsitraukia pinigų). Duosiu dešimt kronų avanso.
LILIJOMAS. Taigi.
MUŠKATNĖ. Ko neimi?
LILIJOMAS. Eikite namo, Muškatne.
MUŠKATNĖ. Va tai tau... kas čia tau pasidarė?
LILIJOMAS. Eikite namo, maloningoji ponia. (Grįžta prie kavos puodelio) Leiskite man
papusryčiauti. Argi nematote, kad pusryčiauju?
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MUŠKATNĖ. Kvailas tu per visą pilvą.
LILIJOMAS. Nešdinsiesi ar ne? (Pasisuka į Muškatnę)
MUŠKATNĖ (čiumpa pinigus). Muškatnės kaip gyvas nematysi!
LILIJOMAS. Nematysiu.
MUŠKATNĖ. Sudie.
LILIJOMAS. Sudie. (Muškatnė išeina) Fičurai!
Įeina Fičuras.
LILIJOMAS. Apie ką tu ten... sakei – galėtume pinigų...
FIČURAS. Galėtume.
LILIJOMAS. Kiek?
FIČURAS. Vieną kitą forintą. Aš ne tokių dalykų matęs, su manim neprapulsi.
HOLUNDERNĖ (įėjusi). Pusryčiai – kava, pietūs – sriuba, vakare – vėl kava, ir viskas iš mano
kišenės, o dar malkos... atiduokite mano puodelį...
Parke prasideda popiečio šurmulys. Tolumoje pasigirsta ryla.
LILIJOMAS. Teta Holunderne.
Iki paveikslo pabaigos matyti, kad rylos muzika erzina Lilijomą.
HOLUNDERNĖ (Fičurui). Nešdinkis iš čia, nudriskėli! Tuojau pašauksiu savo sūnų.
FIČURAS. Per skystos jūsų sūnaus blauzdos.
Fičuras išsliūkina.
LILIJOMAS. Teta Holunderne!
HOLUNDERNĖ. Ko prireikė?
LILIJOMAS. Kai jums gimė sūnus... kai jums gimė sūnus...
HOLUNDERNĖ. Tai kas?
LILIJOMAS. Nieko.
HOLUNDERNĖ. Išsimiegokite, nudriskęs apgavike. Temokate per naktis lakti ir kortomis pliekti,
kitam užsisėsti ant sprando irgi jau mokate. (Išeina pro užpakalines duris)
LILIJOMAS. Fičurai!
FIČURAS (įsliūkina). Julija turės vaiką. Jau sakei.
LILIJOMAS. O tu sakei... galėtume prasimanyti pinigų... iš odų fabriko kasininko...
FIČURAS. Gal ir galėtume... tik... (prieina prie pat Lilijomo) jei sykiu eitume abu.
LILIJOMAS. Šit kaip. (Susimąsto. Susinervinęs) Išeik, Fičurai. O paskui... paskui vėl ateik.
Fičuras išsliūkina ir jau nesugrįžta.
Ryla rypauja vis garsiau, Lilijomas pasiklauso jos ir eina prie užpakalinių durų.
LILIJOMAS (šaukia tarpdury). Teta Holunderne... (Naiviai džiaugdamasis) Julija turės vaiką!
(Grįžta, užsilipa ant kanapos ir pasirėmęs alkūnėmis ant užpakalinės lentų sienelės nuo jos viršaus
dairosi po parką, klausosi rylos, paskui staiga sušunka) Aš turėsiu vaiką! (Pakelia abi rankas)
JULIJA (išeina iš būdos). Kas čia? Ką čia sumanei?
LILIJOMAS (nulipa kanapos). Nieko. (Griūva ant kanapos kniūbsčias)
Julija pasižiūri į jį, tada prieina ir apkloja. Ant galų pirštų eina prie užpakalinių durų, sustoja ant
slenksčio, pasiremia į durų staktą, žiūri į parko pusę ir klausosi rylos.
Trumpa pauzė.
Uždanga.
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TREČIAS PAVEIKSLAS
Tas pats scenovaizdis. Lilijomas sėdi šalia Fičuro. Julija siuva po sceną.
FIČURAS. Trečias posmas!
Bus tau šakės, Janingeri,
Bėrcis – vyras kietas.
Kai pakliūsi į mentūrą,
Tai užsižliumbs Rėzė.
Ir ateina mentas, mentas, mentas.
LILIJOMAS. Bus tau šakės, Janingeri, Bėrcis – vyras...
FIČURAS SYKIU SU LILIJOMU. Kietas!
Kai pakliūsi į mentūrą,
Tai užsižliumbs Rėzė.
LILIJOMAS. Ir ateina mentas, mentas, mentas.
Julija įtaria kažin ką negera. Ji nužvelgia vyrus ir eina į namą.
FIČURAS (ūmai pasilenkia prie Lilijomo ir paslaptingai šnibžda). Varysi Prancūzų keliu iki galo,
prieisi pylimą... ten pakeliamasis užtvaras, o jau paskui – nė gyvos dvasios iki pat odų gamyklos, nė
sargo namelio.
LILIJOMAS. Ten jis eina?
FIČURAS. Ten. Šalia pylimo, tokiu siauru keliuku. Nuo pernai vaikšto vienas, anksčiau būdavo
palyda.
LILIJOMAS. Kas šeštadienį?
FIČURAS. Kas šeštadienį.
LILIJOMAS. O pinigai... kur juos neša?
FIČURAS. Odiniam maiše. Algas išmoka darbininkams.
LILIJOMAS. Daug nešasi?
FIČURAS. Šešiolika tūkstančių kronų. Lygiai lygiai.
LILIJOMAS. Kas jis toks?
FIČURAS. Izraelitas Linzmanas.
LILIJOMAS. Kasininkas?
FIČURAS. Kasininkas. Šnirkšt su peiliu per šoną – jau ir ne kasininkas. Užvažiuoji per makaulę –
irgi jau ne kasininkas.
LILIJOMAS. Būtinai nugalabyti?
FIČURAS. Nebūtinai. Jei gražiuoju atiduotų pinigus. Bet jie dažniau renkasi galą.
Julija išeina iš namo, pereina sceną, išeina pro užpakalines duris. Tokie Julijos siuvimai per sceną
rodo,kad ji kažin ką įtaria; baugščiai, įtarimų kamuojama žvalgosi į vyrus, nugirsta vieną kitą
frazę; žodžiu, taip – Julija stengiasi akivaizdžiai neparodyti, ko ji siuva po sceną, bet jos
slapukavimas nėra vykęs, – matyti, kad ji numano, ko vyrai laužo galvas.
FIČURAS (pamatęs Juliją, ūmai). Paskui taip:
Vai tai raudos Rėzė Baršon,
Kai tūps areštinėn.
LILIJOMAS SYKIU SU FIČURU. O tada jau tūps ir Rėzė
Į geltoną namą.
Ir ateina mentas, mentas, mentas.
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LILIJOMAS. Vai tai raudos Rėzė Baršon,
Kai tūps areštinėn.
Julija išeina.
LILIJOMAS. Ne išsyk dumsim į Ameriką?
FIČURAS. Ne.
LILIJOMAS. O tai kaip?
FIČURAS. Pinigus užkasim. Šešis mėnesius pagulės po žeme. Praeis pusmetis – išlįs iš po žemių.
LILIJOMAS. O kaip aš?
FIČURAS. Per tą pusmetį suksiesi kaip niekur nieko. Nekiši nagų prie kapitalo.
LILIJOMAS. Vaikas irgi lygiai po šešių mėnesių.
FIČURAS. Ką gi... išsivešim ir vaiką. O tu po trijų mėnesių – marš į darbą. Ir visiems sakysi:
spaudžiamės taupomės, varysim į Ameriką.
LILIJOMAS. Aš užkalbinsiu?
FIČURAS. Vienas kalbins žodžiais, kitas – peiliu. Kas ką geriau išmano. Tu galėsi žodžiais.
LILIJOMAS. Negirdėjai?
FIČURAS. Ko?
LILIJOMAS. Nagi kieme... tarsi kardas žvanga.
Fičuras klausosi, kas dedasi kieme.
Pauzė.
LILIJOMAS. Ką jam sakyti?
FIČURAS. Tik tiek: labas vakaras, atsiprašau, kiek dabar laiko.
LILIJOMAS. O tada?
FIČURAS. O tada aš ir šnirkštelėsiu.
POLICININKAS IŠ BUDOS (įeina, apsidairo, Fičuras su Lilijomu staiga nutyla). Laba diena!
LILIJOMAS SYKIU SU FIČURU. Laba diena!
FIČURAS. Ei, fotografe! Pas jus atėjo! (Pauzė, policininkas laukia). Vai tai raudos Rėzė Baršon,
Kai tūps areštinėn.
O paskui jau tūps ir Rėzė...
FIČURAS SYKIU SU LILIJOMU (tyliai). Į geltoną namą. Ir ateina... (Eilutės pabaigą niūniuoja
netardami žodžių, kad policininkas neišgirstų jį niekinančio žodžio. Ateina Holundernė su sūnumi)
POLICININKAS. Galėčiau nuotrauką?
HOLUNDERNĖS SŪNUS. O taip, labai prašom. (Rodo ant tvoros sukabintus nuotraukų
pavyzdžius) Prašom... kokios pageidautumėte? Visu ūgiu?
POLICININKAS. Visu ūgiu.
Holundernė išstumia iš kampo fotoaparatą, o jos sūnus rodo, kaip stovėti policininkui; jis
pasiblaško tarp policininko ir fotoaparato, pakiša galvą po juoda marška ir pristumia aparatą
arčiau policininko. Per tą laiką Holundernė atneša iš tamsaus kambarėlio plokštelę ir įstato į
fotoaparatą. Tuo metu šone Lilijomas su Fičuru sėdi susiglaudę ir patyliukais šnekučiuojasi.
LILIJOMAS. Šitas vietinis?
FIČURAS. Nevietinis.
LILIJOMAS. Iš kur?
FIČURAS. Iš Budos.
Pauzė.

24

LILIJOMAS (ūmai pratrūksta groteskiškai it nuskriaustas vaikas). Šlykštus, sumautas mano
gyvenimas!
FIČURAS (smagiai nusiteikęs tarsi tėvas drąsina Lilijomą). Varysim į Ameriką.
LILIJOMAS. O kas ten laukia?
FIČURAS (labai pagarbiai). Fabrikų pramonė.
HOLUNDERNĖS SŪNUS (policininkui). Dabar prašom nejudėti... Viens... du... trys... (nudengia
dangtelį nuo objektyvo; vėl uždengia objektyvą) Ačiū.
HOLUNDERNĖ. Prašom po penkių minučių. Bus gatava.
POLICININKAS. Užeisiu. Ar dabar susimokėti?
HOLUNDERNĖS SŪNUS (tiesiog tirpsta iš mandagumo). Ponui komisarui nereikia iš anksto.
Atlaidžiai nusiteikęs policininkas atiduoda pagarbą ir išeina pro duris. Holundernė neša plokštelę į
tamsų kambarėlį, jos sūnus nustumia fotoaparatą į seną vietą ir eina paskui motiną.
HOLUNDERNĖ (eina pro du sukčius ne itin suprantamai bambėdama, kaip jai įprasta, ir ūdija
juos). Riogsote čia ir bjaurojate mano namus. Taip jau niekada ir neišsinešdinsite? Gražu jiems,
pamanyk, – dainos ima. (Ūmai sušunka Fičurui) Tai neišsigandai mento?
FIČURAS (niekinamai). Kiaušink iš čia, o tai dar sutrypsiu.
LILIJOMAS. Tai, sakai, Hozlingeris pritapo karuselėj?
FIČURAS. Ir dar kaip.
LILIJOMAS. Tą bobą irgi matei?
FIČURAS. O kaipgi. Jau šukuoja Hozlingerį.
LILIJOMAS. Šukuoja?
FIČURAS. Iščiustė jį.
LILIJOMAS. Ir tegu sau čiusto.
FIČURAS (stumteli Lilijomą būdos link). Eik.
LILIJOMAS. Ko?
FIČURAS. Peilio.
LILIJOMAS. Kokio?
FIČURAS. Virtuvinio. Lenktinį pats turiu. Užsiginčys – be didelio peilio neišsisuksim.
LILIJOMAS. O kam? Ims šiauštis – taip jam užginčysiu per galvą, net kibirkštys pasipils iš akių.
FIČURAS. Neišsisuksim be didelio peilio. Juk nerėši lazda per sprandą.
LILIJOMAS. Reikės nurėžti sprandą?
FIČURAS. Nereikės. Nebent pats pasiprašytų. (Pauzė) Na, taip, sėdėti garlaivyje – labai šaunu.
Mėgautis fabrikų pramone – irgi labai šaunu. O kai reikia padirbėti – tu į krūmus.
LILIJOMAS. Julija pamatys, kad imu peilį.
FIČURAS. Tai imk taip, kad nepamatytų.
Lilijomas žingteli į būdos pusę.
POLICININKAS (atėjęs beldžiasi į tamsaus kambarėlio langą). Čia policininkas.
HOLUNDERNĖ (iš tarpdurio). Lukterkite, tuoj.
Holundernė nedideliais žingsniukais grįžta į būdą. Lilijomas akimirką pasvyravęs įsidrąsina ir
ryžtingai žengia jai iš paskos. Policininkas pašaipiai nužvelgia Fičurą. Tada Fičuras atsistoja,
karikatūriškai pasipūtęs praeina per porą žingsnių pro policininką, paskui sustoja, atgręžia
policininkui nugarą, ūmai atsigręžia – taip žaidžiant mėgstama juokauti su vaikais – tada duria
pirštu į policininką ir išpoškina.
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FIČURAS. Kristinos bulvaro ir Ridikų gatvės kampas.
POLICININKAS (išdidžiai, iš palengvo). Iš kur žinote?
FIČURAS. Einu pro ten į darbą.
POLICININKAS. Kuo dirbate?
FIČURAS. Fortepijono mokytoju.
Policininkas įdėmiai nužvelgia Fičurą, tarsi ir suvokia, kad su juo pajuokavo, ir paniuręs suka ūsus
tarp pirštų.
HOLUNDERNĖ (išeina iš tamsaus kambarėlio ir paduoda policininkui nuotrauką). Prašom.
Policininkas apžiūri nuotrauką, susimoka ir ketina eiti; akimirką stabteli ir įdėmiai nužvelgia
Fičurą. Policininkas nueina, Fičuras žvilgsniu nulydi jį nuo durų. Tuo metu sagstydamasis švarką
iš namo išeina Lilijomas. Fičuras pasisukęs išvysta Lilijomą.
FIČURAS. Ko taip žiūri?
LILIJOMAS. Nežiūriu.
FIČURAS. O tai ką darai?
LILIJOMAS. Galvoju.
FIČURAS (prieina prie Lilijomo). Na, tai rėžk. Užkalbink jį. Tai kaip prakalbinsi?
LILIJOMAS (prislėgtu balsu). Labas vakaras, atsiprašau, kiek dabar laiko? O ką turėčiau daryti, jei
jis atsakytų?
FIČURAS. Neatsakys.
LILIJOMAS. Neatsakys?
FIČURAS. Tikrai ne. (Apčiuopomis ieško peilio po Lilijomo švarku) Kur jį padėjai? Kur užkišai?
LILIJOMAS (nė neketina rodyti). Kairėj.
FIČURAS. Šit kaip. Prie širdies. (Apčiupinėja) Jau aptikau... Štai jis! Vis dar... Jau štai čia... O čia
smailėja... (Prisiliečia prie peilio smaigalio) Štai čia jo akys. Jomis žiūri.
Julija vėl išeina į sceną ir lėtai eina pro juos – akivaizdžiai susirūpinusi apžiūri vyrus, akimirką
stabteli.
FIČURAS (kumšteli Lilijomui į šoną). Dainuok, nagi dainuok!
LILIJOMAS (drebančiu balsu). Ir ateina mentas, mentas, mentas.
FIČURAS (drąsindamasis, garsiai, visu kūnu rodydamas taktą – kaip chorvedys, nepatenkintas
atlikimo tempu). Ko, Janingeri, daužaisi tu Herminos gatvėj...
LILIJOMAS. Ko, Janingeri, daužaisi tu Herminos gatvėj... (Julija išeina pro užpakalines duris.
Lilijomas seka ją akimis, o kai išeina, vėl prabyla) O kai naktį... prisisapnuos... kai į žemę pareis jo
dvaselė, ką tada reikės daryti?
FIČURAS. Tikrai nepareis.
LILIJOMAS. Kodėl?
FIČURAS. Žydų dvaselės nepareina.
LILIJOMAS. O paskui?
FIČURAS (netekęs kantrybės). Kas paskui?
LILIJOMAS. Aname pasaulyje... kai stosime Viešpaties Dievo akivaizdon, ką aš tada pasakysiu?
FIČURAS. Mums nereikės stoti Jo akivaizdon.
LILIJOMAS. Argi?
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FIČURAS. O tu ar buvai kada pas vyriausiąjį policijos komisarą?
LILIJOMAS. Nebuvau.
FIČURAS. Galėtum prisimušti prie inspektoriaus... daugių daugiausia – prie nuovados viršininko.
O gal iš viso prie nieko neprisimuštume.
LILIJOMAS. Tai aname pasauly irgi tas pats?
FIČURAS. Irgi tas pats. Ta pati mentūra, tiktai kita nuovada.
LILIJOMAS. Nuovada?
FIČURAS. Ponams – dangaus karalystė. Visokiems driskiams – policija. O pinigingiems žmonėms
– graži muzika.
LILIJOMAS. O mums – nė muzikos?
FIČURAS. Nė muzikos, brolau. Mums – teisingumas. Pats žinai – nebūna teisingumo be nuovados
viršininko.
LILIJOMAS. Labas vakaras, atsiprašau, kiek dabar laiko. (Deda ranką sau prie širdies)
FIČURAS. Ko čia už širdies stvarstaisi?
LILIJOMAS. Šalia peilio labai daužosi.
FIČURAS. Tai persidėk į kitą šoną. (Pasižiūri į dangų) Jau lyg ir metas.
LILIJOMAS. Anksti dar.
FIČURAS. Eime.
Tuo metu Julija ateina iš kiemo ir einantiems Lilijomui su Fičuru pastoja kelią.
JULIJA. Kur eini?
LILIJOMAS. Sakei – dvi savaites nesišnekėsi. Ko dabar užkalbinai?
JULIJA. Kur eini su Fičuru?
LILIJOMAS. Kur einu su Fičuru.
JULIJA. Niekur neik.
LILIJOMAS. Eisiu.
JULIJA. Eisi – sulis, visas peršlapsi.
FIČURAS. Kad nelis.
JULIJA. O jūs iš kur žinote?
FIČURAS. Man iš anksto pasako.
JULIJA. Niekur neik – vakare ateis tekintojas, paprašiau – duos tau darbo.
LILIJOMAS. Kad aš nemoku... tekinti.
JULIJA (ją apima vis didesnis siaubas, bet ji to neparodo). Niekur neik – ateis Marika, atsives savo
būsimąjį pas fotografę – norės mus su juo supažindinti.
LILIJOMAS. Ne sykį mačiau tą jos būsimąjį.
JULIJA. Niekur neik. Marika pinigų atneš – tau visus atiduosiu.
LILIJOMAS (eidamas iš namų). Tik... pasivaikščiosim... su Fičuru. Ir pareisiu.
JULIJA (vos iškenčia neverkusi, bet prisiverčia nutaisyti linksmą veidą). Niekur neik – parnešiu ir
alaus, ir vyno.
FIČURAS. Tai eisi ar neisi?
JULIJA. Visai nepykstu, kad mane aptalžei.
LILIJOMAS (šiurkščiai, po tuo šiurkštumu slepia savo negalėjimą žiūrėti į kenčiančią moterį). Eik
sau... (Užsimoja) Leisk man ramiai išeiti.
JULIJA (tirtėdama). Ką paslėpei po švarku?
LILIJOMAS (išima iš kišenės nutrintų kortų malką). Kortas.
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JULIJA (kaip ir anksčiau, bet visai patyliukais). Ką paslėpei po švarku?
LILIJOMAS (ryžtingai). Traukis iš kelio!
JULIJA (atsistoja priešais, beria žodžius greitakalbe, susijaudinusi, tikėdamasi bent jau šitaip jį
sulaikyti). Žinai, ką sakė Marikos būsimasis? Jo teiravosi, ar jis nepažįsta jaunos šeimos, dar be
vaikų – Arado gatvėje reikia daugiabučio namo prižiūrėtojo... kambarys, virtuvė, galima laikyti
vištų.
LILIJOMAS. Traukis iš kelio!
Julija traukiasi iš kelio. Lilijomas eina pirmas, Fičuras jam iš paskos. Likusi viena Julija
prisiglaudžia prie durų staktos ir susimąsto.
HOLUNDERNĖ (išeina iš namo). Peilis prapuolė. Jūs neėmėte?
JULIJA (išsigandusi). Ne.
HOLUNDERNĖ. Visai neseniai buvo ant stalo. Niekas nebuvo užėjęs, tik Lilijomas.
JULIJA. Jis neėmė.
HOLUNDERNĖ. Bet niekas nebuvo užėjęs.
JULIJA. Kam jam peilio?
HOLUNDERNĖ. Parduos ir pragers.
JULIJA (pralinksmėjusi). Be reikalo... teta... įtarinėjate – neseniai jo kišenes iškračiau, tikrinau, ar
neturi pinigų... radau tiktai kortų malką, daugiau nieko.
HOLUNDERNĖ (burbėdama grįžta į namą). Kortas turi, taigi kortas turi, tai dabar garbieji ponai
eis pakortuoti į kortų klubą.
Holundernė išeina.
Julija sutrikusi žiūri jai įkandin. Po pauzės prie užpakalinių durų pasirodo Marija šypsančiu ir
švytinčiu iš laimės veidu, už jos Hugas.
MARIJA. Kukū!
Marija su Hugu įeina šypsodamiesi iki ausų, droviai sustoja priešais Juliją, o Julija atsigręžia į
kukavimo pusę.
MARIJA. Sveika.
JULIJA. Sveiki.
MARIJA. Čia mes.
JULIJA. Taigi.
MARIJA. O štai čia Hugas.
HUGAS (prieina prie Julijos, paduoda ranką). Hugas Beifeldas.
JULIJA. Julija Zeler.
Abu purto spaudžiamas rankas. Pauzė. Hugas labai sumišęs. Niekas nieko nesako, tai Hugas vėl
paima Julijos ranką ir ją smarkiai purto. Pauzė.
MARIJA. Štai čia Hugas.
HUGAS. Taigi.
JULIJA. Taigi.
Pauzė.
MARIJA. O kur Lilijomas?
HUGAS. Taip taip... o kur mielas jūsų vyras?
JULIJA. Išėjo.
MARIJA. Kur išėjo?
JULIJA. Pasivaikščioti.
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MARIJA. Šit kaip.
JULIJA. Šit kaip.
HUGAS. Šit kaip.
Pauzė.
MARIJA. Nuo kito mėnesio pirmosios Hugas jau nestovės prie kampo – kitą vietą rado. Nuo
pirmosios bus nebe nešikas, o klubas.
HUGAS (teisindamas Mariją). Dovanokite, ji dar neišmoko pasakyti, ką aš veiksiu. (Nusijuokia)
Che che che... Priėmė mane į aristokratų klubą antruoju kamerdineriu. Save gerbiančiam žmogui tai
tikrai inteligentiškas darbas.
JULIJA. Šit kaip.
HUGAS. Uždarbis... irgi neblogas... bet svarbiausia – arbatpinigiai... būsiu ir prie kortų, prie
bakarà... ten irgi nubyra pinigo, o arbatpinigių – dvidešimt trisdešimt kronų per vieną vakarą.
JULIJA. Per vieną vakarą?
MARIJA. Taip.
HUGAS. Išsinuomojom dviejų kambarių butą... o jei dar geriau eisis...
MARIJA. Pirksim namą Tėtėnyje.
HUGAS. Jei, sakau, žmogus gerbia save... tai ir Tėtėnis... nepalyginsi su gyvenimu sostinėje... bet
jei... jei Dievas duos vaiką... tai vaikams... ten tikrai geriau... o į klubą nusigausiu ir iš tenai.
Trumpa pauzė.
MARIJA. Mielas šitas Hugas.
JULIJA. Mielas.
MARIJA. Geras šitas Hugas.
JULIJA. Geras.
MARIJA. Tik žydas.
JULIJA. Kas čia tokio – irgi žmogus.
MARIJA. Tai nenorėtum pasveikinti mūsų?
JULIJA. Kur nenorėsi.
Julija apkabina Mariją.
MARIJA. O Hugo ar nepabučiuosi?
JULIJA. Kurgi ne. (Apkabina Hugą, prisiglaudžia jam prie peties)
HUGAS. Maloningoji ponia, o ko jūs pravirkote? (Pro Julijos petį rodo galva Marijai – kas čia
darosi?)
MARIJA. Ji labai geros širdies. (Irgi susigraudina)
HUGAS (labai susigraudinęs). Tai ačiū, kad taip gražiai mus užjautėte. (Hugas irgi neištveria,
pravirksta)
Trumpa pauzė.
Įeina Holundernė su sūnumi, tas nuskuba prie fotoaparato.
HOLUNDERNĖ. Norėtumėte nuotraukos – prašyčiau dabar, kol dar nesutemo. (Veda Hugą su
Marija į dešinį scenos pakraštį prie ten esančio fono – tenai porelė nutaiso linksmus veidus) Visu
ūgiu?
MARIJA. Abu visu ūgiu.
HOLUNDERNĖ. Ir jaunikį, ir nuotaką.
MARIJA. Taip.
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HOLUNDERNĖ SYKIU SU SŪNUMI (vienu metu beria greitakalbe pakeltu balsu tarsi išmoktą
pamoką). Ponia žiūri į poną, o ponas – į objektyvą. (Holundernė pastato juos kaip dera) Štai taip.
HOLUNDERNĖS SŪNUS (palenda po juoda marška ir ten palindęs rėkia). Gerai, labai gerai,
tiesiog nuostabu!
MARIJA (sustingusi, bet laiminga, sukaustytu veidu, kalba tik lūpų kampučiais). Julika, Julika, ką
tu pasakysi?
JULIJA. Puiku, mieloji.
HOLUNDERNĖS SŪNUS. Dabar malonėkite ramiai. (Prisiliečia prie objektyvo dangtelio,
grėsmingu balsu). Viens... du... trys...
Nudengia objektyvo dangtelį, labai tylu. Kai ištaria „viens“, iš labai toli ataidi Fičuro ir Lilijomo
anksčiau dainuotos dainos refrenas. Daina kurį laiką dar aidi ir ištarus „trys“ – iki tol, kolei
nusileidžia uždanga. Ir ištarus „trys“ visi stovi sustingę. Julija pamažu užsikniaubia ant stalo.
Daina vis tolsta, kol palengvėle visai nutyla.
Uždanga.
KETVIRTAS PAVEIKSLAS
Už miesto, laukuose. Antrame plane geležinkelio pylimas eina iš dešinės į kairę, jo vidury ant
lentinio stendo – geležinkelininkų signalinis skydas su raudona ir balta juosta, po skydu – raudona
lemputė, šiuo metu nedega. Šitoje vietoje mediniai laiptai veda į pylimo viršų. Pylimo apačioje
dešinėje du trys sutrešę geležinkelio pabėgiai sukrauti vienas ant kito. Už jų – telegrafo stulpas.
Antrame plane javų laukai, medžiai, tvoros, tolumoje gamyklų kaminai ir keletas mažų namelių.
Šešta valanda vakaro, pradeda temti. Lilijomas su Fičuru stovi ant medinių laiptų ir žvilgčioja į
nuvažiuojantį traukinį.
LILIJOMAS. Vis dar girdisi.
FIČURAS. Tai paklausyk.
Abu klausosi nuvažiuojančio traukinio.
LILIJOMAS. Prie bėgių pridėsi ausį – girdėsi, kaip nubilda iki Vienos.
FIČURAS. Aha.
LILIJOMAS. Va šitas bilda į Vieną.
FIČURAS. Toliau ne?
LILIJOMAS. Toliau irgi važiuoja.
Pauzė.
FIČURAS. Tuoj šešios. (Lilijomas žingteli nuo bėgių) Kur tu?
LILIJOMAS. Niekur. Nebijok – nepabėgsiu.
FIČURAS. Tikrai nepabėgsi – bus šešiolika tūkstančių kronų.
LILIJOMAS. Matai kaip!
FIČURAS. Matau. Ramiai palauksim, kol ateis. O tada ramiai užkalbinsi jį.
LILIJOMAS. Labas vakaras, atsiprašau, kiek dabar laiko?
FIČURAS. Jis ir pasakys kiek.
LILIJOMAS. O jei neteis?
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FIČURAS. Tikrai ateis. Kas šeštadienį išmoka algas. (Irgi eina nuo bėgių) Tai ko šiandien neateitų?
(Lilijomas apžiūri bėgius) Ką ten pamatei?
LILIJOMAS. Žiūrėk – bėgiai neturi pabaigos.
FIČURAS. Tai ko žiūri?
LILIJOMAS. Žiūriu, ir tiek. Traukinį irgi apžiūriu. Stoviu apačioj, jis važiuoja į šitą pusę ir mane
apspjaudo.
FIČURAS. Apspjaudo?
LILIJOMAS. Apspjaudo. Garvežys. Apipurškia. Nuvažiuoja kaip niekur nieko mane apspjaudęs.
Prikausto žvilgsnį.
FIČURAS. Prikausto?
LILIJOMAS. Žiūriu į nuvažiuojantį, kol galiu užmatyti.
FIČURAS. Ponai važiuoja.
LILIJOMAS. Laikraščius skaito.
FIČURAS. Cigarus rūko.
LILIJOMAS. Užsitraukdami rūko.
Pauzė.
FIČURAS. Ateina?
LILIJOMAS. Ne.
Pauzė.
FIČURAS. Klausiau visai... ne apie traukinį, o apie Linzmaną.
LILIJOMAS. O aš (susidrovėjęs), aš irgi ne apie traukinį. (Lipa laiptais. Tylu. Paslaptingai) Girdi
telegrafo vielas gaudžiant?
FIČURAS. Kai vėjas pučia.
LILIJOMAS. Aš girdžiu ir kai nepučia. Patyliukais murma. Per juos šnekasi.
FIČURAS. Kas murma?
LILIJOMAS. Žydai.
FIČURAS. Siunčia telegramas?
LILIJOMAS. Šnekasi – vieni sako, kiti atsako į ploną vielą. Užtat ir murma, vis murma.
FIČURAS. Ką murma?
LILIJOMAS. Sako: dvidešimt trys, dvidešimt trys, dvidešimt trys. Aš nuklausiau.
FIČURAS. Kuriam galui klauseisi?
LILIJOMAS. Paukštis irgi klausosi. Žiūri viena akim ir klausosi, ką šnekamės.
FIČURAS. Ir į paukštį žiūri?
LILIJOMAS. Jis irgi į mane žiūri.
FIČURAS. Trenktas tu, daugiau nieko, užtat ir neturi nė skatiko. O paukštis spokso į tave, kad tu
plikas kaip tilvikas.
LILIJOMAS. Gal ir taip.
FIČURAS. Kas turi pinigų, tas nežiopso kur nereikia.
LILIJOMAS. O tai ką daro?
FIČURAS. Taigi kad daro. Žino, ką daro. Dirba tas, kas pinigų turi. Dabar ir tu jų turėsi.
LILIJOMAS. Labas vakaras, atsiprašau, kiek dabar laiko?
FIČURAS. O jis neateina. Gal kortas turi? (Lilijomas netardamas nė žodžio paduoda kortų malką)
Turi pinigų?
LILIJOMAS. Vienuolika.
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FIČURAS (apžergia sustatytus vieną ant kito pabėgius ir atsisėda ant jų pasisukęs į kairę). Iš
filerių?
LILIJOMAS. Iš kronų. (Irgi apžergia pabėgius ir atsisėda priešais Fičurą)
FIČURAS. Tegu bus vienuolika.
LILIJOMAS. Statyk!
FIČURAS (padeda pinigus, duoda Lilijomui kortą, pats irgi pasiima vieną). Lošim dvidešimt
vieną.
LILIJOMAS (žiūri į kortą). Gerai. Imu banką!
FIČURAS. Gavai tūzą. (Duoda kortą)
LILIJOMAS. Duok dar vieną. (Gauna dar vieną) Dar vieną. (Gauna dar vieną) Pralošiau!
Fičuras susižeria pinigus.
LILIJOMAS. O... o dabar...
FIČURAS. Viskas. Neturi daugiau pinigų?
LILIJOMAS. Neturiu.
FIČURAS. Tai ir nelošim... nebent jei norėtum...
LILIJOMAS. Kaip?
FIČURAS. Kliaučiausi tavo garbės žodžiu.
LILIJOMAS. Skolon?
FIČURAS. Ne... bet... aš išskaityčiau...
LILIJOMAS. Išskaitytum? Iš ko?
FIČURAS (kiek sutrikęs). Iš tų pačių pinigų. Laimėsi tu – tada tu išskaitysi. Kas laimės, tas ir
pasiims.
LILIJOMAS (atsigręžęs žvalgosi, laukia kasininko). Iš tų pačių pinigų sumokės kitam.
FIČURAS. Iš tų pačių pinigų.
LILIJOMAS (sutrikęs, susinervinęs). Tai koks tada bankas?
FIČURAS. Bus šešiolika tūkstančių. Taigi aštuoni tūkstančiai mano, o kiti aštuoni – bankas.
LILIJOMAS. Gerai.
FIČURAS. Kam geriau seksis, tas daugiau ir turės. (Duoda kortą)
LILIJOMAS. Šimtas kronų. (Fičuras duoda kortą) Pakaks.
FIČURAS (rodo savo kortas). Dvidešimt vienas. (Greitai maišo kortas)
LILIJOMAS (susijaudinęs; pasispirdamas slenkasi pabėgiais arčiau Fičuro). Dvigubai arba nieko.
FIČURAS (duoda kortą). Dvigubai arba nieko.
LILIJOMAS. Dar vieną. (Gauna kortą) Pakaks.
FIČURAS. Dvidešimt vienas. (Parodo kortas ir greitai jas maišo)
LILIJOMAS (persigandęs). O tu... nesukčiauji?
FIČURAS. Kaipgi tu taip? Argi aš panašus į sukčių? (Duoda kortą Lilijomui)
LILIJOMAS (susinervinęs grįžteli atgal). Tūkstantis.
FIČURAS (šaltai). Kronų.
LILIJOMAS. Kronų. (Gauna kortą). Dar vieną. (Gauna dar vieną kortą) Pralošiau!
Lilijomas labai susinervinęs – tokie būna pradedantys kortuotojai, kai smarkiai prasilošia.
Lilijomas lošia skubomis, sutrikęs, neapgalvotai; iš pažiūros matyti, kad jam terūpi viena – atsilošti.
FIČURAS. Mano jau tūkstantis du šimtai.
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LILIJOMAS. Dvigubai arba nieko. (Susinervinęs. Gauna kortą) Dar vieną. (Vėl gauna kortą) Dar
vieną. (Trenkia į žemę kortas)
FIČURAS (skaičiuoja numestų ant žemės kortų akis). Dešimt... keturiolika... dvidešimt trys. Mano
jau du tūkstančiai keturi šimtai.
LILIJOMAS. O toliau?...
FIČURAS (ištraukia iš malkos kortą ir paduoda Lilijomui). Štai raudonas tūzas. Gali dvigubinti.
LILIJOMAS (godžiai). Gerai. Dar vieną. (Gauna kortą). Pakaks.
FIČURAS (parodo savo kortas). Devyniolika.
LILIJOMAS. Vėl išlošei. (Vos nemaldaudamas) Duok dar kartą tūzą. Žalią tūzą duok. (Gauna
prašomą kortą) Dvigubai arba nieko.
FIČURAS (šaltai). Neišeina.
LILIJOMAS. Kodėl?
FIČURAS. Praloši – nesusimokėsi. Būtų devyni tūkstančiai šeši šimtai, o tu turi tik aštuonis
tūkstančius.
LILIJOMAS (labai susinervinęs). Tai tada... žinai, tai kiaulystė.
FIČURAS. Nori – eik su trim tūkstančiais dviem šimtais.
LILIJOMAS (godžiai). Tegu bus taip – trys tūkstančiai du šimtai. (Gauna kortą) Pakaks.
FIČURAS. Aš irgi pradedu tūzu. Tik dabar lošiu atversdamas kortas. (Lilijomas irgi pasilenkia ir
sykiu žiūri) Dvidešimt vienas. (Ūmai susigrūda kortas į kišenę)
Pauzė.
LILIJOMAS. Dabar... kai viską viską prapyliau, tai dabar pasakysiu... tu paskutinis... tu
paskutinis...
Tuo metu dešinėje pasirodo Linzmanas – keturiasdešimties ar keturiasdešimt dvejų metų galingas
plačiapetis žydas su raudona barzda, jam prie šono odinis krepšys. Fičuras krenkšteli – duoda
ženklą, tada pabėgėja tarp Linzmano ir pylimo į dešinę, sėlina Linzmanui už nugaros, seka jį.
Lilijomas stovi pastiręs per du tris žingsnius nuo pabėgių krūvelės – į ten atsitraukė atbulas, kai
Fičuras susibruko į kišenę kortas. Stovi tiesiai prieš Linzmaną.
LILIJOMAS (tirtėdamas visu kūnu). La... labas vakaras. Atsiprašau, kiek dabar laiko?
Fičuras netaręs nė žodžio šoka ant Linzmano su nedideliu peiliu dešinėje, bet Linzmanas kairiąja
ranka griebia Fičuro dešinę per riešą, pasuka tą ranką ir ūmai parklupdo Fičurą ant žemės.
Staigiai dešine ranka čiumpa už švarko kišenės, neskubėdamas išsitraukia brauningą, lėtai, ramiai
pakelia jį į orą ir nusitaiko Lilijomui į krūtinę. Lilijomas už dviejų žingsnių nuo ginklo.
Ilga pauzė.
LINZMANAS (kuo natūraliausiu balsu). Be penkių pusė septynių.
Pauzė.
LINZMANAS (pašaipiai žiūri į Fičurą). Tai taip – sugriebiau peilį laikančią tavo leteną. Gerai dar,
kad neperėmei jo į kitą ranką.
Pauzė.
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LINZMANAS (nužvelgia tai vieną, tai kitą). Nieko sau paukštyčiai. (Fičurui) Gyvas išplaukiau –
tau tikrai sekasi prasčiau nei Rotšildui. (Lilijomui) Bent sumirksėsi – kiaurai perversiu dviem
kulkom. Pasižiūrėk į vamzdį, brolau. Užtaisytas, tikrai užtaisytas.
FIČURAS. Paleiskite, nieko jums nepadariau.
LINZMANAS (šaipydamasis purto Fičurui ranką – ji tebelaiko peilį). O čia kas? Ak, šit kaip, jau
žinau. Tau pasakė – aš turiu kišenėj obuolį. Ak, tai tu sumanei jį nulupti. Dabar jau žinosiu.
Atsiprašau, suklydau. Pardon.
LILIJOMAS. Bet aš... aš...
LINZMANAS. Irgi žinau, vyruti. Kur nežinosi? Kiek dabar laiko? Na taip. Be penkių pusė
septynių.
FIČURAS. Paleiskite mus, maloningasis pone. Nieko jums nepadarėme.
LINZMANAS. Pirmas dalykas, vyruti, – aš joks maloningasis ponas. Antras dalykas – už tokią
pinigų krūvą galėjai pavadinti mane ir jūsų prakilnybe. O trečias dalykas: laižykis nesilaižęs – prie
manęs neprisilaižysi.
LILIJOMAS. Bet aš tai nieko nedariau.
LINZMANAS. Nagi atsigręžk atgal, brolyti. Gręžkis gręžkis. Ir žiūrėk atsigręžęs, tik nemėgink
sprukti – išsyk nudėsiu. (Lilijomas lėtai pasuka galvą) Tai kas ten taip greit atskuodžia?
LILIJOMAS (žiūri į Linzmaną). Policininkai.
LINZMANAS (Fičurui). Bandysi ištraukti ranką – taip ir žinok... (Lilijomui šleikščiai saldžiu
balsu) O kiek tų policininkų?
LILIJOMAS (nudyręs akis į žemę). Du.
LINZMANAS. O ant ko užsėdę policininkai?
LILIJOMAS. Ant arklių.
LINZMANAS. Tai kas greitesnis – arklys ar žmogus?
LILIJOMAS. Arklys.
LINZMANAS. Sumanysi sprukti – visai netoli nubėgsi. (Juokiasi) Tikriausi vėplos – dar neregėjau
tokių kvailų užsikepusių žudyti plėšikų. Garbės žodis, neįsivaizduoju, kas galėtų dar daugiau
susimauti. Gerai – turėjau brauningą, o jei nebūčiau turėjęs? Su juo dėdė Linzmanas užspaustų ir
keturis tokius tipelius. Čia dar ne viskas! O ko jūs, galvijai, nepasižiūrėjote, iš kur aš ateinu? Tai iš
kur ateinu? Ogi iš gamyklos. Ėjau į gamyklą – turėjau šešiolika tūkstančių keturis šimtus kronų. O
dabar – nieko neturiu. (Šaukia į anapus pylimo) Ei, policija! Jau atjokite – šitas labai spurda.
Fičuras smarkiai plėštelėjęs ranką ištrūksta iš Linzmano ir dumia kaip žaibas. Linzmanas nusitaiko
į jį, bet tą pačią akimirką Lilijomas užlekia ant pylimo; Linzmanas mato – Lilijomas arčiau jo, tai ir
nusitaiko į jį.
LINZMANAS (šaukia). Kad man nė krust – kulka kiaurai pereis! (Šūkteli policininkams į kairę)
Nulipkite nuo arklių! (Revolveris nutaikytas į Lilijomą, stovintį ant pylimo ir veidu atsigręžusį į
publiką. Kairėje pylimo pusėje išlenda aukštas plačiapetis policininkas – irgi su pistoletu rankoje)
PIRMASIS POLICININKAS. Stok!
LINZMANAS. Na, vyruti, atsiprašau, tai kiek dabar laiko? Dešimt metų, ir ne bet kur, o už grotų!
Dešimt metų zonoj!
LILIJOMAS. Apsieisite ir be manęs.
Linzmanas garsiai juokiasi.
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LILIJOMAS (stovi per tris žingsnius ir nuo policininko, ir nuo Linzmano; veidą atgręžęs į dangų,
garsiai pravirksta ir išsitraukia peilį. Tai pamatęs, policininkas stabteli. Raudodamas Lilijomas
garsiai surinka). Julika... mieliausioji mano... tarnaitė Julija Zeler. (Ūmai pasisuka į šalį, smeigia
peilį sau į krūtinę, susverdėja, suklumpa, ritasi į kitą pylimo pusę, pradingsta iš akių. Iš kairės
ateina antrasis policininkas)
LINZMANAS. Kas čia buvo?
Pirmasis policininkas eina pylimu iki laiptų, pasižiūri žemyn į kitą pylimo pusę. Paskui nueina
žemyn ta puse, kuria nusirito Lilijomas.
Linzmanas su kitu policininku užlekia ant pylimo, žiūri žemyn.
LINZMANAS. Nusidūrė?
PIRMOJO POLICININKO BALSAS. Nusidūrė. Mirtinai.
LINZMANAS (susijaudinęs, antrajam policininkui). Einu, paskambinsiu greitajai.
ANTRASIS POLICININKAS. Paskambinkite iš prieskonių pardavėjo Heizlerio į gamyklą. Ten irgi
yra gydytojas. (Šūkteli kiton pylimo pusėn) Einu, pririšiu arklius prie medžio.
Antrasis policininkas nulipa pylimu ir nueina. Scena tuščia. Pauzė. Sutemo. Per pauzę raudona
signalinė lemputė pati užsidega.
PIRMOJO POLICININKO BALSAS. Klausyk Mihajau!
ANTROJO POLICININKO BALSAS. Ko tau?
PIRMOJO POLICININKO BALSAS. Gal ištraukti jam peilį iš krūtinės?
ANTROJO POLICININKO BALSAS. Netrauk – kraujais apsipils.
Pauzė.
PIRMOJO POLICININKO BALSAS. Klausyk, Mihajau!
ANTRASIS POLICININKAS (ateina iš kairės). Ko tau?
PIRMASIS POLICININKAS (pasirodo ant pylimo). Kiek čia uodų.
ANTRASIS POLICININKAS. Matai kaip.
PIRMASIS POLICININKAS. Neturi cigaro?
ANTRASIS POLICININKAS. Ne.
PIRMASIS POLICININKAS (atsisėda ant medinių laiptų laiptelio, prisidega pypkę; kalba lėtai,
tyliai, liūdnokai). Šit ką pasakysiu, Mihajau: naujoji algų mokėjimo tvarka nieko nedavė – pagal
senąją būčiau daugiau uždirbęs. Algas pakėlė – o aš gaunu mažiau negu buvau gavęs. Tai kaip
tokius dalykus paaiškinti ministeriui? Tai vis kankinuosi. Galuojuosi, kamuojuosi, graužiuosi.
ANTRASIS POLICININKAS. Tokios tokelės!
PIRMASIS POLICININKAS. Tokios jau, tokios.
Iš labai toli ataidi geležinkelio sargo namelio skambutis.
Uždanga.
PENKTAS PAVEIKSLAS
Vėl fotografo ateljė. Tos pačios dienos vakaras. Praėjo pusvalandis nuo ankstesnio paveikslo
veiksmo. Kieme prie užpakalinių durų stoviniuoja susiglaudę Holundernė su sūnumi, Marija ir
Hugas. Julija viena stovi kairėje per keturis penkis žingsnius nuo visų kitų.
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HOLUNDERNĖS SŪNUS (atskubėjęs iš toliau, kiek susijaudinęs pasakoja, kas dedasi). Jau
parveža. Paėmė du odų fabriko darbininkus, tai jie ir parveža su vežimėliu.
HUGAS. O daktaras?
HOLUNDERNĖS SŪNUS. Policininkas skambino į centrą, bus policijos daktaras.
MARIJA. Gal dar atsigaivalios vargšelis.
HOLUNDERNĖS SŪNUS. Žiauriai persidūrė, bet dar gyvas, dar kvėpuoja. Ir kalba, tik patyliukais.
Ilgai gulėjo nekrutėdamas, be sąmonės, bet vežimėlyje atsipeikėjo.
HUGAS. Vežė ir supurtė.
MARIJA. Praleiskim juos...
Žmonės duoda kelią. Du darbininkai atveža Lilijomą vienračiu vežimėliu – jis turi keturias kojas ir
maždaug tokio aukščio kaip lova. Vežimėlį pastato kairėje, užpakaly, prie apspurusios kanapos –
Lilijomo galva kairėje, kojos dešinėje; darbininkai eina pro stovinčią netoli durų grupelę ir visai
išeina. Julija stovi scenoje šalia vežimėlio ir nekrutėdama žiūri Lilijomui į veidą. Kiti susijaudinę
būriuojasi prie užpakalinių durų. Įeina pirmasis policininkas.
PIRMASIS POLICININKAS. Jūs jo žmona?
JULIJA. Taip.
PIRMASIS POLICININKAS. Gamyklos daktaras aptvarstė ir liepė nevežti į Roko ligoninę – būtų
neištvėręs. Jam reikia ramybės. Laukite, kol ateis policijos gydytojas. (Pasižiūri į grupelę) Jam
reikia ramybės. (Policininkas išeina, žmonės jam duoda kelią)
Pauzė.
HUGAS (švelniai stumia kitus į šalį). Atsiprašau, išeikim, taip padorumas reikalauja.
Netrukdykime.
MARIJA (Julijai). Julika, ką tu pasakysi?
Julija pasižiūri į Mariją, bet nieko nesako.
MARIJA. Julika, gal galėčiau kuo padėti?
Julija nieko nesako.
MARIJA. Tai susėsime kieme ant suolo.
Hugo paraginti išeina Holundernė su sūnumi, iš paskos – Marija ir Hugas. Julija sėdasi ant
vežimėlio krašto ir žiūri į Lilijomą, o Lilijomas tuo metu paduoda jai ranką. Julija paima jo ranką.
Dar ne visai sutemę, jie gerai matomi.
LILIJOMAS (kilsteli galvą ir kalba iš pradžių patyliukais, o vėliau – labai susijaudinęs,
prieštaravimų nepakenčiančiu balsu). Dabar jau aš, mieloji... kaip tik ir noriu pasakyti... tarsi
restorane pavakarieniavus, kaip žmonės sako... susimokėti. Kad būtų kvit. Kas ten buvo. Viskas bus
pasakyta. Mušiau tave... tik ne iš piktumo... negalėjau žiūrėti į verkiančią... žliumbiančią... o tu
žliumbei dėl manęs... gerai žinau. Ką aš moku... aš tikrai ne daugiabučio namo prižiūrėtojas... ir jau
negrįšiu į karuselę gniaužyti panelių... man jau nusispjaut... tu žinai...
JULIJA. Žinau.
LILIJOMAS. O Hozlingeris... išmano – tegu karuselės savininkė ir plūkiasi su juo... tegu laido
ankstesnius juokelius, nors ir mano sumanytus... gerai – tegu bus gerai... o aš negalėjau uždirbti
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tau... nei butui, nei pietums... žinau – gal tu ir nesuprasi... aš iš tikrųjų kiaulė... o ne daugiabučio
namo prižiūrėtojas... pamaniau – o jei į Ameriką... tu žinai?
JULIJA. Žinau.
LILIJOMAS. O aš... nenoriu atsiprašyti... nė nemanau... jei norėsi, vaikui pasakysi...
JULIJA. Pasakysiu.
LILIJOMAS... vaikui pasakyk – buvau šunsnukis, dar sakyk... jei sumanytumėte... tegu sako...
sakau, pabandysiu, gal, sakau, į Ameriką... tu čia nieko dėta, nė nemanau atsiprašyti... dėl manęs tai
tegu ir policija ateina... gimtų berniukas – tai tuomet... o jei mergaitė, tai... gal jau šį vakarą stosiu
prieš patį Viešpatį Dievą... tai pasakysiu ir jam, miela mano Julika. Kad tik leistų pas jį... kad
nebūtų taip, kaip būna čia, Budapešte... žmogus prisimuša tik iki durininko, aukščiau nė nemėgink...
ateis tekintojas – tai tu... tekėk už jo... patiktų – tai ir eik už jo... o vaikui pasakyk – jo tėvas...
patikės – juk patikės... ar supratai?
JULIJA. Supratau.
LILIJOMAS. Ir dar... mušiau tave... žinai ir tu – buvo mano teisybė... tau nereikėtų prisiminti...
nereikėtų, kad nebūtų ir tavo teisybė... gal taip sakyk: tegu bus Lilijomo teisybė... man tai visai tas
pats... teisybė niekam nepriklauso... visi tik nosį riečia... o nieko neišmano...
JULIJA. Neišmano.
LILIJOMAS. Paimk mano ranką.
JULIJA. Kad jau paėmiau.
LILIJOMAS. Tai stipriau suspausk. Šitaip. Dabar jau Lilijomas pasakys tau... sudie. (Pauzė). Tu
irgi man gražiai atsakyk.
JULIJA. Sudie.
Julija pakelia ranką, Lilijomas tyliai susmunka ir miršta. Pauzė. Julija paleidžia jo ranką. Pro
užpakalines duris įeina daktaras su pirmuoju policininku.
DAKTARAS. Labas vakaras. Jūs jo žmona?
JULIJA. Taip, prašom.
Paskui daktarą ir policininką patyliukais įeina Marija, Hugas, Holundernė su sūnumi, Muškatnė,
visi sustoja prie durų per pagarbų atstumą.
DAKTARAS (pasilenkia prie Lilijomo ir apžiūri jį). Prašyčiau žvakę!
Julija atneša iš būdos uždegtą žvakę.
DAKTARAS (prie žvakės šviesos apžiūri Lilijomą ir staiga pasitraukia nuo jo). Turite rašalo ir
plunksną?
HUGAS (paslaugiai paduoda parkerį). Prašom parkerį.
DAKTARAS (išsiima iš kišenės blanką ir kalba rašydamas ant tenai esančio stalelio prie žvakės).
Vargšė moteriškė – pasimirė jūsų vyras... šitai turiu jums pranešti... tegu padeda jums gerasis
Dievas... Štai čia palieku dokumentą – jo reikės, kai ateis žmonės iš Karališkojo teismo medicinos
instituto... dabar duosiu pavedimą, kad išvežtų. (Pasikelia) Prašyčiau rankšluostį ir muilo.
POLICININKAS. Viskas parengta, prašom. (Rodo į užpakalines duris)
DAKTARAS. Sudie, ponia.
JULIJA. Bučiuoju ranką.
Daktaras išeina su policininku, visi kiti lėtai eina arčiau Julijos.
MARIJA. Ak, Julika... tegu Dievas duoda amžinatilsiui tavo vyrui dangaus karalystę... tik nesupyk
ant manęs – dabar jau ir tau palengvės.
HOLUNDERNĖ. Jai, vargšelei, jau palengvėjo, tikrai palengvėjo.
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MARIJA. Ką tu pasakysi, Julika... sakau, tau geriau bus... tu dar jauna... atsiras koks prakutęs
žmogus... ar teisybę sakau?
HUGAS. Teisybę sako.
MARIJA. Pati pasakyk, Julika, ar teisybę sakau.
JULIJA. Teisybę, sakai, Marika, tu labai gera.
HOLUNDERNĖS SŪNUS. Jau ir atsirado tasai prakutęs žmogus, taigi tekintojas, dabar jau išklosiu
visą teisybę... kasdien prašo ką nors pasakyti... sykiais tą, o sykiais kita... teiraujasi, kaip jūs...
MARIJA. Našlys, du vaikus turi.
HOLUNDERNĖ. Jam, vargšeliui, geriau, jums irgi geriau. Nebuvo jis geras žmogus.
MARIJA. Nebuvo geras, ar ne, Hugai?
HUGAS. Nebuvo, ponia, aš irgi pritarsiu, – tikrai nebuvo. Geras žmogus moterų nemuša.
MARIJA. Tai mano teisybė? Tu pati, Julika, pasakyk, ar mano teisybė.
JULIJA. Tavo teisybė, Marika.
HOLUNDERNĖS SŪNUS. Jūs dabar laiminga, ar ne?
HOLUNDERNĖ. Jam geriau ir jums geriau.
HUGAS. Sakyčiau, vėl atgavo laisvę. Kiek jums metų?
JULIJA. Aštuoniolika.
HUGAS. Tiktai? Dar visai vaikas. Teisybę sakau?
JULIJA. Teisybę, Hugai. Jūs labai geras.
HOLUNDERNĖS SŪNUS. Tikriausiai, laimė, ar ne?
JULIJA. Taip.
HOLUNDERNĖS SŪNUS. Tikriausia nelaimė – iki pat šiolei. Būtų badą kentę, jei mano mama
nebūtų jų įsileidusi į šitą štai laukiamąjį. Ruduo ant nosies, netrukus ir žiema ateis – būtų neištvėrę
speigų tokiam mediniam namely. Argi ne taip?
MARIJA. Taip, žinoma. Būtų sustirę kaip paukščiukai. Ar ne taip, Julika?
JULIJA. Taip, Marika.
MARIJA. Po metų jis bus jau buvęs nebuvęs. Ar ne taip?
JULIJA. Taip, Marika.
HUGAS. Jei ko reikėtų – tuojau atskubėtume. Dabar jau eisim, o rytoj būsime iš pat ryto. Eikš,
Marija. Sudie. (Spaudžia Julijai ranką)
JULIJA. Sudie.
MARIJA (verkdama apkabina Juliją). Didelė laimė tau, Julika, aš ir sakau – didelė laimė.
JULIJA. Neverk, Marika.
Hugas su Marija išeina.
HOLUNDERNĖ. Padarysiu jums kavos – iki šiol dar nesate nieko burnoje turėjusi. Tada ir užeisite
į namą. Kol gersite, mano sūnus pabus čia.
Holundernė su sūnumi išeina. Lieka tik Muškatnė. Ji prieina prie Julijos.
MUŠKATNĖ. Neminėkite bloguoju, jei pasižiūrėsiu į jį.
JULIJA. Tarnavo jūsų karuselėj.
Muškatnė apžiūri Lilijomą.
MUŠKATNĖ (atsigręžusi į Juliją). Dabar jau galėtumėte susitaikyti su manim, ponia.
JULIJA. Kad nepykstu ant jūsų, ponia.
MUŠKATNĖ. O vis dėlto... galėtume susitaikyti.
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JULIJA (pakeltu monotonišku labai energingu balsu, beveik triumfuodama, nė kiek nenuleisdama
pakelto tono). Nesitaikysiu.
MUŠKATNĖ. Tai aš susitaikysiu su jumis, ponia. Visi ūdijo jį vargšelį, tik mes dviese ne. Jūs irgi
nepasakytumėte – jis buvo blogas.
JULIJA (dar labiau pakeltu balsu, persmelktu kartaus triumfo, ir vėl nė kiek nenuleisdama tono). O
aš pasakysiu.
MUŠKATNĖ. Atleidžiu jums, ponia. Ir mane jis mušė. Tiek jau to. Aš viską užmiršau.
JULIJA (ir toliau atsakinėja šaltai, nė nepažvelgia į Muškatnę. Kalba trumpai, kapotai). Galite.
MUŠKATNĖ. Jei galėčiau kuo padėti...
JULIJA. Nereikia.
MUŠKATNĖ. Skolinga jam dvi kronas.
JULIJA. Galėjote jam ir atiduoti.
MUŠKATNĖ. Pamaniau – numirė vargšelis, o jūs, ponia, šiaip ar taip, esate su juo susijusi.
JULIJA. Nesu susijusi.
MUŠKATNĖ. Tegu bus taip. Įkyrėti nenorėjau, pasilikau vien todėl, kad mes tik dviese pasauly jį
mylėjom, tai ir toliau galėtume laikytis kartu.
JULIJA. Nesilaikysiu kartu su jumis, ponia.
MUŠKATNĖ. Tai ir nemylėjote jo taip kaip aš.
JULIJA. Ne.
MUŠKATNĖ. Aš labiau mylėjau.
JULIJA. Labiau.
MUŠKATNĖ. Tai sudie.
JULIJA. Sudie.
Muškatnė išeina. Julija pastato staliuką su žvake lilijomui prie galvos ir atsisėda ant vežimėlio
krašto, žiūri Lilijomui į veidą.
JULIJA (meiliu, karštu, nuoširdžiu balsu)... o tu miegok, Lilijomai... kitiems tu niekada nerūpėjai...
tai moteriai irgi ne kažin kiek, o kitiems – nė to tiek. Dar niekada nesu tau sakiusi... tik dabar
pasakysiu... pasisakysiu... senas, bjaurus, akiplėšiškas žmogau... bjaurus, žiaurus, šiurkštus,
mieliausias, brangiausias... niekas, visai niekas nesuko sau galvos dėl vargšės tarnaitės... nė tau
nesakysiu... nesakysiu, ką manau iš tikrųjų, – dar pasijuoksi iš manęs... o dabar pasiklausyk savo
Julikos... (Nuoširdžiu, mielu, panašiu į motinos švelniai priekaištaujančiu, bet viską atleidžiančiu
balsu) Negražu, kad mušei mane, sudavei į krūtinę... per galvą trinktelėjai... užplėšei per veidą...
vieną palikai Juliką... bjauriai pasielgei, tikrai negražu... bet dabar jau tu miegok, Lilijomai...
šiurkštus, bjaurus apgavike... aš tave labai labai... tiek jau to, tegu bus taip... akys dega iš gėdos, bet
ką gi – sakiau ir pasakiau... o juk tu ir taip žinojai... akys dega iš gėdos... o tu miegok, Lilijomai...
Atsikelia, eina į būdą kairėje, uždaro duris, vėl atidaro, grįžta į sceną rankoje laikydama Bibliją.
Sėda prie žvakės ir skaito Bibliją, bet taip tyliai, kad neįmanoma išskirti žodžių, tik iš balso
gaudimo galima suprasti, kad skiemenuoja kaip vaikas.
TEKINTOJAS (pasirodo duryse, už nugaros, vos įmanoma jį įžiūrėti). Ponia!
JULIJA (neišsigąsta tekintojo balso). Kas ten? Kas atėjo?
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TEKINTOJAS (labai tyliai). Tekintojas.
JULIJA. Ką pasakysite, tekintojau?
TEKINTOJAS. Jei reikėtų ką padėti... Ar galėčiau čia pasilikti?
JULIJA (su dėkingumu, šiltai, bet griežtai). Ne, tekintojau.
TEKINTOJAS. Rytoj irgi neateiti?
JULIJA. Rytoj irgi.
TEKINTOJAS. Ponia, nė kiek nepykstu ant jūsų. Aš jau nejaunas, du vaikus turiu ir užeiti tik šiaip
sau... kitą kartą užeičiau – irgi būčiau nereikalingas?
JULIJA. Irgi būtumėte nereikalingas.
TEKINTOJAS. Tai sudie.
JULIJA. Sudie.
Julija skaito toliau. Ateina Fičuras; jis sėlina kaip šuva, pritykina prie vežimėlio ir įsispokso į
Lilijomą, net linkteli jam galva; Julija liaujasi skaičiusi. Tai pamatęs, Fičuras išsigąsta, nusėlina
pro vežimėlį į dešinę, atsisėda ir graužia nagus. Julija atsistoja. Fičuras irgi atsistoja ir
persigandęs spokso į Juliją, o ji žiūri į Fičurą įsmeigusi veriantį žvilgsnį. Fičuras sliūkina prie
užpakalinių durų.
FIČURAS (nuo užpakalinių durų, labai baugščiai, prislėgtu balsu, tylutėliai). Senoji fotografė sakė
– kavos jau padarė, galėtumėte eiti.
Julija išeina pro užpakalines duris, nuo jų slenksčio Fičuras pagarbiai pasitraukia. Prie durų
Fičuras pasistiebęs ant galų pirštų; dar kartą pasižiūri į Lilijomą ir pradingsta.
Dabar jau negyvėlis lieka vienas, labai tylu. Po trumputės pauzės ūmai iš aukštybių, iš labai aukštai
suskamba dvidešimt keturių pirmųjų smuikų unisonu griežiamas šventiškas dangiškos melodijos
fragmentas – jis prasideda nuo žemiausio tono. Kai to fragmento lieka keturi penki paskutiniai
taktai, nepermatomoje tamsoje prie užpakalinių durų pasirodo du dailūs aukšti vyrai juodais
drabužiais, su storomis lazdomis, juodomis minkštomis skrybėlėmis, juodomis pirštinėmis; jų veidai
be ūsų, marmuro baltumo, rimti ir nepikti. Įeina lėtai, vienas sustoja prie pat vežimėlio, o kitas –
nuo jo per žingsnį dešinėje. Pamažėle iš viršaus jų veidus apšviečia švelni šviesiai violetinė šviesa.
PIRMASIS (Lilijomui). Kelkitės ir eime.
ANTRASIS (nepiktai). Policija.
PIRMASIS (truputį garsiau, bet iki frazės pabaigos romiu, minkštu, tyliu, žemu balsu). Girdite:
kelkitės! Negirdėjote?
ANTRASIS. Policija.
PIRMASIS (paliečia Lilijomui petį, pasilenkia arčiau). Kelkitės ir eime.
Lilijomas lėtai, iškilmingai sėdasi guolyje.
ANTRASIS. Eikite.
PIRMASIS. Tai manote – viskas savaime susitvarkys.
ANTRASIS (pakeltu balsu, iškilmingai, bet griežtai). Pats nusidūrėte, sustabdėte plakančią savo
širdį, palikote vienui vieną moterį – ir dar besilaukiančią.
PIRMASIS. Būtų tikrai lengva.
ANTRASIS. Jei viskas savaime susitvarkytų.
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PIRMASIS. Eime, turėsite už viską atsiskaityti. (Abu nulenkia galvas ir nuleidžia akis, patyliukais)
Mes – Viešpaties detektyvai.
Lilijomas keliasi iš guolio labai iškilmingai, jo veidas pakeltas aukštyn, jam labai palengvėję.
PIRMASIS. Eisite su mumis. Turėsite atsiskaityti.
ANTRASIS. Eisime.
PIRMASIS. Antraip būtų labai lengva būti žmogumi.
ANTRASIS (tyliai). Eisime.
Lilijomas eina priekyje, žengia du tris žingsnius, tada sustoja, pasižiūri į detektyvus, atsidūsta.
PIRMASIS. Viskas taip lengvai nepasibaigs. Jau ir dabar tenai žino, kas jūs toks. Prisimena jus iš
veido. Žino, ką ir kur kada pasakėte. Ir ką padarėte. Žino, koks buvo jūsų žvilgsnis, balsas, rankos
paspaudimas. Kaip aidėjo jūsų žingsniai. Kol yra tokių, viską apie žmogų prisimenančių, tam
žmogui reikia daug ką sutvarkyti. Sūnau mielas, tu nežinojai tokio paprasto dalyko: žmogus miršta
tik tada, kai visi jį pamiršta.
ANTRASIS (labai tyliai). Eisime.
Vėl aukštybėse suskamba ankstesnės melodijos fragmentas, visi trys lėtai eina – priekyje Lilijomas,
jam iš paskos abu detektyvai. Jie pradingsta, scena lieka visiškai tuščia ir visai tamsi, dega tiktai
žvakė, o dangiška muzika vis labiau tolsta sykiu su detektyvais – tarsi lydėtų juos, išėjusius į kelią.
Jiems nuėjus, muzika, tilsta, bet nuskamba iki galo tai, kas buvo griežiama iš pradžių. Po paskutinio
akordo akimirką tyla, paskui staiga nusileidžia
uždanga.
ŠEŠTAS PAVEIKSLAS
Aname pasaulyje. Baltas kanceliarijos kambarys su nušiurusiu rašomuoju stalu. Scenos gilumoje
suolas, per vidurį durys. Ten ir didelis langas – pro jį matyti rožinėje šviesoje kamuoliais virstančių
debesų jūra. Dešinėje iš priekio geležinės durys su grotuotu langeliu. Kairėje priekyje durys.
Viršum užpakalinių durų varpelis. Ant suolo sėdi du vyrai – vienas poniškai apsitaisęs, kitas
apspuręs. Iš labai toli ataidi angelo trimitavimas. Lėtu tempu griežiama melodija „Ir ateina
mentas, mentas, mentas.“ Matyti, kaip pro kitą lango pusę praeina Lilijomas, o jam iš paskos – du
detektyvai. Skambina, varpelis siūbuojasi virš durų. Iš dešinės ateina policininkas su ilga balta
barzda, plikas. Apsitaisęs įprasta Budapešto policininko uniforma. Rankoje pusmetrio ilgumo
raktas. Eina prie durų užpakaly, atidaro jas, be žodžių sveikinasi su detektyvais ir vėl uždaro duris.
Lilijomas apsidairo.
PIRMASIS DETEKTYVAS (senajam policininkui). Prašom pranešti ponui raštvedžiui.
SENASIS POLICININKAS. Ponas raštvedys tuoj ateis. Štai šitie du jau seniau laukia. Prašom sėsti.
(Eina į kairę)
LILIJOMAS. Tai ką, atėjom?
ANTRASIS DETEKTYVAS. Atėjom, sūnau.
LILIJOMAS. Čia policija?
PIRMASIS DETEKTYVAS. Taip, sūnau.
LILIJOMAS. Ar galėčiau paklausti, ką aš čia veiksiu?
PIRMASIS DETEKTYVAS. Atsiskaitysi už viską, sūnau. Sėsk ant suolo.
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Lilijomas sėda šalia kitų dviejų vyrų. Detektyvai stovi prie rašomojo stalo.
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS (tyliai). Irgi savižudis?
LILIJOMAS. Irgi.
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS (rodo į apspurėlį). Jis irgi.
APSPURĖLIS. Ištvanas Kadaras.
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS. Daktaras Reichas.
Lilijomas nužvelgia juos.
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS. O jūs? Kas jūs toks?
LILIJOMAS (atžagariai). Nekaišiokite nosies kur nereikia.
Poniškai apsitaisęs vyras susižvalgo su apspurėliu.
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS. Aš tai dėl nepakeliamų skolų. O jūs?
LILIJOMAS. Peiliu.
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS (traukdamasis į šalį). Revolveriu geriau.
LILIJOMAS. Neturėjau pinigų revolveriui.
ANTRASIS DETEKTYVAS. Nutilkite!
Iš kairės ateina raštvedys – uniformuotas, be kepurės. Su ilga balta barzda, plikas, o tie plaukai,
kurie dar iš šonų nenuplikę, sniego baltumo. Jam iš paskos sugrįžta policininkas ir atsisėda ant
suolo. Raštvedys varto popierius. Kai jis įėjo, visi atsistojo.
RAŠTVEDYS. Sėskite.
Visi sėdasi.
SENASIS POLICININKAS. Drįstu nuolankiai pranešti ponui raštvedžiui, kad šitie du užsiliko nuo
vakar.
RAŠTVEDYS. Numeris 16472.
PIRMASIS DETEKTYVAS (pasižiūri į užrašų knygutę). 16472. (Sako poniškai apsitaisiusiam)
Atsistokite.
Poniškai apsitaisęs vyras atsistoja.
RAŠTVEDYS. Pavardė?
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS. Daktaras Reichas.
RAŠTVEDYS. Amžius?
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS. Keturiasdešimt dveji metai.
RAŠTVEDYS. Kuo nusižudėte?
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS. Revolveriu.
RAŠTVEDYS. Brauningu? Klementu?
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS. Ne. Webly Scott.
Raštvedys užrašo.
RAŠTVEDYS. Ką gera nuveikėte, kai gyvenote žemėje?
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS (pradeda labai iš tolo). Aš, pasakysiu jums, buvau advokatas...
RAŠTVEDYS (atsikosti ir pamoja, kad nutiltų). Čia niekam nerūpi tokie dalykai. Svarbiausia šit
kas: ar norėtumėte grįžti į žemę dar prieš saulei patekant? Pranešu, kad jūs turite tokią teisę. Ar
supratote?
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS. Supratau.
RAŠTVEDYS. Kas miršta savo mirtimi, tas daugiausia būna viskuo pasirūpinęs. O kas savavališkai
pabaigia gyvenimą, tas per didelį skubėjimą ir jaudulį vis ką nors pamiršta. Gal ir jūs norėtumėte
tenai dar ką pasakyti ar padaryti?
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PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS. Mano skolos...
RAŠTVEDYS. Niekam čia jos nerūpi. Čionai svarbūs visai kiti dalykai. Sakykim, jūsų siela...
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS. Tai prašyčiau... tada aš, žinote... naktį ištrūkau iš namų, o mano
sūnelis Oskaras buvo įmigęs. Bijojau pažadinti, tai ir neatsisveikinau. Norėjau pabučiuoti, bet
neišdrįsau. Vis ta baimė prižadinti.
RAŠTVEDYS (antrajam detektyvui). Daktaras Reichas sugrįš ir pabučiuos savo sūnelį Oskarą.
Galite eiti.
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS. Tai aš grįšiu su šituo štai ponu?
ANTRASIS DETEKTYVAS. Taip.
PONIŠKAI APSITAISĘS VYRAS. Labai ačiū. (Nusilenkia ir su antruoju detektyvu išeina pro
užpakalines duris)
RAŠTVEDYS (užrašo, o jau tada). 16473.
PIRMASIS DETEKTYVAS (pasižiūri į užrašų knygutę). 16473. (Lilijomui) Atsistok.
LILIJOMAS. Daktarui Reichui sakėte: atsistokite. O man: atsistok. (Atsistoja)
RAŠTVEDYS. Vardas?
LILIJOMAS. Lilijomas.
RAŠTVEDYS. Tai pravardė?
LILIJOMAS. Taip.
RAŠTVEDYS. Koks tikrasis vardas?
LILIJOMAS. Endrė.
RAŠTVEDYS. O pavardė?
LILIJOMAS. Zãvodskis. Pagal motiną.
RAŠTVEDYS. Ką gera nuveikėte žemėje?
Lilijomas tyli.
RAŠTVEDYS. Ko nusižudėte?
Lilijomas tyli.
RAŠTVEDYS (detektyvui). Paimkite jo peilį.
Detektyvas paima virtuvinį Lilijomo peilį.
RAŠTVEDYS. Grįšite į žemę – tada ir atgausite savo daiktus.
LILIJOMAS. Grįšiu į žemę?
RAŠTVEDYS. Atsakykite tada, kai jus klausia.
LILIJOMAS. Atsiprašau, nieko neatsakiau, – tai aš pats klausiau.
RAŠTVEDYS. Čia niekas nieko neklausinėja. Tik atsakinėja. Endre Zãvodski! Pirmiausias dalykas:
tai ar norėtumėte dar ką nors nuveikti žemėje? Grįžti, jei ko nesuspėjote...
LILIJOMAS. Grįžęs neturėčiau ką daryti.
RAŠTVEDYS. Na, ir žmogus! Nepaliko nieko, ką sapne...
LILIJOMAS. Atėjau – ir viskas. Ko man grįžti?
RAŠTVEDYS (užrašo). Nepasinaudojo savo teise.
Lilijomas eina prie suolo.
RAŠTVEDYS. Kur jūs? Atsakykite į mano klausimus. Ar suvokiate, kad žmoną palikote be jokios
atramos ir be duonos kąsnio?
LILIJOMAS. Suvokiu.
RAŠTVEDYS. Dėl to nesigailite?
LILIJOMAS. Ne.
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RAŠTVEDYS. O ar žinote, kad jūsų žmona laukiasi ir kad po šešių mėnesių pagimdys kūdikį?
LILIJOMAS. Žinau.
RAŠTVEDYS. Palikote be paramos, be duonos kąsnio. Ir nė kiek negaila?
LILIJOMAS. Aš čia, ir kitaip jau nebus.
RAŠTVEDYS. Nederėtų priešgyniauti – jus kiaurai matau, tarsi būtumėte stiklo gabalas.
LILIJOMAS. Tai ko klausinėjate? Ko neleidžiate ilsėtis?
RAŠTVEDYS. Atėjote apsivalyti ir pasitaisyti. Kad atsiminimai apie gyvenimą žemėje būtų gražūs.
LILIJOMAS. Leiskite man išsimiegoti.
RAŠTVEDYS. Be reikalo priešgyniaujate – čia viešpatauja begalinė kantrybė. Turime begales
laiko.
LILIJOMAS. Norėčiau paklausti tik vieno. Prašyčiau man pasakyti... maloningasis pone... tas
kūdikis... tas... bus berniukas ar mergaitė?
RAŠTVEDYS. Pats pamatysite.
LILIJOMAS. Pats pamatysiu?
RAŠTVEDYS. Tada jau bus didelis vaikas. Bet apie viską iš eilės.
LILIJOMAS. Pamatysiu savo vaiką?
RAŠTVEDYS. Kartoju klausimą. Tai ar gailitės, kad palikote moterį su vaiku likimo valiai, kad
buvote netikęs vyras ir prastas tėvas?
LILIJOMAS. Netikęs vyras?
RAŠTVEDYS. Taigi.
LILIJOMAS. Ir prastas tėvas?
RAŠTVEDYS. Taigi.
LILIJOMAS. Jokio darbo nemokėjau... negalėjau žiūrėti, kaip Julika vis... vis...
RAŠTVEDYS. Ko dabar gėdijatės pasakyti? (Garsiai) Vis verkė ir verkė. Ko gėdijatės šitų žodžių?
Ir ko gėdijatės, kad ją mylite?
LILIJOMAS (gūžteli pečiais). Nesigėdiju... betgi... tik negalėjau žiūrėti... netikęs buvau, kad
šlykštėjausi grįžti į karuselę?... kad leidausi Fičuro įkalbinėjamas?... ir kad ūmai užgriuvo visi... ir
policija... ir žydas su brauningu... o aš stovėjau ir nieko nedariau... jau buvau kortomis prapylęs
visus pinigus... vis tiek būtų pasodinę... (Agresyviai) Buvau netikęs, kad nėjau vogti? Tai turėjau
vagiliauti dėl Julikos?
RAŠTVEDYS. Tikrai taip, brolau.
Pauzė.
LILIJOMAS (apstubęs). Šito nepamaniau.
RAŠTVEDYS. Daužei tokią mielą švelnią būtybę. Vargšę našlaitę aptalžei tik todėl, kad ji tave
myli. Kam daužei ją?
LILIJOMAS. Kad susikirtom... ji papriekaištavo, aš atsikirtau... o buvo jos teisybė, ir aš neturėjau
ką pasakyti... ir tada... (rodo sau į gerklę) aš ir pasiutau... ir užplėšiau.
RAŠTVEDYS. Gailiesi taip padaręs?
LILIJOMAS. Kai užnešiau per tą ploną jos kakliuką... tai teikitės žinoti... kaip paprastai sakoma...
(žiūri į raštininką).
RAŠTVEDYS (su plunksnakočiu rankoje, pasirengęs rašyti). Tai gailiesi taip pasielgęs?
LILIJOMAS (žiūri buku žvilgsniu). Nė nemanau gailėtis.
RAŠTVEDYS. Tau sunku padėti.
LILIJOMAS. Kad nė nereikia.
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RAŠTVEDYS. Arado gatvėj surado daugiabučio namo prižiūrėtojo vietą... (žiūri į popierius). Kur
tai parašyta?
SENASIS POLICININKAS. Registracijos knygoje, jūsų didenybe.
RAŠTVEDYS (skaito iš didelės knygos). Kambarys, virtuvė, pinigai kas ketvirtį, leidžia laikyti
vištų. Ko neapsiėmei?
LILIJOMAS. Kad aš – ne namo prižiūrėtojas. Daugiabučio namo prižiūrėtojas... ten reikėjo tikro
prižiūrėtojo.
RAŠTVEDYS. Ką darytum, jei taip pasakyčiau: grįžk, Lilijomai, į savo lovą – rytą atsikelsi sveikas
sveikutėlis. Tada eitum namo prižiūrėtoju?
LILIJOMAS. Ne.
RAŠTVEDYS. Kodėl?
LILIJOMAS. Juk... juk aš jau numiriau.
RAŠTVEDYS. Netiesą sakai, sūnau. Tu numirei dėl to, kad myli gležnutę tarnaitę ir savo vaiką.
LILIJOMAS. Ne.
RAŠTVEDYS. Žiūrėk man į akis.
LILIJOMAS (drąsiai žiūri raštvedžiui į akis). Ne.
RAŠTVEDYS (griežtai). Sėsk ant suolo. Šitas niekam tikęs tipelis dar bando mano kantrybę.
16474-asis.
PIRMASIS DETEKTYVAS (pasižiūri į užrašų knygutę). Kadaras.
Apspuręs vyras atsistoja.
RAŠTVEDYS. Dabar atkakote?
APSPURĖLIS. Dabar.
RAŠTVEDYS. Ilgai degėte skaistyklos ugnyje?
APSPURĖLIS. Trylika metų.
RAŠTVEDYS. Detektyve, jūs lydėjote jį?
PIRMASIS DETEKTYVAS. Tikrai taip, aš.
RAŠTVEDYS. Ištvanai Kadarai, jūs praleidote skaistykloje trylika metų. Po to žemėje aplankėte
savo šeimą ir mėginote parodyti, kad pasitaisėte. Ką gera padarėte?
APSPURĖLIS. Parėjau namo – vargšai mano našlaičiai jau gražiai sumigę. Pylė lietus, o namelio
stogas kiauras. Puoliau taisyti stogą, kad tų vargšelių nesulytų. Baldžiausi, tai jie nubudo, labai
persigando. Tada motina atėjo pažiūrėti, ko pravirko vaikai. Ji ir nuramino mažutėlius: nebijokit,
neraudokit – vargšas jūsų tėtis grįžo iš ano pasaulio, tai jis ir baldosi – taiso stogą.
RAŠTVEDYS. Ar teisybę sako, detektyve?
PIRMASIS DETEKTYVAS. Teisybę, jūsų didenybe.
RAŠTVEDYS. Jūs, Kadarai, nudirbote gražų darbą, užtat jūsų laukia dovana. Jūs taip pagirtinai
pasielgėte, kad apie šitą jūsų darbą rašys ir vaikų skaitinių knygose. Vaikai mokysis ir gėrėsis tokiu
darbu. Prašom, Kadarai, pro šitas štai duris (rodo į kairę). Jūsų laukia amžinoji šviesa.
Senasis policininkas labai pagarbiai išleidžia apspurusį vyrą į kairę. Kai jis išeina, už kairėje
pusėje esančių durų plyksteli akinanti šviesa. Durys užsitrenkia už vyro apspurusiais drabužiais –
jis prisidengia akis: plieskia tokia stipri šviesa.
RAŠTVEDYS. Lilijomai.
Lilijomas atsistoja ir eina prie raštvedžio.
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RAŠTVEDYS. Girdėjai?
LILIJOMAS. Girdėjau.
RAŠTVEDYS. Žmogus pakliuvo į čia taip, kaip ir tu. Bet jis apsivalė, pasidarė ramutėlis ir puikiai
pasirodė per išbandymą. Nudirbo stebėtinai gražų darbą.
LILIJOMAS. Užtaisė stogą. Na, ir kas? Stogą užtaisytų kiekvienas stogdengys. Pamėgintų pabūti
balaganininku parke!
RAŠTVEDYS. Lilijomai, rožinėje ugnyje degsi šešiolika metų – kolei užaugs tavo vaikas. Per tiek
laiko išdegs visas tavo pasipūtimas ir atžagarumas. O kai tavo dukrai sueis šešiolika metų...
LILIJOMAS. Mano dukrai?
RAŠTVEDYS. Tavo dukrai.
Lilijomas sužiūra žemyn, užsidengia akis – jau jau pravirks, bet susijuokia garsiai ir liūdnai.
RAŠTVEDYS. Tavo dukrai sueis šešiolika metų – vieną dieną pabūsi žemėje.
LILIJOMAS (nustebęs pakelia akis. Ar aš?
RAŠTVEDYS. Tu, tu. Tikriausiai esi skaitęs eilėraščių ir pasakų apie tai, kaip mirusieji kartais
pareina namo.
LILIJOMAS. Maniau, kad tai pramanai.
RAŠTVEDYS. Pats pamatysi – ir taip būna. Argi nesi girdėjęs tokio dalyko: mirusi motina parėjo
naktį apklostyti našlaičių savo vaikų?
LILIJOMAS. Pats deklamavau tą eilėraštį.
RAŠTVEDYS. Ak, šit kaip. Juk ji padarė tikrai gražų darbą, ar ne?
LILIJOMAS. Gražų, žinoma, gražų.
RAŠTVEDYS. Pats irgi neseniai girdėjai – Ištvanas Kadaras užtaisė saviškiams namo stogą.
LILIJOMAS. Užtaisė. Na, ir kas?
RAŠTVEDYS. Ak, sūnau mano. Visi tie žmonės išdegė rožinėje ugnyje, apsivalė. Tada ir
pasiuntėme juos į žemę – tegu per dieną parodo, kaip jie patobulėjo.
LILIJOMAS. Tai toks išbandymas?
RAŠTVEDYS. Tai toks išbandymas.
LILIJOMAS. Jiems sakė, ką turėtų padaryti?
RAŠTVEDYS. Tikrai ne.
LILIJOMAS. O tai kaip tada?
RAŠTVEDYS. Pats turėsi susiprasti. Dėl to ir apsivalysi čia šešiolika metų. Padarysi savo vaikui ką
nors labai gražaus, labai gero, tada...
LILIJOMAS (liūdnai šyptelėjęs). Tada?
Visi atsistoja ir nulenkia galvas.
RAŠTVEDYS. Tave išves iš čionai. Dabar atsisveikinu – susitiksime po šešiolikos metų. Ateisi į
čia tik sugrįžęs iš žemės. Gerai pagalvok ir sumanyk ką nors labai gražaus. Tavo poelgiai žemėje ir
nulems, kurias duris tada tau atidarysiu. O dabar gali eiti.
Senasis policininkas atidaro kairiąsias duris – pro jas plyksteli balta šviesa. Senasis policininkas
stovi įsitempęs kaip pagal komandą „Ramiai!“ Raštvedys oriai išeina pro tas duris. Jis drąsiai žiūri
į šviesą.
Pauzė.
PIRMASIS DETEKTYVAS (eina prie Lilijomo). Pro šitas, sūnau mano! (Rodo į dešine duris. Pats
eina Lilijomui iš paskos)
LILIJOMAS (senajam policininkui). Labai prašyčiau.
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SENASIS POLICININKAS. Ko norėjote?
LILIJOMAS. O jūs nesupyksite?
SENASIS POLICININKAS. Ko norėjote?
LILIJOMAS (pašnabždomis). Cigaretės.
Pauzė.
SENASIS POLICININKAS (mažumėlę pasvarsto, paskui nepritariamai palinguoja galvą,bet
suranda kišenėje cigaretę, dėl viso pikto apsidairo ir paslapčia kyšteli ją Lilijomui į delną). Imk...
tu, nenaudėli!
Lilijomas užsirūko.
Atsiveria dešiniosios durys, pro jas sušvinta ryški rožinė šviesa. Lilijomas apstulbęs atsistoja tiesiai,
vėl sukanda tarp dantų cigaretę, rankas susibruka į kišenes, susilenkęs atsistoja ant galų pirštų ir
šmurkšteli pro duris į šviesą ir tyliai pagarbiai pasako: Ajajai! Senasis policininkas karišku
žingsniu žengia jam iš paskos.
Uždanga.
SEPTINTAS PAVEIKSLAS
Aptriušęs namelis lentų tvora apjuostame tuščiame žemės sklype. Priešais namelį esančiame
nedideliame sodelyje, aptvertame juosmenį siekiančia tvorele, padengtas pietų stalas dviem.
Giedras pavasario sekmadienis. Antrame plane lentų tvora su dideliais vartais. Anapus lentų tvoros
užmiesčio gatvė, tolumoje laukai. Sodelyje stovi Julija, Luiza, Marija ir Hugas. Šešiolika metų
praėjo po penktojo veiksmo. Hugas vilki įprastą kostiumą, su stora aukso grandinėle, Marija
apsitaisiusi kaip tipiška Terėzvarošo gyventoja, su didele skrybėle.
[Terėzvarošas, Budapešto VII rajonas, – kavinių, kabaretų ir jų savininkų gyvenamasis kvartalas.]
JULIJA. Sakai, nepasiliksite pietauti.
MARIJA. Niekaip, mieloji. Kai Hugas nusipirko Centro kavinę, tai taip ir neišlenda iš jos.
JULIJA. Tu irgi ten sėdi per kiauras dienas?
MARIJA. Prie kasos sėdžiu, mieloji, žvilgčioju į laikraščius ir žiūriu, kaip dirba padavėjai.
JULIJA. O vaikai?
MARIJA. Kaip ir visų moderniškų šeimų – tėvai nemato savo vaikų. Visas tris dukras prižiūri
froilein, o abu sūnus – auklėtojas.
LUIZA. Teta Marija, pasilikite pietauti.
MARIJA. Šiandien niekaip, mažyle, gal kada kitą kartą. Eikite ir jūs, Hugai.
JULIJA. Tai tu Hugui sakai „jūs“?
HUGAS. Taip man labiau patinka, mieloji ponia. Sakėme vienas kitam „tu“ – bardavomės ir
bardavomės. Perėjome į „jūs“ – gyvename tarsi rūmų tarėjai. Bučiuoju rankelę.
JULIJA. Sudie, Hugai.
MARIJA. Bučiuoju, brangioji. (Marija apkabina Juliją) Bučiuoju, mažyle.
LUIZA. Bučiuoju rankas.
Hugas su Marija išeina.
JULIJA. Nešk pietus, dukryte.
Luiza atneša iš namelio sriubą, abi sėda prie stalo.
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LUIZA. Mama, tai jau nebedirbsim džiuto fabrike?
JULIJA. Nebe, dukryte.
LUIZA. O tai kur?
JULIJA. Dėdė Hugas įdarbino mus, dukryte. Eisim į labai didelę kavinių apstatymo įmonę – ten
daro joms visokius reikmenis. Kitos kavinės visko užsisako iš tenai. Siūsime užuolaidas dideliems
dideliausiems langams – tokias siuvinėtas, su aplikacijomis.
LUIZA. Bus geriau nei džiuto fabrike.
JULIJA. Ir darbas švaresnis, ir daugiau uždirbsim. Pasisekė vargšei našlei – tokiai kaip tavo mama.
Abi valgo.
Prie didžiųjų vartų už tvoros pasirodo Lilijomas su dviem detektyvais. Abu tie vyrai pamažėle
nutolsta, pradingsta iš akių, Lilijomas vienas lieka prie vartų. Apsitaisęs tais pačiais drabužiais
kaip ir savo mirties dieną. Pablyškęs, bet nesusenęs. Neskubėdamas įeina ir sustoja prie tvoros.
Julija sėdi prie stalo atgręžusi jam nugarą, o Luiza – veidu į publiką.
LILIJOMAS. Laba diena.
LUIZA. Laba diena.
JULIJA (nė nepažvelgusi į Lilijomą). Ir vėl elgeta. Ko norėjote, pavargėliaujantis žmogau?
LILIJOMAS. Nieko.
JULIJA. Pinigų pačios neturime, pavargėliaujantis žmogau, bet sriubos lėkštė visada atsiras. (Luiza
eina į namelį) Jūs iš toli?
LILIJOMAS. Iš toli.
Julija nė nepasižiūri į jį. Žvilgteli į tą pusę labai atsainiai. Jų žvilgsniai nesusitinka.
JULIJA. Jūs išvargęs?
LILIJOMAS. Labai.
JULIJA. Štai akmuo prie sodelio vartelių, prisėskite, dukra tuoj atneš sriubos.
Luiza atneša Lilijomui sriubos.
LILIJOMAS. Tai jūsų dukra, ponia?
JULIJA. Taip.
LILIJOMAS. Jūs – ponios dukra?
LUIZA. Taip, prašom.
LILIJOMAS. Kokia daili ir sveika. (Į vieną ranką paima sriubos lėkštę, kita čiumpa Luizos ranką,
bet toji ją atitraukia)
LUIZA (eidama prie motinos). Mama...
JULIJA. Ko, dukryte?
LUIZA. Norėjo nučiupti...
JULIJA. Neprasimanyk. Kaipgi jis šitaip? Sėsk ir valgyk.
Moterys valgo. Lilijomas irgi kerta sriubą sėdėdamas ant akmens ir vis dažniau žvilgčioja į moteris.
Sodelyje moterys abejingai kilnoja šaukštus.
LILIJOMAS. Jūs, ponia, dirbate gamykloje?
JULIJA. Taip.
LILIJOMAS. O dukra?
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JULIJA. Irgi.
LILIJOMAS. O... o... mielas jūsų vyras?
Pauzė.
JULIJA. Neturiu vyro. Aš našlė.
LILIJOMAS. Našlė?
JULIJA. Našlė.
LILIJOMAS. O mielas jūsų vyras... amžinatilsį jūsų vyras ar seniai miręs?
Pauzė.
LILIJOMAS. Nesiteikėte man atsakyti. Drįsčiau klausti, ar seniai mirė gerbiamas jūsų vyras.
JULIJA. Seniai.
LILIJOMAS. Nuo ko?
Pauzė.
LUIZA. Niekas nežino nuo ko. Išvažiavo į Ameriką, dirbo ten ir ligoninėje pasimirė vargšelis. Aš
net nesu jo mačiusi.
LILIJOMAS. Išvažiavo į Ameriką?
LUIZA. Taip. Aš dar buvau negimusi.
Lilijomo veidą nušviečia graudus džiaugsmas. Suprato – Julija griebėsi priverstinio melo, kad
dukrai liktų šviesus tėvo atminimas.
LILIJOMAS (virpančiu balsu). Tai išvažiavo į Ameriką?
JULIJA (atsistoja). Girdėjote, kas pasakyta. Ko jūs mus kamantinėjate? Ar tik nepažinojote jo?
LILIJOMAS (padeda lėkštę). Dievai žino... daugybę žmonių pažįstu, gal kartais ir jį pažinojau.
JULIJA. Pažinojote – tai ir palikite jį ramybėje. Trumpai drūtai: išvažiavo į Ameriką ir ten pasimirė.
LILIJOMAS. Tegu bus taip, prašyčiau nesupykti. Visai nenorėjau jus įskaudinti.
Pauzė.
LUIZA. Mano tėtis buvo labai gražus vyras.
JULIJA. Neišpliurpk čia visko.
LUIZA. Nieko tokio nepasakiau.
LILIJOMAS. Tegu vargšė našlaitė pakalba apie savo tėvą.
JULIJA. Gerai jau, gerai.
LUIZA. Mano tėtis turėjo tris baltus kaulinius rutulius. Mokėjo juos taip mėtyti, kad net ketino jį
paimti į teatrą.
JULIJA. Kas tau tai sakė?
LUIZA. Dėdė Hugas.
JULIJA. Koks dėdė Hugas?
LUIZA. Iš Centro kavinės. Hugas Beifeldas.
LILIJOMAS. Tas buvęs nešikas?
JULIJA. Tai jūs visus pažįstate?
LILIJOMAS. Hugas Beifeldas – dar toli gražu ne visi. Daug žmonių pažįstu. Tai kodėl negalėčiau
pažinoti Hugo Beifeldo?
LUIZA. Tai mano tėčio draugas.
JULIJA. Nebuvo jo draugas.
LILIJOMAS. Labai jau griežtai kalbate apie gerbiamą savo vyrą.
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JULIJA. Ajajai, kokia aš negera. Apie gerbiamą savo vyrą kalbu taip, kaip noriu, kitiems čia nėra
ko kaišioti savo nosies. Čia tai jau mano reikalas.
LILIJOMAS. Jūsų reikalas.
LUIZA (Julijai). Gal ir pažinojo mano tėtį.
JULIJA. Eik ir paklausk.
LUIZA (prieina prie Lilijomo, tas atsistoja). Jūs pažinojote mano tėtį?
Lilijomas linkteli – taip, pažinojau.
LUIZA (Julijai). Pažinojo.
JULIJA (atsistoja). Jūs pažinojote Zãvodskį?
LILIJOMAS. Lilijomą? Kur nepažinosi?
LUIZA. Ar tiesa, kad jis buvo labai gražus vyras?
LILIJOMAS. Ne toks jau ir gražus.
LUIZA. Bet tikriausiai geras žmogus...
LILIJOMAS. Ne toks jau ir geras. Kiek prisimenu, apie jį taip kalbėjo: nemenkas sukčius, krėtė
pokštus parke.
LUIZA (nudžiugusi). Pokštus krėtė.
LILIJOMAS. Pokštus krėtė ir dainavo daineles karuselėje.
LUIZA. Dainavo daineles karuselėje?
LILIJOMAS. Mušeika buvo, akiplėša toks, miela dukrele, visus talžė, net ir mielai jūsų mamai
kliuvo.
JULIJA. Netiesa.
LILIJOMAS. Deja, tiesa.
JULIJA. Ir jums negėda taip meluoti vaikui apie jo tėvą? Valgote mūsų sriubą, valgote mūsų duoną,
o mūsų žmogų maišote su dumblais? Nešdinkitės – jūs akiplėša ir melagis.
LILIJOMAS. Atsiprašau, aš...
JULIJA. Neleisiu suklaidinti savo vaiko. Paimk iš jo lėkštę, dukryte, ir tegu eina iš kur atėjęs.
Nebūtų apšepęs pavargėlis – parodyčiau jam, kur kelio galas.
Luiza paima iš Lilijomo lėkštę.
LILIJOMAS. Tai ką – nemušė?
JULIJA. Ne. Niekada. Visuomet buvo man geras.
Pauzė.
LUIZA (pašnabždomis). Tai sakote... pokštus krėtė?
LILIJOMAS. Ir dar kokius pokštus!
JULIJA. Nekalbėk su juo. Tegu eina iš kur atėjęs.
LUIZA. Eikite sau.
Julija sėda už stalo ir valgo.
LILIJOMAS. Panele... turiu kišenėje kortų malką... galėčiau parodyti nuostabiausių triukų...
pamatytumėte – juoktumėtės iki ašarų...
Luiza laiko kairėje rankoje lėkštę, dešinę uždėjusi ant sodo vartelių.
LILIJOMAS. Dar įsileiskite, miela panele, parodyčiau tokių triukų, šitokių triukų.
LUIZA. Apsieisime ir be jūsų triukų. Eikite sau.
LILIJOMAS. Panele, prašyčiau manęs nevaryti... pabūčiau tik akimirką, tik trumpą akimirką... tik
parodyčiau vieną tokį gražų dalykėlį... (Atidaro sodelio vartelius) Panele, atnešiau jums vieną tokį
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dalykėlį. (Apsidairo, ar nemato detektyvai, o jau tada ištraukia iš kišenės į didelę raudoną nosinę
įvyniotą žvaigždę. Nudengia nosinę, parodo žvaigždę – ji spindi)
LUIZA. Kas čia?
LILIJOMAS. Šššš! (Pašnabždomis). Žvaigždė! (Apsidairo, tada brėžia ranka pusratį – tai ženklas,
kad žvaigždė pavogta)
JULIJA. Nieko neimk iš jo. Greičiausiai kur pavogė. Eikite sau.
LUIZA (griežtai). Eikite sau. Nešdinkitės. (Uždaro vartus prieš nosį)
LILIJOMAS (su begaline širdgėla). Panele... miela panele... turiu padaryti arba bent jau parodyti
kokį gražų dalyką...
LUIZA (dešine ranka rodo į gatvę). Vartai ten!
LILIJOMAS. Panele...
LUIZA. Nešdinkitės.
LILIJOMAS. Panele... (ūmai pasižiūri į Luizą, kerta jai per ranką, pasigirsta pliaukštelėjimas)
LUIZA. Mama! (Pastėrusi žiūri į Lilijomą, o jis palūžęs, nuleidęs galvą stovi priešais Luizą. Julija
pakyla ir apstulbusi nužvelgia Lilijomą. Tik dabar pirmą kartą pasižiūri jam į akis)
Ilga pauzė.
JULIJA (lėtai eina prie jų). Kas čia pasidarė?
LUIZA (pašiurpusi ir vis dirsčiodama į Lilijomą). Mama... šitas žmogus... aš jam parodžiau
vartus... o jis kirto man per ranką, šitaip pliaukštelėjo... (pakeltu balsu) bet mama... visai nejutau
smūgio... o šitaip pliaukštelėjo... o aš... tarsi kas būtų pabučiavęs man ranką... mama... (slepiasi už
motinos)
Lilijomas išdidžiai pakelia galvą ir pasižiūri į Juliją.
JULIJA (prislėgtu balsu). Eik, dukryte. Tuojau eik namo. Tučtuojau eik namo.
LUIZA (eina). Mama... tokia karšta ir švelni buvo ta ranka... (verkdama) tarsi nuogą širdį būtų
uždėjęs man ant rankos! (Slepia veidą)
JULIJA. Tučtuojau eik namo.
Luiza lėtai nueina.
JULIJA (žiūri, kol dukra pradingsta, tada lėtai pasisuka į Lilijomą). Jūs sudavėte mano vaikui?
LILIJOMAS. Sudaviau.
JULIJA. Tai jūs... užėjote talžyti mano vaiko?
LILIJOMAS. Užėjau ne talžyti, bet ką gi – sudaviau. O dabar išeisiu.
JULIJA (žiūri į Lilijomą, įdėmiai žiūri, paskui kamuojama skausmingos, baisios nuojautos – tarsi
žmogus, kuris nedrįsta patikėti tuo, ką išvydo). Viešpatie mano, Jėzau Kristau, kas jūs toks?
LILIJOMAS (paprastai). Aš – vargšas pavargėlis, iš toli atėjau. Buvau išalkęs, buvau išvargęs –
gavau sriubos lėkštę ir duonos riekę. Ir sudaviau per ranką jūsų dukrai. Ar pykstate ant manęs?
JULIJA. Viešpatie mano, gerasis Kristau... kas čia dabar darosi... kad aš nė kiek nepykstu ant šito
žmogaus?
Lilijomas eina iki varčios, pasiremia į ją, atgręžęs nugarą publikai.
JULIJA (lėtai eina prie stalo, sėdasi). Luiza!
Luiza ateina iš namo.
JULIJA. Sėsk, dukryte, valgysim.
LUIZA. Jau išėjo?
JULIJA. Jau.
Abi susėda, Luiza nevalgo.
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JULIJA. Ko nevalgai, dukryte?
LUIZA. Mama, kas čia dabar mums pasidarė?
JULIJA. Nieko nepasidarė, dukryte.
Gatvėje pasirodo abu detektyvai. Lilijomas pasuka į kairę ir eina į juos. Nueidamas pasižiūri į
dangų, išskečia pakeltas rankas, tarsi norėtų parodyti: „Dieve brangus, neįstengiau nieko
padaryti!“ Vienas detektyvas numoja ranka tarytum sakydamas: „Šitam tai jau niekas nepadės.“
Detektyvai kraipydami galvas eina Lilijomui iš paskos.
LUIZA. Miela mamyte, ko tu nieko nesakai?
JULIJA. O ką turėčiau sakyti, dukryte? Nieko nenutiko. Susėdome pietauti, ramiai valgėme, ir štai
atėjo tasai elgeta, sušneko apie senus laikus ir aš... prisiminiau tavo tėtį.
LUIZA. Mano tėtį?
JULIJA. Tavo tėtį. Lilijomą.
Pauzė.
LUIZA. Sakyk, mama... ar buvo taip kada: sukerta tau, o tu nieko nejauti?
JULIJA. Buvo, dukryte. Man jau taip yra buvę.
Pauzė.
LUIZA. Ar gali taip būti: trenkia žmogui, smarkiai kerta... o jam nė kiek nesuskausta?
JULIJA. Gali, dukryte... gali. Trenkia žmogui... o jam nė kiek nesuskausta.
Pauzė.
Netoliese ima griežti ryla.
Uždanga.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Versta iš: Molnár Ferenc. LILIOM. Egy csirkefogó élete és halála. Külvárosi legenda hét képben
(1909)
Iš vengrų kalbos vertė Vitas Agurkis
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