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D R U K T E N IS

„A š dažnai galvoju: o jeigu taip pradėjus
iš naujo gyventu ir sąmoningai? Kad vienas
gyvenimas, kuris jau nugyventas, būtų, kaip
sakoma, juodraštis, o kitas — grynraštis! Ta
da kiekvienas iš mūsų, manau, pasistengtų
pirmiausia nekartoti paties savęs, bent jau
sukurtų sau naują gyvenimo aplinką, įsi
rengtų sau tokį butą su gėlėmis, su daugybe
šviesos... Aš turiu žmoną, dvi mergytes, ir
žmona, pasakysiu, dama nesveika ir taip to
liau, ir taip toliau, na, o jeigu galėčiau pra
dėti gyvenimą iš naujo, tai aš nevesčiau...
Ne, nei"
Veršininas
iš Antono Čechovo dramos
„Trys seserys"

V E IK Ė JA I

Kiurmanas. Antuanetė. Registratorius,
Ponia Hubalek.

Senasis

rektorius.

Snarglys, dešimtmetis berniukas.

Kapralas. Motina. Gydytojas. Sesuo A gnesė. Helena, mulatė. Tėvas.
Nuotaka.

Uošviai.

Evangelikų

pastorius.

M e rg ytė

Tomas, sūnus. Pabėgėlis. Profesorius Krolevskis.

per

vestuves.

Baleto mokytojas.

Baleto m okyklos mokinės. Kelneris. Žm ogus iš konstitucijos apsau
gos

tarnybos. Henrikas,

reklamos specialistas.

žmona. Šneideris. Hornacheris, naujasis
Snargleris, prekybos atašė. M arlis

Egonas Stahelis. Jo

rektorius. Pina, kalabrietė.

PIRM A DALIS
Pakyla uždanga: darbo šviesa, matyti visa sce
na, vidury stovi baldai, kurie spektaklio švie
soje sudaro modernų gyvenamąjį kambarį:
dešinėj — rašomasis stalas, kairėj — sofa, fote
lis ir toršeras, sienų nėra. J a u n a m o t e r i s ,
vakarine suknia, sėdi fotelyje ir laukia, ji su
raginiais akiniais. Tyla. Paskui šalimais pasi
girsta išklerusio rojalio garsai: keli taktai, pau
zė, pakartojimas, lyg būtų repetuojama, paskui
vėl tyla,- jaunoji moteris laukia toliau. Pagaliau
įeina v y r i š k i s , nešinas byla, ir eina prie pul
to, kuris stovi priekiniame plane kairėje ir ne
priklauso prie kambario; jis pasideda bylą ant
pulto ir įjungia neoninę šviesą
REGISTRATORIUS. Taigi. (Pasklaido bylą, paskui
pradeda skaityti) „1960 metų gegužės 26 diena. Svečiai.
Vėlus laikas. Kai svečiai pagaliau išėjo, ji sėdėjo sau
kaip sėdėjusi. Ką daryti su nepažįstama moterimi, kuri
neišeina, kuri paprasčiausiai sėdi sau ir tyli antrą va
landą nakties? To neturėjo būti." (Išjungia neoninę
šviesą) Prašom.
Spektaklio šviesa
Lauke balsai, juokas, pagaliau tyla, netrukus
pasirodo K i u r m a n a s , jis švilpiniuoja sau,
kol pamato jaunąją moterį
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ANTUANETĖ. Aš taip pat tuojau išeisiu.
Tyla
KIU RM ANAS (stovi, nežinodamas ką daryli, paskui
pradeda kraustyti nuo stalo bulelius ir stiklus, peleni
nes, paskui vėl stovi, nežinodamas ką daryti). Jums
negera?
ANTUANETĖ. Priešingai. (Pasiima cigaretę) Dar tik
vieną cigaretę. (Laukia, kad Kiurmanas uždegtų, bet tas
neuždega) Jeigu aš netrukdau. (Užsidega cigaretę ir rū
ko) Man labai patiko. Kai kurie buvo labai malonūs,
mano nuomone, labai įdomūs...
Tyla
Turite dar ko nors išgerti?
K IU RM AN AS (eina prie nediduko baro ir pila viskio,
krapštosi ilgai, norėdamas pabrėžti tylą, mandagiai kaip
šeimininkas, kuriam nieko kito nebelieka). Ledų? (Pa
duoda viskį)
ANTUANETĖ. O jūs?
KIURM ANAS. Rytoj man darbas.
ANTUANETĖ. Ką dirbate?
Laikrodis išmuša dvi
KIURM ANAS.
ANTUANETĖ.
KIURM ANAS.
ANTUANETĖ.
KIURM ANAS.
ANTUANETĖ.

Antra valanda.
Jūs dar ko nors laukiat?
Priešingai.
Jūs pavargęs.
Vos ant kojų besilaikau.
Tai ko nesisėdat?

Kiurmanas stovi ir tyli
Greičiau gerti aš negaliu.
Pauzė
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Teisybę sakant, aš tik norėjau dar kartą pasiklausyti
jūsų seno grojančio laikrodžio. Nepaprastai patinka
grojantys laikrodžiai: figūros, kurios visados daro tuos
pačius judesius, kai tik suskamba muzika, ir visados tas
pats valsas, bet vis dėlto kiekvieną kartą įdomu. O
jums ne? (Pamažu išgeria savo stikląJ
KIURMANAS.. Dar vieną viskio?
ANTUANETĖ (užgesina cigaretę). Dabar jau eisiu.
KIURM ANAS. Jūs su automobiliu?
ANTUANETĖ. Ne.
KIURMANAS. Galiu jus pavėžėti?
ANTUANETĖ. Man rodos, jūs pavargęs.
KIURMANAS. Anaiptol.
ANTUANETĖ. Aš irgi ne. (V ė l pasiima cigaretę) Ko
jūs į mane taip žiūrite? Turite dar ugnies? Ko jūs į ma
ne taip žiūrite?
KIU RM ANAS (uždega )ai cigaretę, paskui eina prie
baro ir įsipila sau viskio, stovi atsukęs jai nugarą, laiko
rankoje stiklą, bet negeria). A r jūs ką sakėte?
ANTUANETĖ. Ne.
KIURMANAS. Aš irgi ne.
Tyla. Antuanetė ramiai rūko cigaretę. Kiurmanas žvilgteli į ją, paskui atsisėda j krėslą, užsi
kelia koją ant kojos, duodamas suprasti, kad
laukia. Tyla.
Ką jūs manote apie Vitgenšteiną?
ANTUANETĖ. Kodėl jums atėjo į galvą Vitgenšteinas?
KIURM ANAS. Taip sau. (Geria) Juk mes negalime
tylėti, kol lauke prašvis rytas ir pradės čiulbėti paukš
čiai. (Geria) Ką jūs pasakytumėt apie Krolevskio isto
riją?
ANTUANETĖ. Kas tas Krolevskis?
29 ?

KIURM ANAS. Profesorius Krolevskis, kuris šįvakar
čia buvo, profesorius Vladimiras Krolevskis. Kaip jūs
žiūrite į marksizmą-leninizmą? Galėčiau dar paklausti:
kiek jums metų?
ANTUANETĖ. 29.
KIURM ANAS. Kur dirbat, kur gyvenat?
ANTUANETE. Šiuo metu Paryžiuje.
KIURM ANAS. O man tas nė nerūpi, atvirai sakant,
nė trupučio nerūpi. Klausiu tik dėl to, kad nereikėtų
tylėti, kad nebūčiau nemandagus. Antrą valandą nak
ties. Jūs verčiate mane teirautis, nors iš tikrųjų man tas
visai neįdomu. Atvirai šnekant. O ir tai, matote, aš sakau
tik dėl to, kad šiame kambaryje nereikėtų tylėti antrą
valandą nakties. (Geria) Tą aš žinau!
ANTUANETE. Ką?
KIURM ANAS. Juo tylesnė moteris, juo labiau vyriš
kis yra įsitikinęs, kad už tą nuobodulį atsakingas tik jis.
O juo daugiau aš geriu, juo mažiau man kas ateina į
galvą, ir juo mažiau kas ateina į galvą, juo atviriau aš
kalbėsiu, juo intymiau, vien dėl to, kad esu prie keturių
akių. Antrą valandą nakties. (Geria) Tą aš žinaul (G e
ria) O jūs nė nesiklausot, patikėkit manim, visiškai nesiklausot. Rūkot sau ir tylit, ir laukiat, kol man paga
liau nieko daugiau nebeateis į galvą, kaip tik tas, taip
sakant, nuogas faktas, kad mudu esame vyras ir mo
teris...
ANTUANETE (užgesina cigaretę). Kodėl jūs neužsakot man taksi?
KIURM ANAS. Kai tiktai paprašysit.
Pauzė
ANTUANETĖ. Aš tikrai jūsų klausausi.
KIU RM ANAS (pakyla). Žaidžiate šachmatais?
ANTUANETE. Ne.

KIURM ANAS. Tai šiąnakt išmoksite.
ANTUANETĖ. Kodėl?
K i u r m a n a s išeina
Kodėl neužsakote man taksi?
KIU RM ANAS (atsineša šachmatus). Šitie štai — pės
tininkai. Jie negali vaikščioti atgal. Čia žirgas. Dar yra
bokštai. Štai čia rikiai. Vienas ant balto langelio, kitas
ant juodo. Šita valdovė. Jai leidžiama viskas. Karalius.
Pauzė, kol Jis sustato visas figūras
A š nesu pavargęs, bet mes nekalbėsim, kol prašvis ry
tas ir ims čiulbėti paukščiai,— nė žodžio.
Antuanetė pasiima rankinuką ir atsistoja
Jūs galite čia permiegoti, bet būtų geriau, jeigu to nedarytumėt, atvirai šnekant, man būtų patogiau.
Ji atsisėda ant soios ir dažosi lūpas
(Sėdi prie šachmatų ir kemšasi pypkę, įsmeigęs žvilgsnį
į šachmatus) Jūsų ėjimas.
ANTUANETĖ. Ir man rytoj darbas.
KIURMANAS. Jūsų b altieji nes jūs svečias. (Degasi
pypkę) ...aš nesu girtas, jūs taip pat ne, mes abu žino
me, ko mes nenorime. (Užbrėžia antrą degtuką) ...aš
nesu įsimylėjęs. (Užbrėžia trečią degtuką) Matote, aš
kalbu jau labai intymiai, o to kaip tik ir nenorėjau, tarp
kitko, aš nežinau net jūsų vardo.
ANTUANETĖ. Antuanetė.
KIURM ANAS. Šiandien mes matomės pirmą kartą:
leiskite nevadinti jūsų vardu.
ANTUANETĖ. Štein.
KIURM ANAS. Panele Štein...
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AN TU AN ETĖ ( užsuka lūpų pieštuką). Aš nežaidžiu
šachmatais. (Pasiima pudrinę)
KIURM ANAS. A š paaiškinsiu jums kiekvieną ėjimą.
Pradedate karaliaus pėstininku. Gerai. Aš atsakau: taip
pat karaliaus pėstininku. Dabar jūs išvedate žirgą.
Antuanetė pudruojasi
Panele Štein, aš vertinu jus.
ANTUANETĖ. Kaip tai?
KIURM ANAS. Šito aš nežinau, bet jeigu dabar nežaisime šachmatais, tai žinau, kas toliau bus: aš garbinsiu
jus taip, kad visi atsistebėti negalės, aš lepinsiu jus. Tą
aš moku. Aš nešiosiu jus ant rankų, tam jūs tinkate. Aš
manysiu, kad be Antuanetės Štein negaliu gyventi. Jūs
būsite mano likimas. Septynerius metus. Aš nešiosiu
jus ant rankų, kol mums prireiks dviejų advokatų.
Antuanetė uždaro pudrinę

Zaiskime šachmatais.
Antuanetė atsistoja
Ko jūs ieškote?
ANTUANETĖ. Savo švarkelio.
K IU RM AN AS (atsistoja ir paduoda jai švarkelį). Mes
būsime vienas kitam dėkingi, Antuanete, septynerius
metusi jeigu jūs dabar leisite man užsakyti taksi.
ANTUANETĖ. Aš prašau jus.
K IU RM AN AS (eina prie telefono ir užsako taksi).
Tuoj bus.
ANTUANETĖ. Ačiū.
KIURM ANAS. Ačiū jums.
Pauzė, jie žiūri vienas į kitą
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...kaip dvi katės. Miau. Jūs turite šnypšti. Š-š-š. Jei ne,
aš šnypšiu. Š-š-š.
Antuanetė atsistoja ir pasiima cigaretę
Miau, miau, miau.
Antuanetė užsidega cigaretę
Labai gražiai atrodo: akys, kai rūkote ir beveik užsi
merkiate, šitie akių plyšeliai kaip dabar: labai gražu.
ANTUANETĖ. Š-š-š.
KIURM ANAS. Miau.
ANTUANETĖ. Miau.
ABU. Miau-au-auau-au. (Juokiasi)
ANTUANETĖ. Be juokų.
KIURM ANAS. Be juokų. (Nuvelka jai švarkelį)
ANTUANETĖ. Ką jūs darote?
Prie durų skambina
Taksi atvažiavo.
KIURMANAS. Be juokų. (Nuima jai akinius)
ANTUANETĖ. Bent šviesą užgesinkite.
KIURMANAS. Galim dar kartą pradėti?
Neoninė šviesa
REGISTRATORIUS. Nuo kur norit dar kartą pradėti?
KIURM ANAS. Kai laikrodis išmuša antrą valandą.
REGISTRATORIUS. Kaip norit.
KIU RM ANAS (grąžina akinius). Atsiprašau.
ANTUANETĖ. Prašom. (Atsisėda į fotelį)
Neoninė šviesa užgęsta
REGISTRATORIUS. Prašom.
Laikrodis išmuša dvi
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ANTUANETĖ. „Teisybę sakant, aš tik norėjau dar
kartą pasiklausyti jūsų seno grojančio laikrodžio. N e 
paprastai patinka grojantys laikrodžiai: figūros, kurios
visados daro tuos pačius judesius, ir visados tas pats
valsas, žinai tai, bet vis dėlto kiekvieną kartą įdomu."
KIURM ANAS. Žinau.
ANTUANETĖ. „O jums ne?"
Kiuimanas prieina prie laikrodžio ir pasuka ran
kenėlę, girdėti linksmas skimbčiojimas, dar pa
suka, kol pasibaigia valsas
KIURM ANAS. Kuo dar galiu jums patarnauti? (Eina
prie baro) Deja,, viskio nebėra.
ANTUANETĖ. Nesvarbu. (Pasiima cigaretę) Ką jūs
manote apie Vitgenšteiną?
K IU RM ANAS (įsipila viskio). „Rytoj man darbas."
ANTUANETĖ. „Ką dirbate?"
Kiurmanas geria
REGISTRATORIUS. Kodėl jūs jai neatsakote?
ANTUANETĖ. „Ką dirbate?"
KIURM ANAS. Elgsenos mokslas. (Geria)
REGISTRATORIUS. Toliau!
KIURM ANAS. Aštuntą valandą ateis ponia Hubalek.
ANTUANETĖ. Kas ji tokia, ta ponia Hubalek?
KIURM ANAS. Mano šeimininkė.
REGISTRATORIUS. Stop!
Neoninė šviesa
REGISTRATORIUS. Šito jūs negalite sakyti, ponas
Kiurmanai. Vos tik pamatote jauną moterį savo bute
antrą valandą nakties, tuoj ir galvojat, kad aštuntą va
landą ryto ateis jūsų šeimininkė.
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KIURMANAS. Pradėkim dar kartą.
REGISTRATORIUS. Ir dar pranešat, kad nebėra vis
kio, ir vos tik pameluojat, tuoj paimat kitą butelį ir prisipilat sau.
ANTUANETĖ. Šito aš nė nepastebėjau.
KIURMANAS. Pradėkim dar kartą!
REGISTRATORIUS. Iš pradžių?
KIURM ANAS. Prašom.
REGISTRATORIUS. Kaip norit.
KIURMANAS. O kodėl ji staiga be akinių?
REGISTRATORIUS. Dama gali daryti, kaip tik nori.
Tai jau ne jums spręsti, ponas Kiurmanai. Jūs galit pa
sirinkti tik, kaip jums pačiam elgtis. Būkite visiškai ra
mus, akiniai buvę nebuvę. Ir negalvokite visą laiką: tą
aš žinau. Įeinate, švilpiniuojate,— žmogus savo karje
ros viršūnėje: jūs tapote profesorium...
KIURMANAS. Žinau.
REGISTRATORIUS. Žmonės pagerbė jus, surpriseparty, j ūs matote savo žmoną pirmą kartą — visiškai
ramus.
KIURM ANAS. Lengva pasakyti.
REGISTRATORIUS. Visiškai ramus, nesivaržantis.
K i u r m a n a s išeina
ANTUANETE. Iš pradžių?
REGISTRATORIUS. Malonėkit.
Neoninė šviesa užgęsta
ANTUANETĖ. Tai ar man užsidėti akinius, ar ne?
Lauke balsai, juokas, paskiau tyla, netrukus į
kambarį įeina K i u r m a n a s ir švilpiniuoja
sau, kol pamato jauną moterį fotely
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ANTUANETE. „ A š taip pat tuoj išeisiu."
KIURM ANAS. „Jums negera?"
ANTUANETE. „Priešingai." (Išsiima cigaretę) „Dar
tik vieną cigaretę." (Laukia, kad Kiurmanas uždegtų,
bet nesulaukusi užsidega pati) „Jeigu aš netrukdau."
(Rūko) „Man labai patiko. Kai kurie buvo labai malo
nūs, mano nuomone, labai įdomūs..."
Kiurmanas tyli
REGISTRATORIUS. Toliau!
Kiurmanas eina ir pripila viskio
Tik negalvokit dabar apie ponią Hubalek.
Kiurmanas paduoda viskio
ANTUANETE. „O jūs?"
KIURM ANAS. „Rytoj man darbas."
ANTUANETE. „Ką dirbate?"
Pauzė
REGISTRATORIUS. Jūs ir vėl tylite.
ANTUANETĖ (užsideda akinius). „K o jūs į mane taip
žiūrite?"
REGISTRATORIUS. Juo ilgiau jūs tylite, juo dviprasmiškesnė darosi tyla. A rgi jūs to nejaučiate? Juo inty
miau turit po to kalbėti.
ANTUANETE. „Ko jūs į mane taip žiūrite?"
Laikrodis išmuša dvi
KIURM ANAS.
ANTUANETE.
KIURM ANAS.
ANTUANETE.
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„Antra valanda."
„A š eisiu."
„Jūs su automobiliu?"
Taip. (Rūko sau ramiai toliau)

KIURMANAS. ...prieš tai ji sakė „ne", sakė, kad be
automobilio, dabar sako „taip": kad negalėčiau užsa
kyti jai taksi. Aš neišprašysiu jos iš to buto!
REGISTRATORIUS (išeina į sceną). Leiskite man pa
sakyti, kokią jūs darote klaidą, ir jau nuo pat pradžios.
Vos tik pamatote moterį šiame kambaryje, nepažįstamą
moterį, tuoj prisimenate istoriją, kuri jums jau žinoma.
A r ne? Todėl jūs išsigandęs, nežinote... ką šnekate...
KIURM ANAS. Aš noriu, kad ji išeitų.
REGISTRATORIUS. Kad ji nebūtų jūsų žmona.
KIURM ANAS. Taip.
REGISTRATORIUS. Matote: jūsų elgesį apsprendžia
ne dabartis, bet kažkoks prisiminimas. Štai kas. Jūs ma
note pažįstąs ateitį iš savo patirties. Todėl kiekvieną
kartą vis ta pati istorija.
KIURM ANAS. Kodėl ji neišeina?
REGISTRATORIUS. Negali.
KIURM ANAS. Kaip tai negali?
REGISTRATORIUS. Jeigu ji dabar pasiimtų rankinu
ką ir atsistotų, vadinasi, atspėjo, ką jūs galvojate, ir
jums būtų nesmagu. Kodėl jūs nekalbate apie elgsenos
mokslą? Populiariai, visiems suprantamai. Kodėl jūs
manote, kad ta jauna dama nori, ko jūs nenorite? Tas
dviprasmiškumas kyla iš jūsų.
KIURM ANAS. Hm.
REGISTRATORIUS. Jūs laikote save moterų žinovu,
nes su kiekviena moterimi kiekvieną kartą darote vis
tą pačią klaidą.
KIURM ANAS. Toliau!
REGISTRATORIUS. Tai jūs kaltas, kad ji neišeina.
(Grįžta prie pulto) Taigi:
Laikrodis išmuša dvi
KIURM ANAS. „Antra valanda."
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ANTUANETĖ (užgesina cigaretę). „Jūs dar ko nors
laukiate?"
KIURM ANAS. ...taip.
REGISTRATORIUS. Gerai.
KIURM ANAS. Bet ne moters.
REGISTRATORIUS. Labai gerai.
'KIURM ANAS. Laukiu jaunuolio.
Ji pasiima rankinuką
Laukiu jaunuolio.
REGISTRATORIUS. Kam dar antrą kartą, lyg pats
tuo netikėtumėt. Ir nesakykit: jaunuolio. Taip kalba
žmonės, kurie apie tokius dalykus nieko neišmano. Sa
kykite: studento, kuris žaidžia šachmatais. Jauno ir la
bai gabaus žmogaus. Vunderkindo, kurį jūs remiate.
Kalbėkite apie jo genialumą. Ir užteks.
KIURM ANAS. A r kas beldėsi?
ANTUANETE. Nieko negirdėjau.
KIURM ANAS. Tikėkimės, kad jam neatsitiko nieko
blogo.
REGISTRATORIUS. Gerai.
KIURM ANAS. Kiekvieną naktį mane kankina tokia
baimė...
ANTUANETĖ (suglamžo tuščią cigarečių pakelį). Da
bar aš nebeturiu nė vienos cigaretės!
KIU RM ANAS (užsidega pypkę). Studentas... Labai
gabus... Deja, liguistai pavydus: jeigu jis ateina ir mano
bute sėdi moteris antrą valandą nakties, jam aptemsta
protas, ir jis pradeda šaudyti.
REGISTRATORIUS. Neperdėkit.
KIURM ANAS. Sicilietis... bet blondinas, žinote, blon
dinas su mėlynomis akimis... Tai paveldėta iš norma306

nų... Tačiau jo lūpos graikiškos... Tarp kita ko, muzi
kalus vunderkindas... Tarp kita ko, Pirandelo proanūkis.
REGISTRATORIUS. Dabar jūs per daug kalbate.
ANTUANETE. Tikėkimės, jam neatsitiko nieko
blogo.
Kiurmanas godžiai rūko savo pypkę
Gal paskambinkite?
KIURM ANAS.
ANTUANETE.
KIURM ANAS.
kę ir paduoda)
ANTUANETE.
KIURM ANAS.
NING PIPE.

Kur!
Gal turite dar vieną cigaretę?
Imkite mano pypkę. (Nušluosto pyp
O jūs?
Tai lengvas tabakas, EARLY MOR-

Antuanetė įsikanda pypkę
Tai, ką aš sakiau, panele Štein, tegu pasilieka tarp mū
sų. Suprantate, universitetas nieko apie tai nežino.
Antuanetė kosti
Reikia traukti: pamažu ir vienodai. (Paima pypkę ir
parodo, kaip rūkyti) Šitaip. Matote? Tik šitaip. (N u 
šluosto pypkę ir grąžina atgal) Pamažu ir vienodai.
ANTUANETĖ (rūko, traukdama pamažu ir vienodai).
Ir su ja jūs galite galvoti?
KIURM ANAS. Ji neturi įkaisti.
ANTUANETĖ (rūko, pamažu ir vienodai traukdama).
Visi mano draugai, aš turiu galvoj tikruosius draugus,
gyvena taip, kaip jūs. (Dūmina) Beveik visi. (Dūmina)
Teisybę sakant, visi. (Dūmina) Kiti vyrai, žinote, yra
baisūs, anksčiau ar vėliau jie beveik visados neteisin
gai supras moterį.
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KIURM ANAS. Tikrai?
ANTUANETĖ. Na, žinoma. (Užsikosėja)
KIURM ANAS. Pamažu ir vienodai.
ANTUANETĖ (rūko, pamažu ir vienodai traukdama).
Jeigu aš, pavyzdžiui, neturėčiau Klodo Filipo!
KIURM ANAS. Kas tas Klodas Filipas?
ANTUANETĖ. Mano draugas Paryžiuje. Aš kartu su
juo gyvenu. Tikras draugas. Aš galiu daryti, ką tik no
riu. Galiu pareiti ir išeiti, jis visada mane supranta.
KIURM ANAS. O ką jis šiaip daro?
ANTUANETĖ. Šokėjas.
KIURM ANAS. Aa.
ANTUANETĖ. Visi kiti vyrai, beveik visi, yra nuo
bodūs, netgi protingi vyrai. Vos tik pasilieki su jais
prie keturių akių, jie pasidaro lipšnūs arba nervingi ir
staiga nieko daugiau jiems nebeateina Į galvą, kaip tik
tai, kad aš esu jauna moteris. Beveik nė vienas nepa
klausia, ką aš dirbu, o jeigu aš kalbu apie savo darbą,
jie žiūri į mano lūpas. Tai baisu. Vos tik bute pasilieki
viena su jais antrą valandą nakties, jie prisigalvoja
dievai žino ko — jūs to neįsivaizduojate! — ir kartu
bijo, ypač intelektualai. (Čiulpia pypkę) Dabar ji užge
so.
Kiurmanas paima pypkę ir uždega
Aš džiaugiuosi, kad sutikau jus, žinote, labai džiau
giuosi.
KIURM ANAS. Kaip tai?
ANTUANETĖ. Aš neturiu brolio. (Pakyla)
KIURM ANAS. Jau norite išeiti?
ANTUANETĖ. Ir man rytoj darbas.
KIURM ANAS. Ką jūs dirbate?
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ANTUANETĖ. Verčiu. Aš kilimo iš Elzaso. Klodas
Filipas labai daug man padeda. Jis nesupranta nė žo
džio vokiškai, bet jis turi nuojautą... neįtikėtina...
Pauzė
Tikėkimės, kad jam iš tikrųjų neatsitiko nieko blogo.
KIU RM ANAS (padeda apsivilkti jai švarkelį). Jei
galėčiau jums padėti...
ANTUANETĖ. Jūs labai malonus.
Kiuimanas pagriebia jos ranką
REGISTRATORIUS. Stop!
Neoninė šviesa
Ko dabar griebiate jai už rankų? Užuot stovėjęs kaip
brolis, rankos kelnių kišenėse, nuojauta ir taip toliau,
bet rankos kelnių kišenėse, kaip brolis prieš seserį.
Kiuimanas mėgina
Tik laisviau! (Išeina į sceną, dar kartą nuvelka švarke
lį, atsistoja Kiurmano vieton parodyti, kaip jis turi da
ryti) Koks buvo jūsų paskutinis sakinys?
ANTUANETĖ. „ A š neturiu brolio."
REGISTRATORIUS. Ir ką jūs atsakote?
KIURMANAS. Tai buvo ne paskutinis jos sakinys.
ANTUANETĖ. „Visi mano draugai, aš turiu galvoj
tikruosius draugus, kurie lieka ištikimi visą gyvenimą,
yra homoseksualistai. Beveik visi. Teisybę sakant, visi."
REGISTRATORIUS. Ir ką jūs atsakot?
KIURMANAS. N e taip.
ANTUANETĖ. „Jeigu aš neturėčiau Klodo Filipo."
KIURM ANAS. Aš tikiu, bet ji pasakė jau anksčiau,
kad turi Paryžiuje tikrą draugą, šokėją. Į tai negalėjau
aš atsakyti: „Jei galėčiau jums padėti."
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REGISTRATORIUS.
KIURM ANAS. „Jei
REGISTRATORIUS.
ANTUANETE. „Jūs

Koks buvo paskutinis jo sakinys?
galėčiau jums padėti."
Ir ką jūs atsakote?
labai malonus."

Registratorius paduoda jai švarkelį
KIURM ANAS. Atleiskite, bet čia kažkas ne taip.
Jei tik dabar paduodu jai švarkelį, tai kaip galiu da
bar, kada ji pasidaro švelni, laikyti rankas kelnių kiše
nėse? Pamėginkite jūs tai padaryti.
REGISTRATORIUS (paima vėl švarkelį). Na tai pra
šom.
ANTUANETĖ, „A š laiminga, kad sutikau jus, žinote,
labai laiminga."
REGISTRATORIUS. Toliau.
ANTUANETE. „ A š neturiu brolio."
REGISTRATORIUS. Tą mes jau girdėjom.
KIURM ANAS. „Ką jūs dirbate?"
ANTUANETE. „Verčiu."
REGISTRATORIUS. Ne...
ANTUANETE. „A š kilimo iš Elzaso."
REGISTRATORIUS. ...jūsų paskutinis sakinys prieš
švarkelį I
KIURM ANAS. „Klodas Filipas nesupranta nė žodžio
vokiškai, bet jis turi nuojautą."
ANTUANETE. „Neįtikėtina.“
REGISTRATORIUS. Ir ką jūs atsakote?
KIURM ANAS. Nieko. Aš klausiu save, kaip pran
cūzai, nesuprasdami nė žodžio vokiškai, gali turėti nuo
jautą. Pauzė! Aš sutinku, kad dabar būčiau galėjęs
paklausti. Ką jūs verčiate?
ANTUANETE. Adomą.
REGISTRATORIUS. Bet šito nebuvo.
ANTUANETE. Kad jis neklausia.
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KIURM ANAS. Aš noriu, kad ji išeitų. Aš klausiu
save: Kodėl ji nepasiliko Paryžiuje? Bet tas man visai
nerūpi. Pauzė. Ir kadangi aš darau pauzę, ji mano, kad
dabar aš galvoju apie savo jaunuolį.
ANTUANETE. „Tikėkimės, jam iš tikrųjų neatsitiko
nieko blogo."
REGISTRATORIUS. Toliau!
KIURM ANAS. „Jau norite išeiti?"
ANTUANETE. „Ir man rytoj darbas."
KIURM ANAS. „Ką dirbate?"
ANTUANETE. „Verčiu."
REGISTRATORIUS! Vaikai!
ANTUANETE. „A š kilimo iš Elzaso."
REGISTRATORIUS (nuleidžia švarkelį). ...aš prašau
paskutinio sakinio prieš tai, kai Kiurmanas paduoda
švarkelį ir padaro klaidą, nutverdamas jus už rankų.
KIURM ANAS. Kodėl klaidą?
REGISTRATORIUS. Rankos paspaudimas išduos jus.
ANTUANETE. „Visi kiti vyrai, žinote, yra baisūs,
anksčiau ar vėliau jie beveik visados neteisingai supras
moterį."
KIURMANAS. „Tikrai?"
ANTUANETE. ,'Na, žinoma."
REGISTRATORIUS (paduoda švarkelį). „Jei galėčiau
jums padėti."
ANTUANETE. „Jūs labai malonus,"
REGISTRATORIUS (susikiša rankas į kelnių kišenes,
paskui liaujasi vaidinęs Kiurmano rolę). Supratot? Kaip
brolis su seseria. Net jeigu ji dabar jus pabučiuotų —
tai visai galimas daiktas,— neužmirškite: jūs laukiate
jauno siciliečio. Šiaip ji jūsų nebučiuotų. Ji apsidžiau
gė, kad jūs nesate kaip visi vyrai, ponas Kiurmanai,
netgi prie keturių akių.
KIURM ANAS. Suprantu.

REGISTRATORIUS. Duokite dar kartą švarkelį.
Kiurmanas vėl paima švarkelį
Taigi.
ANTUANETĖ (pasiima cigaretę). Pasirodo, dar buvo
cigarečių.
Kiurmanas uždega cigaretę
Kodėl aš nepasilikau Paryžiuje? Norėčiau įsteigti nedi
delę leidyklą, savo leidyklą, kur galėčiau darytų kas tik
man patiks. Dėl to čia ir atvažiavau. O jeigu su leidyk
la nieko neišeis, vis tiek ką nors padarysiu. (Rūko) Ką
nors savarankiška. (Rūko) Geriausiai man patiktų va
dovauti nedidelei galerijai,,.
REGISTRATORIUS. Girdite?
KIURM ANAS, Kodėl ji apie tai nekalbėjo?
REGISTRATORIUS. Ji nori savarankiško gyvenimo,
ji neieško vyro, kuris mano, kad be jo negalės ji gy
venti, ir kuris nusiperka revolverį, jeigu vieną gražią
dieną pamato, kad ji gali gyventi be jo.
ANTUANETE. Jeigu norite žinoti: daug jaunesnis
vyras, jaunesnis už Kiurmaną, atvežė mane čionai,
architektas, jis nori mane išsivežti į Braziliją. (Juokiasi)
O ką aš toj Brazilijoj veiksiu! (Rūko) Todėl aš taip ilgai
čia ir užsibuvau: bijau, kad apačioj jis manęs laukia.
KIURM ANAS. Iš kur aš galiu tai žinoti?
ANTUANETE. Todėl aš norėjau taksi: jeigu jis tebe
stovi prie mano automobilio ir tebelaukia. (Rūko) Aš
nenoriu jokių istorijų. (Užgesina cigaretę) Gal malonė
tumėt dabar man švarkelį?
.

Kiurmanas stovi nejudėdamas

*

REGISTRATORIUS. Ką jūs svarstote?
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KIURMANAS. Adomas.
REGISTRATORIUS. Dabar jau per vėlu, dabar žinote,
apie ką būtumėt galėjęs kalbėti su ta jauna moterimi:
apie Hegelį, Senbergą, Kjerkegorą, Beketą...
ANTUANETE. Pas Adom ą aš ruošiau daktaratą.
REGISTRATORIUS. Kodėl neduodate švarkelio?
KIU RM ANAS (paduoda jai švarkelį). „Jeigu galiu
jums čia padėti.“
ANTUANETE. „Jūs labai malonus."
KIURM ANAS (susikiša rankas į kelnių kišenes). Koks
jūsų automobilis?
REGISTRATORIUS. Gerai.
KIURM ANAS. Neužmirškite rankinuko.
REGISTRATORIUS. Jeigu dabar vėl nepadarysit klai
dos, dabar lifte, tai jūs savo pasiekėte: biografija be
Antuanetės.
KIURM ANAS (išjungia šviesą lubose). Aš palydėsiu
jus ligi automobilio.
Ji atsisėda
Kodėl ji staiga taip išblyško?
REGISTRATORIUS. Tai nuo pypkės.
Antuanetė guli fotelyje, akys užmerktos, ranki
nukas nukritęs ant grindų
KIURMANAS. Aš ja netikiu.
Registratorius įeina į sceną ir skaičiuoja pulsą,
Kiurmanas stovi nuošaly ir kemšasi pypkę
REGISTRATORIUS. Iš tikrųjų nedidelis kolapsas. Tai
jūs su savo EARLY M ORNING PIPE! Nesakykit visą
laiką: tą aš žinau. Jos kakta šalta kaip ledas.
Kiurmanas užsidega pypkę
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Ir reikia čia dabar jums rūkyti? Verčiau atidarytumėt
langą. Žinote, jūs elgiatės neįmanomai, kaip koks ne
tašytas bernas.
KIURM ANAS. Geriau dabar, negu po septynerių
metų.
REGISTRATORIUS. Kaip norite.
Antuanetė atsikelia
Juk ji negali važiuoti.
ANTUANETĖ. ...man reikia namo...
REGISTRATORIUS. A rgi jūs nematote?
ANTUANETĖ. ...man reikia atsigulti...
REGISTRATORIUS. Jūs statote pavojun žmogaus gy
vybę.
Antuanetė nusimeta švarkelį
Gal atneštumėt stiklinę vandens, jeigu svečiui pasidarė
negera, bent šalto vandens stiklinę.
K i u r m a n a s išeina
ANTUANETĖ. ...atleiskit... (Atsisega vakarinę suk
nią, turi atsigulti, kad neapalptų)
Grįžta K i u r m a n a s su stikline vandens
(G uli ant sofos) ...atleiskit...
KIURM ANAS. Gerkit.
ANTUANETĖ. Šitaip man dar niekados nėra atsi
tikę... staiga... šitaip apsvaigo galva...
KIURM ANAS. Gal pakviesti gydytoją?
ANTUANETĖ. ...nežiūrėkit į mane...
Pauzė
Man gėda.
REGISTRATORIUS. Ji peršals.
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KIURMANAS. Tą aš žinau.
REGISTRATORIUS. Gal atneštumėt antklodę?
KIURMANAS. ...atnešti antklodę, o paskui paimu
savo nosinę ir nušluostau jai kaktą, smilkinius, kaktą,
blakstienas. Aš žinau, kad esu samaritietis. Išverdu ka
vos, budžiu ir tyliu, ir budžiu, nuaunu jai batukus, kad
jai būtų patogiau, ir galų gale girdžiu: „Išjunkite bent
šviesą!"
Pauzė
Nėra ko gėdytis, Antuanete, pasitaiko, nėra ko gėdytis.
(Nuauna jai batukus)
ANTUANETE. Ką jūs darote?
KIURMANAS. ...kad jums būtų patogiau. (Pastato
batukus ant kilimo)
ANTUANETE. Išjunkite bent šviesą.
Tamsa
KIURMANAS. Stop! Kas čia išjungė šviesą? Stop!
Darbo šviesa; vėl matyti visa scena
REGISTRATORIUS. Nebenorit toliau?
KIURMANAS. Ne.
REGISTRATORIUS. Jūsų valia.
ANTUANETE (tvarkosi suknią). Kur mano batukai?
KIURM ANAS. Atsiprašau.
ANTUANETE. Kurgi mano batukai?
Kiurmanas paduoda jai batukus
REGISTRATORIUS. Jūs pasakėte: jeigu galėtumėt
savo gyvenime dar kartą pradėti viską iš naujo, tada
tiksliai žinotumėt, ką darytumėt kitaip...
KIURM ANAS. Žinoma.
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REGISTRATORIUS. Tai kodėl darote vis tą patį!
ANTUANETE (aunasi batukus). Labai teisingai jis
sako: šito neturėjo būti. Ir aš nebuvau įsimylėjusi.
Anaiptol. Net ir kitą rytą. (Apsiavusi batukus, atsisto
ja) Kas iš to išėjo... ir aš džiaugčiaus, jei to nebūtų
buvę...
REGISTRATORIUS (sklaido bylą). Nuo kur norėtu
mėt dar kartą pradėti?
KIURM ANAS. Anksčiau.
REGISTRATORIUS. Kada anksčiau?
KIURM ANAS. Prieš tą naktį. Kol aš dar netapau
profesorium, kol dar nesusirinko ta draugija manęs svei
kinti. Kol dar nepamačiau pirmą kartą Antuanetės.
REGISTRATORIUS. Prašom.
ANTUANETE (pasiima švarkelį). Likite sveiki. (Iš
eina)
KIURM ANAS. Idiotiška istorija.
REGISTRATORIUS. Pasirinkite kitą.
KIURM ANAS. Bereikalinga istorija.
REGISTRATORIUS. Jūs galite, ponas profesoriau
Kiurmanai, dar kartą pradėti nuo ten, kur jums patin
ka, dar kartą pasirinkti...
Kiurmanas pasiima butelį viskio
Girdite?
Kiurmanas įsipila viskio
Jūs per daug geriate.
KIURM ANAS. O kas jums darbo?
REGISTRATORIUS. Aš sakau tik tai, ką jūs pats
žinote.
K IU RM AN AS (stovi ir geria). O kas jums darbo?
REGISTRATORIUS (sklaidydamas bylą). ...štai čia
jūsų gyvenimas, kurį jūs lig šiol gyvenote. Iki penktos
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dešimties vidurio. Gyvenimas, kuriuo galima pasigirti.
Sutinku: truputį vidutiniškas. Kaip mokslininkas, atro
do, jūs vertas dėmesio. Kiurmano refleksas — sąvoka,
be kurios, kaip sakoma, neįmanoma įsivaizduoti elgse
nos mokslo. Teisybę sakant, jūsų biografijoj betrūksta
tik kvietimo į Prinstoną.
KIU RM ANAS (žiūri į savo stiklą). Biografija! Aš ne
sutinku, kad mūsų biografija, mano ar kurio nors kito,
negalėtų atrodyti kitaip. Visiškai kitaip. Bereikia man
tik vieną vienintelį sykį kitaip pasielgti...
REGISTRATORIUS. Prašom.
KIURM ANAS. ...jau nekalbant apie atsitiktinumą!
Pauzė
Aš negaliu daugiau matyti šio buto.
REGISTRATORIUS. Kaip norit.
Baldai pradingsta, siena su knygomis taip pat,
scena tuščia. Kiurmanas stovi su stiklu rankoj,
nekreipdamas dėmesio į pasikeitimus
REGISTRATORIUS. Prašom.
KIURMANAS. ...vieną vienintelį sykį savo gyvenime,
kai buvau septyniolikos metų, sėdėjau ant dviračio, la
bai gerai prisimenu: artėjo audra, bet praėjo pro šalį,
blykčiojo žaibai, be griaustinio, sūkuriais kilo dulkių
stulpai, ir kvepėjo šeivamedžiu ir derva — vieną vie 
nintelį sykį man buvo nušvitęs protas. Ketvirčiui va
landos. Tai buvo tikras proto nušvitimas, tą aš žinau.
Bet negaliu susigrąžinti. Esu per kvailas. (Išgeria savo
stiklą) Per kvailas. (Pasižiūri į registratorių) Aš pagei
dauju vienintelio dalyko, jeigu jau galiu dar kartą pra
dėti iš pradžių: kito intelekto.
REGISTRATORIUS. Atleiskite...
KIURM ANAS. Tik šito!
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REGISTRATORIUS. ...jūs neteisingai suprantate mūsų
žaidimo taisykles: jūs galite dar kartą pasirinkti, bet su
tuo intelektu, kurį jau turite. Jis jums duotas. Jūs ga
lite jį kitaip išlavinti. Čia jūsų valia. Galite su juo tar
tis, kai reikia apsispręsti, galite ir nesitarti. Galite juo
naudotis, kaip tik norite: klaidoms išvengti arba paskui
klaidoms pateisinti. Kaip jums patinka. Galite jį nu
kreipti viena linkme, kad jis kristų į akis: kaip daly
kinis intelektas. Arba kaip politinis intelektas. Galite
jį ir sužlugdyti: kokio nors tikėjimo išpažinime arba
alkoholyje. Arba galite jį tausoti: tenkindamasis skep
ticizmu. Kaip norite. Bet jūs negalite pakeisti jo vei
kimo ribų arba, kitaip tariant: savo intelekto poten
cijos, jo valentingumo. Suprantate? Tai jums yra duota.
Pasirodo Antuanetė, apsivilkusi paltu
KIURM ANAS. Ko jai vėl čia reikia?
ANTUANETE. ...mano rankinukas.
Kiurmanas jai nepadeda
Aš užmiršau čia savo rankinuką.
KIURM ANAS. Aš sakiau: kol dar pirmą kartą nepa
mačiau savo žmonos! Vadinasi, ji nieko čia negalėjo
užmiršti.
Registratorius mandagiu mostu duoda Antuanetei suprasti, kad ji trukdo, ir Antuanetė pasi
traukia j scenos gilumą
REGISTRATORIUS. Pageidaujate dar kartą mokyklos
metų?
Pasikeičia šviesa: pasirodo dešimtmetis b e r 
n i u k a s , žiemiškai apsitaisęs
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REGISTRATORIUS. Prisimenat mažąjį Snarglį?
SNARGLYS. „Kiurmanėlis
kreivarankis,
Kiurmanėlis
nepataikys."
KIURMANAS. Liaukis.
SNARGLYS. „Kreivarankis
kreivarankis
Kiurmanėlis
nepataikys."
REGISTRATORIUS. Šaiposi, kad jūs sporto salėje pasigyrėte kada nors būsiąs profesorius. A r jums tas vis
dar nepatinka? Po trisdešimt trejų metų, 1960, jūs tapsi
te profesorium.
Pasirodo t r y s p o n a i su universiteto togomis,
rektorius išvynioja aktą
Valandėlę, magnificencija, valandėlę.
KIURMANAS. Aš žinau, kas akte parašyta.
SNARGLYS. ^Kiurmanėlis
kreivarankis,
Kiurmanėlis
nepataikys."
REGISTRATORIUS. Jūs žinote, kas paskui atsitiko.
SNARGLYS. „Kreivarankis
Kiurmanėlis,
kreivarankis."
ANTUANETE. Kas atsitiko? To jis niekada nepasa
kojo. Ką tu padarei tam mažiukui?
Snarglys pasidaro sniego gniūžtę
REGISTRATORIUS. Tai buvo 1927 metais.
KIURM ANAS. Taip.
REGISTRATORIUS. Vadinasi:
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KIURM ANAS. ...dar kartą pradžios mokykla
REGISTRATORIUS. ...dar kartą brendimo metai
KIURM ANAS. ...dar kartą abitūra
REGISTRATORIUS. ...dar kartą motinos mirtis
KIURM ANAS. ...dar kartą kariuomenė!
REGISTRATORIUS. ...ir tas.
Girdėti kareiviška daina
K O M AND A. Būry, stok. Dėmesio, rikiuok. Kairėn.
Dešinėn. Šautuvus žemyn. Būry, ramiai.
KIURM ANAS. Visa tai dar kartą?
KO M AND A. Dėmesio, rikiuok.
Pasirodo k a p r a l a s
KAPRALAS. Ponas leitenante...
REGISTRATORIUS. Valandėlę, kaprale, valandėlę.
KAPRALAS. Būry, ramiai.
Snarglys nori išeiti
REGISTRATORIUS. Niekur neik.
SNARGLYS. Bet mano pavardė ne Snarglys.
REGISTRATORIUS. O kokia tavo pavardė?
KIURM ANAS. Jo pavardė Snargleris, mes praminė
me jį Snargliu, kad Jis niekados neturėdavo nosinės.
REGISTRATORIUS. Neišeik. (Prieina prie berniuko ir
nuveda jį į vietą) Gal tu išsaugosi savo kairiąją akį.
Girdi? Gal išsaugosi savo kairiąją akį.
KAPRALAS (sumuša kulnais). Dėmesio, rikiuok,
REGISTRATORIUS. Kaprale...
KAPRALAS. Šautuvą ant peties.
REGISTRATORIUS. Malonėkit...
KAPRALAS. Žengte marš.
Girdėti žingsniai į koją
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Dešinės sukimu marš. Tiesiog. Viens du, viens du. Kai
rės sukimu marš. Tiesiog. Viens du, viens du. (Nueina,
sekdamas paskui nematomą koloną, kurį laiką dar gir
dėti jo komanda) Viens du, viens du...
Tyla
REKTORIUS. Gal jau galiu perskaityti aktą? Čia kal
bama, gal būt, nesuklysiu pasakęs, apie kulminacinį
tašką mūsų gerbiamo kolegos gyvenime. Jo paskyrimą
ordinariniu profesorium ir elgsenos mokslo instituto di
rektorium...
KIURM ANAS. Snargly, neišeik.
REGISTRATORIUS. O gal ponas Kiurmanas nenori
jokių kulminacinių taškų, gal ponas Kiurmanas nori dar
kartą pamatyti savo motiną.
Pasirodo baltai apsitaisiusi s e s e l ė , įstumia
baltą lovą ir pasilenkia prie senos moters, kuri
nejudėdama guli lovoje
SESELE. Ponia Kiurman? Nesuprantu. Ką sakote? N e
suprantu nė žodžio, ponia Kiurman...
Pasirodo g y d y t o j a s su švirkštu
REGISTRATORIUS. Gal ji nieko svarbaus ir nepasa
kytų: negerkite, veskite, visą laiką nešiokite šiltas ko
jines.
>
Pasirodo j a u n a m u i a t ė, ji su bikiniu, ant jo
užsivilkusi atlapą palaidinukę; basa, šlapiomis
ko jomis
HELENA. What's the matter?1
KIURM ANAS. Mother is dying.2
1 Kas atsitiko? ( A n g į . )
2 M otina miršta (a n g į.).
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GYDYTOJAS (suleidžia vaistus). Ji miegos. Širdis la
bai stipri. Po trijų valandų vėl suleisime vaistų. Aš
būsiu namie. (Išeina)
SESELĖ. Ponia Kiurman? (Išeina)
HELENA. W h y don't you go to Europe?1
KIURM ANAS. Helen...
HELENA. W hy don't you go?2
Pasirodo valtis,- Helena įšoka į ją ir paima irklą
REGISTRATORIUS. Jūs nenorėjote palikti Helenos,
bijojote, kad, išskridę į Europą, prarasit merginą. Tarp
kitko, kaip rodo byla, visai neturėjot pinigų.
KIURM ANAS. Duokit man bylą!
REGISTRATORIUS. Prašom. (Paduoda bylą Kiurmanui) Bet joje nieko nėra, ko jūs patys nežinotumėt: sti
pendija metams, du šimtai dolerių per mėnesį. Po išky
los su Helena — jūs nusipirkote seną f ordą ir išsinuo
mojote valtį — turite dar aštuoniolika dolerių. Per ma
žai net kelionei laivu. Vadinasi, gal būt, galėtumėt
parduoti senąjį fordą. Tarp kitko, tai pirmas jūsų auto
mobilis.
KIURM ANAS. Žinau.
REGISTRATORIUS. Jūsų tėvas buvo kepėjas.
KIURM ANAS. Žinau.
REGISTRATORIUS. Prasiskolinęs; jis buvo girtuoklis.
Pasirodo k e p ė j a s su dviračiu, jis girias ir
trykšta geraširdiškumu
Tai buvo 1934 metais: jūsų septynioliktųjų gimimo me
tinių proga atvažiuoja dviračiu tėvas, dviratis naujas,
ir viskas jo blizga, stipinai, vairas, viskas blizga, jis su
1 Kodėl nevažiuojat į Europą? ( A n g į . )
* K odėl nevažiuojat? ( A n g į . )

322

prožektorium, kuris taip pat blizga, su skambučiu ir
keturiom pavarom. Angliškas dviratis.
Tėvas skambina
Prisimenat?
Tėvas skambina
Tai buvo, kaip sako byla, visų norų išsipildymas. Tik
riausiai jis nupirko jį skolon. Šito jūs niekada daugiau
nepatyrėt: visų norų išsipildymas.
KIURMANAS. Ne.
REGISTRATORIUS. Norėtumėt dar kartą dviračio?
TĖVAS. Hanesail..
REGISTRATORIUS. Valandėlę, tėve Kiurmanai, va
landėlę.
TĖVAS. Kodėl jis jo neima?
REGISTRATORIUS. Valandėlę.
Tėvas neaiškiai keikiasi
KIURMANAS. ...tada man buvo septyniolika.
REGISTRATORIUS. Teisingai.
KIURMANAS. O muštynės sniego gniūžtėmis?
REGISTRATORIUS. Anksčiau.
KIURMANAS. Ir jis neteko akies.
REGISTRATORIUS. Taip.
Ateina s e s e i ė su gėlėmis
SESELE. Ponia Kiurman, kaip sveikata? Geriau? M a
tote, ponia Kiurman, matote. Šiandien graži diena. Sa
kau: graži diena lauke. Matote, ponia Kiurman, matote:
gėlės nuo jūsų sūnaus iš Amerikos. (Išvynioja iš plono
popieriaus gėles) Vienos rožės.
M O TINA. Hanesas...
SESELĖ. Koks mielas sūnus!
n*
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M OTINA. Hanesas...
SESELĖ. Tiek daug rožių. (Pamerkia rožes į vazą)
REGISTRATORIUS. Jūs žinote, kas toliau. (V ė l pa
ima iš jo bylą ir skaito) ,,1939 metų rugsėjis: hitlerinė
Vokietija užpuola Lenkiją, Anglija ir Prancūzija pa
skelbia karą, jūs pasiliekate San Franciske, 1940 metų
pavasaris: hitlerinė Vokietija užpuola Olandiją..."
KIURM ANAS. Ir taip toliau.
REGISTRATORIUS, „...ir Belgiją."
KIURM ANAS. Ir taip toliau.
REGISTRATORIUS. Ko jūs dabar nervinatės? Tada
jūs nesinervinote. Priešingai, jūs vedėte.
Pasirodo n u o t a k a balta suknele
1940 metų pavasaris: sugrįžęs į Europą atlikti karinės
prievolės, sutinkate savo pirmąją žmoną, kuri vėliau
nusižudė.
Kiurmanas neatsigręžia
A r norėtumėt čia ką kita pasirinkti?
N U O TA K A. Hanesai...
REGISTRATORIUS. Gugenbiul, Katrina, dvidešimt
vienerių metų, strazdanota blondinė, vienturtė vaisti
ninko duktė — prisimenat? — kaip rodo byla: jau baž
nytinių jungtuvių dieną jūs žinojote, kad tos vedybos
yra klaida.
Skambina varpai
A r norėtumėt čia ką kita pasirinkti?
Kiurmanas pamato nuotaką; registratorius nu
eina ir paima rožes iš vazos, kuri stovi prie mo
tinos lovos, ir paduoda jas nuotakai; Kiurmanas
vis tebelaiko tuščią viskio stiklą
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N U O TAKA. Ko tu tyli?
KIURMANAS. Katrina.
N U O TAKA. Kas gi tau yra?
Kiurmanas tyli
Sakyk gi.
Du tarnautojai įneša karstą ir vėl išeina
REGISTRATORIUS. Gal ir Katrina žino, kad tos v e 
dybos— klaida, ir tik laukia,, kad jūs pasakytumėt.
Kodėl jūs nesakot? Ji apalps. Galimas daiktas. Ją, žino
ma, ištiks šokas, jeigu pasakysit „ne" dabar, kai jau
skambina varpai.
N U O TAKA. Hanesai...
REGISTRATORIUS. Gal išgelbėtumėt jai gyvybę.
Varpai nutyla
Ponas Kiurmanai, mes laukiam. (Kreipiasi į susirinku
sius) Ponas Kiurmanas pasakė: jeigu jis dar kartą ga
lėtų pradėti viską iš pradžių, tada jau gerai žinotų, ką
darytų kitaip savo gyvenime. (Kiurmanui) Berniukas
laukia, ar praras jis savo kairiąją akį, ar ne. Jūsų mo
tina laukia, jos valandos jau suskaitytos. Magnificencija laukia su aktu. Helena, kuri padarė jus vyru, laukia
pakrantėje j šiaurę nuo San Francisko, o čia laukianuotaka su rožėmis...
KIURM ANAS. ...kad aš jai nusikalsčiau.
REGISTRATORIUS. Arba ne.
Groja vargonai
Ponas Kiurmanai, jūs galite dar kartą pasirinkti.
Pasirodo b i u r g e r i s su cilindru ir b i u r g er ė su skrybėlaite, atsistoja šalia nuotakos
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UOŠVIS. Hanesai.
KIURM ANAS. Tėte.
UOŠVĖ. Hanesai.
KIURM ANAS. Mama.
REGISTRATORIUS. Jūs bijote uošvių?
Pasirodo šventiškai apsirengusi m e r g y t ė ir
įteikia nuotakai nedidelę saulučių puokštę
MERGYTĖ. Tau, jaunoji, nuo visų čia
linkiu laimės ir vaikučių.
Padaro reveransą
UOŠVĖ. Kaip miela.
Pasirodo evangelikų p a s t o r i u s
REGISTRATORIUS. Jūs bijote evangelikų tarnauto
jo? Jis negali žinoti, kad laimina klaidą. Ko tylite? Pri
simenate: tą dieną, kaip rodo byla, jūs vilkite skolintą
fraką, kurio rankovės, deja, per ilgos. Norėdamas su
dėti maldai rankas, jūs kiekvieną kartą turite atsi
smaukti rankoves. Ten prie altoriaus, kaip rodo byla,
jūs tik ir galvojate apie frako rankoves, paskui vėl apie
frako skvernus, kurie taip pat gerokai per ilgi.
KIURM ANAS. Kad ji būtų bent nusišypsojusi, bet ji
tik gėdijosi! — ji kentėjo! — taip prasidėjo, taip ir liko:
ji kentėjo... (Nusisuka, nežino, kur dėti stiklą)'
REGISTRATORIUS. Ponas Kiurmanai.
KIURM ANAS. Aš girdžiu vargonus, o taip, girdžiu.
REGISTRATORIUS. Katrina jus myli.
KIURM ANAS. Taip ji manė.
REGISTRATORIUS. Ji laiminga.
KIURM ANAS. Ir to jai užteko.
REGISTRATORIUS, Ką jūs norite tuo pasakyti?
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KIURM ANAS. Nieko.
Registratorius paima iš Jo tuščią stiklą
Ačiū. (Išsiima iš kilenės pypkę) Aš sapnuoju tave, Katrina, dar ir šiandien, o kai prabundu, man atrodo, kad
tu kiekvieną kartą tai žinai.
REGISTRATORIUS. Ką jūs sapnuojat?
KIURM ANAS. Tai jau mano reikalas.
REGISTRATORIUS. Kam jūs vedėte?
KIURM ANAS. Kad užmirščiau Heleną.
HELENA. What is he telling you?1
KIURM ANAS. Aš piktnaudžiavau ja, kad užmirščiau
Heleną, o ji piktnaudžiavo manim, norėdama susilaukti
vaiko.
REGISTRATORIUS. Kodėl nepasakote to merginai?
Kiurmanas purto gaivą
Tai taip ir liks?
KIURM ANAS. Taip.
REGISTRATORIUS. Galutinai?
KIURMANAS. Galutinai.
Vargonai nutyla
PASTORIUS. Amen.
KIURMANAS. Jeigu aš Katrinos nebūčiau vedęs,
galimas daiktas, ji nebūtų nusižudžiusi.
REGISTRATORIUS. Tą aš kaip tik ir turiu galvoj.
KIURMANAS. O mūsų sūnus?
Pasirodo v y r u k a s su mėlynais džinsais
TOMAS. Tėte.
KIURMANAS. Aš nesu nei geras, nei blogas tėvas,
kartais užmirštu jį: aš nesu tvirtas tėvas, bet esu jo
1 K ą jis jum s sako? ( A n g į . )
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tėvas. Kai jis per toli nuplaukia į ežerą, aš išsigąstu ir
šaukiu jį. Aš dar kartą mokausi lotynų kalbos, kad ga
lėčiau jam padėti, ir kai jis galvoja, aš džiaugiuosi, ir
kai jis nori žinoti, ką aš galvoju, stengiuosi jam paaiš
kinti. (Išsiima iš burnos pypkę) Štai jis, ar nematote,
štai jis!
REGISTRATORIUS. Suprantu.
KIURM ANAS. ...jos vaikas.
REGISTRATORIUS. Jūs jį mylite.
KIURM ANAS. Ne tai. Jeigu jau yra vaikas, tai ne
galima su juo nesiskaityti. (Juokiasi) Tomai, kaip ten?..
TOMAS. Tėte...
KIURM ANAS. ...myli sūnus savo tėvą? myli tėvas
savo sūnų?
TOMAS. Tėte, man reikia pinigų.
KIURM ANAS. Matai.
TOMAS. Aplankstė automobilį.
KIURM ANAS. Ir vėl.
TOMAS. Mano teisė buvo važiuoti.
KIURM ANAS. Kiek?
TOMAS. Kokius devynis šimtus...
KIU RM ANAS (siekia piniginės). ...bet taip negali
būti, atsiprašau: vairuotojo teisės tik aštuoniolikos me
tų, gimęs 1942, tada šita avarija buvo anksčiausiai 1960,
tada Antuanetė jau vėl buvo čia.
REGISTRATORIUS. Teisingai.
KIURM ANAS. Bet aš to nenoriu!
REGISTRATORIUS (išveda sūnų). Sūnus turi būti ma
žesnis.
Įeina g y d y t o j a s su s e s e l e
GYDYTOJAS. Ponia Kiurman?
SESELE. Ji sako nenorinti, kad jai leistų vaistų.
Gydytojas tikrina pulsą
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Ji sako gulinti ant stataus kalno, todėl niekas negalįs
jos lankyti. Apie vidurnaktį aš dar kartą suleidau jai
vaistų.
GYDYTOJAS (užspaudžia mirusiajai akis). Praneškite
sūnui.
HELENA. N ow it's too late.1
GYDYTOJAS. Ir atneškite man asmens duomenis.
(Pasitraukia nuo velionės lovos ir eina pro tėvą Kiurmaną) Taip, ponas Kiurmanai... jos mirtis, man rodos,
nebuvo perdaug sunki. Tik jūsų žmonos buvo labai
stipri širdis. Stebėtinai stipri jos amžiui. (Paspaudžia
ranką ir nueinaj
HELENA. N ow it’s too late.
KIURM ANAS. Yes.2
HELENA. W h y didn’t you go?3
KIURM ANAS. Yes.
HELENA. Because of me?4
KIURM ANAS. Yes.
Helena nutveria jį už alkūnės
REGISTRATORIUS. Jūs norite pasilikti prie Helenos?
KIURM ANAS. Yes.
REGISTRATORIUS. Kaip norite.
Neoninė šviesa
Vadinasi, jūs nutarėte, ponas Kiurmanai, dar kartą pra
dėti po savo motinos mirties: 1939 metai, University
of California5, kur jūs sutikote studentę, vardu Heleną.
(Skaito iš bylos) „Iškyla į Fort Rosą. Mes turime valtį,
Helenos neįleidžia į motelį, naktis valtyje..."
' Jau per vėlu (a n g į.).
2 T aip (a n g į.).
3 K odėl nevažiavai? (Angl.J
4 Dėl manęs? ( A n g į . )
5 Kalifornijos universitetas (a n g į.).
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KIURM ANAS. Yes.
REGISTRATORIUS. Vadinasi, jūs pasiliekate Am e
rikoje.
Pasirodo kažkoks v y r a s su ž m o n a ir v a i 
k a i s , purvinais paltais, nešini lagaminais
Kas šitie?
PABĖGĖLIS. Jaunasis ponas buvo labai geras, jau
nasis ponas išgelbėjo mums gyvybę.
REGISTRATORIUS. Tikrai?
PABĖGĖLIS. 1940 metų pavasarį.
REGISTRATORIUS. Jūs prisimenat šituos žmones?
KIURM ANAS. Taip. (Nežiūrėdamas į žmones) Tai
buvo pasienyje. Vidurnaktį. Juos aptiko prekiniame
vagone. Nes mažasis sukosėjo. Dabar jie stovėjo tarp
bėgių. Be dokumentų. Žydai. Vienas sargybinis norėjo
juos tuoj pat nuvestu aš jį kažko paklausiau, tai ir vis
kas, aš klausinėjau, kol jie dingo už jo nugaros.
Registratorius ieško byloje
Tai buvo, man ką tik sugrįžus iš JAV, atsitiktinumas,
kad aš tuo momentu buvau kaip tik toje stotyje, gry
nas atsitiktinumas.
Pabėgėlio žmona pradeda raudoti
Jūs nepateksite į stovyklą. Nebijokite. Aš nepasitiksiu
San Franciske.
HELENA. What's the matter?
PABĖGĖLIS. Jaunasis ponas labai geras.
KIURM ANAS. Mano nuopelnas labai menkas, bet
galimas daiktas, kad ta minutė išgelbėjo jiems gyvybę.
REGISTRATORIUS. Teisybė. (Skaito iš bylos) „1940
metų balandžio 14 d."
Pauzė
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KIURM ANAS. I have to go.1
HELENA. Why?2
KIURMANAS. I have to.3
HELENA. Okay.4
KIURM ANAS. It's not okay, not at all, būt I have to
leave you, I really have to.5
HELENA. You're a coward.6
KIURM ANAS. Helen...
HELENA. I always knew you were.7
Kiurmanas bejėgiškai pasižiūri j ją
REGISTRATORIUS. Ji mano, kad jūs bijote, kadangi
ji mulatė. Paaiškinkite jai, kad ji klysta.
Pauzė
HELENA. Okay.
KIURMANAS. Helen...
HELENA. Good luck.8 (Išeina)
KIURM ANAS. Paaiškinkit jai!
Pabėgėliai pasiima savo lagaminus
PABĖGĖLIS. Jaunasis ponas labai geras.
P a b ė g ė l i a i nueina
KIURM ANAS. Kaip aš galiu kitaip pasirinkti...
REGISTRATORIUS. Vadinasi, taip ir lieka?
KIURM ANAS. Taip.
1 M a n reikia važiuoti

(a n g į).

2

Kodėl? ( A n g į )
Reikia ( a n g į ) .
4 G erai ( a n g į ) .
5 N e gera i, žinoma, bet aš turiu tave palikti, tikrai turiu fangį.j.
6 Tu bailys (a n g į.).
7
V isados žinojau, kad tu toks ( a n g į ) .
e Sėkmės ( a n g į ) .
3
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REGISTRATORIUS. Toliau nenorėtumėt grįžti atgal?
KIURM ANAS. Ne.
Riksmas: mažasis S n a r g l y s , sniego gniūžtės
pataikytas, rėkia ir, ranka užsiėmęs kairiąją akį,
nubėga
REGISTRATORIUS. Vadinasi, taip ir lieka.
Mirusi motina nuvežama
KIURM ANAS. Taip...
Valtis pradingsta
TĖVAS. O aš?
KIURM ANAS. Nieko aš negaliu pakeisti, tėve,— tu
esi girtuoklis, geras girtuoklis, mielas girtuoklis, bet aš
nieko negaliu padaryti — tą naktį arba kurią nors kitą
tu nusirisi nuo laiptų, ir jie ras tave kepykloje, tave
ras, o duonos — ne.
TĖVAS. Ką jis sako?
KIURM ANAS. Ačiū už dviratį.
T ė v a s nusvyruoja šalin
Tėve!
Dviratis pasilieka
KO M AND A. Būry, stok!
REGISTRATORIUS. Kaprale...
Pasirodo k a p r a l a s , visas šlapias
Ką gi jūs darėte?
KAPRALAS. Plaukėme už pabaudą.
REGISTRATORIUS. Ponas vyresnysis leitenantas
Kiurmanas jau išaugo iš šaukiamojo amžiaus, jis neno
rėtų kartoti tų dvejų metų su uniforma.
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KIURMANAS. Trejų.
REGISTRATORIUS. Kaprale, jūs čia nereikalingas.
KAPRALAS. Klausau. Būry, dėmesio: stok.
REGISTRATORIUS. Gerai jau gerai, kaprale.
KAPRALAS. Būry, žengte marš. Kairėn. Dešinėn.
Viens du, viens du.
REGISTRATORIUS. Kaprale...
KAPRALAS. Viens du, viens du.
REGISTRATORIUS. Užtenka.
KIURMANAS. Lengva pasakyti.
KAPRALAS. Būry, dainą.
Girdėti kareivių daina, k a p r a l a s nuseka pas
kui nematomą koloną, pamažu daina nutolsta.
Tyla
REGISTRATORIUS. Gal dabar norėtumėt išklausyti
aktą?
Rektorius vėl išvynioja aktą
KIURMANAS. A r Katrina dar čia?
REGISTRATORIUS. Taip.
KIURMANAS. Išeik ir tu.
REGISTRATORIUS. Tikrai? (Skaito iš bylos) „Šian
dien priešpiet, susiginčijęs su Katrina, kuri vis norėjo
atleisti, pasakiau jai: Pasikark galiausiai. Kai po pietų
sugrįžau iš instituto, žiūriu, Katrina taip ir padariusi.
Dabar ji guli čia grabe. Mano kaltė nepakeliama.
1949.VI.il."
Kiurmanas tyli
Jai dvidešimt devyneri metai.
KIU RM ANAS (žiūri į ją). Išeik ir tu.
N U O TAKA. Hanesai...
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KIURM ANAS. Aš apsipratau su savo kalte.
Nuotaka pasitiaukia, uošviai, pastorius ir keli
kiti žmonės sudaro laidotuvių procesiją, abu lai
dotuvių tarnautojai neša karstą
REGISTRATORIUS. Norėtumėt dar kartą pamatyti
veidą?
KIURM ANAS. Aš jo neužmiršau.
Laidotuvių procesija nueina
REKTORIUS. Aš labai gerai suprantu mūsų gerbia
mąjį kolegą. Už Kiurmano reflekso atradimą — atradimąj be kurio šiandien neįmanoma įsivaizduoti elgsenos
mokslo,— mes turime būti dėkingi atsitiktinumui. Net
jeigu pakartotum metų metus trukusius eksperimentus,
kas gali garantuoti, kad vėl pasitaikys šis toks reikš
mingas atsitiktinumas? Tai būtų, man rodos, beveik ne
atsakinga, jeigu mokslininkas...
REGISTRATORIUS. Kada buvo šis atsitiktinumas?
KIURM ANAS. 1959 metų vasario mėnesį.
Registratorius sklaido bylą
REKTORIUS. Tai jokiu būdu nemenkina jūsų moks
linių nuopelnų, gerbiamasis kolega, jeigu aš čia kalbu
apie atsitiktinumą; mes žinome: ne atsitiktinumas at
randa, o žmogaus protas sugeba pasinaudoti atsitik
tinumu.
REGISTRATORIUS. „Žuvėdra Nr. 411, bandymų se
rija C."
KIURM ANAS. Taip.
REGISTRATORIUS. Šito nenorėtumėt atsisakyti?
ANTUANETĖ. Ta žuvėdra padėjo jam padaryti kar
jerą.
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KIURM ANAS. Aš norėčiau jaunąją damą paprašy
ti — paskutinį kartą,— kad ji suprastų, jog ji čia nieko
negali būti palikusi.
ANTUANETE. ...mano rankinukas.
KIURM ANAS. Prašau 1959 metų rudenį.
REGISTRATORIUS. Panele Štein...
KIURM ANAS. Kur ji buvo 1959 metų rudenį?
ANTUANETE. Paryžiuje.
REGISTRATORIUS. Ponas Kiurmanas nori 1959 metų
rudens.
A n t u a n e t ė išeina
KIURM ANAS. Tegu kiti rūpinasi jos rankinuku.
REKTORIUS (susivynioja savo aktą). Jūs pranešite
man, kada aš galėsiu perskaityti aktą.
T r y s p o na i su togomis išeina
REGISTRATORIUS. Taigi:
ANTUANETE (vėl sugrįžusi). Bet pasakykite mano
vyrui, kad jis nueitų pas gydytoją. Dar šiandien pat. Juo
anksčiau, juo geriau. Kad paskui nebūtų per vėlu.
REGISTRATORIUS. Jūs negaluojate, ponas Kiurmanai?
KIURM ANAS. Nesąmonė.
ANTUANETE. Kai žinoma, kas yra, ir kai jau per
vėlu ką nors padaryti, tada paprastai sakoma: prieš ke
lerius metus buvo galima išgydyti, menkniekis.
KIURM ANAS. Aš nueisiu pas gydytoją.
ANTUANETE. Aš prašau jį.
Registratorius linkteli, ir A n t u a n e t ė išeina
REGISTRATORIUS. O dar, ponas Kiurmanai, ką dar
norėtumėt kitaip padaryti: 1959 metų ruduo?
KIURM ANAS. Aš svarstau.
Scenos darbininkas išneša dviratį
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REGISTRATORIUS. Prisimenat 1959 metų rudenį.
(Varto bylą) „Įtempti santykiai tarp Kubos ir JAV. N i
gerija tampa nepriklausoma. Eizenhaueris priima
Chruščiovą. Somalis tampa nepriklausomas. Tarybinė
mėnulio raketa LUNIKAS-2, 390 kg, pasiekia mėnulio
paviršių."
K IU RM AN AS (valosi akinius). Duokite man dar kar
tą pasikalbėjimą su Krolevskiu. Profesorium Vladimiru
Krolevskiu, kuris vėliau buvo atleistas iš universiteto.
Tai buvo, man rodos, gruodžio mėnesį. Mūsų pasikal
bėjimą mano bute.
REGISTRATORIUS. Prašom.
Darbo šviesa. V ėl atstatomas kambarys. Vėl
girdėti iškleręs rojalis šalimais, vis tie patys
taktai, pauzė, pakartojimas. Kadangi, pertvar
kant kambarį, atsiranda pertrauka, registrato
rius pasiima cigaretę. Galų gale nuleidžiama
siena su knygomis, registratorius užgesina ci
garetę. Tyla
REGISTRATORIUS. Ponas Kiurmanai, vėl jūsų butas.
Neoninė šviesa užgęsta
Spektaklio šviesa
KIURM ANAS. O kas gi čia?
REGISTRATORIUS. Jūsų senas grojantis laikrodis.
KIURM ANAS. Salin jį!
REGISTRATORIUS. Kaip norite.
Scenos darbininkas išneša laikrodį
Pageidaujate dar kokių pakeitimų? Tik pasakykit, ir
bus padaryta. Gal perkelti rašomąjį stalą į kitą pusę?
KIURM ANAS. Lyg tai būtų svarbu.
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REGISTRATORIUS. Jūs galite pasirinkti.
Vėl girdėti iškleręs rojalis šalimais
KIURM ANAS. Tas turi būti?
REGISTRATORIUS. Tai baleto mokykla. 1959 metų
ruduo. Prisimenat: šalimais yra baleto mokykla. Deja,
jie visada palieka atdarą langą.
Kartojami tie patys taktai, be to, girdėti baleto
mokytojo balsas, paskui tyla
KIURMANAS. Ir taip kiekvieną dieną?
REGISTRATORIUS. Išskyrus sekmadienius ir visuoti
nes šventes.
KIURM ANAS. Tai neįmanoma ištverti.
REGISTRATORIUS. Jūs ištverėte.
KIURMANAS. Jūs sakote, aš galiu rinktis...
REGISTRATORIUS. Bet ir kiti taip pat. Jūs ne vienas
šiame pasaulyje, ponas Kiurmanai, ir kaip tik šitie štai
išsinuomojo gretimą namą, Kletenhofo 18, ir įkūrė čia
baleto mokyklą. Tokia yra faktinė padėtis. Jeigu jūs
neištveriate, tai kodėl nesirenkat kito buto?
KIURMANAS. O kas ten?
REGISTRATORIUS. Tuoj paaiškės.
KIURM ANAS. Tur būt, motorinis piūklas.
REGISTRATORIUS. Galimas daiktas.
KIURM ANAS. Arba geležinkelis. Arba varpų skam
besys. Arba aerodromo ūžesys...
Girdėti biaurus triukšmas
REGISTRATORIUS. Tai buvo motorinis piūklas.
KIURM ANAS. Liaukitės!
REGISTRATORIUS. Kaip norit.
Girdėti kitas triukšmas
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KIURMANAS. O kas gi čia?
REGISTRATORIUS. Vaikų darželis.
Kiurmanas purto galvą
REGISTRATORIUS. Jūs galit rinktis.
V ėl girdėti išklęrąs rojalis šalimais, tie patys
taktai, pauzė, baleto mokytojo balsas, pakarto
jimas, paskui tyla
Vadinas, pasiliekat tame bute...
K IU RM AN AS (apsidairo). ...tai šitaip buvo?
REGISTRATORIUS. Jūs stebitės savo skoniu?
Įeina p o n i a

H u b a 1e k

PO N IA HUBALEK. Ponas profesorius Krolevskis.
KIURM ANAS. Prašom kviesti.
Ponia
H u b a l e k išeina, ir įeina K r o 
l e v s k i s : plikagalvis žvitriomis akimis, su
akiniais be apsodų, blyškaus veido, į jį žiūrint,
atrodo, kad jis visą laiką šypsosi, apsivilkęs
palaikiu paltu, kurio nenusivelka, nešinas plo
nu aplanku, skrybėlė rankoj, jo judesiai labai
baikštūs, jis mažas, bet turi kažkokio reikšmin
gumo
KIURM ANAS. Man regis, čia jūs sėdėjote.
Krolevskis atsisėda
Tikriausiai jums atrodo komiška: kartą mes jau turėjo
me su jumis šį pokalbį, gerbiamasis kolega. Jūs žinote
mano motyvus, kodėl aš nepriklausau jokiai partijai,
mano principines abejones. Nėra reikalo man kartoti.
KROLEVSKIS. Ne.
KIURM ANAS. Geriate ką nors?
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KROLEVSKIS. Niekados.
KIU RM ANAS (įsipila sau viskio). Žodžiu, gerbiama
sis kolega, aš dar kartą apsvarsčiau...
Pauzė. Kiurmanas atsistoja ir geria
KROLEVSKIS. Ką jūs apsvarstėte?
KIURMANAS. ...mūsų pokalbį šiame kambaryje,
mūsų pokalbį prie keturių akių: jūs ten, aš čia. Ir jums
nėra reikalo kartoti, Krolevski, aš žinau: jūsų akimis
aš esu tai, kas šiandien vadinama nonkonformistu, inte
ligentas, kuris permato viešpataujančią klasę, ir būtent
gana tiksliai, šiaip ar taip, žiūri į ją su pasibaisėjimu
arba bent su pasibiaurėjimu; bet jam to ir užtenka. Ret
karčiais pasirašau kokį atsišaukimą, demonstraciją už
ar prieš: protestai, kad būtų rami sąžinė, kol dar lei
džiama turėti sąžinę, o apskritai nonkonformistas tik
daro karjerą.
KROLEVSKIS. A r aš taip sakiau?
KIURMANAS. Jūs kitaip pasakėte.
KROLEVSKIS. Būtent?
KIURMANAS. Darbas partijoje, sakote jūs, yra vie 
nintelė priemonė pakeisti pasaulį...
Įeina p o n i a H u b a 1 e k
...be to, tikslas, suprantama, turi pateisinti priemones,
tai yra žinoma, ir kaip tik dėl to aš nepriklausau jokiai
partijai. (Pamato ponią Hubalek) Kas gi vėl? (Paima
iš jos laišką) Ačiū, ponia Hubalek, ačiū.
P o n i a H u b a l e k išeina
Darbas partijoje, sakote jūs, ir tuo momentu ateina se
nato laiškas: užklausimas, ar aš sekantį pavasarį sutik
čiau ir taip toliau, įvertinant mano mokslinius nuopel
nus ir taip toliau, su sąlyga, kad vyriausybė ir taip to
liau ir panašiai.
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KROLEVSKIS. Sveikinu, gerbiamasis kolega.
KIURM ANAS. Dėkoju. (Padeda neatplėštą laišką ant
stalo) Man išliko įspūdis, kad jūs visą laiką šypsotės, o
kai pasižiūriu į jus, iš teisybės jūs niekada nesišypsot.
Kaip koks šachmatininkas. Jūs tik manot jau žinąs se
kantį mano ėjimą: jau dabar matote mane kaip profe
sorių daktarą H. Kiurmaną, elgsenos mokslo instituto
direktorių.
Vėl pasigirsta iškleręs rojalis šalimais, bet trum
pai
A r jūs, Krolevski, jūs, kaip kibernetikas, manote, kad
biografija, kurią turi koks nors individas, yra būtina,
kažkokio neišvengiamumo išraiška, o gal, sakykim, aš
galėčiau, atsitiktinumui lėmus, turėti visai kitokią bio
grafiją, ir ta, kurią vieną gražią dieną turi, ta mūsų
biografija su visomis datomisj kurios tau jau per gerklę
lenda, ji nebūtinai turi būti pati tikėtiniausią, ji yra tik
viena galima, viena iš daugelio, kurios taip pat būtų
galimos tomis pačiomis visuomeninėmis ir istorinėmis
aplinkybėmis ir su tais pačiais asmens duomenimis. Tai
ką, šitaip žiūrint, iš viso reiškia kokia nors biografija?
Suprantate: geresnė ar blogesnė biografija, tas nesvar
bu. Aš tik nesutinku, kad mes viskam, kas kada atsiti
ko,— todėl, kad tai atsitiko, tapo istorija ir tokiu būdu
neatšaukiama,— visai be reikalo priskiriame kokią nors
prasmę.
KROLEVSKIS. Suprantu.
KIURM ANAS. Suprantat?
KROLEVSKIS. A b posse ad esse valet, ab esse ad
posse non valet.1 (Užsidega cigaretę) Bet, man rodos,
jūs norėjot pasakyti kažką neatidėliojama...
1 Galėti reiškia būti, bet būti dar nereiškia galėti (l o t . ).
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V ėl iškleręs rojalis šalimais, bet šį kartą pra
timas, atrodo, pavyksta, tad skambina toliau,p e n k i o s b a l e t o m o k i n ės šokdamos iš
bėga iš užkulisio, lydimos b a l e t o m o k y t oj o, jos šoka ne žiūrovams, tik repetuoja
MOKYTOJAS. Stok! O pirštų galiukai? (Be muzikos
rodo, kaip reikia daryti) Supratot? (Supliauškina ran
komis) Taigi, vaikučiai, iš pradžiųl
V ėl iškleręs rojalis šalimais, š o k ė j o s kartoja
pratimą ir šokdamos išbėga į užkulisį, v i e n a
b a l e t o m o k i n ė pasilieka. T yla
KIURM ANAS. Ką ta mergaitė čia veikia?
REGISTRATORIUS. Ji jums patinka?
KIURM ANAS. Aš kalbuosi su Krolevskiu.
REGISTRATORIUS. Jūs kalbatės su Krolevskiu: stai
ga pats savęs nebeklausote, kalbėdamas žiūrit pro lan
gą ir matot baleto mokyklą šalimais. Staiga jūs pasida
rote truputį išsiblaškęs...
KIURM ANAS. Aš nepažįstu tos baleto mokinės.
REGISTRATORIUS. Bet galėtumėt su ja susipažinti.
Pasigirsta iškleręs rojalis šalimais, trys taktai,
baleto mokinė atlieka pratimą, paskui vėl tyla
Jūs galite, ponas Kiurmanai, dar kartą pasirinkti: kitaip
pasirinkti — gal norite su ja papietauti.,.
Pasirodo k e 1n e r i s su valgiaraščiu
KELNERIS. Ko ponai pageidauja?
REGISTRATORIUS. Ką galite pasiūlyti?
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KELNERIS. Caviar russe.
Saumon fumė.
Foie gras de Strasbourg.
Escargot a la Bourgonne.1
REGISTRATORIUS. Jūs galite rinktis.
KELNERIS. Arba itališkų patiekalų?
Canneloni.
Tortellini alla panna.
Tortellini con funghi.
Lasagne verde.2
REGISTRATORIUS. Hm.
KELNERIS. Specialita della casa.3
REGISTRATORIUS. Puikus restoranas, ponas Kiurmanai, ir niekas čia jūsų nepažįsta. (Kelneriui) Kokios
žuvies šiandien turite?
KELNERIS. Tuoj parodysiu. (Išeina)
REGISTRATORIUS. Jeigu jūs su ta mergina papietautumėt, manyčiau, kad po keturių mėnesių, kai atva
žiuos panelė daktarė Stein iš Paryžiaus, elgtumėtės v i
siškai kitaip, ponas Kiurmanai, laisviau, intelektualiau,
sąmojingiau, tad panelė daktarė Štein tuoj po dviejų
pasiimtų savo rankinuką ir išeitų: biografija be Antuanetės...
Įeina k e l n e r i s su pilnu padėklu žuvų
Ak.
KELNERIS. Lydys.
REGISTRATORIUS. Tik pažiūrėkit!
KELNERIS. Šiandien pagautas.
REGISTRATORIUS. Labai puiku.
1 Rusiški ikrai. Rūkyta lašiša. Strasburgo paštetas. Burgundiškos
austrės (p ia n e .).
2 M akaronai. P yragėliai su grietinėlės padažu. Pyragėliai su gry 
bais. Buljonas su šviežiais lakštiniais (ila l.).
3 Firminis patiekalas (it a l.).
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KELNERIS. Plekšnė.
Taparas.
Labai gražus lynas.
REGISTRATORIUS. Dviem asmenims?
KELNERIS. O taip.
REGISTRATORIUS. Upėtakiai?
KELNERIS. Visada gyvi.
REGISTRATORIUS. Kas gi čia?
KELNERIS. Spado.
REGISTRATORIUS. Spado?
KELNERIS. Kardžuvė.
REGISTRATORIUS. Valgėte kardžuvės?
KELNERIS. Visai švieži omarai.
Kiurmanas žiūri į baleto mokinę
REGISTRATORIUS. A r matėte omarus?
V ėl iškleręs rojalis šalimais: b a l e t o m o k i 
n ė s vėl šokdamos išbėga iš užkulisio, lydimos
š o k i ų m o k y t o j o, atsiskyrusi mergina įsi
lieja į grupę, kuri šokdama vėl dingsta, tyla
REGISTRATORIUS. Kaip norite.
Kelneris vis dar laiko omarus
Gal kitąkart.
KELNERIS. Labai prašom. (Išeina)
REGISTRATORIUS. Matote: galit rinktis.
KIURM ANAS. Toliau!
REGISTRATORIUS. Ko jūs ant manęs rėkiate?
KIURMANAS. Kuo jūs mane galų gale laikote? Lyg
svarbiausia čia būtų pasirinkti moterį! Jeigu jau aš ga
liu rinktis, tai išvis jokios istorijos su moterimi.
REGISTRATORIUS. Kaip norite.
KROLEVSKIS (sėdi kaip sėdėjęs). A b posse ad esse
valet,. ab esse ad posse non valet. (Užsidega cigaretę)
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Bet, man rodos, jūs norėjote pasakyti kažką neatidė
liotina...
K IU RM ANAS (atsisėda ant stalo krašto). Be išsisuki
nėjimų, Krolevski — galite man ir neatsakyti — jūs
esate Komunistų partijos narys, bet iki šiol to niekas
nežino, arba bent palaikote su ja ryšius, o gal net esate
partijos galva. Jūsų specialybė, matematika, padeda
išsaugoti šią paslaptį. Jūsų dažnas keliones į Prahą, Pa
ryžių ar Mechiko-siti labai gerai užmaskuoja dalykinių
kongresų priedanga. Jūs ir negeriate, kad išgėręs neišsiplepėtumėt. (Geria) Bet, sakykim: vieną gražią dieną
viskas išaiškės, ir kokiu nors pretekstu, šiaip ar taip,
filosofijos fakulteto vardu, reikės atsisakyti jūsų toli
mesnės pedagoginės veiklos; mes arba kai kurie iš mū
sų, savaime suprantama, nuoširdžiai tuo pasipiktinsime:
užgniaužiama mokymo laisvė ir taip toliau. Iškils Krolevskio byla. Aš pats, nonkonformistas, parašysiu atsi
šaukimą: „Pasipiktinęs paskutinių dienų įvykiais mūsų
universitete", kupiną nerimo ir kartu gerai apgalvotą
atsišaukimą, kurį garbė yra pasirašyti ir kuris, savaime
suprantama, ničnieko neduoda.
KROLEVSKIS. Jūs kalbate iš patirties.
KIURM ANAS. Žinoma.
KROLEVSKIS. Ką, gerbiamasis kolega, jūs norite
man pasakyti?
KIURMANAS. Jeigu mes dar kartą galime pradėti iš
pradžių, tai visi žinome, ką reikia daryti kitaip: parašai
už, parašai prieš, protestai, demonstracijos, ir viso to
rezultatas — inteligentijos, opozicijos bejėgiškumas,
visų pirma smurtas teisinės valstybės vardu, teroras:
atlyginimas už tai, kad mes nieko neveikėme. (Registra
toriui) Kada tiksliai buvo šis mūsų pokalbis su Vladi
miru Krolevskiu?
Registratorius sklaido bylą
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Netrukus po to profesorius Krolevskis buvo areštuotas,
namie padaryta krata, jis atleistas iš universiteto.
REGISTRATORIUS. 1959 metų gruodžio 3 dieną.
KIURMANAS. Įrašykite į mano bylą.
REGISTRATORIUS. Ką?
KIURMANAS. „1959 gruodžio 3 diena: įstojo į Ko
munistų partiją."
Registratorius įrašo
KROLEVSKIS. Prisipažinsiu, gerbiamasis kolega, jūs
mane nustebinote. Partija apsvarstys jūsų pareiškimą.
Tikiuosi, gerbiamasis kolega, jūs žinote, ką tas reiškia
jūsų akademinei karjerai?
KIURMANAS. Labai gerai žinau, gerbiamasis kolega,
ką tas reiškia; dėl to taip ir darau. (Registratoriui, kuris
prieina prie jo su byla) Ką man reikia padaryti?
REGISTRATORIUS. Pasirašyti.
KIU RM ANAS (pasirašo byloje). Draugas Krolevski...
Darbo šviesa
Kas atsitiko?
REGISTRATORIUS. Jūsų laukia gydytojas.
Scenos darbininkas atneša baitą krėslą ir pasta
to jį priekiniame piane dešinėje, kitas scenos
darbininkas /ridena vežimėlį su instrumentais,
paskui abu išeina
KROLEVSKIS (atsistoja). Kai dėl mūsų, gerbiamasis
kolega, tai mūsų visuomeninis bendravimas lieka toks
pat, kaip ligi šiol. Retkarčiais šnektelim vieną kitą žodį
universiteto kieme. Retkarčiais. Mūsų kreipinys lieka:
gerbiamasis kolega. (Paduoda ranką) Jūs žinote, gerbia
masis kolega, kad nuo šiol jūs būsit sekamas. (Užsideda
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skrybėlę) Jeigu
vausiu.
KIURM ANAS.
KROLEVSKIS.
KIURM ANAS.

čia ruošit pobūvį, ateity aš nedaly
Kaip tai pobūvį?
Kai paskui tapsite profesorium.
Šito nebus!

Spektaklio šviesa priekiniame plane: pasirodo
g y d y t o j a s su baltu chalatu, laiko prieš
šviesą filmo juostą
GYDYTOJAS. A r skauda kas?
KIURM ANAS. Kur?
GYDYTOJAS. Tai aš jūsų klausiu! Jūsų elektrokar
diograma graži. (Paduoda Kiurmanui filmo juostą) La
bai graži. (Eina prie vežimėlio su instrumentais) Tik
jūsų šlapimas man nepatinka.
KIURM ANAS. Kaip tai?
GYDYTOJAS. Tuoj pamatysim.
REGISTRATORIUS. Nusivilkit švarką.
GYDYTOJAS. Mums reikia paimti truputį kraujo.
Kiurmanas nusivelka švarką
REGISTRATORIUS. Galit sėstis.
Kiurmanas atsisėda ir pasiraito rankovę
GYDYTOJAS. Turite kokių rūpesčių? (Įduria ir paima
kraujo) Ką jūs pasakytumėt apie Krolevskio bylą? (Pa
duoda vatos)
REGISTRATORIUS. Pridėkite vatą prie žaizdelės.
KIU RM ANAS (prideda vatą). Kartą, būdamas vaikas,
sirgau kiaulyte, kartą tymais, bet šiaip...
GYDYTOJAS (suleidžia kraują į stiklini vamzdelį).
Sesele Agnese? (Išeina)
KIURM ANAS. Koks dabar laikas?
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REGISTRATORIUS. 1960 metų balandžio dvylikta:
panelė Štein dar tebėra Paryžiuje. Šiandien ji kraunasi
savo lagaminą, ruošdamasi išvažiuoti iš Paryžiaus. Šito
jūs negalite pakeisti.
KIURMANAS. Hm.
REGISTRATORIUS. Ji atėjo su svečiais, kurie svei
kino jus, kai tapote profesorium, bet šį kartą jūs pa
darėte viską, kad netaptumėt profesorium.
Spektaklio šviesa ir kambaryje: pasirodo d u
p o n a i su paltais ir skrybėlėm, lydimi p on i o s H u b a 1e k
Atrodo, kad pavyko!
Pilkieji ponai dairosi aplink
PO N IA HUBALEK. Ko pageidaujate? Pono daktaro
nėra namie. Ir apskritai, kas jūs tokie būsit? Aš esu
namų šeimininkė. Galiu paklausti, kas ponai būsit?
Vienas parodo pažymėjimą
REGISTRATORIUS. Sėdėkit, sėdėkit.
KIURMANAS. Krata?
REGISTRATORIUS. Jūs esate pas gydytoją.
Kiurmanas vėl atsisėda
Laikykit pridėjęs vatą.
Vienas ponas atidaro stalčius
Jūs įtariamas, kad norit pakeisti pasaulį. Niekas ne
įtars, kad jūs norite tik pakeisti savo biografiją.
Kitas ponas varto knygas
PONAS. Ponia?..
PO N IA HUBALEK. Hubalek.
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PONAS. Sakykit, ponia Hubalek...
PO N IA HUBALEK. Aš nieko nežinau...
PONAS. Iš kur jūs kilusi?
PO NIA HUBALEK. Iš Čekijos.
PONAS. Iš Čekijos.
PO N IA HUBALEK. Ką gi ponas daktaras padarė?
PONAS. Jūs turite giminių.
PO N IA HUBALEK. Čekijoje.
PONAS. Čekijoje.
PO N IA HUBALEK. O kodėl gi ne?
PONAS. Atsakinėkite į mūsų klausimus.
PO N IA HUBALEK. Jis nemėgsta, kai kas liečia jo
knygas.
PONAS, A r dažnai lankote savo gimines Čekijoje?
PO N IA HUBALEK. Niekados.
PONAS. Bet tai maža.
PO N IA HUBALEK. Man užtenka.
Priekiniame
sesuo

plane

pasirodo

medicinos

SESUO. Ponas daktaras tuoj ateis. (Kažką pasiima ir
išeina)
PONAS. Sakykit, ponia...
PO N IA HUBALEK. Hubalek.
PONAS. A r čia yra ir daugiau kambarių?
Pilkieji
eina

ponai

ir p o n i a H u b a l e k iš

REGISTRATORIUS. Jie nieko neras, bet dėl to nesi
rūpinkit: įtarimas yra įtarimas, ir įtarimo pakanka.
Kambaryje tamsu; priekiniame plane vėl pasi
rodo g y d y t o j a s
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GYDYTOJAS. Kol kas nieko blogo. Šiaip ar taip,
jums reikia prisižiūrėti, su kepenimis juokauti negali
ma... Taigi: jokių foie gras, jokio escargot a la Bourgonne, apskritai nieko aštraus. N ė pipirų, garstyčių, ka
ri. Jūros žuvies nieku gyvu...
Neoninė šviesa
REGISTRATORIUS. Aš užrašysiu. (Rašo)
GYDYTOJAS. Jokių kaulavaisių: abrikosų, vyšn ią
slyvų, persikų. Jokių česnakų. Nieko, kas pučia vidu
rius. Varškės bet kuriuo laiku, varškės kuo daugiau...
REGISTRATORIUS. Daržovių?
GYDYTOJAS. Tik be druskos. Išimtis kopūstai, ne
galima baltųjų pupelių, išvis jokių pupų, jokių svogū
nų...
REGISTRATORIUS. Nieko, kas pučia vidurius.
GYDYTOJAS. Nieko šalto: alaus nė į burną. Viskis
ir degtinė ir taip toliau, džinas, vyšninė, Viljamas ir taip
toliau, šteinhegeris, grapa, markas ir taip toliau, konja
kas, kalvadosas ir taip toliau — gink dieve.
REGISTRATORIUS. Vynas?
GYDYTOJAS. Jūsų tėvas, sakote, buvo girtuoklis?
KIURMANAS. Taip man atrodė.
GYDYTOJAS. Visų pirma negalima baltojo vyno.
REGISTRATORIUS. O kaip raudonojo?
GYDYTOJAS. Apskritai jokio alkoholio.
REGISTRATORIUS. Tai ką tada?
GYDYTOJAS. Pieną.
REGISTRATORIUS. Mineralinį vandenį?
GYDYTOJAS. Tik be angliarūgštės. Arbatą. Bet tik
ne juodą, suprantama. Ramunėlės, liepžiedžiai, šaltmė
tės, erškėtvaisiai ir taip toliau. Kavos jokiu būdu. Mėgs
tate kefyrą?
REGISTRATORIUS. A r mėgstat kefyrą?
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GYDYTOJAS. Kefyrą bet kada. Varškės kuo dau
giau. Daržovės bet kada, tik be druskos, jūros žuvies jo 
kiu būdu...
REGISTRATORIUS. Tą jau užrašėme.
GYDYTOJAS. Galite valgyti virtus upėtakius.
REGISTRATORIUS. Vis dėlto.
GYDYTOJAS. Be sviesto.
REGISTRATORIUS. Omarus?
GYDYTOJAS. Gink dieve.
REGISTRATORIUS. Bet jums ir pasisekė. Ką tiktai
ponas Kiurmanas vos nesuvalgė omarų.
GYDYTOJAS. Gink dieve.
REGISTRATORIUS. Mėsos?
GYDYTOJAS. Virtos. Be niekur nieko. Neriebios.
Nieko kepto. Tik virto arba troškinto: be druskos. Be
prieskonių, kaip sakyta. Jokių dešrų ir taip toliau...
REGISTRATORIUS. Duonos?
GYDYTOJAS. Rupios ruginės.
REGISTRATORIUS. Nieko, kas pučia vidurius.
GYDYTOJAS. Varškės kuo daugiau.
Įeina m e d i c i n o s s e s u o
Tuoj einu.
Medicinos
strumentais

s e s u o išveža vežimėlį su in

REGISTRATORIUS. Dar ko nors?
GYDYTOJAS. Prakaituoti, daug prakaituoti.
REGISTRATORIUS. Kaip?
GYDYTOJAS. Sportas, pasivaikščiojimai, sauna. (Už
deda Kiurmanui ant peties ranką) Nieko blogo, truputį
padidėjusios kepenys, šiaip nieko daugiau neradau. Visų
pirma svarbu štai kas: nesijaudinti, mano mielas, niekur
ir niekada nesijaudinti...
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Darbo šviesa: vėl matyti visa scena, užpakali
niame plane prisirinkę daug žmonių, ponai su
smokingais, damos su vakarinėmis sukniomis,
visi pakėlę šampano stiklus. Gydytojo nebėra
KIURMANAS. A pie vėžį nė žodžio.
REGISTRATORIUS. Ne.
KIURMANAS. Daugiau jis nieko nerado.
REGISTRATORIUS. Galite vėl apsivilkti švarką.
KIURMANAS. Varškės kuo daugiau...
REGISTRATORIUS. Ką jūs svarstote?
KIURM ANAS (pasikelia ir ima savo švarką). Kas tie
žmonės?
REGISTRATORIUS. Draugai.
KIURMANAS. Ko jie nori?
REGISTRATORIUS. Nori jus pasveikinti.
KIURM ANAS. Kaip tai?
REGISTRATORIUS. Jūs tapote profesorium.
Spektaklio šviesa kambary: kambarys pilnas
svečių, jie stovi būreliais ir plepa, negalima su
prasti nė vieno žodžio
KIURMANAS. Profesorium?
REGISTRATORIUS. Atvirai sakant, aš irgi stebiuosi.
KIURMANAS. Komunistų partijos narys čia nebūna
profesorius: 1960 metais. Tai neįmanoma.
REGISTRATORIUS. ...neįtikėtina.
Kiurmanas purto galvą
HENRIKAS. Hanesai!..
REGISTRATORIUS. Jus šaukia.
HENRIKAS. Kur jis yra?
Kiurmanas purto galvą
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REGISTRATORIUS. Svečiai nori eiti namo, jau vė 
lus laikas. (Padeda Kiurmanui apsivilkti švarką) Man
nėra reikalo jums, ponas profesoriau, aiškinti: kiekvie
noj sistemoj gali atsitikti neįtikėtinų dalykų.
Svečiai suranda Kiurmaną
HENRIKAS. Štai kur tu.
ŠNEIDERIS. Jau antra valanda.
HENRIKAS. Ponas profesoriau, mes tave jau pa
liekam.
Kiurmanas pradingsta svečių būry, balsų klegesys,
svečiai po kelis išeina iš kambario: pasilieka jauna da
ma su vakarine suknia, lygiai kaip ir pradžioje, ji sėdi
fotelyje ir laukia, užsidėjusi raginius akinius. Už durų
girdėti balsai, netrukus sugrįžta Kiurmanas: nešvilpi
niuodamas
ANTUANETĖ. ,,Aš taip pat tuoj išeisiu."
Pauzė
KIURM ANAS. „Jums negera?"
ANTUANETE. „Priešingai.“ (Pasiima cigaretę) „Dar
tik vieną cigaretę." (Laukia, kad Kiurmanas uždegtų, bet
nesulaukusi užsidega pati) „Jeigu aš netrukdau." (Rūko)
„Man labai patiko. Kai kurie buvo labai malonūs, mano
nuomone, labai įdomūs...“
Pauzė
„Turite dar ko nors išgerti?"
Kiurmanas nejuda iš vielos
„Ko jūs į mane taip žiūrite?“
Tyla
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A N T R A DALIS
Darbo šviesa. R e g i s t r a t o r i u s prieina prie
savo pulto. Spektaklio šviesa: p o n i a H u b a1 e k tvarko kambarį, po kiek laiko ateina K l u r m a n a s , apsivilkęs chalatu, nešinas laiškais
KIURMANAS. Ponia Hubalek — labas rytas — gal
malonėtumėt, ponia Hubalek, pataisyti pusryčius. (Sto
v i ir atplėšinėja laiškus) Aš klausiau, gal malonėtumėt,
ponia Hubalek, pataisyti pusryčius.
P o n i a H u b a l e k išeina
Aš gerai žinau, ką jūs dabar manote. Bet jūs klystate.
Jūs manote, kad aš daryčiau vis tą patį, net jeigu dar
šimtą kartų galėčiau pradėti iš pradžių. (Perskaito vieną
laišką ir meta jį į krepšį) Linkėjimai! (Įmeta visą šūsnį į
krepšį) ...bet jūs klystate. Mes nevažiuosime už miesto.
Mes nesusipažinsime. (Sėdasi prie rašomojo stalo) Tai
bus mūsų pirmi ir paskutiniai pusryčiai.
REGISTRATORIUS. Kaip norite.
KIURMANAS. Jai nepasiseks.
REGISTRATORIUS. Kas?
KIURM ANAS. Mes nebūsime vyras ir žmona.
REGISTRATORIUS. Jūs vis dar galite pasirinkti.
Pasirodo A n t u a n e t ė su vakarine suknia, su
stoja prie durų, ir Kiurmanas jos nepastebi

12.
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KIURM ANAS. Kokia šiandien savaitės diena?
REGISTRATORIUS. Ketvirtadienis.
Kiurmanas pasižiūri į savo rankinį laikrodį
Vienuoliktą valandą jūs turite posėdį, prisimenat, po
sėdį, į kurį tada nenuėjote...
Vėl girdėti iškleręs rojalis šalimais, trys taktai,
pauzė, Kiurmanas pamato Anfuanetę ir atsistoja
ANTUANETĖ. Aš paėmiau tavo dantų šepetėlį.
KIURM ANAS. Užmiršau paklausti: arbatos ar ka
vos? Gal verčiau išgertum kavos. (Eina prie durų) Ir
minkštą kiaušinį?
ANTUANETE. Aš ne.
Pauzė, abu stovi
Kiekgi dabar laiko?
KIURM ANAS. Vienuoliktą valandą man posėdis.
ANTUANETE (rausiasi rankinuke). Visiškai nebeži
nau, kur pastačiau automobilį. Raktai yra. (Galvoja)
Kažkokia alėja, galimas daiktas, alėja, kurioje stovi
paminklas...
KIURM ANAS. Čia nėra jokios alėjos.
ANTUANETE. Keista.
KIURM ANAS. Gal sėskim?
Įeina p o n i a H u b a 1e k ir dengia stalą, jiedu
stovi, tyli ir laukia, kol p o n i a H u b a 1e k
vėl išeis
KIURM ANAS. Tuoj bus mūsų arbata.
ANTUANETĖ. Jau žinau, kur mano automobilis!
(Juokiasi) Aš kiekvieną kartą stebiuosi, kad suradau
savo automobilį. (Lyg tarp kitko) Pažįstate jaunąjį Štahelį?
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KIURM ANAS. Stahelį?
ANTUANETE. Jis vairavo mano automobilį. Bet ne
norėjo eiti viršun. O alėja buvo prieš tai...
Laikrodis muša dešimtą valandą
Dešimta? (Nuima nuo krėslo švarkelį)
KIURM ANAS. Jau nori eiti?
ANTUANETE. Jeigu jūs neužsigausit, Hanesai.
KIURMANAS. Be pusryčių?
ANTUANETĖ. Man irgi darbas. Dešimta valanda! O
man dar reikia persirengti. O viešpatie! Aš buvau susi
tarusi dešimtai valandai.
Kiurmanas žiūri, kaip ji velkasi švarkelį
Nesirūpinkit!
KIURMANAS. Ko tu juokiesi?
ANTUANETE. Vyrų rūpesčiai. Aš ne su bet kuo gu
liu, bet jeigu jau pasitaiko, tai kiekvieną kartą džiau
giuosi, lygiai kaip ir jūs, Hanesai, kad po to esu vėl
pati sau viena. Kurgi aš padėjau savo laikrodį?
KIURMANAS. ...man rodos, vonioj.
A n t u a n e t ė eina į vonią
Šitaip buvo?
REGISTRATORIUS. Lygiai taip.
KIURMANAS. N ė žodžio apie pasimatymą?
REGISTRATORIUS. Nė žodžio.
KIURMANAS. Nesuprantu...
REGISTRATORIUS. Jūsų atmintis, ponas Kiurmanai,
prasimanė: niekas nesėdėjo jai ant kairio ar dešinio
kelio, nebuvo jokių apsikabinimų, jokio bučinio, kuris
skatina pratęsti meilinimąsi. Nieko panašaus. Ir ji yra
susitarusi. Ji neatrodo nei nusivylusi, nei sutrikusi,
priešingai, matyt, naktis jai patiko, bet kas praėjo, tas
12'
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praėjo, ji net nesilaiko to intymaus „tu", kuriuo krei
pėsi į jus naktį.
KIURM ANAS. Šito aš nesuprantu...
REGISTRATORIUS. Taip buvo, ponas Kiurmanai.
KIURM ANAS. Tai kaip aš nenuėjau į posėdį?
Neoninė šviesa užgęsta
Ką ji ten taip ilgai veikia?
REGISTRATORIUS. Ieško laikrodžio.
Pauzė. Grįžta A n t u a n e t ė
ANTUANETE (segasi laikrodį). ...šiandien noriu dar
kartą apžiūrėti tas patalpas, žinote, savo galerijai. Gai
la, name nėra lifto. Tai vienintelis minusas, šiaip pa
talpos būtų puikios. Kaip tik tokios, kokių aš ieškau.
Didelės ir paprastos. Tiesa, labai brangios. Reikėtų įtai
syti šviesą iš viršaus. Dėl to ir susitariau šiandien susi
tikti su tuo jaunu architektu.
REGISTRATORIUS. Staheliu.
ANTUANETĖ. Noriu išsiaiškinti, kiek tas kainuotų.
Vieta — geresnės nerasi, ir jeigu seksis su galerija, tada
išsinuomosiu dar apatinį butą ir įsteigsiu teų nuosavą
nedidelę leidyklą, Vėliau kada nors. O jeigu nieko iš
to neišeis, grįšiu atgal į Paryžių — šiandien viskas pa
aiškės...
Pauzė
REGISTRATORIUS. Jums reikia ją tik palydėti ligi
lifto.
ANTUANETĖ. Taip.
KIURM ANAS. O gal išeis, aš turiu galvoj viršutinę
šviesą.
ANTUANETĖ. Taip.
KIURM ANAS. Taip.
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ANTUANETĖ. Palinkėk man sėkmės!
K i u r m a n a s išlydi ją, p o n i a H u b a 1e k
ateina, padeda arbatą ir vėl išeina, paskui su
grįžta K i u r m a n a s
KIURMANAS. Nepaprasta moteris.
REGISTRATORIUS. Matote.
KIURMANAS. Puiki moteris.
REGISTRATORIUS. Jūs neįvertinot jos, tada netikė
jote, kad moteris, pergulėjusi su jumis, taip pat verčiau
norėtų likti viena.
KIURMANAS. Ypatinga moteris.
Neoninė šviesa
REGISTRATORIUS. Kai dėl posėdžio vienuoliktą va
landą, tai prisimenat: (Skaito iš bylos) „Pirmas klausi
mas: naujo universiteto rektoriaus rinkimai..."
Kiurmanas prieina prie lango
Jums, ponas Kiurmanai, turėtų būti svarbu ne tik asme
niniais sumetimais, bet ir šiaip, kad neišrinktų kolegos
Hornacherio. Kolega Hornacheris, kaip žinia, yra karš
tas antikomunistas, kaip mokslininkas niekuo nepasi
žymintis, bet žmogus su nusistatymu. Žmogus, pasi
šventęs dvasinei šalies gynybai. Kolega Hornacheris,
išrinktas rektorium, darys viską, kad jūs, ponas Kiur
manai, ilgai nepabūtumėt universitete. Ir tas klausimas
šiandien sprendžiamas... A r jūs girdite?.. Pirmame jūsų
biografijos variante jūs neatėjote į šios dienos posėdį,
nes manėte, kad jums svarbiau važiuoti su jauna dama
už miesto suvalgyti žuvies ir išgerti kaimiško vyno.
Hornacheris buvo išrinktas, nors ir nežymia balsų dau
guma. Paskui jūs gailėjotės, padaręs šią klaidą. Prisi
menat? O pirmame variante Hornacheris nieko nega357

Įėjo jums padaryti: juk tada jūs nebuvote Komunistų
partijos narys.
KIURM ANAS. Ko ji nevažiuoja?
Pauzė
Ji nevažiuoja.
REGISTRATORIUS. Gal išsieikvojo baterija, jūs gi
žinote: ji palieka degančią šviesą, o paskui stebisi, ko
dėl neveikia starteris. Arba ji mato, kad jūs stovite
prie lango.
Kiurmanas pasitiaukia nuo lango
Ką jūs galvojate?
KIU RM ANAS (įsipila arbatos). Aš neįvertinau jos.
REGISTRATORIUS. Niekas tuo neabejoja.
KIU RM ANAS (stovi ir geria arbatą). Ką ji dabar
darys?
REGISTRATORIUS. ...pasistengs, kad būtų vertinama.
Kiurmanas geria arbatą
Jūsų žmona mus visiškai sužavėjo, patikėkite, visiškai
sužavėjo. Drįstu jums pasakyti: ji pranoksta jus. Nesi
rūpinkite, ką ji dabar darys. Jos intelekto moteris pra
siskins sau kelią, ponas Kiurmanai, be jūsų. Būkite ra
mus. Ji žino, ko nori. Ji yra moteris, ir dar daugiau:
asmenybė, ir dar daugiau: moteris.
KIURM ANAS. O taip.
REGISTRATORIUS. Ji vadovaus galerijai, AN TU A NETES GALERIJA, arba nedidelei leidyklai, A N T U A NETES LEIDYKLA, o jeigu nesiseks, ji gali bet kuriuo
metu grįžti į Paryžių.
KIURM ANAS. Pas savo šokėją.
REGISTRATORIUS. Dabar ji susitiks su jaunu archi
tektu ir išsiaiškins, kiek kainuoja viršutinė šviesa. Gal
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bus per brangu, bet jaunasis architektas mokės ją įver
tinti, moterį ^u daugybe planų ir nepriklausomą, ir v ie 
ną dieną, ką gali žinoti, ji susilauks kūdikio, kuris su
griaus jos planus, bet jums, ponas Kiurmanai, dėl to
nėra ko rūpintis: ji išėjo.
KIURM ANAS. Taip.
REGISTRATORIUS. Rūpinkitės institutu.
Kiurmanas sėdasi prie rašomojo stalo
Tai, ką jūs dabar laikote rankose, yra dokumentas, kurį
turite pateikti šios dienos posėdy, fotokopija, liečianti
Horstą Diterį Hornacherį, kuris šiandien turi būti iš
rinktas rektorium: jo parašas 1941 metais.
Kiurmanas permeta akimis dokumentą
Laikas jau rengtis, vėl praleisit šios dienos posėdį. (Pa
sižiūri į laikrodį, paskui į Kiurmaną) Dešimt valandų
dvidešimt minučių...
KIURMANAS. A r negalima dar kartą grįžti atgal?
REGISTRATORIUS. Kodėl?
KIURMANAS. Aš neįvertinau šios moters.
REGISTRATORIUS. Jūs ir vėl jos neįvertinsit.
KIURM ANAS. Kaip tai?
REGISTRATORIUS. Kaip norite.
Neoninė šviesa užgęsta, grįžta A n t u a n e t ė
REGISTRATORIUS. Ponas Kiurmanas norėtų dar kar
tą grįžti atgal.
Kiurmanas nuima jai akinius
ANTUANETĖ.
KIURMANAS.
ANTUANETE.
KIURMANAS.
ANTUANETE.

Ką tai reiškia?
Aš jūsų neišleisiu.
Jums posėdis.
Rimtai.
Rimtai.
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KIURMANAS.
ANTUANETĖ.
KIURM ANAS.
ANTUANETĖ.
sipažinimo?

Mes vienas kito nepažįstam.
Tai ir yra įdomiausia.
Ko jūs juokiatės?
A rgi jums reikia kitą rytą meilės pri

Pauzė
Duokit man akinius.
KIURMANAS. Aš turiu vieną pasiūlymą. Aš atsisa
kysiu posėdžio, kuris, žinoma, būtų man svarbus, o jūs
atsisakysite šito architekto su jo viršutine šviesa, mes
važiuosim į kaimą, važiuosim kur nors.
ANTUANETE. Kur nors į gamtą?
KIURM ANAS. Kokia puiki diena.
ANTUANETĖ. Ranka rankon per nendres?
KIURMANAS. Nebūtinai vaikščioti, mes nebraidysi
me po nendres, susėsim kokioj nors užeigoj prie ežero,
užvalgysim žuvies, užgersim lengvu kaimišku vynu,
galėtų būti visai miela.
Antuanetė šypsosi
Antuanete, aš prašau jus.
ANTUANETE. Rodos, mes sakom viens kitam „tu"*
KIURMANAS. Atleisk. (Grąžina jai akinius)
ANTUANETĖ. „Kurgi aš padėjau savo laikrodį?“
KIURMANAS. „...man rodos, vonioj."
A n t u a n e t ė eina į vonią
REGISTRATORIUS. Tai vis dėlto pirmasis variantas!
Neoninė šviesa
Žinote, kas toliau: (Skaito iš bylos) „Pietūs „Gulbės"
viešbuty, diskusija apie generolą de Golį. (Vakare vie360.

nas, žinia, kad Hornacheris išrinktas rektorium.) Šešta
dienio priešpietė: panelė Štein praleidžia savaitgalį pas
jūsų tėvus. Pirmadienis institute, vėliau aperityvas
mieste, vakare abu užimti, bet telefono skambutis po
vidurnakčio: viršutinė šviesa per brangiai kainuotų."
KIURMANAS. Ir taip toliau.
REGISTRATORIUS. „Trečiadienis: Antuanetė skren
da atgal į Paryžių, pasižadėjimas aerodromo bare, kad
nė vienas nerašys laiško. (Penktadienis: Paskaita Filo
sofijos draugijoje, elgsenos mokslas ir antropologija.)
Savaitgalis kartu Paryžiuje, Port Rojalio viešbutis."
KIURMANAS. Ir taip toliau, ir taip toliau.
REGISTRATORIUS. „Ji Galimaro leidyklos sekre
torė."
KIURMANAS. Kam jūs visa tai skaitote?
REGISTRATORIUS. Ir taip toliau. (Verčia bylos la
pus, bet neskaito) Laimė, kelionė į Graikiją, laimė, nėš
tumo nutraukimas, laimė... (Išima iš bylos kortelę)
„Mes vedame: Antuanetė Štein, Hanesas Kiurmanas,
1961 metų birželis."
Kiurmanas prisikemša pypkę
Vadinasi, taip ir lieka... Jūs vis dar galite rinktis —
vadinasi, pusryčiai drauge?
KIURM ANAS. Taip.
REGISTRATORIUS (užrašo byloje). „Pusryčiai drau
ge"
Gatvėje trenksmas
KIURMANAS. Kas gi čia?
REGISTRATORIUS. Nesvarbu.
KIURMANAS. ...avarija?
REGISTRATORIUS. Galėtų būti ir taip. (Paima raš
telį) „Gegužės dvidešimt septinta. Laikas: 10.17. „Ostin-
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Kuperį", numeris 907 139, išvažiuojant iš stovėjimo
aikštelės, užkabina sunkvežimio priekaba..."
KIURM ANAS. Antuanetė!
REGISTRATORIUS. Matyt, ji nežiūrėjo į veidrodėlį.
KIURM ANAS. Negyva?
REGISTRATORIUS. Valdykitės.
KIURM ANAS. Negyva?
REGISTRATORIUS. Supiaustytas veidas. (Suglamžo
raštelį) Bet tas nesvarbu, ponas Kiurmanai, ačiū dievui,
mes užregistravome; pusryčiai drauge.
Girdėti sanitarinio automobilio sirenos
Stop!
Darbo šviesa
REGISTRATORIUS.
rianto.

Pasiliekame

prie

pirmojo

va

Sirenos nutyla
Spektaklio šviesa: kambarys kaip ir anksčiau
REGISTRATORIUS. Toliau.
Antuanetė

grįžta iš vonios

Toliau! Arbata jau ant stalo...
Kiurmanas ir Antuanetė stovi
Ko jūs nesisėdat?
KIURM ANAS. A r mums kartoti viską? — ir tai, ko
nenorėtume keisti: Port Rojalio viešbutis — laimė ir
visa kita... Juk tai neįmanoma.
ANTUANETĖ. Ne.
KIURM ANAS. ...džiaugsmas, lūkesčiai: kaip ji ten
stovi Gare dę l'Est—- ir apskritai: mūsų pokalbiai, mūsų
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kupini laimės pokalbiai... Kaipgi tai pakartosi, jeigu
nebėra paslapčių, jei nebėra nežinios, to nuolatinio
laukimo, kas bus toliau... Kaip jūs tai įsivaizduojate:
tas rytas Salonikuose, ir kaip mes stovime tame nedi
deliame laive su smirdinčiomis avimis — mano pokštai,
jos pokštai: kas gi dabar iš to juoksis?
ANTUANETĖ. A r negalima to praleisti?
KIURMANAS. A r negalima to praleisti?
REGISTRATORIUS. Būtent džiaugsmo?
KIURMANAS. Taip.
ANTUANETE. Taip.
KIURMANAS. Pakartokite, kad geras, džiaugsmą,
kai žinote, kas po to bus!
Neoninė šviesa
REGISTRATORIUS. Tai ką jūs norėtumėt pakeisti?
(Varto bylos lapus) Nėštumo nutraukimą?
Kiurmanas ir Antuanetė žiūri į viens kitą, va
landėlę delsia, paskui abu papurto galvą
Ką? (Toliau varto bylą)
KIURMANAS. Aš žinau, ką norėčiau pakeisti.
REGISTRATORIUS. Na?
KIURMANAS. 1963 metų birželio 2 dieną.
ANTUANETĖ. Kas tada buvo?
REGISTRATORIUS. 1963 metų birželis...
KIURMANAS. Rytas.
REGISTRATORIUS (ieško byloje ir randa). ...scena su
antausiu?
Kiurmanas linkteli galvą
Prašom.
Neoninė šviesa užgęsta
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Devinta valanda ryto, ponia Kiurman: jūsų dar nėra
namie, mes nežinome, kur jūs tuo metu esate.
A n t u a n e t ė išeina
Prašom.
Kiurmanas dabar užsidega prikimštą pypkę
1963 metai. (Skaito iš bylos) „Prezidentas Kenedis lan
kosi Vakarų Berlyne. (Žemės drebėjimas Libijoje.) Fi
deliui Kastrui, pirmajam užsieniečiui, suteiktas Tarybų
Sąjungos didvyrio vardas..."
Girdėti fisharmonija šalimais, choras gieda ale
liuja, nutyla, pakartojimas, paskui tyla .
KIURM ANAS. Kas čia dabar?
REGISTRATORIUS. Baleto mokykla šalimais, prisi
menat, deja, subankrutavo. Gretimus namus perėmė
viena sekta. Jie, deja, visada palieka atdarą langą...
Fisharmonija be aleliuja
Jeigu neištveriate, kodėl nepasirenkate kito buto? Tarp
kitko, jūs ištverėte, ponas Kiurmanai, metų metus.
Fisharmonija ir aleliuja; Kiurmanas paima pe
leninę ir sviedžia į tą pusę, pasigirsta džerškė
jimas, aleliuja nutyla
Tai nauja.
Neoninė šviesą
Jūs turėsit užmokėti už stiklą.
KIURM ANAS. Prašom.
REGISTRATORIUS. Jūs tik taip sakote, ponas Kiur
manai, bet dabar jums striuka su pinigais: jau visi me
tai neturite pajamų.
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KIURM ANAS. Kaip tai?
Registratorius rašo į bylą
Ką jūs rašote?
REGISTRATORIUS. Stiklą.
Neoninė šviesa užgęsta
Jūs tapote Komunistų partijos nariu, norėdamas pa
keisti savo biografiją, ir per tą laiką ji pasikeitė, ponas
Kiurmanai, tam tikru atžvilgiu... (Rodo) Jo magnificencija Hornacheris.
Kambaryje stovi ponas, apsivilkęs geros me
džiagos paltu, su šviesiai pilka skrybėle ranko
je,- Kiurmanas stovi susikišęs rankas į chalato
kišenes, jie tęsia pradėtą pokalbį
KIURM ANAS. Suprantu, magnificencija, suprantu.
HORNACHERIS. Prašom atleisti, kad sutrukdžiau
jums pusryčius. Bet korektiškumas man neleidžia iš
kelti šio klausimo senate, kol pats visko neišsiaiškinau.
(Pauzė) Aš laukiu aiškaus atsakymo.
KIURMANAS. Magnificencija, aš esu Komunistų par
tijos narys. Aš tikiu Komunistų partijos tikslais, nes ii
atstovauja marksizmui-leninizmui, ir prašau senatą pa
daryti ką tik minėtas išvadas.
Hornacheris užsideda skrybėlę
REGISTRATORIUS. Palaukit!
HORNACHERIS. Aiškus atsakymas.
REGISTRATORIUS. Gal ponas profesorius Kiurma
nas dabar, kai jis pats save girdėjo, norėtų atsakyti
kitaip. (Kiurmanui) Gal šis atsakymas jums atrodo per
daug paprastas. Arba perdaug herojiškas.
Hornacheris nusiima skrybėlę
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KIURM ANAS. Magnificencija...
HORNACHERIS. Na?
KIURMANAS. Aš netikiu marksizmu-leninizmu. Bet
tai, žinoma, nereiškia, kad Rusijos revoliuciją aš laikau
nelaime. Priešingai. Aš netikiu marksizmu-leninizmu
kaip išganingu mokymu, duotu amžiams. Tą aš norėjau
pasakyti. Žinoma, aš taip pat netikiu ir jūsų krikščio
nišku išganingu mokymu apie laisvą privatinę iniciaty
vą, kurios istoriją mes jau žinome. Dar labiau netikiu.
Tai ne taip paprasta, magnificencija. Alternatyvas, ku
rios mums šiandien primetamos, aš laikau pasenusio
mis, vadinasi, nevykusiomis. Bet kadangi jos mums pri
metamos, tai, kol gyvenu Vakaruose, esu Komunistų
partijos narys. Aš renkuosi nelaisvę, kuri yra naudinga
ne vien laisviesiems verslininkams. Aš sutinku, kad Ta
rybų Sąjunga nėra rojus. Šiaipgi aš ten išvažiuočiau.
Bet aš nesutinku, kad Vakarai turi teisę skelbti kry
žiaus žygį... Man rodos, to užtenka...
HORNACHERIS. Ir aš taip manau.
KIURM ANAS. Be to, ir šis atsakymas neatitinka tik
rovės. Kad aš įstojau į partiją, 1959 metų gruody, tai
nebuvo koks neapgalvotas žingsnis, tačiau iš esmės —
kaip čia pasakius,— grynai privatus aktas. Šitokių pa
sekmių aš tikėjausi, jos manęs nė kiek nenustebino, iš
teisybės, aš jau anksčiau jų laukiau. (Juokiasi, paskui
vėl oficialiai kreipiasi į Hornacherį) Dėkoju už pokalbį,
magnificencija, ir prašau senatą padaryti išvadas.
Hornacheiis užsideda skrybėlę
REGISTRATORIUS. Palaukit!
KIURM ANAS. Pirmas atsakymas buvo geresnis?
REGISTRATORIUS. Trumpesnis.
KIURM ANAS. Paimkite pirmąjį.
HORNACHERIS. Aiškus atsakymas.
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KIURM ANAS. Jeigu tau svarbu aiškumas, aš galiu
atsakyti dar aiškiau. (Kažko ieško) Valandėlę.
REGISTRATORIUS. Dar kartą nusiimkite skrybėlę.
Hornacheris nusiima skrybėlę
KIURM ANAS. Aš turiu čia vieną fotokopiją, kurios
senatas, drįstu manyti, nėra matęs: tavo parašas 1941
metais. (Atsistoja ir paduoda Hornacheriui fotokopiją)
Šitaip tu pasistengei, kad vienas žmogus, kuris galėjo
būti tau kliūtis, žengiant akademinės karjeros laiptais,
1941 metais kartu su visa šeima buvo paaukotas tėvy
nės labui...
Hornacheris grąžina dokumentą
KIURM ANAS. Sakysi: falsifikatas.
HORNACHERIS. Taip.
KIURMANAS. Įrodyk.
HORNACHERIS. Klysti: aš neturiu ko įrodinėti, tai
tu įrodyk, o tas vargu tau ar pavyks, turint rankose fo
tokopiją, kurią parūpino Komunistų partija. Tavo šal
tinis nepatikimas.
KIURMANAS. Ir todėl aš nepakenčiamas.
HORNACHERIS. Deja.
Kiurmanas įdeda iotokopiją į rašomąjį stalą
A r dabar galiu užsidėti skrybėlę?
REGISTRATORIUS. Palaukit!
KIURMANAS. Magnificencija, tu esi kiaulė: ir uni
versitetas, kuris tave išrinko rektorium...
Pauzė
REGISTRATORIUS. Kurio iš trijų atsakymų pagei
daujate?
HORNACHERIS, Išvados bus tos pačios.
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KIURM ANAS. Tegu sau turi visus tris.
Hornacheris užsideda skrybėlę
...tai yra: ne. Jam nereikia žinoti, kad yra šita fotoko
pija... Pirmasis.
REGISTRATORIUS. Magnificencija, tegu bus pirma
sis atsakymas.
H o r n a c h e r i s išeina
Neoninė šviesa
REGISTRATORIUS. Tai buvo 1962 metais.
KIURM ANAS. Aš emigruosiu.
REGISTRATORIUS. Dabar 1963 metai: neemigravot.
Įeina p o n i a H u b a 1e k ir atneša paštą
KIURM ANAS. A r atėjo mano žmona?
PO N IA HUBALEK. Ne.
KIURM ANAS. Ačiū, ponia Hubalek, ačiū.
P o n i a H u b a l e k išeina
Aš neemigravau...
REGISTRATORIUS. Ne.
KIURM ANAS. V ėl stoviu su šiuo chalatu ir visą
naktį išlaukiau, ar ji pareis namo, kada pareis, kaip
pareis. (Juokiasi) Lygiai taip pat.
REGISTRATORIUS. Kitaip.
KIURM ANAS. Jau dešimta valanda ryto.
REGISTRATORIUS. Pirmame variante jūs nesijuokėt, ponas Kiurmanai, jūs buvot susirūpinęs.
K IU RM AN AS (prieina prie telefono ir surenka nu
merį). Alio... Alio...
REGISTRATORIUS. Kodėl nekalbat?
KIURM ANAS. Vis traška ir traška.
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REGISTRATORIUS. Vis tiek galit šnekėti.
KIURM ANAS. Kodėl kiekvieną kartą vis traška?
REGISTRATORIUS. Jūsų telefonas sekamas.
Kiurmanas padeda ragelį
Kai kas jau pasikeitė...
Scenos darbininkai įneša spinetą
KIURM ANAS. Kas čia?
REGISTRATORIUS. Spinetas: mat, Antuanetė, kaip
staiga paaiškėjo, yra muzikali. Prisimenat?
Scenos darbininkai išeina
KIURM ANAS. Kas dar pasikeitė?
REGISTRATORIUS. Nebėra namuose viskio. Pirma
me variante — prisimenat? — jūs daug gerdavot, lauk
damas Antuanetės. O ir ne tik laukdamas. Gydytojas
jus įtikino, kad su kepenim menki juokai. Jūs jaučiatės
geriau, negu pirmame variante.
KIU RM ANAS (suklusęs). Pagaliaul
Neoninė šviesa užgęsta
Kiurmanas sėdasi prie rašomojo stalo, A n t u a 
n e t ė įeina su kita vakarine suknia, jos šu
kuosena nauja, su ja ji atrodo jaunesnė
ANTUANETE. Atleisk. (Pauzė, sėdasi pusryčiauti)
Šneideriai siunčia labas dienas.
KIURMANAS. Arbata šalta.
ANTUANETE. Apgailestavo, kad tu neatėjai. (Įsipila
arbatos) Man labai patiko. Kai kurie buvo labai malo
nūs, mano nuomone, labai įdomūs. (Geria) Šneideriai
siunčia labas dienas...
KIURMANAS. Jau sakei.
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ANTUANETE. A r tu jau pusryčiavai?
KIURM ANAS. Dešimta valanda. (Dedasi dirbąs)
Pauzė
ANTUANETE. Ir Henrikas siunčia labas dienas.
KIURM ANAS. Kas?
ANTUANETE. Henrikas.
KIURM ANAS. Keista.
ANTUANETE. Kodėl keista?
KIURM ANAS. Juk Henrikas šiuo metu Londone.
ANTUANETE (apsisuka ir įsmeigia akis į Kiurma
ną). Hanesai, kas yra?
KIURM ANAS. Tai aš tavęs klausiu.
ANTUANETE. Aš pareinu namo...
KIURMANAS. ...dešimtą valandą ryto.
ANTUANETE. ...perduodu labas dienas nuo Henriko...
KIURM ANAS. ...kuris šiuo metu yra Londone.
ANTUANETE. ...vadinasi, aš meluoju? (Ramiai pasi
ima cigaretę) Henrikas ne Londone.
Kiurmanas pašoka
REGISTRATORIUS. Tai pasikeitė. Šįkart Henrikas
neišskrido į Londoną, šįkart ji nemeluoja, šįkart jūs
neteisus.
KIURMANAS. Atleisk. (Prieina ir uždega cigaretę)
ANTUANETE. A r atėjo tavo korektūros? (Sėdi ir
rūko)
KIURM ANAS (stovi). Kas dar siunčia labas dienas?
REGISTRATORIUS. Ji turi galvoj korektūras kny
gai, kurią jūs rašote Rovolto leidyklai: elgsenos moks
las, populiariai išdėstytas. Kaip jau sakyta, jūs nebetu
rite pastovių pajamų, neturite instituto, kur galėtumėt
daryti tyrimus. Turite džiaugtis, jei gaunate bet kokio
darbo. Tai yra nauja.
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KIURM ANAS. Korektūros atėjo.
Laikrodis išmuša dešimtą valandą
Kur tavo laikrodukas?
Antuanetė pasižiūri į ranką
...kur nors vonioj?
Įeina p o n i a

H u b a 1e k

PO N IA HUBALEK. Ponia daktare.
ANTUANETE. Kas yra?
PO N IA HUBALEK. Gal pataisyti šviežios arbatos?
(Paima arbatinuką ir išeina)
ANTUANETE. Norėčiau žinoti, ką tu iš teisybės ma
nai. Jau dveji metai, kai mes vedę, aš verčiu nuo ryto
ligi vakaro, ir jeigu nebendrausiu su žmonėmis, nieka
dos neįsigysiu galerijos. Ir tu pats taip sakai. Bet kiek
vieną kartą, kai tik aš grįžtu iš kokio pobūvio, tu žiūri,
ar aš tebeturiu savo laikroduką. Ką gi visa tai reiškia?
KIURM ANAS. Tai tu pasakyk.
ANTUANETE. Ką?
KIURM ANAS. Kur tu buvai.
ANTUANETE (užspaudžia cigaretę). Gerai, jeigu jau
taip nori žinoti...
Neoninė šviesa
REGISTRATORIUS. Jūs norite žinoti? Tada, sužinoję
visą teisybę, jūs neišlaikėte. (Skaito bylą) Jūs pradė
jote rėkti. Iš pradžių sudaužėte puoduką, o paskui pra
dėjote rėkti. Tarp kitko, tik trumpai, paskui pasidarėte
labai iškilmingas. Kai Antuanetė, ramių ramiausiai
nusiteikusi, atkreipė jūsų dėmesį, kad jūs elgiatės kaip
miesčionis, jūs skelete jai antausį, kuris jus pačius nu
stebino: vieną iš kairės, ir kadangi Antuanetė nenorėjo
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tuo patikėti,— du iš dešinės. Toliau nenorėdamas į
Antuanetę žiūrėti, jūs daužėte kumščiu spinetą ir, kaip
rodo byla, svaidėtės šitokiais žodžiais...
Kiurmanas mosteli nutilti
Tai jūs iš tiesų norite žinoti visą teisybę?
KIURMANAS. Taip.
REGISTRATORIUS. Žinokitės.
Neoninė šviesa užgęsta
ANTUANETĖ. Jeigu nori, Hanesai, aš išeinu. Ir tuo
jau pat. Aš gyvenu ne devynioliktame amžiuje. Šito
aš nepakęsiu.
KIURM ANAS. Dėl to laikroduko aš tik pajuokavau.
ANTUANETE. Išblyškusiu veidu nejuokaujama.
KIURM ANAS. Tada atleisk.
ANTUANETĖ. Aš nepakęsiu, kad vyras ant manęs
rėktų.
KIURM ANAS. Aš nerėkiau.
ANTUANETĖ. Nes tu žinai, kad tada aš išeičiau.
K IU RM ANAS (pasiima tuščią arbatos puoduką). Argi
aš rėkiau?
REGISTRATORIUS. Ne.
KIURM ANAS. Užrašykite tai!
Neoninė šviesa, registratorius rašo,
šviesa užgęsta

neoninė

ANTUANETE. Tu tyli, nes žinai, kaip niekinga šitaip
galvoti. Ir vis dėlto tu taip galvoji. (Pakelia baisą) Ma
no nuomone, tai yra žema.
KIURM ANAS. Kas?
ANTUANETĖ. Kaip tu su manim elgiesi.
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KIURMANAS. Būtent?
ANTUANETE. Nagi, rėk ant manęs! Kad išgirstų ir
ponia Hubalek. Nagi, pasirodyk, kas tu esi! Nagų skelk
man antausį!
KIURM ANAS. Kodėl?
ANTUANETĖ. Kaip koks miesčionis!
Įeina p o n i a

H u b a l e k ii atneša arbatos

KIURM ANAS. Ačiū, ponia Hubalek, ačiū.
P o n i a H u b a l e k išeina
ANTUANETE. Jau dveji metai, kai mes vedę, ir pir
mą kartą aš neparėjau naktį namo, pirmą kartą, bet
kiekvieną sykį tu iškeli man sceną...
KIURMANAS. Antuanete.
ANTUANETE. Kiekvieną sykį!
KIU RM ANAS (maišo tuščią arbatos puodelį). Tai tu
iškeli man sceną, Antuanete, ne aš. Ką gi aš darau?
Stoviu ir geriu arbatą.
ANTUANETE. Arbatą?
KIURMANAS. Arbatą.
ANTUANETE. ...iš tuščio puodelio.
Pauzė
KIURMANAS. Kaipgi čia dabar — ji verkia?
Neoninė šviesa
REGISTRATORIUS. Taip: pirmame variante ji ne
verkė. Todėl, kad jūs rėkėte, ponas Kiurmanai, pirma
me variante. Dabar ji verkia: niekados negali vienu
metu būti abiejų viršus. Šiandien jūs esate pranašesnis.
Neoninė šviesa užgęsta
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ANTUANETE. Ir aš turiu su tuo taikstytis. Mano
nuomone, tai žema. (Rėkia) ...pasiutusiai žema... pasiu
tusiai žema!
KIURM ANAS. Kas būtent?
ANTUANETE. Kad tu taip valdaisi.
KIU RM ANAS (maišo tuščią arbatos puodelį). Dabar
tu, Antuanete, iš tikrųjų taip elgiesi, lyg aš būčiau tau
skėlęs antausį. (Registratoriui) Ar aš skėliau antausį?
REGISTRATORIUS. Ne.
KIURM ANAS. Užrašykite tai!
Neoninė šviesa,
šviesa užgęsta

registratorius

rašo,

neoninė

Aš rūpinaus. Dirbau. Korektūros. Aš skambinau. Antrą
valandą nakties. Sneideriai jau gulėjo. Jūs, taip jie pa
sakė, jau išėję...
ANTUANETE (kažką išsiima iš rankinuko). Štai ma
no laikrodukas.
Kiurmanas prieina ir įsipila arbatos
Tu klysti — tik tiek galiu tau pasakyti.
KIURM ANAS. Tada viskas gerai.
ANTUANETE. Mano supratimu, tai visai negerai,
Hanesai, mano supratimu, tai neįmanoma: toks žmogus,
kaip tu, intelektualas, žmogus tavo metų, tai yra: žmo
gus su tavo patirtim — argi tau tik ir terūpi, ar aš su
kuo gulėjau, ar ne? A rgi tai svarbiausia tau problema?
(Atsistoja) Gerai, sakykim, aš gulėjau su kokiu nors
vyru šiąnakt arba kiekvieną kartą, kai tu mane įtari.
Ir kas tada? Aš prašau tave: kas tada? Aš klausiu tave:
argi dėl to sugriūtų pasaulis?
KIURM ANAS. Dabar tu kalbi nesąmones.
ANTUANETE. ...aš su kažkuo gulėjau.
Pauzė
37 4

KIURM ANAS. Gersi dar arbatos?
ANTUANETĖ (pasiima rankinuką). Man reikia per
sirengti.
KIURM ANAS. Renkis.
ANTUANETĖ. Aš esu susitarusi susitikti — mes
eisim pietų. (Išeina)
REGISTRATORIUS. Dabar žinot.
Neoninė šviesa
Jūs nerėkėt, ponas Kiurmanai, nė kiek nerėkėt. Ir ant
ausio neskėlė^' nors Antuanetė to ir laukė. Ir spinetas
išliko sveikas. Jūs elgėtės kaip prityręs žmogus — be
priekaišto.
KIURM ANAS. Ir kas iš to?
REGISTRATORIUS. Pavyzdingai.
KIURM ANAS. Rezultatas vis tiek tas pats.
REGISTRATORIUS. Bet dabar jūs jaučiatės pranasesnis.
Kiurmanas trenkia puodelį į knygų spintą
Kas toliau, jūs žinote...
KIURM ANAS. Ji susitiko su juo per pietus. Ji neno
rėjo sakyti, kuo jis vardu. Girdi, ne mano reikalas. Po
mėnesio jie drauge išvažiavo į Siciliją.
REGISTRATORIUS. Į Sardiniją.
Suskamba telefonas
Gal atsiliepkit?
KIURM ANAS. Ne. (Nekelia ragelio) N e čia pataikė.
REGISTRATORIUS. Iš kur jūs žinote?
KIURM ANAS. Kai tik jis išgirsta mano balsą — ne
čia pataikė. Aš žinau. Šito žaidimo nekartosime.
Pasirodo A n t u a n e t ė , apsivilkusi paltu

ANTUANETE. Hanesai, aš išeinu.
KIURMANAS. Kur?
ANTUANETE. Į miestą.
KIURMANAS. Į miestą.
ANTUANETE. A š tau sakiau, kad esu susitarusi —
mes eisime pietų. Popiet būsiu bibliotekoje. Grįšiu va
kare.
Pauzė. Antuanetė maunasi pirštines
REGISTRATORIUS, Čia, šioje vietoje, jūs išsamiai
atsiprašėte: dėl antausio ir spineto, ir apskritai. Bet
dabar to nebereikia..,
Pauzė, kol Antuanetė užsimauna pirštines
KIURM ANAS. A r galiu paklausti, kuo jis vardu?
ANTUANETE. Aš norėčiau, kad tu duotum man ra
mybę. Tai viskas, ką aš galiu tau pasakyti. Tai mano
reikalas. (Pasiima rankinuką) Kai tarp mudviejų kas
pasikeis, Hanesai, tada aš tau pasakysiu. (Išeina)
REGISTRATORIUS. A r jūs ko kito tikėjotės?
KIURM ANAS. Toliau!
REGISTRATORIUS. Ji nesako: nors ir negavo ant
ausio. Šiuo atžvilgiu dėl jūsų nepriekaištingo elgesio
niekas nepasikeitė, bet jūs jaučiatės geriau, negu pir
mame variante: šį kartą jums nėra ko gėdytis.
KIURM ANAS. Toliau!
REGISTRATORIUS. A r jūs ne geriau jaučiatės?
Įeina p o n i a

H u b a 1 e k ir atneša paštą

KIURM ANAS. Ačiū, ponia Hubalek, ačiū,
Ponia Hubalek nukrausto stalą
REGISTRATORIUS. Tai bus po savaitės: vėl tas laiš
kas Antuanetei, kurį jūs atplėšėte, norėdamas sužinoti,
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ką jums daryti. Prisimenat? Po to ji išsinuomojo pašto
dėžutę.
KIU RM ANAS (apžiūrinėja laišką). Ponia Hubalek!
REGISTRATORIUS. Taip žengėte negarbingą žings
nį...
KIURMANAS. Skubus laiškas mano žmonai. (Paduo
da jį poniai Hubalek)
P o n i a H u b a l e k išeina
RF.GISTRATORIUS. Matote: jūs ir kitaip galite.
KIURMANAS. Toliau!
REGISTRATORIUS. Jums nieko negalima prikišti.
KIURMANAS. Kas po mėnesio?
REGISTRATORIUS. Antuanetė bus jums dėkinga.
Antuanetė jus gerbs. Gal ir dabar išsinuomos pašto dė
žutę: bet ne dėl to, kad nepasitikėtų, o iš taktiškumo...
KIURMANAS. Aš klausiu: kas po mėnesio?
REGISTRATORIUS. 1963 metų vasara. (Pasižiūri j
bylą) „Konradas Adenaueris žada atsistatydinti..."
KIURM ANAS. Čia, aš noriu žinoti, kas atsitinka čia?
REGISTRATORIUS. Jūs vis dar tebegyvenat drauge...
Įeina A n t u a n e t ė , apsivilkusi paltu, nešina
nedideliu lagaminėliu, kurį padeda, maudamasi
pirštines. Neoninė šviesa užgęsta
ANTUANETĖ. Hanesai, aš išeinu.
KIURM ANAS. Viską pasiėmei?
ANTUANETĖ. Grįšiu po savaitės.
KIURM ANAS. A r pasiėmei pasą?
ANTUANETĖ. N e vėliau kaip po savaitės. (Pasižiūri
į rankinuką, ar yra pasas)
KIURM ANAS. Važiuok atsargiai. Skaičiau oro prog
nozę: Gotardas atviras, bet Italijoje potvyniai, ypač
apsemta via Aurelia...
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ANTUANETE. Mes skrendame.
KIURM ANAS. ...tai pasikeitė?
REGISTRATORIUS. Matyt.
ANTUANETĖ, Mes apsigalvojome: skrendame lėk
tuvu.
KIURM ANAS. Tada aš ramus.
ANTUANETĖ. Egonas turi tik savaitę laiko.
Pauzė
KIURM ANAS. Kaip bus su tavo laiškais?
ANTUANETĖ. Ponia Hubalek turi pinigų smulkioms
išlaidoms.
KIURMANAS. Kada išskrenda jūsų lėktuvas?
ANTUANETĖ. Pirmą valandą.
Kiurmanas pasižiūri į laikrodį
Laiškų man nepersiuntinėk. Nieko svarbaus nebus, o
po savaitės aš grįšiu, Hanesai, vėliausiai pirmadienį
arba antradienį...
Pauzė
Ką tu veiksi?
KIURM ANAS. Korektūros...
Antuanetė pasiima savo lagaminėlį
Dar yra laiko, Antuanete, daug laiko. Iki aerodromo
keturiasdešimt minučių kelio. N e daugiau. Dabar de
šimta. Net ir dešimtos nėra. (Registratoriui) Ko ji taip
nervinasi?
REGISTRATORIUS. Jūs taip nepriekaištingai elgia
tės, o šito Antuanetė nesitikėjo. Pirmame variante jūs
ištisą valandą barėtės: jūs turėjote prisipažinti atplėšęs
vieną laišką. Antuanetė įdūko. Jūs turėjote septynis
kartus prisipažinti, maldyti ją ir atsiprašinėti, ir tik
tada ji pagaliau pasiėmė savo lagaminėlį ir išėjo...
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KIURMANAS. Ji perdaug anksti nuvažiuos į aero
dromą.
REGISTRATORIUS. Todėl, kad nėra už ką atleisti.
Laikrodis išmuša dešimt
ANTUANETE. Hanesai, man reikia eiti. (Pabučiuo
ja ii)
KIURMANAS. Važiuokit atsargiai — norėjau pasaky
ti: skriskit atsargiai...
A n t u a n e t ė išeina
Jis vardu Egonas.
REGISTRATORIUS. Jo
keitė.
Neoninė šviesa

asmens duomenys nepasi

„Štahelis, Egonas, gimęs 1929 metais, architektas, neve
dęs, katalikas."
KIURMANAS. Štahelis.
REGISTRATORIUS. Tą vardą jūs girdėjot jau prieš
trejus metus, tik neatkreipėt į jį dėmesio. Dabar jūs
girdite jį kiekviename žingsnyje. Ypač žmonės, kurie
dar nieko nežino, kartoja jį be paliovos: Egonas arba
Štahelis. Tas jaunas vyras, matyt, labai vertinamas.
Kaip architektas. Bet ir šiaip — kaip humaniškas ir mu
zikalus...
Kiurmanas eina prie baro
Aš jau sakiau jums, kad. namie nėra nė lašo viskio: tą
jūs pakeitėt.
Kiurmanas stovi, nežinodamas ką daryti
Kodėl jūs nedirbat? Ji gerai sako: argi jums niekas
daugiau nerūpi, kaip tik vedybinis gyvenimas?
KIURMANAS. Tylėkit.
379

REGISTRATORIUS. A rgi tai svarbiausia jums prob
lema šiame pasaulyje?
Kiurmanas stovi ir tyli
Gal norėtumėt dar kartą grįžti atgal?
KIURM ANAS. Kam?
REGISTRATORIUS. Kaip norite.
KIURM ANAS. Kas po pusės metų?
Įeina p o n i a H u b a 1e k ir atneša paštą
Ačiū, ponia Hubalek, ačiū.
P o n i a H u b a l e k išeina
REGISTRATORIUS. Išėjo jūsų populiari knygutė.
KIURMANAS. Pagaliau.
REGISTRATORIUS. Kaip ji jums patinka?
Kiurmanas varto ją, paskui nustoja vartąs
KIURM ANAS. Kas dar atsitiko?
A n t u a n e t ė įeina, apsivilkusi paltu
ANTUANETE. Hanesai, aš išeinu.
REGISTRATORIUS. Matyt, jūs vis dar tebesate vedę.
ANTUANETĖ. Hanesai, aš išeinu.
KIURMANAS. Į miestą.
ANTUANETE. Į miestą.
KIURM ANAS. Popiet būsi bibliotekoje.
ANTUANETE. Popiet būsiu bibliotekoje.
KIURM ANAS. Vakare būsi namie.
ANTUANETĖ. Šito dar nežinau. (Išeina)
KIURM ANAS. ...ji dar nežino! (Sviedžia knygą į
kampą)
REGISTRATORIUS. Nepatinka apipavidalinimas?
Kiurmanas susmunka į fotelį
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Tai buvo 1964 metais. (Skaito iš bylos) „Pasitraukė
Chruščiovas. Prezidento Kenedžio nužudymas Dalese,
Techasas, vis dar neišaiškintas. Bundesveras įgyvendi
na N A T O iškeltą uždavinį — pasiekia 12 divizijų..."
KIURM ANAS. Kas po metų?
REGISTRATORIUS. 1965 metai. (Skaito iš bylos) „Pa
leidžiamas tarybinis kosminis laivas „Voschod-2", Leo
novas per šliuzinę kamerą išeina iš laivo ir pirmasis
pasaulyje 10 minučių praleidžia kosminėje erdvėje, 17
kartų apskriejęs aplink žemę, kosminis laivas, naudo
jant rankinio valdymo sistemą, nusileidžia ant žemės."
KIURMANAS. Ponia Hubalek!
REGISTRATORIUS. Ko jūs šaukiate?
KIURMANAS. Kodėl čia dar tebestovi pusryčiai?
Ponia Hubalek! Kodėl ji nenukrausto stalo? Ponia Hu
balek!
Įeina j a u n a i t a l ė
PINA. Professore desidera?1
REGISTRATORIUS. Ponia Hubalek mirė.
KIURMANAS. La tavola. Prego. Per favore.2
REGISTRATORIUS. Ji vardu Pina ir kilusi iš Kalab
rijos.
KIURMANAS. Come sta, Pina?3
PINA. Mėlio, Signore, molto mėlio. Grazie.4
KIURM ANAS. Brutto tempo in ąuesto paese.5
PINA. Eh.6
KIURM ANAS. Eh.
P i n a nukrausto stalą ir išeina
1 Ko profesorius pageidauja? ( I l a l . )
2 M alonėkit nukraustyti stalą (H a ].).
3 Kaip laikotės, Pina? ( I t a l . )
4 Geriau, sinjore, žymiai geriau. Dėkui (it a l.).
5 Koks biaurus pas jus oras (ila l. ).
9 Tai ja u (ila l. ).

REGISTRATORIUS. Jau neblogai kalbat itališkai —
darot pažangą.
KIURM ANAS. O kas dar?
REGISTRATORIUS. Jūs senstat. (Žiūri į bylą) Dabar
jums keturiasdešimt aštuoneri metai, ponas Kiurmanai,
po dvejų metų bus penkiasdešimt, (Pasižiūri į Kiurmaną) Ką svarstote?
Kiurmanas sėdi ir tyli
Sapnai, kad iškrito visi dantys ir tarška burnoje kaip
palaidi akmenukai, šitie sapnai nieko naujo, bet pasku
tiniu metu jie vis dažnėja...
KIURM ANAS. O kas dar?
REGISTRATORIUS. Jūs dar nesate toks susenęs.
KIURM ANAS. Ačiū.
REGISTRATORIUS. Garbės žodis! Nors gal jūsų sū
nus ir kitaip mano.
Pasirodo T o m a s su bitnikų šukuosena
Dabar madinga tokia šukuosena.
KIURM ANAS. Apsieisiu ir be jo nuomonės.
TOMAS. Tas ir yra. Tad kokia gali būti su juo kalba.
Man jau nusibodo jo šnekos: „Kai aš buvau tavo am
žiaus!" Gal taip ir buvo, kaip jis sako, bet dabar to ne
bėra. Jis vis su savo biografija. (Atsišlieja į rašomąjį
stalą) O aš taip gyvenu.
KIURM ANAS. Matau.
TOMAS. Na ir kas? (Nusimeta švarką) Jis tiesiog ne
bemato, kas dedasi pasaulyje. N ė vienas žmogus, kuris
suvokia šiandieninę padėtį, nebetiki šiandien marksizmu-leninizmu. Pavyzdžiui. Tiki dar tiktai kinai...
REGISTRATORIUS. Tomui dabar dvidešimt treji
metai.
TOMAS. Ką tu norėjai man pasakyti?
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KIURMANAS. Nieko.
TOMAS. Okay.
KIURMANAS. Tu jaunas, Tomai, bet tai tuo tarpu
ir viskas, kas tu esi. Tu su savo plaukais. Ką tu apie
save žinai? Tik tiek, kad darai tai, kas tau ateina j gal
vą. A r tu kada supratai savo klaidą ir vis dėlto toliau
taip pat gyvenai?
REGISTRATORIUS. Ponas Kiurmanai, šito jūs neno
rėjote sakyti.
KIURM ANAS. A r jūs kada supratote savo klaidą ir
vis dėlto toliau taip pat gyvenote? Juk taip ir yra. Ką
gi jūs nuveikėte, jūs grybagalviai, aš klausiu tave: ką?
(Rėkia) Ką?
TOMAS. Tu sensti, tėte.
Kiurmanas tyli
REGISTRATORIUS. Kam jūs vėl tą pasakėte?
T o m a s išeina
KIURM ANAS. Kas dar atsitiko?
Įeina A n t u a n e t ė, apsivilkusi paltu
ANTUANETĖ. Hanesai, aš išeinu.
REGISTRATORIUS. Valandėlę. (Verčia bylą) Žino
ma, daug ko atsitiko, juk nestovėjote metai iš metų su
šiuo chalatu, pavyzdžiui, per tą laiką jūs pabuvojote
Rusijoje.
KIURM ANAS. Na ir kaip ten?
REGISTRATORIUS. Apie tai jūs tylėjote. Ligi šiol.
Jūs žinote, ponas Kiurmanai, kad iš jūsų tylėjimo kai
kurie žmonės daro išvadas, kad jūs nusivylėte Rusija.
ANTUANETĖ. Taip iš tikrųjų ir yra.
KIURM ANAS. Iš kur tu žinai?
ANTUANETĖ. Egonas irgi buvo Rusijoje.
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KIURM ANAS. Egonas!
ANTUANETĖ. Jis pasakojo.
KIURM ANAS. Egonas — reakcionierius.
ANTUANETE. ...o tu tyli, nes tu progresyvus. (Sku
ba, neturi kada šnekėtis) Tai aš einu.
KIURMANAS. Kodėl mes nesiskiriam?
ANTUANETE. Vakare būsiu namie.
KIURM ANAS. Aš tavęs kai ko klausiau?
ANTUANETE. Atleisk.
KIURMANAS. Kodėl mes nesiskiriam?
Pauzė
REGISTRATORIUS. Ji nori, kad jūs motyvuotumėt
savo pageidavimus. Pirmame variante tą rytą jūs moty
vavote šitaip: (Skaito iš bylos) „Gaila mūsų laiko,
Antuanete, aš tave myliu, bet gaila mūsų laiko."
KIURMANAS. Gaila laiko.
REGISTRATORIUS. „Mes gyvename tik vieną kartą.“
KIURMANAS. Šitaip aš pasakiau?
REGISTRATORIUS. Trivialiai, bet su jausmu. (Skaito
iš bylos) „Kažkada prieš kelerius metus, prisimeni, tu
sakei: jeigu tarp mūsų kas pasikeis, tada tu man pa
sakysi.“
ANTUANETĖ. Taip.
REGISTRATORIUS. „Bet niekas nepasikeis, Ego
nas — katalikas.“
ANTUANETE. Ką tu nori tuo pasakyti?
REGISTRATORIUS. „Jis negali skirtis."
ANTUANETE. Ne.
REGISTRATORIUS. „Tas stiprina ir mūsų santuoką."
KIURM ANAS. Šit kaip.
REGISTRATORIUS. „Aš žinau, šitokiu tonu tu nelei
si su tavim kalbėti, vis dėlto aš už tai, kad mes skirtumės."
KIURMANAS. Tučtuojau.
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REGISTRATORIUS. „Galime."
Anluanetė atsisėda
Norėtumėt pakeisti šį pokalbį?
KIURMANAS. Aš nesitikėjau, kad taip išeis. Aš
elgiausi kaip prityręs žmogus. Neatplėšinėjau laiškų ir
taip toliau, aš tikėjausi...
REGISTRATORIUS. ...kad Egonas pradings.
KIURM ANAS. Taip.
REGISTRATORIUS. O jis nepradingo.
KIURM ANAS. Ne.
REGISTRATORIUS. Vadinasi, jūs vėl norite skyrybų?
KIURMANAS. Tučtuojau.
Pauzė, Antuanetė pasiima cigaretę
ANTUANETE. Ar tu kalbėjai su kokiu nors advo
katu?
KIURM ANAS. Ne.
ANTUANETE. Aš kalbėjau. Jis mano, kad būtų pa
prasčiau, jei mes abu pasisamdytumėm tą patį advoka
tą. Jeigu mes skirsimės piktuoju, tas užtruktų mažiau
siai metus laiko... (Užsidega cigaretę ir rūko)
KIURM ANAS. Kas po metų?
REGISTRATORIUS. 1966 metai.
KIURM ANAS. Ir kas tada?
Girdėti kūdikio verksmas
...vaikas?
REGISTRATORIUS. Taip.
KIURM ANAS. Jo?
REGISTRATORIUS. Ne.
KIURM ANAS. Mano?
REGISTRATORIUS. Ne.
KIURMANAS. Tai kieno?
13.
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REGISTRATORIUS.
vaiko.

Jaunoji

kalabrietė

susilaukė

Kūdikis nutyla
Kas daugiau atsitiko. (Žiūri į bylą) Kiurmano refleksas,
be kurio anksčiau neįmanoma buvo įsivaizduoti elgse
nos mokslo, naujų tyrinėjimų šviesoje pasirodė kaip
nepagrįstas.
Vėl pravirksta kūdikis
ANTUANETĖ, Hanesai, aš išeinu. (Užspaudžia ciga
retę) Arba mes einam pas advokatą ir pagaliau skiria
mės, Hanesai, arba daugiau apie tai nė žodžio. Nėra ko
mums daugiau kalbėti; mes jau viską viens kitam iš
sakėme. (Atsistoja) Popiet būsiu bibliotekoje.
KIURM ANAS. Popiet būsi bibliotekoje.
ANTUANETE. Vakare būsiu namie.
KIURM ANAS, Vakare būsi namie.
ANTUANETE. Jei ne, paskambinsiu. (Išeina)
REGISTRATORIUS. Čia, ponas Kiurmanai, jūs pasa
kėte: jeigu galėtumėt viską pradėti iš naujo, tada aiš
kiai žinotumėt, ką darytumėt kitaip.
Kiurmanas stovi nejudėdamas
Norėtumėt dar kartą pradėti?
Kiurmanas stovi nejudėdamas
Jūs mylite ją.
Kiurmanas išsitraukia iš už knygų revolverį ir
atsistoja taip, kad registratorius jo nematytų;
patyliukais pakelia revolverio saugiklį
Kartą jau buvote ligi to priėjęs: norėjote nusišauti, nes
manėte, kad be jos negalėsite gyventi — paskui jums
3 86

pačiam tai pasirodė banalu. (Pasižiūri j bylą) „1966
metų rugsėjo mėnesį."
Vėl girdėti fisharmonija šalimais, tie patys tak
tai, pauzė, pakartojimas,- tuo metu registratorius
užsidega cigaretę; paskui tyla
Atvirai šnekant, ir mes kitko tikėjomės iš žmogaus, ku
ris turi progą dar kartą pradėti iš pradžių: ko nors drą
sesnio...
KIURM ANAS. Taip.
REGISTRATORIUS. ...gal nieko didingo, bet ko nors
kito, ko jūs dar nebūtumėt pergyvenę. Bent jau ko nors
kito. (Rūko) Kodėl, sakykim, jūs neemigravot?
Kino kadrai: Kiurmanas su tropikų šalmu
Kiurmanas Filipinuose, tyrinėjimai su paukščiais, kurių
nėra mūsų platumose. Tyrinėtojo gyvenimas: sunkus,
bet prasmingas...
KIURMANAS. Taip.
REGISTRATORIUS. Paklauskite šitą Kiurmaną, ką
jis mano apie Hornacherį, jis ne iš karto prisimins, o
paskui nusijuoks. Arba paklauskite apie tokį Egoną.
Kino kadrai: Kiurmanas su moterimis
Arba Kiurmanas kaip bonvivanas.
KIURM ANAS. Nereikia.
REGISTRATORIUS. Nežinau, ar jūs apie visa tai
galvojote, sakydamas: jeigu galėtumėt dar kartą viską
pradėti iš pradžių ir taip toliau.
KIURM ANAS. Kuo jūs mane laikote?
REGISTRATORIUS. Šiaip ar taip, būtų buvę kitaip...
Kino kadrai: Kiurmanas su toga
I3 ‘
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O jeigu neemigravote, ūbi bene ibi patria1, tai reikėjo
turėti tik kantrybės ir truputį taktikos, truputį gudru
mo nutylėti tai, kas kitiems nepatinka: Kiurmanas —
magnificencija. Dabar spręstumėt jūs, kur sprendžia
Hornacheris. Nuo to pasaulis nepasikeistų, bet univer
sitetas — šiek tiek, vienas iš daugelio.
Kino kadrai: Kiurmanas grumtynėse
Kodėl jūs neišėjote demonstruoti į gatvę?
Kino kadrai: Kiurmanas su Kaltina ir vaikais
Jeigu jūs galėjote dar kartą pasirinkti, tai kam, pavyz
džiui, leidote Katrinai nusižudyti? Gal būtų užtekę, kad
ji turėtų pilną sodą vaikų, žaidžiančių badmintoną.
KIURM ANAS. Tylėkit.
REGISTRATORIUS. Kiurmanas — tėvelis sekmadienį.
V ėl girdeli fisharmonija šalimais, tie patys tak
tai, pakartojimas,- kino kadrai pradingsta,- tyla
...Vietoj viso šito: tas pats butas. Ta pati istorija su
Antuanete. Tik be antausio. Tą jūs pakeitėt. Ir dar:
įstojote į partiją, bet ir po to, koks buvote, toks ir liko
te. Kas daugiau? Šiek tiek laikotės dietos. Tai ir viskas,
ką jūs pakeitėt, ir dėl šito visos tos ceremonijos!
KIURM ANAS. ...aš myliu ją.
Įeina A n t u a n e t ė, apsivilkusi paltu
ANTUANETE. Hanesai, aš išeinu.
Kiurmanas žvilgteli į revolverį rankoj
Hanesai, aš išeinu.
KIURM ANAS. Girdžiu.
1 K ur gera, ten tėvynė ( l o t . ).
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ANTUANETĖ. Neužmiršk, kad šiandien vakare turė
sim svečių. Ateis Šneideriai. Henrikas. Ir dar kai kas...
KIURMANAS. Popiet tu būsi bibliotekoje.
ANTUANETE. A r negirdi, ką aš sakau?
KIURMANAS. Ir dar kai kas.
ANTUANETE. Popiet būsiu bibliotekoje.
Kiurmanas atsigręžia; rankoje jis turi revolve
rį, ir kadangi tie barniai jam įgriso, jis nusitai
ko į Antuanetę. Pirmas šūvis — Antuanetė stovi
kaip stovėjusi
Hanesai....
Antras šūvis
KIURMANAS. Ji mano, kad aš sapnuoju.
Trečias šūvis
ANTUANETE. Hanesai, aš išeinu.
KIURMANAS. Į miestą.
ANTUANETE. Į miestą.
Ketvirtas šūvis
Vakare būsiu namie.
Penktas šūvis; Antuanetė susmunka
REGISTRATORIUS. Taip, Kiurmanai, dabar šovėt.
KIURMANAS. Aš?..
Darbo šviesa: matyti visa scena, du scenos dar
bininkai pastato gultus ir išeina
Spektaklio šviesa: pasirodo Kiurmanas kalinio
drabužiais
389

REGISTRATORIUS. Galit sėsti.
Kiurmanas atsisėda
(Pasiima teismo dokumentus ir atsisėda šalia Kiurmano)
1966 metų spalio 20 dienos rytą nei iš šio, nei iš to, net
rimtai nesusibarę, jūs paleidote penkis šūvius į savo
žmoną Antuanetę Kiurman, mergautine pavarde Štein,
filosofijos daktarę. Penktasis šūvis, šūvis į galvą, buvo
mirtinas... Kardomajame arešte jūs sakėte, kad su šeš
tuoju šūviu, kuris dar buvo dėtuve, ketinote pats nusi
šauti; tačiau nenusišovėte, o pranešėte policijai ir viską
smulkiai prisipažinote.,. Ir taip toliau. (Verčia dokumen
tus) Paklaustas, ar gailitės šito savo žingsnio, jūs atsa
kėte pats netikįs, kad galėjote šitaip padaryti...
Kiurmanas tyli
Psichiatro ekspertizė: nepakaltinamumui nėra pagrin
do... Ir taip toliau. (Verčia dokumentus) Turtinė padėtis.
(Verčia dokumentus) Kaltinamojo ankstesnis gyveni
mas. (Verčia dokumentus) Nužudytosios ankstesnis gy
venimas. (Verčia dokumen/usj Kartą jūs pareiškėte, už
klaustas, kodėl šovėte į ničnieko nenumanančią žmo
ną,— cituoju: „Staiga aš supratau, kas bus toliau..." K i
tą kartą — cituoju: „Mano žmona sakė, kad popiet bus
bibliotekoje, arba buvo tai besakanti, ir kadangi tą sa
kinį aš jau žinojau ir kadangi jis man buvo iki gyvo
kaulo įgrisęs, šoviau, taip sakant, į tą sakinį, kad dar
kartą jo neišgirsčiau..."
Kiurmanas tyli
Nuosprendis — sunkiųjų darbų kalėjimas ligi gyvos gal
vos. Jūs pats atsisakėte paskutinio žodžio, kurį galėjote
tarti prieš paskelbiant nuosprendį... Nereikalaujate per
žiūrėti bylą iš naujo?
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KIURMANAS. Ne.
REGISTRATORIUS. Gal leisite man užduoti jums
vieną klausimą?
Pauzė
A r dabar, turėdamas prieš akis šią biografiją, jūs neke
tinate, arba, tikriau sakant,— nemanote, nejaučiate, da
bar, kai sėdite šioje kameroje, kokio — kaip čia man
pasakius — polinkio, taip, polinkio, poreikio, kokio v i
dinio akstino, kuris anksčiau jums buvo nežinomas ir
kuris atsirado tik supratus savo kaltę, taip, kokio aks
tino...
KIURMANAS. Kam?
REGISTRATORIUS. Tuo tarpu jūs paliksite šioje ka
meroje, paskiau dirbsite laukuose arba staliaus dirbtu
vėje, vėliau, gal būt, administracijoje, raštininko darbas
ir panašiai... Dabar jums 49 metai, ponas Kiurmanai:
bausmės sutrumpinimo — nors, žinoma, pavyzdingai el
giantis, šitoks atvejis nėra negalimas — anksčiau kaip
po 12 metų sunku tikėtis. Vadinasi, tada būsite 61 metų,
žinoma, jeigu iš viso tokio amžiaus sulauksite... Supran
tate mano klausimą?
KIURM ANAS. Jūs norite pasakyti štai ką: kad šito
kios perspektyvos manęs nepribaigtų, man reikia pasi
ieškoti prasmės visam tam, kas atsitiko.
REGISTRATORIUS. Aš klausiu.
KIURMANAS. O ta prasmė būtų mano tikėjimas:
taip, o ne kitaip turėjo atsitikti. Įrodyti šito neįmanoma,
bet tikėti galima. Taip, ir ne kitaip. Lemtis. Apvaizda.
REGISTRATORIUS. Sakykim, kad taip.
KIURMANAS. Aš žinau, kaip tas atsitiko.
REGISTRATORIUS. ...atsitiktinai?
KIURM ANAS. To neturėjo būti.
Pauzė
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REGISTRATORIUS. Ponas Kiurmanai, jūs galite pa
sirinkti.
j
KIURM ANAS. Tikėti ar netikėti.
j
REGISTRATORIUS. Taip.
/
KIU RM ANAS (atsistoja, pereina per kamerą, susto
ja). O ji? Ji? A r aš tikiu, ar netikiu, koks jai skirtumas?
Jos gyvenimas — ne mano gyvenimas... Kas mirusiajai
iš to, kad aš, jos žudikas, savo kameros sienas išmušiu
likimu? Aš nutraukiau gyvybę — jos gyvybę — ir koks
čia dar gali būti pasirinkimas? Ji negyva, negyva, o aš
renkuosi: tikėti ar netikėti. (Juokiasi) Atgaila! Kaip jūs
suprantate atgailą...
REGISTRATORIUS. Ką jūs norite pasakyti?
KIURMANAS. Antuanetė galėjo gyventi — šito ne
turėjo būti — gyventi: valgyti, juoktis, svajoti apie sa
vo galeriją, kurios niekada neįsigys, turėti vaiką nuo ko
nors, meluoti, miegoti, nešioti naują suknelę; gyventii...
REGISTRATORIUS (atsistoja). Tada grįžkime dar
kartą atgal. (Eina prie savo pulto, išplėšia iš bylos pas
kutinius puslapius ir meta į krepšį) Prašom.
Neoninė šviesa užgęsta
Pilka siena pakyla į viršų, kambaryje spektaklio švie
sa: nedidelė draugija paryčiais, vyrai ir moterys sutū
pę ant grindų, Antuanetė sėdi prie spineto ir skambi
na, bet jos klausosi tik vienas blondinas, stovintis palei
knygų spintą,- kiti geria, llirtuoja ir juokiasi, Antuanetė
nustoja skambinti
ANTUANETĖ. Daug metų neskambinau.
Juokas
HENRIKAS. Antuanetė — tikras genijus. Kur Kiurmanas? Reikia jam pasakyti, kad Antuanetė — genijus.
Kiurmanai!
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KAŽKAS. Nerėk!
HENRIKAS. Reikia jam tai pasakyti.
Pauzė
D A M A I. Vaikučiai, mums metas eiti.
KAŽKAS. Kas atsitiko sodo nykštukams?
D A M A I. Ponui Kiurmanui rytoj darbas.
ANTUANETE. Gal išvirti miltų sriubos?
Niekas nejuda
Išvirsiu miltų sriubos.
Viena dama sucypia
HENRIKAS. Ką jūs darote mano žmonai?
D A M A II. Nedaryk taip, man skauda.
Šn e id e r is , o kas daro?
D A M A II. Tu.
Šn e id e r is . Tai ne aš.
Juokas
HENRIKAS. Magi!
D A M A II. Ko tu vis rėki?
HENRIKAS. Kodėl tu ne genijus?
D A M A II. Henrikai, tu kvailioji.
HENRIKAS. Antuanetė — genijus. Kaipgi gali v y 
ras imti ir pradingti, jeigu paaiškėja, kad jo žmona —
genijus. Aš vis labiau įsitikinu, kad Antuanetė — ilgus
metus neskambinęs genijus.
D A M A II. Henrikas girtas.
ANTUANETE. Gal išvirti miltų sriubos?
ŠNEIDERIS. Tą klausimą aš jau girdžiu visa va
landa...
Tyla
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KAŽKAS. Štai ir nutilo visi, lyg angelas butų praskridęsl
Kiurmanas su kalinio drabužiais stovėjo prieki
niame plane ir žiūrėjo, dabar jis pereina per
kambarį ir dingsta, niekas jo nepastebi
HENRIKAS. Šneiderį!
ŠNEIDERIS. Nerėk.
HENRIKAS. Nori miltų sriubos?
ANTUANETĖ. Kas nori miltų sriubos?
KAŽKAS. Kas atsitiko sodo nykštukams?
ŠNEIDERIS. Kas nori miltų sriubos?
KAŽKAS. Sodo nykštukai.
KELI. Miltų sriuba!
KELI. Sodo nykštukai 1
Skamba stiklai
HENRIKAS. Tai dėl to.
ŠNEIDERIS. Dėl ko?
HENRIKAS. Juk niekas gi manęs nesiklauso.
Dama I atsistoja
Ponia Štahel nori eiti namo.
D A M A I. Jau laikas.
HENRIKAS. Ponia Štahel turi trejetą vaikų.
Antuanetė prieina prie blondino
Antuanetel
ŠNEIDERIS. Tylėk.
HENRIKAS. Čia niekas nesišnabžda.
Blondinas sėdasi prie spineto
Štaheli!
KAŽKAS. Kaip dabar bus su miltų sriuba?
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HENRIKAS. Jūsų žmona nori eiti namo. Jūsų žmona
turi trejetą vaikų...
Btahelis skambina spinelu, jis skambina geriau,
negu Antuanetė, pamažu žmonės netgi suklūsta,
su savo rytiniu chalatu pasirodo Kiurmanas, iš
pradžių jo niekas nepastebi
Kiurmanas prisikėlė... Tavo prisikėlimas, Kiurmanai, v i
sai nedaro įspūdžio, bet tavo žmona nuostabi, žinok,
Kiurmanai, tu toli gražu nesi vertas tokios žmonos.
KIURM ANAS (prieina prie Antuanetės), Aš išvirsiu
miltų sriubos.
Pritarimo triukšmas nutraukia spineto muziką
...bet tas užtruks valandžiukę. (Išeina)
HENRIKAS. Žinok, Antuanete, tu toli gražu nesi ver
ta tokio vyro, jūs abu nesate verti vienas kito.
D A M A II. Tegu Egonas toliau skambina.
HENRIKAS. Magi!
D A M A II. Ką?
HENRIKAS. Nagi, klausyk, jeigu tu man reikalinga
kaip liudininkė: ar aš kada viriau miltų sriubą?
D A M A II. Ne.
Btahelis toliau skambina, Kiurmanas prieina prie
Registratoriaus
REGISTRATORIUS. Man rodos, jūs verdate miltų
sriubą. Kas atsitiko? Jums negera? Jūsų draugai laukia
miltų sriubos.
KIURM ANAS. Kas po metų?
REGISTRATORIUS. Norite žinoti?
KIURMANAS. Kas po metų?
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Baltai apsirengusi s e s e l ė

įridena krėslą

SESELĖ. Tik nesikelkite, ponas Kiurmanai, trys sa
vaitės po operacijos. Turėkit kantrybės, ponas Kiurma
nai, kantrybės. (Išeina).
REGISTRATORIUS. Tuoj suleis jums vaistų.
KIU RM ANAS (stovi šalia krėslo su ratukais). Kas
atsitiko?
REGISTRATORIUS. 1967 metai. (Skaito iš bylos)
„Karinė diktatūra Graikijoje..."
K IU RM AN AS (nutraukia! Nuo kada aš guliu šioje
klinikoje?
REGISTRATORIUS. Nuo sausio mėnesio.
KIURM ANAS. Dabar birželis.
REGISTRATORIUS. Taip.
KIURM ANAS. Ne kepenys.
REGISTRATORIUS. Ne.
KIURM ANAS. Tai kas?
REGISTRATORIUS. Kepenis jūs išsaugojot.
KIURM ANAS. Niekas nesako, kas man yra.
REGISTRATORIUS. Vyriausiasis gydytojas sako:
gastritas.
KIURM ANAS. Iš pradžių sakė, kad neaišku.
REGISTRATORIUS. Labai įsisenėjęs gastritas.
S e s e l ė atneša kėdę ir vėl išeina
KIURM ANAS. Kodėl niekas to nepasako?
Pasirodo p o n a s
akyje

su juodu monokliu kairėje

REGISTRATORIUS. Norėtumėt lankytojų?
KIURM ANAS. Ne.
REGISTRATORIUS. Tai Snargleris. Prisimenat: muš
tynės sniego gniūžtėmis. Bet šiame pasaulyje jis gerai
įsitaisė, matote, ir be kairiosios akies. Prekybos atašė.
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Norėtų šį tą papasakoti iš Pietų Afrikos, tai žmogus, kurs
žino daug visokių istorijų. Ir dar norėtų padrąsinti —
kiekvienam pasitaiko nesėkmių.
Pasirodo d a m a
Ponia Štahel.
KIURM ANAS. Ko ji nori?
REGISTRATORIUS. Nieko.
KIURM ANAS. Tai ko ji čia atėjo?
REGISTRATORIUS. Tiesiog negalėjo neateiti. Egonas jau Brazilijoj, Kalėdoms ir ji kelsis ten su vaikais.
Tiesiog negalėjo neateiti.
Įeina v y r i š k i s su barzdele
Kas jūs toks?
Vyriškis apsidairo
Jis norėtų pasikalbėti tik prie keturių akių.
Įeina p a n e l ė
Tai Marlis.
KIURM ANAS. Kas?
REGISTRATORIUS. Marlis labai jums padėjo, kai
jūs abejojote, ar išvis dar esate vyras. Ir Marlis norėtų
jus tik padrąsinti. Ji vakar visai atsitiktinai sužinojo,
kad jūs jau keli mėnesiai gulite klinikoje.
KIURM ANAS. Marlis?
REGISTRATORIUS. Marlis paika. Ko gero, dar ims
kalbėti apie metastazes, tik todėl^ kad ji maišo svetim
žodžius.
Žmogus su barzdele ruošiasi išeiti
Neišeikit!
KIURM ANAS. ...Krolevskis?

REGISTRATORIUS. Jis atpažino jus.
Kiolevskis atsisėda, kiti lankytojai išeina
REGISTRATORIUS. Krolevskis, Vladimiras, gimęs
Rygoje, Latvijoje, rabino sūnus, išvengęs esesininkų su
sidorojimo, nes per apsirikimą buvo palaikytas mirusiu,
vėliau partizanas prie Ladogos ežero, ten pat sužeistas,
matematikos studentas Leningrade. Dabar jau dveji me
tai kolega Krolevskis dirba Turine, alias Feraris Karlas,
Italijos Komunistų partijos narys, bet apie tai jis neno
rėtų kalbėti, kol jūs dar nepasveikęs.
KIURM ANAS. Kaip jis žiūri į Izraelio karą?
REGISTRATORIUS. Jis už Naserą.
KIURM ANAS. Prieš Izraelį?
K/olevskis padaro kažkokį judesį
Ką jis sako?
REGISTRATORIUS. Jis sako: savaime supranta
ma — žinoma.
KIURM ANAS. Kaip tai?
REGISTRATORIUS. Apie tai draugas Krolevskis ne
norėtų kalbėti, kol jūs dar nepasveikęs, ponas Kiurmanai.
Įeina s e s e 1 ė su gėlėmis. Ji kalba, lyg Kiurma
nas sėdėtų krėsle su ratukais
SESELĖ. Žiūrėkite, ponas Kiurmanai, žiūrėkite: gė
lės nuo jūsų sūnaus iš Amerikos. (Nuima ploną popie
rių) Vienos rožės.
KIURM ANAS. Sesele Agnese...
SESELE. Koks mielas sūnus.
KIURM ANAS. A r galiu pasikalbėti su vyriausiuoju
gydytoju?
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SESELE (purena rožes). Tuojau, ponas Kiurmanai,
tuojau.
REGISTRATORIUS. Kodėl neleidžiat vaistų?
SESELE. Tuojau, ponas Kiurmanai, tuojau.
f eina g y d y t o j a s baltu chalatu, lydimas
j a u n o a s i s t e n t o ; ir gydytojas kalba, lyg
Kiurmanas sėdėtų krėsle su ratukais
GYDYTOJAS. Na, ponas Kiurmanai, kaip sekasi?
Kaip šiandien miegojome? (Seselei) A r ponas Kiurmanas
ko nors valgė?
SESELE. Arbatos.
GYDYTOJAS (paprašo ligos istorijos). Matote, ponas
Kiurmanai: pamažu vis geriau jaučiatės. (Paduoda ligos
istoriją asistentui) Ponas Kiurmanas jau nori vaikščioti!
(Paima Kiurmaną už peties) Nuovargis? Tai nuo švitini
mo, nieko baisaus, reikės vis dėlto dar truputį pašvitinti. (Pristato) Mano naujasis asistentas: ponas daktaras
Finkas.
ASISTENTAS. Funkas.
GYDYTOJAS. Jis jus prižiūrės, kol aš būsiu atosto
gose. Ponas daktaras Finkas, kiek aš žin a^ taip pat
mėgsta šachmatus. (N o ri paduoti ranką) Po trijų savai
čių, ponas Kiurmanai, vėl pasimatysim...
KIURM ANAS. Ponas profesoriau...
GYDYTOJAS. Tiktai reikia kantrybės.
KIURM ANAS. ...ar galiu su jumis pasikalbėti?
Asistentas

ir s e s e 1ė išeina

A r jau aišku, kas man yra?
GYDYTOJAS. Jūs per daug galvojate.
KIURM ANAS. Galite kalbėti atvirai.
399

GYDYTOJAS. Gastritas. (Nusiima akinius ir valosi
Juos) Labai įsisenėjęs gastritas... (Pakelia akinius prieš
šviesą ir žiūri, ar jie švarūs) Žinau, ponas Kiurmanai, ką
jūs galvojate, visi žmonės pagalvoja tą patį, kai tik iš
girsta apie švitinimą. (V ė l užsideda akinius) N ebijo
kite. Po trijų savaičių, kaip sakiau, aš būsiu vėl čia.
Kiurmanas tyli
Tas daktaras Finkas jums labai patiks...
KIURM ANAS. Funkas.
GYDYTOJAS. Sąžiningas žmogus. (V ė l nusiima aki
nius ir laiko juos prieš šviesą) Ponas Kiurmanai.
KIURM ANAS. Taip.
GYDYTOJAS. Reikia tiktai kantrybės.
KIURM ANAS. A r gastritas operuojamas?
GYDYTOJAS. Ne.
KIURM ANAS. Tai kodėl mane operavo?
GYDYTOJAS. Niekas jūsų neoperavo, ponas Kiur
manai.
KIURM ANAS. Tai kam gi man sako...
GYDYTOJAS. Kas sako?
KIURM ANAS. Seselė Agnesė.
GYDYTOJAS (atsisėda). Kalbėsiu su jumis atvirai...
KIURM ANAS. Tai liks tarp mūsų.
GYDYTOJAS. Žinoma,— neslėpsiu — iš pradžių ir
mes taip manėme, šiaipgi nebūtų buvę kalbos apie ope
raciją.
KIURM ANAS. Tai kam tada tas radioaktyvus šviti
nimas?
GYDYTOJAS. Radioaktyvus švitinimas, įsivaizduo
kite, yra tik atsargumo priemonė. Kol jūs esate čia4 tik
riau sakant, kol mes nesame tikri, visiškai tikri, kad tas
gastritas nepasikartos — galimas daiktas, tą gastritą jūs
turėjot jau anksčiau, skrandžio skausmai, bet jūs ma400

nėte, kad tai kepenys... bet mes norime padaryti viską,
ponas Kiurmanai, kad ta liga nepasidarytų chroniška.
Pauzė
Bet ir gražių gėlių šiandien gavote!
KIURM ANAS. Nuo sūnaus.
GYDYTOJAS. Jūs turite sūnų?
KIURM ANAS. Amerikoje.
GYDYTOJAS. Šito aš nežinojau.
KIURM ANAS. Jis gauna stipendiją.
GYDYTOJAS. Ir ką gi jis studijuoja?
KIURMANAS. Kinematografiją.
GYDYTOJAS. Oho.
KIURM ANAS. Jis gabus.
Pauzė
GYDYTOJAS. ...žodžiu, ponas Kiurmanai, mes turi
me daryti viską, kad liga nepasidarytų chroniška, šviti- nimas nėra malonus dalykas, tą mes žinome. Kiek jums
dabar metų? Be abejo, mūsų amžiuje yra tam tikras pa
vojus,^ tą rodo statistika, šiaip ar taip, būtų neatsakinga,
jeigu mes nepadarytumėm visko... (Pakyla)
KIURM ANAS. Dėkoju jums.
GYDYTOJAS. Ką gi jūs skaitote? (Paima knygą)
„Lengvas būdas išmokti itališkai". (Sklaido knygą) Su
prantu, norėtumėt žinoti, kada pagaliau galėsit keliauti.
(V ė l padeda knygą) Kjančanas gražus ir rudenį, netgi
gražesnis...
KIURM ANAS. Aš stačiai bijau.
GYDYTOJAS. Švitinimo?
KIURM ANAS. To lėto merdėjimo.
Kažkas pasibeldžia
A r mano žmona tai žino?
Beldžiasi
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GYDYTOJAS. Atvirai sakant, mes nežinome, kas
yra.
Įeina A n t u a n e t ė, apsivilkusi paltu, gydytojas eina
jos pasitikti ir paduoda jai ranką; jie stovi nuošaly ir
šnibždasi
KIURM ANAS. Ką jūs šnibždatės?
G y d y t o j a s išeina
Jūs visą laiką sakėte, kad aš galiu pasirinkti.
REGISTRATORIUS. Taip.
KIURM ANAS. Ką aš galiu rinktis?
REGISTRATORIUS. Kaip žiūrite į tai, kad esate
žuvę.
Kiurmanas atsisėda į krėslą su ratukais, Antuanetė prieina arčiau
ANTUANETE. A š parūpinau tau knygų. (Išima iš
rankinuko knygas) A r skauda kas?
KIURM ANAS. Jie suleis man vaistų.
ANTUANETĖ (atsisėda). Turėjai lankytojų?
KIURM ANAS. Rodos, turėjau.
ANTUANETE. Kas buvo atėjęs?
KIURMANAS. Marlis.
ANTUANETE. Kas ji tokia?
KIURMANAS. Jau nebežinau...
Ateina s e s e l ė su švirkštu
SESELĖ. Ponas Kiurmanai.
KIURM ANAS. Neišeiki
SESELĖ. Tuoj pasijusite geriau. (Suleidžia vaistus)
Vienuoliktą valandą pašvitinsime. (Nuspaudžia su vata)
Tuoj ponas Kiurmanas pasijus geriau. (Išeina)
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KIURMANAS. Šiandien norėjau į sodą...
Antuanetė paima knygą
Aš kalbėjau su juo... Mes labai atvirai pasikalbėjome.
Antuanetė išsigąsta
...jie nežino, kas yra... Kjančanas, sako jis, gali būti ir
rudenį dar gražus. Jeigu mes ten nuvažiuosime automo
biliu, viskas iš ten bus pasiekiama, aš žiūrėjau žemėla
pį: 175 kilometrai į Romą, 78 kilometrai į Sieną. Viskas
čia pat.
ANTUANETĖ. Taip, Hanesai, taip.
KIURMANAS. Tu pažįsti Sieną?
ANTUANETĖ. Taip, Hanesai, taip.
KIURM ANAS. Aš ne.
ANTUANETĖ (atverčia vadovėlį). Kur mes paskuti
nį kartą sustojome?
KIURM ANAS. „Decima Lezione."1
ANTUANETĖ. Ko ponas pageidauja?
KIURMANAS. „Che cosa desidera ii Signore.“2
ANTUANETĖ. „II Signore desidera."3
KIURM ANAS. „Vorrei una cravatta."4
ANTUANETĖ. Kur yra veidrodis?
KIURM ANAS. „Dovė c'ė un specchio."6
ANTUANETĖ. „Dovė si trova..."6
KIURM ANAS. „Dovė si trova un specchio."7
ANTUANETĖ. Veidrodis.
1 „Dešimta pam oka."
2 „K o sinjoras pageidauja.“
3 „Sinjoras pageidauja.“
4 „N orėčiau kaklaraiščio."
8 „K ur čia yra veidrodis."
8 „K ur yra..."
7 „Kur y ra veidrodis.'1

KIURM ANAS.
ANTUANETĖ.
KIURM ANAS.
ANTUANETĖ.
KIURM ANAS.
ANTUANETĖ.

„Dovė si trova ii specchio."1
„Lo specchio."2
,,...lo specchio, lo studio, lo spazio."3
Daugiskaita.
„Gli specchi."4
Vienuolikta pamoka.

Kiurmanas tyli
Kas yra, Hanesai?
KIURM ANAS. Aš norėjau tau parašyti. Kai tu atei
ni, jie kiekvieną kartą suleidžia man vaistų, ir tada aš
jau nebežinau...
Neoninė šviesa
REGISTRATORIUS. Aš užrašiau. (Skaito iš mažo
rašteliuko) „M es menkinome vienas kitą. Kodėl mes vis
menkinome. Aš tave, tu mane. Kaipgi mums viskas: kas
buvo įmanoma, taip susimenkino. Mes pažįstame vienas
kitą tik sumenkintą." (Padeda raštelį) Tai viskas, kas
jums be morfijaus atėjo į galvą.
Neoninė šviesa užgęsta
ANTUANETĖ. Vienuolikta pamoka.
KIURM ANAS. „Undicesima Lezione.“5
Ateina j a u n a s i s a s i s t e n t a s
...jie vėl nori mane švitinti.
ANTUANETĖ (atsistoja). Popiet aš vėl ateisiu.
Jaunasis
mą n ą

asistentas

(Likusi viena) Jis viską žino!
1
2
3
4
5
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„Kur y ra veidrodis."
„Veidrodis."
„Veidrodis, studija, kam barys."
„Veidrodžiai."
„Vienuolikta pam oka.“

išridena K i u r 

REGISTRATORIUS. ...tarpais, ne visada...
Ilga pauzė, Antuanetė stovi nejudėdama
Taip... Tas gali tęstis dar kelis mėnesius, ir jūs ateinate
kiekvieną dieną, dabar jau du kartus per dieną. Jūs taip
pat negalite jo išgelbėti, ponia Kiurman, tą jūs žinote...
Gal būt, po dešimt metų arba jau po vienerių, ką gali
žinoti, bus išrastas vaistas, bet kol kas tai tebėra dar
lemtis...
Antuanetė ruošiasi išeit
Ponia Kiurman.
ANTUANETĖ. Taip.
REGISTRATORIUS. A r gailitės tų septynerių metų,
praleistų su juo?
Antuanetė žiūri, įsmeigusi akis į Registratorių
Jeigu aš jums pasakyčiau: ir jūs galite pasirinkti, ir jūs
galite dar kartą pradėti viską iš pradžių,— ar žinotu
mėt, ką darytumėt kitaip savo gyvenime?
ANTUANETĖ. Taip.
REGISTRATORIUS. Taip?
ANTUANETĖ. Taip.
REGISTRATORIUS. Tai prašom... (Išveda ją pro du
ris) Ir jūs galite dar kartą pasirinkti.
Darbo šviesa: kambarys vėl atstatomas
Spektaklio šviesa: A n t u a n e t ė ateina, apsi
vilkusi vakarine suknia, atsisėda į fotelį ir lau
kia, ji su raginiais akiniais. Kaip ir spektaklio
pradžioje: lauke balsai, juokas, pagaliau tyla,
netrukus pasirodo K i u r m a n a s , jis švilpiniuo
ja sau, kol pamato jaunąją moterį
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ANTUANETĖ. „A š taip pat tuoj išeisiu."
Tyla
K IU RM AN AS (stovi, nežinodamas ką daryti, paskui
pradeda kraustyti nuo stalo butelius ir stiklus, peleni
nes, paskui vėl stovi, nežinodamas ką daryti). „Jums
negera?"
ANTUANETĖ. „Priešingai." (Pasiima cigaretę) „Dar
tik vieną cigaretę." (Laukia, kad Kiurmanas uždegtų, bet
tas neuždega) „Jeigu aš netrukdau." (Užsidega cigare
tę ir rūko) „Man labai patiko. Kai kurie buvo labai ma
lonūs, mano nuomone, labai įdomūs."
Tyla
„Turite dar ko nors išgerti?"
K IU RM AN AS (eina ir įpila viskio). „Ledų?" (Paduo
da viskį)
ANTUANETĖ. „O jūs?"
KIURM ANAS. „Rytoj man darbas.“
ANTUANETĖ. „Ką dirbate?"
Laikrodis išmuša dvi
KIURM ANAS. „Antra valanda."
ANTUANETĖ. „Jūs dar ko nors laukiat?"
KIURM ANAS. „Priešingai."
ANTUANETĖ. „Jūs pavargęs."
KIURM ANAS. „Vos ant kojų besilaikau."
ANTUANETĖ. „Tai ko nesisėdat?"
Kiurmanas stovi ir tyli
„Greičiau gerti aš negaliu."
Pauzė
„Teisybę sakant, aš tik norėjau dar kartą pasiklausyti
jūsų seno grojančio laikrodžio. Nepaprastai patinka gro406

jantys laikrodžiai: figūros, kurios visados daro tuos pa
čius judesius, kai tik suskamba muzika, ir visados tas
pats valsas, bet vis dėlto kiekvieną kartą įdomu." (Pa
mažu išgeria savo stiklą) „O jums ne?"
Kiurmanas prieina prie laikrodžio ir pasuka ran
kenėlę, girdėti linksmas skimbčiojimas, dar pa
suka, kol pasibaigia valsas
KIURMANAS. ,,Kuo dar galiu jums patarnauti?"
ANTUANETĖ (užgesina cigaretę). „Dabar jau eisiu."
KIURM ANAS. „Jūs su automobiliu?"
ANTUANETĖ. Taip. (Atsistoja ir pasiima švarkelį)
„Ko jūs į mane taip žiūrite?" (Apsivelka švarkelį) „Ko
jūs į mane taip žiūrite?" (Pasiima rankinuką)
Kiurmanas stovi ir žiūri į ją, lyg netikėdamas,
kad ji ruošiasi išeiti
„Ir man rytoj darbas."
K i u r m a n a s palydi ją ligi lifto, valandėlę
kambarys lieka tuščias, paskui grįžta K i u r m a 
nas
KIURM ANAS. O dabar?
REGISTRATORIUS. Dabar ji išėjo.
KIURM ANAS. O dabar?
REGISTRATORIUS. Dabar jūs laisvas.
KIURM ANAS. ...laisvas..
REGISTRATORIUS (atsiverčia bylą). „1960 metų ge
gužės 26 diena. Svečiai. Vėlus laikas. Kai svečiai paga
liau išėjo, ji sėdėjo sau kaip sėdėjusi. Ką daryti su ne
pažįstamą moterimi, kuri neišeina, kuri paprasčiausiai
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sėdi sau ir tyli antrą valandą nakties? To neturėjo bū
ti." (Perverčia kitą puslapį) — Rytoj vienuoliktą valan
dą jums posėdis... (Padeda atverstą bylą ant rašomojo
stalo ir atsitraukia) Prašom.
Kiurmanas stovi nejudėdamas
Jūs laisvas — dar septynerius metus...

Uždanga

PASTABOS

Pjesė

vaidinam a

scenoje.

Žiūrovas

turėtų

aiškiai

suprasti,

kad

čia jis mato vietą, kuri y ra pati sau identiška: sceną. Vaidinam a
tai, kas iš viso tik vaidinim e įmanoma: kaip galėjo būti kitaip v ie 
no žmogaus gyvenime. Vadinasi, pjesės tema y ra ne banali pono
Kiurm ano biografija, o jo

santykis su faktu, kad žmogus su laiku

neišvengiam ai turi vieną biografiją; pjesė pateikia įvykius ne iliuzionistiškal kaip dabartį, bet analizuoja juos — maždaug

kaip žai

džiant šachmatais,

lemiamus

kai

atstatinėjame

praloštos

partijos

ėjimus, norėdami sužinoti, ar bu vo galima tą partiją sužaisti kitaip,
kada Ir kokius reikėjo daryli ėjimus.
Pjesė nieko nenori įrodyti.
Registratorius, vadovaujantis vaidinimui, neatstovauja jok iai me
tafizinei instancijai. Jis išsako tai, ką Kiurm anas pats žino arba g a 
lėtų žinoti. Jis nėra konferansje; jis niekada nesikreipia į publiką,
tik asistuoja Kiurmanui, jį objektyvizuodam as. Jeigu Registratorius
(tarp kitko, nei šiuo, nei kitu vardu niekas į jį niekada nesikreipia)
ir atstovauja kokiai instancijai, tai tik instancijai teatro, kuris leidžia
daryti tai, ko neleidžia tikrovė:' kartoti, repetuoti, keisti. Tuo būdu
čia ir yra jo geroji pusė. Byla, kuria jis naudojasi, nėra dienoraštis,
kada nors rašytas Kiurmano, ji taip pat nėra ir iš tų bylų, kokios
paprastai vedam os įstaigose; šita byla, parašyta ar neparašyta, yra
Kiurm ano sąmonėje: suma viso to, kas tapo istorija, jo istorija, ku
rios jis nepripažįsta kaip vienintelės galimos. Spektaklio šviesos ir
darbo šviesos kaitaliojimasis nereiškia iliuzijos ir realybės kaitaliojimosi; tačiau spektaklio šviesa

parodo,

kad

dabar

repetuojamas

vienas variantas, variantas realybės, kuri niekada nepasirodys sce
noje. Tokiu būdu pjesė visą laiką lieka repeticija. Jeigu Kiurmanas
išeina iš kokios scenos, tai ne kaip aktorius, bet kaip Kiurmanas, ir
netgi gali būti, kad tada jis atrodo įtikinamesnis; nė viena scena jam
netinka taip, kad ji negalėtų

būti

ir

kitokia.

Tik

jis

negali

būti

kitoks.
P agal mano sumanymą tai y ra komedija.
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