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I VEIKSMAS
1 scena
Žoržas Dandenas vienas
DANDENAS.
A…a…a…i… Bajoriška žmona – keistas dalykas. Mano
vedybos yra žiauri pamoka visiems kaimiečiams, norintiems pakilti aukščiau savosios
padėties ir susigiminiuoti, kaip kad aš padariau su bajorų šeima. Iš esmės bajorystė
neblogas dalykas, tai tikrai vertingas dalykas, bet kad ji pridaro tiek painiavų, jog
geriau prie jos iš vis nesišlieti. Tas patyrimas man daug kainavo. Aš žinau, kaip
bajorija elgiasi su kaimiečiais, priėmusi į savo šeimą: mes patys jiems nereikalingi,
jiems terūpi pasiglemžti mūsų turtus. Būtų buvę daug geriau, jei aš, turėdamas tokį
turtą, būčiau vedęs paprastą ir nuoširdžią kaimietę, o ne tokią, kuri mane niekina,
kurią įžeidžia mano pavardė ir kuri galvoja, kad mano turtas nepavaduoja jai tinkamo
vyro savybių. Žoržai Dandenai, Žoržai Dandenai, tu padarei didžiausią pasaulyje
kvailystę. Mano namai man pasidarė baisūs, negaliu peržengti jų slenksčio be
susigraužimo.

2 scena
Dandenas, Liubenas
DANDENAS (į šalį). Kokių velnių tam glušui prireikė mano namuose?
LIUBENAS (į šalį). Štai, kažkokia žmogysta stebi mane.
DANDENAS (į šalį). Jis manęs nepažįsta.
LIUBENAS. Jis kažką paisto.
DANDENAS. Jis ir sveikintis nenori.
LIUBENAS. Aš bijau, kad jis neprasižiotų, kad mane matė iš čia išeinant.
DANDENAS. Sveikas gyvas.
LIUBENAS. Jūsų tarnas.
DANDENAS. Man atrodo, kad Jūs nevietinis.
LIUBENAS. Ne, aš čia atvykau pažiūrėti rytdienos šventės.
DANDENAS. Sakykite man, prašau, jūs išėjote iš šitų namų?
LIUBENAS. Šššš…
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DANDENAS. Kaip tai?
LIUBENAS. Tylėkite.
DANDENAS. Kas gi yra?
LIUBENAS. Nė žodžio! Niekas neprivalo žinoti, kad aš išėjau iš šitų namų.
DANDENAS. Kodėl?
LIUBENAS. Dieve mieliausias, todėl...
DANDENAS. Bet toliau?
LIUBENAS. Tyliau, aš bijau kad mūsų kas nesiklausytų.
DANDENAS. Nebijok, nebijok…
LIUBENAS. Matot, aš kalbėjau su šių namų šeimininke vieno pono reikalu,
kuris šaudo ją savo švelniom akutėm, bet to niekas neprivalo žinoti. Jūs gerai
supratot?
DANDENAS. Taip.
LIUBENAS. Štai kodėl man įsakyta saugotis, kad manęs niekas nepamatytų.
Todėl jūsų prašau, niekam nesakyti, kad mane matėte.
DANDENAS. Man ne galvoj.
LIUBENAS. O man svarbu, kaip įsakyta – viską atlikti slaptai.
DANDENAS. Puikiai sugalvota.
LIUBENAS. Jos vyras, kaip sako, yra baisus pavyduolis ir plėšosi, jei kas
meilinasi jo žmonai. Ir jeigu tai pasiektų jo ausis, jis patį velnią surištų į mazgą. Jūs
gerai supratote?
DANDENAS. Kuo geriausiai.
LIUBENAS. Jis ničnieko apie tai neprivalo žinoti.
DANDENAS. Be abejonės.
LIUBENAS. Ji nori jį patyliukais, švelniai apgaudinėti. Jūs gerai suvokėt?
DANDENAS. Kuo geriausiai.
LIUBENAS. Jeigu pasakysite, kad matėte mane iš čia išeinant – pagadinsite
visą reikalą. Gerai tamsta supranti?
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DANDENAS. Kaipgi ne! O kaip jūs vadinate tą, kuris jus čia atsiuntė?
LIUBENAS. Tai čionykštis bajoras, ponas vice grafas… Aš niekaip negaliu
atsiminti, kokiu velnio liežuviu jie veblena tą pavardę. Ponas Klit… Klitandras.
DANDENAS. A… tai jaunuolis, kuris gyvena…
LIUBENAS. Taip, už anų medžių.
DANDENAS (į šalį). Štai kodėl tas puošnusis bajoraitis neperseniausiai įsitaisė
gyventi priešais mano namus. Mano jautrioj panosėj tuojau pakvipo ir jo kaimynystė
sukėlė kai kurių įtarimų.
LIUBENAS. Vaje, tai padoriausias žmogus, kokį tik jūs esat matęs. Jis man
davė tris auksinius vien už tai, kad nueičiau pasakyti tai jo mylimai moteriai, kad jis
laukia garbės su ja pasimatyti. Matote, koks man puikus laimikis. Kuomet šiaip per
visą dieną teuždirbi vos dešimt soldų.
DANDENAS. Ir kaip jūs tai įvykdėt?
LIUBENAS. Taip. Aš ten suradau tokią Kliodiną, kuri iš pirmo pasisukimo
suprato, ko aš noriu, ir suvedė mane pasikalbėti su ponia.
DANDENAS. A… Tarnaitės išnara.
LIUBENAS. Toji Kliodina yra gana graži. Ji užkariavo mano širdį. Ir, jeigu ji
tik panorės, mes bematant apsivesim.
DANDENAS. Bet kokį atsakymą ponia davė tam mergišiui?
LIUBENAS. Ji man liepė pasakyti… Palaukite, aš nežinau, ar man pasiseks
viskas atminti, kad ji jam yra įsipareigojusi už jai pareikštą meilę ir kad dėl jos vyro,
tokio sapaliaus kaltės, ji nieko negalinti parodyti, ir kad teksią pagalvoti, kaip jiems
abiems slapta pasimatyti.
DANDENAS. Ach, velnio garankštis žmona.
LIUBENAS. Tai bus juoko, nes jos vyras nė kiek nesuuos to pasimatymo. Štai,
kas puiku, už savo pavydą jis gaus tokį sprigtą nosin, kad oi, oi, oi, ar ne?
DANDENAS. Taip.
LIUBENAS. Sudie, tik užsisiųkite burną, kad jos vyras nieko nepajustų.
DANDENAS. Taip, taip…
LIUBENAS. Aš apsimesiu nieko nežinąs. Aš esu gudrus, kaip lapinas. Ir niekas
nė neburbtels, kad aš čia kuo dėtas.
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3 scena
Dandenas vienas
DANDENAS. Štai tau, Žoržai Dandenai… Matai, kaip su tavim elgiasi. Štai
prie ko privedė užgaida vesti bajoraitę. Tave sutvarko iš visų pusių, ir jokių galimybių
atsikeršyt, nes bajorija tau laiko supančiotas rankas. Luomų lygybė bent leidžia vyro
garbei laisvai išlieti savo pyktį. Jeigu tai būtų kaimietė, tai dabar turėčiau laisvas
rankas pats padaryti jai teismą ir įkrėsti gerą skaičių lazdų. Bet jūs norėjote
pasičiupinėti su bajorais, jums jau buvo nusibodę pačiam šeimininkauti savo
namuose. Aaa. Man toks pasiutimas eina pagaugais, kad aš mielai pats sau
apskaldyčiau ausis. Kaip šitaip pakęsti to įžūlaus mergišiaus meilinimąsį ir būti jų
pasimatymų liudininku. Ne, po velnių! Aš niekada nepraleisiu tokios progos, ir tuoj
pat einu pasiskųsiu jos tėvams, tegu vardan teisybės jie pamato, kokią širdgėlą ir
skriaudą man teikia jų duktė… Bet štai, pačiu laiku ir jie patys.

4 scena
Satanvilis, ponia Satanvil, Dandenas
SATANVILIS. Kas gi yra, mano žente? Jūs toks susijaudinęs.
DANDENAS. Reikalas toks…
SATANVIL. Dieve mano, koks mūsų žentas nemandagus. Prieina prie žmonių
nepasisveikinęs.
DANDENAS. Mano galvoj, uošve, dabar visai kiti dalykai. Aš…
SATANVIL. Dar kas? Argi galimas daiktas, mano žente, kad jūs visai
nepažintumėt žmonių. Jokių galimybių jums išaiškinti, kaip jūs privalote santykiauti
su aukštojo luomo asmenimis.
DANDENAS. Kaip tai?
SATANVIL. Kalbėdamas su manim, jūs neatsisakote familiarumo ir vadinate
mane uošve. Kodėl vis neįprantate kreiptis į mane “gerbiamoji ponia”?
DANDENAS. Po velnių, jeigu jūs mane vadinat savo žentu, tai aš galiu vadinti
jus uošve.
SATANVIL. Apie tai galima daug kalbėti. Ne viskas ir ne visiems leidžiama
vienodai vadinti. Įsidėmėkite, kad jums netinka naudotis šiuo žodžiu, kreipiantis į
mano padėties asmenį. Kiek jūs bebūtumėt mūsų žentas, tarp mūsų yra didelis
skirtumas, kurį jūs privalote žinoti.
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SATANVILIS. Užteks, mano meilute. Palikime tai.
SATANVIL. Dieve mano, ponas Satanvili, jums nuostabiai būdingas jūsų
atlaidumas. Jūs nesugebate pareikalauti iš žmonių to, kas jums priklauso.
SATANVILIS. Gangrena. Atleiskite, ir panašių pamokų man nedėstykite. Per
savo gyvenimą aš sugebėjau daugiau kaip 20 kartų pasižymėti narsumu, aš žmogus,
kuris nė per sprindį neatšoksta nuo savo reikalavimų. Bet jam pakanka mažo
perspėjimo. Sužinokime, mano žente, kur krypsta jūsų mintys?
DANDENAS. Jeigu jau reikia kalbėti tiesiai, ponas Satanvili, tai aš pasakysiu…
SATANVILIS. Šalčiau, mano žente, žinokite, kad labai nemandagu žmones
vadinti pavardėmis. Kalbant su aukštesnės už save kilmės žmonėmis, kreipinys gali
būti trumpas – “ponas”.
DANDENAS. Ach! Gerai. Trumpas ponas, o ne pone Satanvili, aš turiu jums
pasakyti, kad mano žmona man…
SATANVILIS. Palaukite. Neužmirškite, kad jūs neprivalote sakyti “mano
žmona”, kai kalbate apie mano dukterį.
DANDENAS. Aš pasiusiu. Tai kaip? Mano žmona nėra mano žmona?
SATANVILI. Taip, mano žente. Ji yra jūsų žmona, bet jums neleistina ją taip
vadinti. Jūs galėtumėt taip elgtis, jei būtumėt vedęs sau lygią.
DANDENAS (į šalį). O Žoržai Dandenai. Kur tu įklimpai… Dėl dievo meilės,
padėkite tą savo bajorystę į šalį ir išklausykite mane taip, kaip aš moku kalbėti. (Į šalį)
Tegu velniai griebia tas jūsų kankinančias kalbas. Aš Jums sakau, kad esu
nepatenkintas vedybomis.
SATANVILIS. Kokiu pagrindu, mano žente?
SATANVIL. Ką? Taip kalbėti apie dalykus, iš kurių jūs tiek daug laimėjote?
DANDENAS. O ką gi aš laimėjau, ponia? Jums tai nuotykis buvo neblogas, nes
be manęs, atleiskite, jūsų reikalai buvo visai pašliję. Ir mano pinigai jums padėjo
užkamšyti nemažą skaičių padorių skylių. O aš, malonėkit pasakyti, ką aš laimėjau?
Tik pavardę prailginau ir vietoj Dandeno, iš jūsų malonės gavęs titulą, vadinuosi ponu
Dandenjeru. Kaip koks šuo.
SATANVILIS. Ar jūs nevertinate to, kad priklausote ponų Satanvilių šeimai?!
SATANVIL. Ir ponų Prodotjerų šeimai, iš kurios aš garbingai kilusi? Tai šeima,
kurios įsčiuos gimdo bajorus. Šios didžios privilegijos dėka jūsų vaikai bus bajorai.
DANDENAS. Taip, tai tikrai puiku. Mano vaikai bus bajorai, bet aš nebūsiu jų
tėvu, jeigu nebus padaryta tvarka.

8

SATANVILIS. Ką tai reiškia, mano žente?
DANDENAS. Tai reiškia, kad jūsų duktė negyvena taip, kaip privalo gyventi
žmona, ir kad ji išdarinėja tokius dalykus, kurie pažeidžia garbę.
SATANVIL. Palaukit, palaukit. Galvokite, ką kalbate. Mano duktė yra per daug
dorovingos giminės, kad leistų sau pasielgti taip, kad būtų pažeista jos garbė. Jau trys
šimtai metų, kaip niekas, ačiū dievui, nėra girdėjęs, Kad Prodotjerų namuose būtų
buvusi nors viena moteris, kuri būtų apie save sukėlusi kalbas.
SATANVILIS. Gangrena, Satanvilių šeimoje niekas niekuomet nėra matęs
koketės, ir vyrų drąsa joje nėra labiau paveldima už moterų skaistumą.
SATANVIL. O Prodotjerų namuose buvo tokia Žaklina, kuri jokiu būdu
nesutiko būti kunigaikščio pero ir mūsų provincijos gubernatoriaus meiluže.
SATANVILIS. Satanvilių šeimoje buvo tokia Maturina, kuri atsisakė priimti iš
karaliaus favorito 1000 ekiu vien tik už tai, kad sutiktų su juo pakalbėti.
DANDENAS. O jūsų duktė nėra tokia neprieinama. Ji nė kiek nesivaržo mano
namuose.
SATANVILIS. Pasiaiškinkite, mano žente. Mes nepakęsime jos blogų poelgių
ir patys, jos motina ir aš, stosime teisybės pusėn.
SATANVIL. Taip. Mes nesuprantame juokų garbės dalykuose. Mes ją
išauklėjom labai griežtuose nuostatuose.
DANDENAS. Aš tik galiu pasakyti, kad čia yra toks dabita, kurį jūs, be abejo,
pastebėjot. Jis yra ją įsimylėjęs po pat mano nosimi. Jis ką tik jai perdavė savo meilės
laiškutį, kurį ji nuolankiai priėmė.
SATANVIL. Dangaus šviesa, aš pati savo rankomis ją pasmaugčiau, jei ji būtų
sumindžiusi savo motinos dorovingumą.
SATANVILIS. Gangrena, aš juos abu persmeigčiau šiuo durklu, jeigu ji būtų
pažeidusi savo garbę.
DANDENAS. Aš jums pasakiau, kas įvyko. Prašau išsiaiškinti šitą reikalą.
SATANVILIS. Nesielvartaukit, aš juos abu sutvarkysiu. Aš žmogus, kuris
veltui į dantis nežiūri. Bet ar jūs esate visiškai tuo tikras, ką man sakote?
DANDENAS. Tikrų tikriausias, ponas Satanvili.
SATANVILIS. Būkite atsargus, nes diduomenėje tokie dalykai būna labai opūs.
Žiūrėkite, kad per savo žioplumą neapsiriktumėte.
DANDENAS. Viskas, ką aš jums sakiau, yra gryniausia tiesa.
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SATANVILIS. Meilute, eikite pasikalbėti su dukra, o mudu su žentu eisim
pasimatyti su tuo vyriškiu.
SATANVIL. Bet argi galimas dalykas, mano sūnau, kad ji būtų pamiršusi mano
išmintingus pamokymus, kuriuos, jums pačiam girdint, aš jai kalbėjau.
SATANVILIS. Mes išsiaiškinsim šį reikalą, eikite paskui mane, žente, ir
nesikrimskite. Jūs pamatysite, kokiomis žarijomis mes užsižiebiame, kai paliečia
mūsų artimuosius.
DANDENAS. Štai ir jis pats.

5 scena
Satanvilis, Satanvil, Dandenas, Klitandras
SATANVILIS. Jūs mane pažįstate, ponas?
KLITANDRAS. Rodos, kad ne, ponas.
SATANVILIS. Aš esu baronas de Satanvilis.
KLITANDRAS. Aš labai džiaugiuosi.
SATANVILIS. Mano vardas yra žinomas karaliaus dvare. Jaunystėje aš turėjau
garbės pasižymėti tarp pirmųjų Nansi mūšio užpakalinėse linijose.
KLITANDRAS. Jūsų pasisekimas mane džiugina.
SATANVILIS. Ponas mano tėvas Žan Žilis de Satanvilis turėjo garbės
asmeniškai dalyvauti didžiąjame Monte Bano apgulime.
KLITANDRAS. Man nepaprastai malonu.
SATANVILIS. Aš turėjau vieną protėvį Bertraną de Satanvilį, kuris savo laiku
buvo taip vertinamas, jog galutinai gavo leidimą parduoti savo turtus ir iškeliauti į
kryžiaus karą.
KLITANDRAS. Aš tuo noriu tikėti.
SATANVILIS. Man yra pranešta, ponas, kad jūs mylite ir sekiojate vieną jauną
asmenybę. Ji yra mano duktė ir aš ja rūpinuosi. Šiuo žmogumi, kurį čia matote - taip
pat, jis turi garbės būti mano žentu.
KLITANDRAS. Kas? Aš?
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SATANVILIS. Taip. Ir aš noriu su jumis pakalbėti, kad sužinočiau iš jūsų, labai
prašau, aiškesnį šio reikalo esmės nušvietimą.
KLITANDRAS. Koks keistas šmeižtas. Kas jums, ponas, tai sakė.
SATANVILIS. Tasai, kuris tiki, tai gerai žinąs.
KLITANDRAS. Jis jums melavo. Aš esu doras žmogus. Jūs tikite, kad galėčiau
įvykdyti tokią niekšybę? Aš myliu jauną ir gražią asmenybę, kuri turi garbės būti
pono barono de Satanvilio dukterimi? Aš jus per daug gerbiu ir per daug jūsų tarnas.
Tas, kuris jums tai sakė, yra melagis.
SATANVILIS. Tai kaip, mano žente?
DANDENAS. Ką?
KLITANDRAS. Tai tikras glušas nepraustaburnis.
SATANVILIS. Atsakykite.
DANDENAS. Jūs pats atsakykite.
KLITANDRAS. Jeigu aš sužinočiau, kas jis, aš jūsų akivaizdoje jam
perskrosčiau pilvą.
SATANVILIS. Išdėstykite reikalą.
DANDENAS. Jis visas išdėstytas. Tai aišku.
KLITANDRAS. Ar tai ir yra jūsų žentas, ponas, kuris…
SATANVILIS. Taip jis pats man skundėsi.
KLITANDRAS. Ak šitaip. Jisai turi būti dėkingas, kad priklauso jūsų šeimai,
kitaip aš jį pamokyčiau, kaip reikia kalbėti apie tokį asmenį, kaip aš.

6 scena
Satanvilis, Satanvil, Dandenas, Klitandras,
Andželika ir Kliodina
SATANVIL. Dėl viso šito reikalo pavydas yra nuostabiai keistas. Štai aš
atvedžiau savo dukterį, kad nušviestų padėtį visų akivaizdoje.
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KLITANDRAS (Andželikai). Ar jūs ponia sakėte savo vyrui, kad aš esu jus
įsimylėjęs?
ANDŽELIKA. Aš? O ką? Kaipgi aš būčiau galėjusi taip pasakyti? Argi taip iš
tikrųjų yra? Aš tikrai norėčiau pamatyti jus į mane įsimylėjusį. Pavaidinkite tai, labai
prašau. Jūs rasite su kuo pasikalbėti. Aš tai jums patariu tai padaryti. Išbandykite visas
įsimylėjusių gudrybes. Pamėginkite atsiųsti pas mane savo pasiuntinį, parašykite
slaptą meilės laiškutį, padabokite, kai mano vyras bus išėjęs, arba aš pati išeisiu ir
tuomet pakalbėkite man apie meilę. Jūs tik pamėginkite. Aš jus užtikrinu, kad būsite
priimtas, kaip pridera.
KLITANDRAS. O ponia, ramiau. Nėra reikalo taip manęs mokyti ir taip
triukšmauti. Kas jums sakė, kad aš noriu jus mylėti?
ANDŽELIKA. Ką aš žinau? Bet man sakė.
KLITANDRAS. Tegu sako, kas kam patinka, bet jūs gerai žinote. Ar aš jums
kalbėjau apie meilę, kai mes buvome susitikę?
ANDŽELIKA. Reikėjo pabandyti. Jūs būtumėt maloniai priimtas.
KLITANDRAS. Aš jus užtikrinu, kad dėl manęs jums nėra, ko būgštauti. Aš ne
iš tų, kurie gražuolėms sielvartus teikia. Aš perdaug gerbiu jus ir ponus jūsų tėvus,
kad galėčiau jus įsimylėti.
SATANVIL. Na štai! Jūs matote?
SATANVILIS. Ir štai, jūs dabar patenkintas, mano žente? Ką gi dabar
pasakysite?
DANDENAS. Aš sakau, kad visa tai pasakos, nuo kurių stovint galima užmigti.
Aš žinau, ką aš sakau. Visai neseniai, jeigu jau reikia kalbėti atvirai, ji priėmė jo
pasiuntinį.
ANDŽELIKA. Aš? Aš priėmiau jo pasiuntinį?
KLITANDRAS. Aš pasiunčiau pasiuntinį?
ANDŽELIKA. Kliodina!
KLITANDRAS (Kliodinai). Ar tai tiesa?
KLIODINA. Prisiekiu, tai klaiki netiesa.
DANDENAS. Tylėk tu, sprogena, aš sužinojau ir apie tave. Tu ir įleidai jo
pasiuntinį.
KLIODINA. Kas? Ar aš?
DANDENAS. Taip, tu. Nesisaldink taip labai.
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KLIODINA. Deja, koks šiandien pasaulis pilnas įtūžimo. Taip mane įtarti,
nekalčiausią sutvėrimą.
DANDENAS. Tylėk tu, kirvarpa! Aš tave kiaurai pažįstu. Tu, sena lape, tu
nežabotburne…
KLIODINA (Andželikai). Bet ar aš?…
DANDENAS. Nutilk, sakau. Per savo nesusivaldymą, tu gali ir kitus pražudyti.
Be to, tavo tėvas nebuvo bajoras.
ANDŽELIKA. Įžūlumas yra toks didelis ir man taip skrodžia širdį, kad aš
nebeturiu jėgų nė atsakyti. Kaip baisu būti apkaltintai vyro, kuriam nieko neleistino
nesi padarius. Beje, jei esu kuo nusikaltusi, tai tik tuo, kad esu jam per daug
atsidavusi.
KLIODINA. Tikrų tikriausiai.
ANDŽELIKA. Visa nelaimė, kad aš jį per daug vertinu. Tegu dievas man
atleidžia, jei aš galėčiau, kaip jisai sako, pakęsti kieno nors meilikavimąsį. Tuomet
netektų manimi taip skųstis. Sudie. Aš pasišalinu, nes negaliu kęsti toliau
įžeidinėjama.

7 scena
Satanvilis, Satanvil, Dandenas, Klitandras, Kliodina
SATANVIL. Aaaa… Jūs nevertas tokios kilnios žmonos, kokią mes jums
davėme.
KLIODINA. Aš prisiekiu! Jis yra užsirarnavęs, kad jam būtų pasakyta visa
tiesa. Jeigu aš būčiau jos vietoje, nė kiek nesivaržyčiau. (Klitandrui) Taip, ponas, jūs
privalote jį nubausti ir įsimylėti mano ponią. Aš jums patariu tai padaryti, tai bus kaip
tik pačiu laiku. Ir aš ryšiuos jums patarnauti. Nes jis mane dėl to jau apkaltino.
SATANVILIS. Jūs, mano žente, užsitarnavote tai, ką girdėjote, savo išsišokimu
visus nuteikėte prieš save.
SATANVIL. Pasistenkite geriau elgtis su aukšto luomo panele. Ir nuo šiol
būkite atsargesnis ir daugiau nepadarykite panašių kvailysčių.
DANDENAS (į šalį). Plyšiu iš pasiutimo. Sakyti vienaip, kai tuo tarpu yra visai
kitaip.
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8 scena
Satanvilis, Satanvil, Klitandras, Dandenas
KLITANDRAS. Ponas, jūs matote, kaip neteisingai aš buvau apkaltintas. Jūs
žinote garbės vertę ir už man padarytą įžeidimą aš prašau atpildo.
SATANVILIS. Teisingai. Ir tai atitinka taisykles. Na, mano žente, patenkinkite
poną. Atsiprašykite.
DANDENAS. Ką? Atsiprašyti?
SATANVILIS. Taip. To reikalauja nuostatai už neteisingą apkaltinimą.
DANDENAS. Yra toks dalykas, kad aš neprisipažįstu jį neteisingai apkaltinęs.
Aš žinau, ką aš žinau.
SATANVILIS. Tai nieko nereiškia. Ką jūs bežinotumėt, jis viską paneigė. Tai
mus visus patenkina. Niekas neprivalo skųstis žmogumi, kuris neprisipažįsta.
DANDENAS. Tai, vadinasi, jei aš atrasiu jį sugulusį su mano žmona, jis
išsiteisins neprisipažindamas?
SATANVILIS. Jokių samprotavimų. Atsiprašykite, kaip sakiau.
DANDENAS. Ne. Aš jo atsiprašysiu truputį vėliau.
SATANVILIS. Ne, aš sakau atsiprašykite dabar. Jums nėra jokio pavojaus bijoti
persistengti, nes aš pats jums vadovausiu.
DANDENAS. Aš negaliu…
SATANVILIS. Gangrena! Žente, nevirinkite man tulžies, nes aš kartu su juo
stosiu prieš jus. Na, pasiduokite mano valdžiai.
DANDENAS. O, Žoržai Dandenai…
SATANVILIS. Pirma, nusiimkite skrybėlę. Ponas yra bajoras, o ne jūs.
DANDENAS (į šalį, su kepure rankoj). Aš pasiusiu.
SATANVILIS. Kartokite, ką aš sakysiu. Ponas…
DANDENAS. Ponas…
SATANVILIS. Prašau man atleisti…
DANDENAS. Prašau man atleisti…
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SATANVILIS. Už nepadorias mintis, kurias aš paskleidžiau apie jus…
DANDENAS. Už nepadorias mintis, kurias aš paskleidžiau apie jus…
SATANVILIS. Neturėdamas garbės jūsu pažinti…
DANDENAS. Neturėdamas garbės jūsų pažinti…
SATANVILIS. Ir prašau patikėti…
DANDENAS. Ir prašau patikėti…
SATANVILIS. Kad esu jūsų tarnas…
DANDENAS. Kad esu… Ką? Jūs norite, kad būčiau tarnu žmogaus, kuris nori
pagulti mano žmoną?
SATANVILIS. Na?
KLITANDRAS. Užteks, pone.
SATANVILIS. Ne. Aš noriu, kad jis pabaigtų ir kad viskas būtų pilnoje
tvarkoje. Kad esu jūsų tarnas.
DANDENAS. Kad esu jūsų tarnas.
KLITANDRAS. Pone, ir aš esu jūsų iš visos širdies ir daugiau nebegalvoju apie
tai, kas įvyko. (Satanviliui) Su jumis atsisveikinu labai sujaudintas dėl to mažo
nemalonumo.
SATANVILIS. Aš bučiuoju jūsų rankeles ir, kada tik panorėsit, kviečiu jus į
zuikių medžioklę.
KLITANDRAS. Jūs man suteikiate per daug garbės. (Išeina)
SATANVILIS. Štai, mano žente, kaip reikia tvarkyti reikalus. Sudie. Žinokite,
kad priklausote šeimai, kuri jus visada paglobos ir niekada neleis, kad kas nors įžeistų.
DANDENAS. O, kaip aš… Tu pats to norėjai, Žorž Dandenai… Tu pats to
norėjai. Taip tau ir reikia. Tu gavai tai, ką užsitarnavai. Ne, reikia atkasti akis tėvui ir
motinai, gal man kokiu nors būdu pasiseks tai padaryti.
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II VEIKSMAS
1 scena
Klodina ir Liubenas
KLODINA. Aš išsyk supratau, kad viskas per tave. Tu kam nors išplepėjai, o tas
perdavė šeimininkui.
LIUBENAS. Ne, garbės žodis. Aš tik paprašiau vieno žmogėno, kad
neprasitartų matęs mane išeinantį iš jūsų namų. Vieni plepiai jūsų krašte!
KLODINA. Matyt, vikontas gerai pažįsta žmones, jeigu jau išsirinko tokį
pasiuntinį, kaip tu. Geras pasirinkimas!
LIUBENAS. Gerai jau, kitąsyk būsiu gudresnis.
KLODINA. Tikėkimės.
LIUBENAS. Tiek to, užteks apie tai. Klausyk!
KLODINA. Ko man klausyti?
LIUBENAS. Atsisuk veidu.
KLODINA. Na? Ko nori?
LIUBENAS. Klodina…
KLODINA. Ką?
LIUBENAS. Negi nesupranti, ką noriu pasakyti?
KLODINA. Ne.
LIUBENAS. A, velnias! Aš tave myliu!
KLODINA. Iš tikrųjų?
LIUBENAS. O tai ne, velniai rautų! Galiu prisiekt, jeigu reikia.
KLODINA. Nesivargink.
LIUBENAS. Man spaudimas kyla, kai žiūriu į tave.
KLODINA. Džiaugiuosi.
LIUBENAS. Ką tu darai, kad būtum tokia graži?
KLODINA. Tą patį, ką ir kitos.
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LIUBENAS. Žinai, nėr čia ko ilgai seiliotis: jei nori, būk mano žmona, aš tapsiu
tavo vyru, ir mes būsim vyras ir žmona.
KLODINA. Tu tikriausiai būtum toks pat pavyduolis, kaip ir mano šeimininkas.
O aš negaliu pakęsti nepatiklių vyrų.
LIUBENAS. Na, ką tu! Aš ne toks. Tik tekėk už manęs.
KLODINA. Gerai, gerai. Dar pažiūrėsim.
LIUBENAS. Eikš, Klodina.
KLODINA. Ko?
LIUBENAS. Eikš, tau sakoma.
KLODINA. Ramiau! Man nepatinka, kai mane taip čiumpa.
LIUBENAS. Nesilaužyk…
KLODINA. Paleisk, sakau! Nekvailiok!
LIUBENAS. Klodina!
KLODINA. Nieko sau!
LIUBENAS. Oi, kokia šventabezdė! Negražu atstumti žmogų! Kaip tau negėda;
tokia gražuolė ir neduodi paglostyti!
KLODINA. Aš tau tuoj marmūzę išmalsiu!
LIUBENAS. Pikčiurna! Pasiutėlė! Kad tave kur! Tfu! Beširdė, tikra beširdė…
KLODINA. Per daug įsijautei!
LIUBENAS. Ką tau reiškia? Toks menkniekis…
KLODINA. Turėk kantrybės.
LIUBENAS. Tik vieną bučkį… Avansu, kol nevedę…
KLODINA. Norėtum…
LIUBENAS. Klodina, maldauju. Skolon! Iki vestuvių…
KLODINA. Ne, ne. Mane jau kartą taip apgavo. Sudie! Eik, pasakyk vikontui,
kad aš pasistengsiu perduoti jo laiškelį.
LIUBENAS. Lik sveika, žiauri grožybe!
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KLODINA. Meilikauk, meilikauk…
LIUBENAS. Lik sveika, akmenine širdie, akmenine plyta, akmeninis antkapi ir
visa, kas šalčiausia žemėje! (Išeina)
KLODINA. Eisiu perduosiu poniai… Bet štai ji pati, drauge su vyru.
Pasišalinsim ir palauksim, kol ji liks viena. (Išeina)

2 scena
Dandenas, Andželika, vėliau Klitandras
DANDENAS. Ne – ne, manęs neapgausi! Aš akis turiu, ir nereikia į jas miglos
pūsti. Manęs neapakinsi.
Scenos gilumoj pasirodo Klitandras.
KLITANDRAS. Ak, štai ji! Bet su ja vyras!
DANDENAS (nematydamas Klitandro). Pro visą tavo vaipymąsį aš įžiūrėjau,
kad tiesa tai, ką man sakė. Tavyje nėra nei krislelio pagarbos mūsų jungtuviniam
ryšiui. (Klitandras ir Andželika sveikinasi) Dieve mano, mesk čia tą kvailą tupčiojimą.
Ir nėra čia ko juoktis.
ANDŽELIKA. Aš juokiuosi? Jokiu būdu. (Vėl sveikinasi)
DANDENAS. Aš numanau tavo mintis. Aš žinau, kad jūs, būdama bajoraitė,
mane laikote kur kas žemiau savęs. Toji pagarba, apie kurią aš kalbu visiškai neliečia
mano asmens. Ir nėra ko čia gūžčioti pečiais. Aš ne išdaigas krečiu.
ANDŽELIKA. Kas gi gūžčioja pečiais?
DANDENAS. Dieve mieliausias, aš gi aiškiai matau. Aš dar kartą sakau, kad
vedybos yra saitas, į kurį žvelgiama su pagarba ir neleistina žiūrėti pro pirštus, kaip
kad darot jūs. Be reikalo kraipote galvą ir išdarinėjate vaipysenas.
ANDŽELIKA. Nesuprantu, ką jūs tuo norite pasakyti?
DANDENAS. Bet aš žinau. Ir jūsų panieka man žinoma. Nors aš ir nesu
bajoras. Bet esu iš tokios giminės, kuriai nieko neprikiši. Oho, Dandenų giminė…
KLITANDRAS (Dandenui nematant). Žodelytį…
DANDENAS (nematydamas Klitandro). A?
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ANDŽELIKA. Kas? Aš nieko nesakiau. (Klitandras pasišalina)

4 scena
Dandenas ir Andželika
DANDENAS. Štai jis jau slampinėja apie jus.
ANDŽELIKA. Na, argi aš dėl to kalta? Ką gi aš turiu daryti?
DANDENAS. Aš noriu, kad jūs darytumėt tai, ką daro moteris, kuri nori patikti
savo vyrui. Kas ką besakytų, dūsautojai apninka tik tada, kai to norima. Tam tikras
saldus alpėjimas juos pritraukia, kaip medus muses. O padorios moterys moka juos
nuvaikyti.
ANDŽELIKA. Aš turiu nuvaikyti? Kokiu pagrindu? Aš netriukšmauju, jeigu
kam atrodau graži, tai man suteikia malonumą.
DANDENAS. Bet kokį vaidmenį jūs patarsite vaidinti vyrui šio burkavimo
metu?
ANDŽELIKA. Vaidmenį dorovingo vyro, kuriam smagu matyti, kaip pagarbiai
elgiamasi su jo žmona.
DANDENAS. Jūsų tarnas. Tai ne mano būdui. Dandenai nėra pratę prie tokių
dalykų.
ANDŽELA. Dandenai pripras, kai panorės. Nes aš jiems pareiškiu, kad nesu
pasiryžusi atsisakyti pasaulio ir gyva pasilaidoti šalia savo vyro. Dėl to, kad vyrai mus
veda, mes privalome atsisakyti visko ir nutraukti bet kokį bendravimą su gyvaisiais?
Nuostabus dalykas ta vyrų tironija. Taip, ji siekia, kad mirtume visoms pramogoms ir
gyventume tik jiems. Aš juokiuos iš to ir nenoriu mirti tokia jauna.
DANDENAS. Tai jūs šitaip vertinate ištikimybės priesaiką, kurią viešai man
ištarėt?
ANDŽELIKA. Aš? Mano pažadas buvo netikras. Jūs man jį plėšte išplėšėte. Ar
prieš jungtuves jūs klausėte mano sutikimo, ar aš jūsų norėsiu? Jūs tik tarėtės su mano
tėvais, juos iš tikrųjų ir vedėte. Štai kodėl taip uoliai jiems skundžiatės dėl visų jūsų
nesėkmių. Kadangi aš jums nepatariau manęs vesti, o jūs mane paėmėt nepasidomėjęs
mano jausmais, aš neįsipareigoju vergaut ir noriu tenkintis jaunystės man teikiamais
smagumais, mėgautis laisve, kurią suteikia mano amžius, pasimatyti su įdomiais
žmonės ir patirti malonumą, klausantis švelnių žodžių. Pasiruoškite tai savo bausmei
ir dėkokite dievui, kad aš nesiryžtu blogesniam dalykui.
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DANDENAS. Taip? Štai, kaip jūs elgiatės. Aš jūsų vyras ir pareiškiu, kad viso
to nepriimu.
ANDŽELIKA. Aš esu jūsų žmona ir pareiškiu, kad visa tai priimu.
DANDENAS (į šalį). Mane ima pagunda iš jos veido padaryti žlėgtainį, kad
nebepatiktų tiems gėlyčių barstytojams. O, Žorž Dandenai… Aš nebeištversiu, geriau
pasišalinsiu.

5 scena
Andželika ir Kliodina
KLIODINA. Aš nekantravau, kad jis greičiau nueitų, kad galėčiau perduoti
laiškelį, kurio kilmę jūs tikriausiai žinote.
ANDŽELIKA. Pažiūrėsime.
KLIODINA (į šalį). Kiek aš pastebėjau, ji per daug nesirauko dėl to, kas jai
rašoma.
ANDŽELIKA. Koks mielas šis laiškutis, kokios malonios karaliaus dvariškių
kalbos ir kokie švelnūs jų poelgiai. Ne taip, kaip mūsų provincijos žmonių.
KLIODINA. Aš manau, kad juos pamačius, Dandenai jums nebegalės patikti.
ANDŽELIKA. Lik čia. Aš einu rašyti atsakymo.
KLIODINA (viena). Atrodo nėra reikalo patarti, kad atsakymas būtų meilus, bet
štai…

6 scena
Kliodina, Liubenas, Klitandras
KLIODINA. O ponas, Jūs pasirinkote gerą pasiuntinį.
KLITANDRAS. Aš nedrįstu siuntinėti savų žmonių, bet mano vargše Kliodina,
aš tau turiu atsilyginti už vertingus patarnavimus, kuriuos, žinau, tu man padarei.
(Ieško kišenėse)
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KLIODINA. O ponas, nebūtina. Ne, ne, ponas, nevarkite… Aš jums padedu,
nes jūs esate vertas ir mano širdis jaučia jums palankumą.
KLITANDRAS (Kliodinai duodamas pinigą). Aš tau skolingas.
LIUBENAS (Kliodinai). Kadangi mes vistiek vesimės – duokš juos čia, aš
padėsiu prie savųjų.
KLIODINA. Atstok, ožy.
LIUBENAS. Kas čia ožys? Aš?
KLIODINA. Aš tau juos pataupysiu, kartu su savo bučkiu.
KLITANDRAS. Sakyk, ar įteikei savo gražiajai poniai laiškutį?
KLIODINA. Taip. Ji nuėjo parašyti atsakymo.
KLITANDRAS. Bet Kliodina, ar aš negalėčiau jos pamatyti?
KLIODINA. Taip, taip, eikite su manimi, aš jau pasirūpinsiu, kad jūs
galėtumėte pasikalbėti.
KLITANDRAS. Bet ar tai jai nepakenks? Ar nebus pavojinga?
KLIODINA. Jos vyro nėra namie, o be to jį lengva apeiti, kiek sunkiau su jos
tėvais, bet jeigu ji bus laiku įspėta, nieko nebelieka bijoti.
KLITANDRAS. Aš pasikliauju tavo apsukrumu.
LIUBENAS (vienas). Rūpūžėle mieliausia, kokią apsukrią žmonelę aš turėsiu,
jos galvelėje telpa keturių kaušų smegenys.

7 scena
Dandenas, Liubenas
DANDENAS (į šalį). Štai mano vyrukas. Duok dieve, kad jis sutiktų teikti
parodymus tėvui ir motinai, kurie nenori pripažinti savo dukters nusikaltimo.
LIUBENAS. A, štai jūs, ponas patauza. Aš gi tiek jūsų prašiau neprasižioti ir jūs
man tai pažadėjote. Jūs esate tikras tauzyla. Viską išplepat, kas jums slaptai
pasakoma.
DANDENAS. Aš?
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LIUBENAS. Taip, jūs viską papasakojot jos vyrui ir sukėlėte tą triukšmą.
Malonu, kad iškišot savo liežuvį, tai man pamoka, daugiau jums nieko nebesakysiu.
DANDENAS. Klausyk, mielas drauge…
LIUBENAS. Jeigu jūs nebūtumėt išplepėjęs, aš jums būčiau papasakojęs, kas
ten dabar vyksta, bet už bausmę nieko nesužinosite.
DANDENAS. Kaip tai? Kas gi ten dabar vyksta?
LIUBENAS. Nieko, nieko. Štai ką reiškia išplepėti. Daugiau anei šnypšt. Ir aš
jus palieku švaria burnele.
DANDENAS. Sustok truputį… Tik vieną žodelį…
LIUBENAS. Ne!
DANDENAS. Aš ne apie tai…
LIUBENAS. Kažkoks kvailys… Matau ateina…
DANDENAS. Klausyk, čia visai kas kita.
LIUBENAS. Jūs man norit per pakaušį liežuvį ištraukt… Norit, kad pasakyčiau,
jog ponas vice grafas ką tik davė Kliodinai pinigų, ir kad ji nuvedė jį pas ponią, bet aš
ne toks kvailas.
DANDENAS. Maldauju…
LIUBENAS. Ne!
DANDENAS. Aš tau duosiu…
LIUBENAS. Ta – ra, ta – ra, ta – ra…

8 scena
Dandenas vienas
DANDENAS. Aš negalėjau šiuo mulkiu pasinaudoti savo sumanymui, bet nauja
žinia, kuri jam išsprūdo, padės ne mažiau. Ir jeigu tas mergišius yra pas mane, to
pilnai pakaks įtikinti tėvus jų dukters įžulumu… Visas blogumas, kad aš nežinau, kaip
man pasinaudoti šia žinia… Jei aš įeisiu vidun,- pabėgs tas smaguris, nors aš ir
pastebėsiu savo garbės išniekinimą, niekas tuo nepatikės. Ir sakys, kad aš sapalioju. O
jeigu aš nubėgsiu atvesti uošvį su uošviene, nebūdamas tikras sučiupti tą meilužį savo
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namuose, vėl bus tas pats, aš vėl įklimpsiu į ką tik buvusią painiavą. Ar aš negalėčiau
kaip nors patyliukais sužinoti, ar jis ten tikrai yra? (Žiūri pro rakto skylutę) O dangau,
jokios abejonės, aš jį pamačiau pro rakto skylutę. Likimas mane visai sujaukė. Bet
štai, galutinai užbaigti nelemtam įvykiui, ateina teisėjai, kurie man taip reikalingi.

9 scena
Dandenas, Satanvilis, Satanvil
DANDENAS. Taigi, Jūs pirma nenorėjote manimi tikėti ir Jūsų duktė laimėjo
prieš mane, bet dabar aš pačiupau į rankas įrodymą, kaip ji mane mulkina. Dėkui
dievui, mano išniekinimas yra toks aiškus, kad jūs nebegalėsite suabejoti.
SATANVILIS. Kaip tai? Jūs vis dar apie tą patį?
DANDENAS. Taip, apie tą patį. Bet dabar tai pasidarė taip aišku, kaip niekada.
SATANVIL. Jūs mums vėl kvaršinate galvas.
DANDENAS. Bet manoji jau visai nukvaršus.
SATANVILIS. Ar jūs, mano žente, nesivarginat, norėdamas save padaryti
nelaimingu?
SATANVIL. Jūs vis nenorite nusikratyti savo kvailomis mintimis.
DANDENAS. Bet aš mielai nusikratyčiau moterim, kuri mane niekina.
SATANVIL. Dangaus šviesa, žente, mokykitės kalbėti.
SATANVILIS. Gangrena, ieškokite mažiau įžeidžiančių išsireiškimų.
DANDENAS. Pirklys, viską prakišdamas, negali juokauti.
SATANVIL. Atsiminkite, kad jūs vedėte bajoraitę.
DANDENAS. O, aš tai atsimenu ir net per daug gerai atsimenu.
SATANVILIS. Jeigu atsimenate, tai pagalvokite, kad privalote pagarbiau
kalbėti apie ją.
DANDENAS. Bet kodėl ji nepagalvoja pagarbiau su manim elgtis? Ką? Dėl to,
kad ji bajoraitė, gali išdarinėti, kas tik jai patinka, o aš negaliu nė prasižioti.
SATANVILIS. Kas jums pagaliau yra? Ir pagaliau, ką jūs galite pasakyti? Argi
šį rytą negirdėjote, kaip ji paneigė pažįstanti tą, apie kurį jūs man kalbėjote?
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DANDENAS. Bet ką jūs pasakysite, jei aš jums parodysiu, kad tas asmuo yra su
ja?
SATANVIL. Su ja?!
DANDENAS. Taip, su ja ir mano namuose.
SATANVILIS. Jūsų namuose?
DANDENAS. Taip, mano nuosavuose namuose.
SATANVIL. Jeigu taip, mes kartu su jumis stojame prieš ją.
SATANVILIS. Mūsų giminės garbė brangesnė už viską ir jei jūs sakote tiesą,
tai mes atsakysime jai savo giminystę ir paliksime ją jūsų įtūžiui.
DANDENAS. Jums belieka eiti paskui mane.
SATANVILIS. Pasistenkite neapsirikti. Nepadarykite taip. Kaip ką tik buvote
padaręs.
DANDENAS. Mano dieve, jūs pamatysite. (Rodo į Klitandrą, kuris išeina su
Andželika) Štai, ar aš nemelavau?

10 scena
Andželika, Klitandras, Kliodina, Satanvilis, Satanvil, Dandenas
ANDŽELIKA (Klitandrui). Sudie, bijau, kad jūsų čia neužkluptų. Man reikia
būti santūriai.
KLITANDRAS. Pažadėkite, ponia, kad mes šią naktį susitiksime.
ANDŽELIKA. Aš pasistengsiu.
DANDENAS (Satanviliams). Artinkimės tyliai iš užpakalio, kad mūsų
nepamatytų.
KLIODINA. O ponia, viskas žuvo! Štai jūsų tėvai ir jūsų vyras.
KLITANDRAS. O dangau!
ANDŽELIKA (Klitandrui ir Kliodinai). Elkitės lyg niekur nieko ir leiskite man
veikti. (Garsiai Klitandrui) Ką? Jūs dar drįstate panašiai elgtis po to, kas neseniai
įvyko? Tai štai, kaip jūs dangstote savo jausmus. Man tik ką pranešė, kad jūs mane

24

įsimylėjęs ir kad ryžtatės maldauti mano dėmesio. Aš reiškiu pasipiktinimą ir
aiškinuosi su jumis viešai, visų akivaizdoje. Jūs išdidžiai tai neigėt ir prisiekėt
neturėjęs nė mažiausios minties mane įžeisti, tačiau tą pačią dieną drįstate pas mane
ateiti ir pareikšti, kad mylite mane, prikalbėti šimtus kvailų pasakų, kad įtikintumėt
mane savo kvailais pokštais, lyg būčiau moteris, kuri laužo savo vyrui duotą priesaiką
ir visiškai pamiršta dorovingumą, kurio tėvai mane išmokė. Jei mano tėvas tai
sužinotų, jis jus pamokytų, kaip į tokius žygius ruoštis. Bet padori moteris nemėgsta
triukšmo. Aš neleisiu iš savęs tyčiotis ir parodysiu, kad ir kokia bebūčiau moteris,
turėsiu pakankamai drąsos atkeršyti už man padarytus įžeidimus. Jūsų žygis nėra
bajoriškas, todėl pasielgsiu su jumis ne kaip su bajoru. (Andželika paima lazdą ir
pakelia virš Klitandro, kuris susitvarko taip, kad smūgiai tenka Dandenui)
KLITANDRAS (lyg jį muštų). Aaa, švelniau.

11 scena
Andželika, Kliodina, Satanvilis, Satanvil, Dandenas
KLIODINA. Smarkiau ponia, duokite jam, kaip reikiant.
ANDŽELIKA (apsimesdama į Klitandrą). Jeigu ką turite savo širdy, aš
pasiruošusi atsakyti.
KLIODINA. Žinokite, su kuo žaidžiate.
ANDŽELIKA (apsimestinai nustebusi). A, mano tėve, čia jūs?
SATANVILIS. Taip, dukra, ir dabar aš matau, kiek išmintingai ir drąsiai tu
pasirodei esanti Satanvilių šeimos vertas kūdikis. Prisiartink, noriu tave pabučiuoti.
SATANVIL. Ir mane pabučiuok, dukrele. Na, aš verkiau iš džiaugsmo
pamačiusi, kaip mano kraujas vadovavo tavo veiksmams.
SATANVILIS. Mano žente, kaip jūs dabar turite džiūgauti. Ir kiek šis įvykis
jumyse sukelia meilumo. Taip, jūs buvote teisus dėl savo nerimo. Bet jūsų įtarimai
kuo toliausiai išblaškyti.
SATANVIL. Be abejonės, mano žente. Dabar jūs turite būti pats laimingiausias
žmogus pasaulyje.
KLIODINA. Tikriausiai. Štai kur moteris! Jums per daug laimės ją turėti. Jūs
privalote bučiuoti jos pėdsakus.
DANDENAS (į šalį). O pajodžarga.
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SATANVILIS. Kas gi yra, mano žente? Kodėl nedėkojate savo žmonai už jums
parodytą draugiškumą?
ANDŽELIKA. Ne, ne, mano tėve, nebūtina. Jis neprivalo man jokių
įsipareigojimų dėl to, ką matė. Visa tai aš padariau iš meilės sau pačiai.
SATANVILIS. Kur eini, mano dukrele?
ANDŽELIKA. Aš pasišalinu, mano tėve, kad man netektų pareiga priimti jo
pagyrimą.
KLIODINA (Dandenui). Ji teisėtai pyksta. Tai moteris, kurią reikia garbinti. O
jūs jos nevertas.
DANDENAS (į šalį). O, šėtono išpera.

12 scena
Satanvilis, Satanvil, Dandenas
SATANVILIS. Tai mažas nepasitenkinimas tik ką buvusiu įvykiu. Bet jūs ją
truputį paglamonėsite ir ji atslūgs. Sudie, mano žente. Štai ir nuslinko visas jūsų
nerimas, eikite vidun, susitaikykite ir pasistenkite ją numaldyti. Atsiprašykite už savo
susierzinimą.
SATANVIL. Jūs turite atsiminti, kad tai mergaitė, išauklėta doroje ir nėra
pratusi būti įtarinėjama dėl kažkokių tai nešvankių veiksmų. Sudie. Aš džiaugiuosi,
kad pasibaigė jūsų suirutė ir kad jos pasielgimas užtvindė jus džiugesio ir visuotinio
triumfo jausmais.

13 scena
Dandenas vienas
DANDENAS. Aš nebesakau nė vieno žodžio, nes nieko tuo nelaimėčiau.
Niekas niekas pasaulyje nėra patyręs didesnio susiniekinimo. Aš tik stebiuosi savo
nelaime ir savo velnio kačergos žmonos apsukrumu. Ji visada teisi, o aš visada kaltas.
Argi galimas dalykas, kad visada būsiu jos apačioje, ir kad niekada man nepasiseks
pergalėti savo akiplėšos. O dangau, padėk man mano užsimojimuose ir suteik man
malonę, kad žmonės pamatytų, jog mane stumia į gėdą.
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III VEIKSMAS
1 scena
Klitandras ir Liubenas
KLITANDRAS. Jau naktis atėjo, ir aš bijau, kad nebūtų per vėlu. Nematau, kur
eiti. Liubenai! Ar pro čia?
LIUBENAS. Rodos, kad taip, ponas. Velniai griebtų, kokia naktis! Juoda, kaip
degutas.
KLITANDRAS. Ji iš tikrųjų neteisi, bet jeigu iš vienos pusės trukdo mums
matyti, tai iš kitos pusės sukliudo, kad mus kas pamatytų.
LIUBENAS. Taip, ji teisi. Jūs ponas, mokytas, pasakykite, kodėl naktį ne
šviesu?
KLITANDRAS. Tai didelis ir sunkus klausimas. Tu per daug smalsus,
Liubenai.
LIUBENAS. Taip, tai tiesa. Norite, aš jums išaiškinsiu lotynų kalbą, nors
niekad nesu jos mokęsis. Anądien pamačiau ant durų užrašą “Colegium” ir iš karto
supratau, kad tai kolegija.
KLITANDRAS. Nuostabu. Tai tu moki skaityti, Liubenai.
LIUBENAS. Taip. Aš moku skaityti spausdintą raštą, bet niekaip negalėjau
išmokti ranka rašyto. Jeigu aš būčiau mokęsis, aš jums išaiškinčiau tokius dalykus,
kurie niekam nė į galvą neateina.
KLITANDRAS. Tikiu, iš tavo veido matyti, kad esi įžvalgios dvasios. Mes prie
pat sienos. (Girdėti pliaukštelėjimas) Tai Kliodina mums duoda ženklą.
LIUBENAS. Dievaži, tai mergaitė verta pinigo ir aš ją myliu iš visos širdies.
KLITANDRAS. Aš tave tam ir atsivedžiau, kad ją užimtum.
LIUBENAS. O ponas!
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2 scena
Andželika, Kliodina, Klitandras, Liubenas
ANDŽELIKA. Kliodina!
KLIODINA. Kas?
ANDŽELIKA. Palik praviras duris.
KLIODINA. Palikau.
Nakties scena. Aktoriai tamsoje ieško vienas kito.
KLITANDRAS. Liubenai, tai jos… Tsss…
ANDŽELIKA. Tsss…
LIUBENAS. Tsss…
KLIODINA. Tsss…
KLITANDRAS (Kliodinai, galvodamas, kad tai Andželika). Ponia…
LIUBENAS (Andželikai, galvodamas, kad tai Kliodina). Brangute…
KLITANDRAS. O ponia, kaip aš džiaugiuosi…
LIUBENAS. Kliodina, mano vargšelė Kliodina…
KLIODINA. Tyliau, ponas…
ANDŽELIKA. Tai tu, Liubenai?
KLITANDRAS. Ar tai tu, Kliodina?
KLIODINA. Taip, ponas…
LIUBENAS. Ar tai jūs, ponia?
ANDŽELIKA. Taip.
KLIODINA (Klitandrui). Jūs apsirikote.
LIUBENAS (Andželikai). Dievaži, tai naktis, nieko nematyti.
ANDŽELIKA (prie Klitandro). Ar tai jūs, Klitandrai?
KLITANDRAS. Taip, ponia.
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ANDŽELIKA. Mano vyras knarkia, kaip kiaura užtvanka, ir aš tuo
pasinaudojau, kad pasimatyčiau su jumis.
KLITANDRAS. Pasiieškokime nuošalesnės vietelės.
KLIODINA. Puikiai sugalvota. (Andželika, Klitandras ir Kliodina eina atsisėsti
scenos gilumon)
LIUBENAS (ieškodamas Kliodinos). Kliodina, kur tu esi?..

3 scena
Andželika, Klitandras ir Kliodina sėdi scenos gilumoje,
Dandenas, pusiau nusirengęs ir Liubenas
DANDENAS (į šalį). Aš girdėjau nulipant savo žmoną ir tuojau atsikėliau, kad
pasekčiau ją. Kur ji galėjo dingti? Argi ji būtų išėjusi?
LIUBENAS (ieškodamas Kliodinos). Kur gi tu esi, Kliodina? (Palaikydamas
Dandeną Kliodina) A, štai, tu. Dievaži, tavo poną puikiai prigriebė, man taip pat
juokinga, kaip tie lazdų smūgiai ant jo kupros, ką man pasakojo. Tavo ponia sakė, kad
jis šiuo metu knarkia, kaip dvesiantis krokodilas ir nežino, kad ponas vice grafas yra
su ja. Och, aš norėčiau žinoti, ką jis dabar sapnuoja. Tai pasiutiškai juokinga. Kodėl
jis yra toks pavydus ir nori, kad jo žmona tik jam vienam priklausytų? Tai įžūlus
senis. Ponas vice grafas jam teikia per daug garbės. Tu nieko nekalbi, Kliodina.
Eikime pas juos. Duok man savo mažytę rankelę pabučiuoti. O, kokia ji švelni…
(Bučiuoja) Man atrodo, kad valgau komfitiūrus. (Dandenas Liubeną smarkiai
pastumia) Kad tave velnias, kaip tu švaistaisi. Štai, kokia ta mažytė rankelė šiurkšti.
DANDENAS. Kas čia?
LIUBENAS. Niekas.
DANDENAS. Paspruko, palikęs naujienų apie mano ištvirkėlę maitą. Reikia
nedelsiant atsikviesti jos tėvus. Tegu šis įvykis man galutinai padeda su ja išsiskirti. E,
Kolenai, Kolenai, Kolenai.
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4 scena
Andželika, Klitandras, Kliodina ir Liubenas, Dandenas ir Kolenas
KOLENAS (pro langą). Ką, ponas?
DANDENAS. Grečiau eikš čia.
KOLENAS (iššokdamas pro langą). Štai aš, greičiau jau nebegalima.
DANDENAS. Tu esi čia?
KOLENAS. Taip, ponas. (Tuo tarpu, kai Dandenas eina ieškoti Koleno į tą
pusę, kur nugirdo jo balsą, Kolenas pereina kiton pusėn ir užmiega)
DANDENAS (atsigręždamas ton pusėn, kur tikisi esant Koleną). Kalbėk tyliau.
Klausyk, eik pas mano uošvius ir pasakyk jiems, kad aš prašau juos tučtuojau čia
ateiti. Girdi? A, Kolenai? Kolenai?
KOLENAS (kitoj pusėj). Aha, ponas.
DANDENAS. Kur tu po velnių esi?
KOLENAS. Čia.
DANDENAS. Kur tu, velnio kiaute, bėgi nuo manęs? (Tuo tarpu, kai Dandenas
grįžta ton pusėn, kur tikisi rasti Koleną, Kolenas, pusiau miegodamas pereina kiton
pusėn ir užmiega) Aš sakau, tučtuojau eik pas mano uošvį ir uošvienę ir pasakyk
jiems, kad jie atvyktų. Supratai? Atsakyk! Kolenai, Kolenai…
KOLENAS (kitoj pusėj pabusdamas). Ką, ponas?
DANDENAS. Tas pakaruoklis išvarys mane iš proto. Eikš greičiau čia pas
mane. (Jie susiduria ir sugriūva abu) A, niekšas, jis mane sužalojo. Kur gi tu esi?
Prisiartink, kad galėčiau tau įkrėsti tūkstantį niuksų. Man atrodo, kad jis nuo manęs
bėga.
KOLENAS. Žinoma.
DANDENAS. Ateisi tu pagaliau, ar ne?
KOLENAS. Dievaži, ne.
DANDENAS. Eikš, sakau!
KOLENAS. Jūs norite mane mušti?
DANDENAS. Ne, ne. Aš tau nieko nedarysiu.
KOLENAS. Tikrai?
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DANDENAS. Tikrai. Prisiartink. (Pačiupęs jį tuojau traukia prie savęs) Tu
laimingas, kad esi man reikalingas. Eik ir mano vardu paprašyk, kad kiek galima
griečiau atvyktų mano uošviai. Ir jiems pasakyk, kad tai neatidėliotinas reikalas. Jeigu
jie ten spirtųsi dėl vėlyvo laiko, pasistenk juos perkalbėti ir išaiškinti, kad labai
svarbu, kad ateitų, kokioj padėty jie bebūtų. Tu mane gerai supratai?
KOLENAS. Taip, ponas. (Išeina)
DANDENAS. Eik greičiau ir tučtuojau sugrįžk. (Tikėdamas esąs vienas) O aš
eisiu vidun… Bet, rodos, girdžiu kažką. Ar tik tai ne mano žmona? Reikia pasinaudot
tamsos palankumu ir pasiklausyti. (Prisišlieja prie durų)

5 scena
Andželika, Klitandras, Dandenas
ANDŽELIKA (Klitandrui). Sudie, jau laikas skirtis.
KLITANDRAS. Ką, taip anksti?
ANDŽELIKA. Mes jau pakankamai prisikalbėjome.
KLITANDRAS. O, ponia, argi gali kada pakakti? Ir kaip tokiam trumpam laike
surasti reikalingus žodelius. Man reikėtų ištisų dienų išsiaiškinti tai, ką jaučiu. Aš dar
jums nepasakiau nei dalelytės to, ką turiu pasakyti.
ANDŽELIKA. Kitą sykį ilgiau paklausysiu.
KLITANDRAS. Deja, kokiu smūgiu jūs perveriate mano sielą, kai kalbate apie
pasišalinimą. Kokiame skausme jūs mane paliksite dabar.
ANDŽELIKA. Mes rasime galimybių vėl pasimatyti.
KLITANDRAS. Bet aš manau, kad mane palikus, jūs nueisite pas vyrą. Toji
mintis mane žudo. Toji privilegija, kurią turi vedę vyrai, yra žiaurus dalykas
įsimylėjusiam jaunuoliui.
ANDŽELIKA. Argi jūs toks silpnas, kad nerimastaujat? Jūs tikite, kad galima
mylėti kažkokius ten vyrus? Už jų išteki, tik dėl to, kad nesugebi apsiginti ir
priklausai nuo tėvų, kurie težiūri tik turto. Bet galima jiems už tai atsiteisti ir vertinti
juos tiek, kiek jie to nusipelno.
DANDENAS (į šalį). Vargšai vyrai, kaip juos vertina.
KLITANDRAS. Jūs verta tokio likimo. Dangus jus sukūrė būti visai ne
kaimiečio žmona.
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DANDENAS. Jei dievas duotų, kad pats taptum kaimiečiu, tuoj pakeistum savo
kalbelę. A, eisiu vidun, nes jau vėlu. (Dandenas įeina ir iš vidaus užrakina duris)

6 scena
Kliodina, Klitandras, Andželika, Liubenas
KLIODINA. Ponia, jei norit ką blogo pasakyti apie savo vyrą, paskubėkit, nes
jau vėlu.
KLITANDRAS. A, Kliodina, kokia tu žiauri.
ANDŽELIKA (Klitandrui). Ji teisi, skirkimės.
KLITANDRAS. Sudie.
ANDŽELIKA. Sudie.
LIUBENAS. Kur tu, Kliodina, aš tau noriu palinkėt labos nakties.
KLIODINA. Eik, eik, aš priimu linkėjimus ir iš tolo, ir iš ten pat siunčiu juos
tau. (Liubenas ir Klitandras išeina)

7 scena
Andželika ir Kliodina
ANDŽELIKA. Eime tyliau.
KLIODINA. Durys užsitrenkė.
ANDŽELIKA. Aš turiu visraktį. (Rakina)
KLIODINA. Tik tyliai rakinkit.
ANDŽELIKA. Užsklęsta iš vidaus. Nebežinau, ką mudvi darysime dabar?
KLIODINA. Pašaukit tarną, jis ten guli.
ANDŽELIKA. Kolenai, Kolenai, Kolenai…
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DANDENAS (pro langą). Kolenai, Kolenai, Kolenai. Pagaliau aš jus pačiupau,
ponia mano žmona. Jūs išdarinėjat eskumpatyvas ir slapukaujat, kai aš miegu. Man
patinka Jus matyt lauke šitokiu metu.
ANDŽELIKA. Koks gi čia nusikaltimas truputį prasivėdinti nakties vėsumu.
DANDENAS. Taip, taip. Puikus laikas vėdintis. Greičiau susišaldyti, ponia
maita. Aš žinau visą pasimatymo tramtadrylių su kavalieriumi. Aš girdėjau jūsų
meilųjį burkavimą ir gražiąsias eiles, kurias judu porinat mano garbei. Bet savo
nusiraminimui aš galėsiu atsikeršyti. Ir Jūsų tėvelis su motute dabar įsitikins mano
skundo teisingumu, ir Jūsų palaidu elgesiu. Aš pasiunčiau jų pakviesti ir po kelių
minučių jie bus čia.
ANDŽELIKA (į šalį). O, dangau!
KLIODINA. Ponia.
DANDENAS. Štai smūgis, kurio jūs tikriausiai nelaukėt. Dabar aš triumfuoju,
suradau kuo palaužti jūsų puikybę ir suplėšyt jūsų šiurkštumą. Iki šiol jūs man
išrasdavot kaltinimus, stebindavot tėvus ir išdarinėjot niekšybes. Veltui aš dabojau ir
perspėjinėjau: jūsų apsukrumas visada įveikdavo mano teisumą. Jūs visada rasdavot
priemonių pasiteisinti. Bet šį kartą, ačiū dievui, viskas bus išaiškinta. Ir jūsų įžulumas
bus visiškai vėjais paleistas.
ANDŽELIKA. O, prašau, atidarykite man duris.
DANDENAS. Ne, ne, reikia palaukti tų, kuriuos aš pakviečiau, aš noriu, kad jie
rastų jus lauke šiuo patogiu metu. Belaukiant jų, prašau paieškoti savo galvelėj naujų
gudrybių išsisukti iš tos padėties. Suraskite priemonę pateisinti savo pasivaikščiojimą.
Suieškokite kokią gražią gudrybę apeiti žmones ir pasirodyti nekalta. Suieškokite
ypatingą naktinės kelionės priežastį. Sakysim, kokiai gimdančiai draugei patarnavote
pribuvėja.
ANDŽELIKA. Ne, aš neturėjau tikslo nieko nuo jūsų slėpti. Aš nesiruošiu savęs
ginti, nei jums ką nors neigti, nes jūs viską žinot.
DANDENAS. Jūs gerai žinote, kad visos priemonės jums užgniaužtos ir šį kartą
jūs nepajėgsite surati tokio pasiteisinimo, kurio klaidingumą nesunku įrodyti.
ANDŽELIKA. Taip, aš prisipažįstu kalta ir jūs turite pagrindo skųstis. Bet
prašau, nepalikite manęs dabar blogai tėvų nuotaikai ir atidarykite tuojau.
DANDENAS. Bučiuoju jūsų rankeles.
ANDŽELIKA O, mano mielas, brangus vyreli. Aš maldauju.
DANDENAS O, mano mielas, brangus vyreli; dabar aš jums mielas, brangus
vyrelis dėl to, kad jūs jaučiatės pačiupta. Man tai patinka. Jums niekad iki šiol nė į
galvą nebuvo atėję man kalbėti tokius švelnumus.
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ANDŽELIKA. Aš prižadu daugiau niekad jums nebesuteikti nemalonumų.
DANDENAS. Visa tai niekai. Aš nebenoriu praleisti šio nuotykio. Man svarbu
nors sykį pagrindinai išsiaiškinti tavo žygdarbius.
ANDŽELIKA. Prašau leisti man pasakyti, prašau valandėlę paklausyti.
DANDENAS. Na ką?
ANDŽELIKA. Tiesa, aš suklupau, aš dar kartą prisipažįstu ir jūsų pyktis yra
teisingas. Aš pasinaudojau jūsų miegu ir išėjau į pasimatymą su asmeniu, kurį jūs
minėjot. Bet tuos veiksmus turite atleisti dėl mano amžiaus. Tai pasikarščiavimas
jaunos moters, kuri dar nieko nepatyrė. Ir, vos išėjusi į žmones, kur daug kas sau
leidžiama be jokios piktos minties ir kur, be abejonės, esmėje nieko pikto nėra.
DANDENAS. Taip tai jūs sakote? Tai dalykai, kuriais aš turiu pamaldžiai
tikėti?
ANDŽELIKA. Aš tuo visai nenoriu teisintis esanti nekalta jūsų atžvilgiu, aš tik
prašau jus užmiršti įžeidimą, už kurį aš iš visos širdies prašau man atleisti ir neduoti
man patirti namalonumą, kurį man gali suteikti nelemtas susitikimas panašioje būklėje
su tėvu ir motina. Jei suteiksite man savo malonę, kurios prašau, tasai įvykis, tasai
gerumas, kurį jūs parodysite man, galutinai mane palenks. Jis pagaus mano širdį ir
pagimdys joje tai, ko visa tėvų valia ir vedybiniai ryšiai nepajėgė padaryti. Vienu
žodžiu, tai bus priežastis, dėl kurios atsisakysiu visų meilikavimų ir prisirišiu tik prie
jūsų. Taip, aš tikrai pasižadu, kad nuo šiol manyje matysite geriausią pasaulyje moterį
ir aš jums parodysiu tiek draugiškumo, kad jūs liksite tikrai patenkintas.
DANDENAS. A, krokodilas kuris gerinasi žmonėms, norėdamas juos praryti.
ANDŽELIKA. Suteikite man tą malonę.
DANDENAS. Nieko nebus. Aš esu nepermaldaujamas.
ANDŽELIKA. Pasirodykite esąs geraširdis.
DANDENAS. Ne.
ANDŽELIKA. Malonės…
DANDENAS. Jokiu būdu.
ANDŽELIKA. Aš jums prisiekiu iš visos širdies.
DANDENAS. Ne, ne, ne, aš noriu, kad visiems atsivertų akys, kokia tu esi ir
kad persprogtų tavo dviveidiškumas.
ANDŽELIKA. Gerai, jeigu jūs mane paliekat nevilty, aš jus įspėju, kad tokioj
padėtyje moteris gali padaryti viską, ir aš čia padarysiu tai, dėl ko pasigailėsite.
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DANDENAS. Oho, laimingo pasisekimo.
ANDŽELIKA. Bet jums tai nebus laimingas pasisekimas, kaip įsivaizduojate.
Visi aplinkui žino mūsų barnius ir tuos amžinus sielvartus, kuriuos liejote dėl manęs.
Kai mane ras negyvą, niekas nesuabejos, kad jūs mane nužudėt. O mano tėvai ne iš
tokių, kurie už mano mirtį paliktų nenubaustą; ir jie jums pritaikys tokią bausmę,
kokią tik gali paskirti teismas ir jų įtūžimo ugnis, tai šitokiom priemonėm aš jums
atkeršysiu. Aš būsiu nebe pirmoji siekianti tokio keršto, kuris nesudaro didelių
sunkumų suteikti sau mirtį, kad atsiskirtum nuo tų, kurie savo žiaurumu pastūmėjo iki
galutinės ribos.
DANDENAS. Jūsų tarnas. Dabar jau niekas nebesižudo, toji mada jau seniai
paseno.
ANDŽELIKA. Dėl to jūs galit būti ramus. Ir jeigu jūs tęsite savo užsispyrimą ir
neatidarysite man durų, aš prisiekiu, kad tučtuojau jums parodysiu, kur gali nueiti
pasiryžimas moters, kuri yra nustumta neviltin.
DANDENAS. Plepalai, plepalai. Tai tik man pagąsdinti.
ANDŽELIKA. Tai gerai, jeigu taip reikia, štai kas jus patenkins ir parodys, ar aš
juokauju. (Suvaidina nusižudymą) A! Jau baigta. Dangau, tegul mano mirtis būna
kerštu, kaip aš to trokštu ir tegul tą, kuris yra mano mirties priežastis, ištinka teisinga
bausmė už parodytą žiaurumą.
DANDENAS. Oje, argi ji būtų tiek padūkus, kad nusižudytų vien dėl to, kad
mane galėtų pakarti. Imsiu žvakę ir eisiu pažiūrėti.

9 scena
Andželika ir Kliodina
ANDŽELIKA (Kliodinai). Tsss. Tyliau. Greit abi prisišliekim prie durų krašto.

10 scena
Andželika, Kliodina, Dandenas
DANDENAS (su žvake rankose). Argi moters pasipūtimas prieitų iki to?
(Vienas visur apsidairo) Nieko nėra? E. Aš taip ir maniau. Velnienė. Pasišalino,
pamačiusi, kad manęs neįveikė nei maldavimais, nei grasinimais. Juo geriau. Jai bus
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dar riesčiau ir tėvas ir motina atėję dar aiškiau pamatys jos nusikaltimą. (Priėjęs prie
durų) Aa, durys užsitrenkė. Ei! Tenai, kas nors atidarykite man duris!

11 scena
Dandenas, Andželika ir Kliodina prie lango
ANDŽELIKA. Kaip? Tai tu? Iš kur tu grįžti, velnio kupra, ar dabar laikas grįžti,
kada jau pradeda aušti? Ir doram vyrui dera tokį gyvenimą vesti?
KLIODINA. Ar gražu taip girtuokliauti kiaurą naktį? Ir taip palikti vieną jauną
žmoną.
DANDENAS. Kaip jūs?…
ANDŽELIKA. Eik, eik, išdavike, aš jau pavargau nuo tavo įžulių kvailysčių ir
nedelsdama einu pasiskųsti savo tėvui ir motinai.
DANDENAS. Ką, jūs dar drįstate…

12 scena
Ponai Satanviliai, Kolenas su žibintu, Andželika, Kliodina ir Dandenas
ANDŽELIKA (Satanviliams). Prisiartinkite, dėl dievo meilės, ir pagelbėkite
man prieš didžiausią pasauly įžulumą, kurį man vyras padarė. Vynas ir pavydas taip
sujaukė jo smegenis, kad nebežino nei ką kalba, nei ką daro. Jis pats pasiuntė jus
pakviesti, kad jūs pamatytumėt iki šiol dar negirdėtą ir neregėtą beprotybę. Štai jis
grįžta, kaip matote, privertęs savęs laukti ištisą naktį. Jei jūs norėsite išklausyti, jis
iškalbės didžiausią skundą prieš mane, kad jam bemiegant aš ištrukau iš jo ir išbėgau
pasibastyti; ir šimtus kitų panašios rūšies pasakų, kurios jam prisisapnavo…
DANDENAS (į šalį). Ach tu giltinės sėkla, kipšo raitykle.
KLIODINA. Taip, jis nori visus įtikinti, kad buvo namie ir kad mes buvome
išėjusios. Tai beprotybė, kurią jam iš galvos išmušti nėra priemonių.
SATANVILIS. Kaip? Ką tai reiškia?
SATANVIL. Kaip siaubingai įžūlu siųsti mus pašaukti.
DANDENAS. Niekados…

36

ANDŽELIKA. Ne, mano tėve, aš tokio vyro daugiau nebegaliu pakęsti. Mano
kantrybė jau trūko, jis mane išplūdo šimtais keiksmų.
SATANVILIS. Gangrena, jūs esate įžūlus žmogus.
KLIODINA. Reikėtų būti be sąžinės, kad galėtum žiūrėti šitaip elgiantis su
vargše jauna moterim. Tai šaukiasi dangaus keršto!
DANDENAS. Ar galima!
SATANVILIS. Jūs turėtumėt mirti iš gėdos!
DANDENAS. Leiskite man jums pasakyti porą žodžių.
ANDŽELIKA. Tik paklausykite jo, jis prikalbės jums gražių pasakų.
DANDENAS (į šalį). Kokia beviltiška padėtis.
KLIODINA. Jis tiek prisigėrė, kad sunku prieš jį išsilaikyti, vyno raugas, kuris
eina iš jo, jau pasiekė mus.
DANDENAS. Ponia mano uošve, aš maldauju.
SANTANVIL. Pasišalinkit, aš jums sakau, aš negaliu jūsų pakęsti.
DANDENAS. Dėl dievo meilės…
SATANVILI. Nusisukit, iš jūsų veržiasi nuodingas tvaikas.
DANDENAS. Leiskite nors jūs…
SATANVIL. Tfu! Jūs man susukote širdį! Jeigu norite, kalbėkite iš tolo…
DANDENAS. Gerai, aš kalbėsiu iš tolo. Aš prisiekiu, kad nesu pajudėjęs iš
namų. Ji buvo išėjusi.
ANDŽELIKA. Ar aš nesakiau! Matot!
KLIODINA. Jūs matot, kaip jis atrodo.
SATANVILIS. Nesityčiokite iš žmonių. (Andželikai) Eikite čia, mano dukrele!
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13 scena
Dandenas, Satanvilis
DANDENAS. Aš prisiekiu dangumi, kad buvau namie ir kad…
SATANVILIS. Nutilkite! Toji beprotybė darosi nebeįmanoma…
DANDENAS. Tegu šią minutę mane žaibas perskrodžia, jei…
SATANVILIS. Nebekvaršinkite mums galvos ir pagalvokite, kaip iš žmonos
išprašyti atleidimą.
DANDENAS. Man prašyti atleidimo?
SATANVILIS. Taip, atleidimo ir tučtuojau.
DANDENAS. Ką? Aš…
SATANVILIS. Gangrena! Jeigu jūs dar atsikalbinėsite, tai aš jums parodysiu,
ką reiškia su mumis žaisti.
DANDENAS. O… Žoržai Dandenai!

14 scena
Satanvilis, Satanvil, Andželika, Dandenas, Kliodina
SATANVILIS. Eikit čia, mano dukrele, tegu vyras jūsų atsiprašo.
ANDŽELIKA (nulipusi žemyn su Kliodina). Man jam atleisti už visa tai, ką jis
man prikalbėjo?! Ne! Ne, ne, mano tėve! Aš jokiu būdu negaliu prisiversti, aš prašau
mudu perskirti, aš nebegaliu ilgiau su tokiu vyru gyventi.
KLIODINA. Jokio pagrindo nėra tam prieštarauti.
SATANVIL. Mano dukrele, panašūs persiskyrimai sukeltų daug triukšmo. Jūs
turite pasirodyti už jį kilnesnė ir dar šį kartą pakantrauti.
DANDENAS. Kaip pakantrauti?
ANDŽELIKA. Kaip? Pakantrauti po tokio įžūlumo! Ne, mano tėve, aš
nesuntinku.
SATANVILIS. Reikia, mano dukrele, aš jums liepiu.
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ANDŽELIKA. Tasai žodis užveria man burną. Jūsų galia man yra neribota.
KLIODINA. Koks švelnumas…
ANDŽELIKA Kaip pikta būti priverstai pamiršti tokius įžeidimus.Bet kaip man
bebūtų koktu, vis vien privalau jūsų klausyti.
KLIODINA. Vargšė avelė.
SATANVILIS (Andželikai). Na, prisiartinkite.
ANDŽELIKA. Visa tai, ką liepiate daryti, nieko nepadės. Jūs pamatysite, kaip
rytoj vėl tai pasikartos.
SATANVILIS. Mes tai sutvarkysime. (Dandenui) Ne, klaupkitės.
DANDENAS. Klauptis?
SATANVILIS. Taip, klaupkitės ir tučtuojau.
DANDENAS (atsiklaupęs su žvake rankoj, į šalį). O dangau! (Satanviliui) Ką
aš turiu sakyti?…
SATANVILIS. Ponia, prašau man atleisti…
DANDENAS. Ponia, prašau man atleisti…
SATANVILIS. Už mano padarytą kvailystę…
DANDENAS (į šalį). Už mano kvailystę, kad jus vedžiau.
SATANVILIS. Įsidėkite į galvą ir atminkit, kad tai paskutinis jūsų toks žiaurus
pasielgimas, kurį mes galime pakęsti.
SATANVIL. Neduok dieve, kad tai pasikartotų, mes jus tada pamokytume, kaip
jūs privalote gerbti savo žmoną ir jos gimdytojus.
SATANVILIS. Štai, jau aušta. Sudie. Eikite vidun ir būkite protingas. (Poniai
Satanvil) o mudu meilute, einam į lovutę.
Visi išeina.
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15 scena
DANDENAS. Ką? Aš nuo jos atsisakau! Nes neberandu jokių vaistų.
Apsivedus su tokia bjauria žmona, nebelieka kitos išeities, kaip eiti prie upės ir pulti
stačia galva į vandenį.
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