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ARMONIKIERIUS 

 Žiūrovai! Klausykite! Suvaidinsime jums istoriją iš mūsų Verchovinos! Taigi suprantat! Kur 

viską darome ne iki galo. Kur ražienos inkščia vienišą dainą... Kur medžiai vaikšto, ir visi ten tiki 

prietarais, nes iki ten iš visur toli. Ar matote tuos kalnus, kur keliai užželia? Ten karaliauja varlės 

žalumo žaluma! O, tie kalnai!  

 

CHORAS dainuoja 

 

 Verchovina, o kampeli, 

 Hej kaip pas tave tut mylo. 

 Čėsas čia kaip mūs dainelė, 

 Laisva, šumna ir veselo. 

 

 Oi nėra to krašto, 

 Gero kaip ta Verchovina, 

 Koby mi lyš pohulaty 

 Nors vieną hodiną. 

 

ARMONIKIERIUS 

 Nėra laiko dvejot! Pirmas paveikslas – už Cjubikovų kiemo tvoros Danilas stovi, beviltingai 

šaukia. 

DANILAS 

 Ach Anička miela, kur tu? Eikš laukan, jau neištversiu, jau turiu tau... 

ANNA  dėbteli iš už slenksčio 

 Ką, Danilai? 

DANILAS  atsisuka 

 Bučkį duoti. 

ANNA 

 Nu tai ateinu tada. Išbėga laukan pas Danilą. Tai jau aš ir čia, mielas Danilai, kaip gražu šalia 

Tavęs stovėti! Jau ta jėga kaip iš tavęs sklinda. Nu kad tik, ach, manęs visai nepalaužtų. Ant savo 

sėdimosios sunkiai sėdasi.  

DANILAS 

 Kas gi tau, Anička? Šliaužtinai vogčiom po Aničkos sijonėliu smelkias. 

ANNA 

 Tai kad tu man visai varžtus atsukęs. Ir pamaloninta, ir papiktinta Danilo nediskretiško 

apsiėjimo strykte stryktelna nuo žemės ir savo mielą kojele viensdu apmaldo. Kur žiūri, Danilai, 

apkabink mane skubiai arba žlugsiu kaip žaiginys išklibęs. Į žaiginį remiasi. Nagi, eikš mikliai, kad tą 

ilgą valandą iki veselijos kartu sutrumpintume. Nagi, papasakok, kaip jau nebegali sulaukti? 

DANILAS nuo vožtelėjimo apdujęs, sunkiai keliasi 

 Taigi žinai, kad ne. Apkabina ją. Viltis sulaukt veselijos stalo vienintelė mane prie gyvenimo 

riša. Dreba. Taigi matai, kad kojas paskui save vos ne vos velku. Jau turbūt keturios savaitės, kaip 

nevalgęs būsiu. 

ANNA 

Tu skranduk tuščiasai, tu pilveli mano išsipūtęs, uch jau koks tu nekantrus... Glosto jam bambą. 

Jau greitai, jau gretai. 
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DANILAS 

 Gal po vestuvių viskas bus kitaip? Žiūri į Aničkos rankas. Ko tavo rankos tokios rudos, Anička?!  

ANNA 

 Visą dieną ropes pjausčiau, net rankas nuo jų išsitepiau. Tai jos šitaip dažo, supranti? Ar nori 

gabaliuko? 

DANILAS  sau, tyliai 

 Griežčiai. Kalnai griežčių. Aničkai: Jei motina mums prisižadės, Anička, pamatysi – greitai ateis 

galas šitoms ropėms. Paskui nebūsi ruda. Pilnos blėkos… 

ANNA 

 Vaje, Danilai, kaip blizga tavo akelės… 

DANILAS 

 …blėkos, gražiai kaip paprotys liepia pilnos dešrų, lašinių, bulvių ir kiaušinių… 

ANNA 

  Kai tik tu su manim, mano mielasis. 

DANILAS  jau visai apkvaitęs 

 Jau matau kaip juodose blėkelėse kiaušiniai nuostabaus geltonumo ir kraštais baltumo ant lašinių 

kilosis, kaip bulvelė, pupa ir kopūstėlis man šypsosis... 

ANNA 

 Danilai, ar klausaisi manęs? 

DANILAS  jau visai ekstazėn pasinėręs 

 Raudonos dešrelės ir avinėlis, vos užgimęs, jau jaučiu kvapą, kaip ant ugnelės kepinasi... 

ANNA  trepteli 

 Jau gana, Danilai, ar nori su manim gyvent? Nagi, sakyk, ar mane myli? 

DANILAS  realybėn sugrąžintas 

 Ogi žinai kad jo, Anička. Tūkstantį kartų sakiau Tau. Dar šiandien pas Tavo motiną nueisiu ir iš 

visų plaučių va ką pasakysiu: Jei mūsų nepalaiminsit, padegsiu jums trobą. Va. 

ANNA 

 Danilai, tikiu Tavo meile ugninga. Bet su mano mama neskubėk. Nužiūrės Tave bloga akim, jei 

ją įžeisi. Ir tikėk, kad kulipką gal ir pergudrausi, o savo likimo niekados. 

DANILAS 

 Aš nebijau, Anička. Jau nusprendžiau ir einu prašyti Tavo rankos. 

JAKSINIA  nuo durų išnyra, su ąsočiu 

 Tai prašau, Danilai. Klausau Tavęs. Bet kol dar nepradėjai, išgerk šitą nuovirą, šiandien 

vidurnaktį išvirtą. 

ANNA 

 Mamyte, negalite šitaip! 

JAKSINIA 

 Dukra, ša. Jei jau jaunuolis Tavo rankos prašo, tai jau tik mano ir jo reikalas. 

ANNA  glosto Danilą 

 Danilai, negerk to nuoviro. Pilvu pirmyn kaip koks Sfinksas dreifuoja. Šiandien, kaip tik 

vidurnaktį, buvo mėnulio pilnatis, ir laukinė vilkų daina garsiausia pastaraisiais metais. 

JAKSINIA  pasideda ąsotį 

 Pastaraisiais šešiolika metų, dukrele. Annos galvą glosto, ta ir vėl į gilumą nušlitiniuoja. 

DANILAS 

 Žinau, ką turit galvoj, motin. Gal iš tolumų ataidi smuiko daina apie arą.  Man tada buvo trys 

metai, bet viską prisimenu. Audrą, vilkų kaukimą, nelauktą kovo pūgą, žmonių ir gyvulių baimę, dar 
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klaikesnį vilkų staugimą, būgnelių skausmą, o paskui, staiga, tylą. Pirmą spindulį, kuris dangų virš 

Dervaikos praplėšė, baltą lakštingėlę per Jūsų sodą skrendančią ir paskutinę snaigę palei obelį 

krintančią. Viską prisimenu. 

ANNA 

 Tai nebuvo snaigė, Danilai, tai buvo lakštingėlės pamesta plunksnelė. 

DANILAS 

 Po to ant Jūsų lūšnos stogo nutūpė. Tą naktį Jums gimė dukra, motin. 

JAKSINIA  juokiasi 

 Tau buvo trys metai, o viską pasakoji kaip sena boba žolininkė. 

DANILAS  eina prie Jaksinios 

 Duokit man tą nuovirą, motin. Noriu gert. 

JAKSINIA 

 Nepaklausi, kas jame, sūneli?  

DANILAS 

 Vieną žiemą fronte valgiau žiurkių galvų sultinį. Manau, čia blogiau nebus. Išgeria. Gur gur gur, 

gur gur gur. 

JAKSINIA 

 Gerk į sveikatą, sūneli. Danilas atsirūgsta. Tu stiprios ukvatos, o makaulė barška. Tai atsimink: 

kulipka Tave aplenks, kirvis Tavęs nesužeis, virvė nepasmaugs. 

DANILAS 

 Motule, Jūs tokia gera. Jūsų gėrimas skanus, nors ir karštokas. Tpfu. Nuspiria ąsotį. Jaksiniai: 

Jau ilgai laukiau, motin, ir alkis tuomsyk manęs vos po velėna nepakišo. Dabar užkąsiu gabalą ropės. O 

jūs man duokit Aničką. 

ANNA 

 Danilai! 

JAKSINIA  nuo tvoraitės nušoka ir rimtomis į priekį žygiuodama savo išvedžioja 

 Sūneli, pagarbos senatvei sau ant kaktos gerai neišsitašei... Ne likimas, o tavo akiplėšiškumas 

bus kaltas. Tekančiam skysčiui girdintis atgal į priebutį laužiasi ir stipriu balsu surinka. Hrochtos 

moktos. Užsidega ugnys. Dabar klausykis: Iššauti jo negalima, jei ant tavęs krenta – nesužeidžia, jei 

aplink kaklą apsiveja – šūkauji. Myli jį ir tūkstantį kartų gyvenime juo savo tuščią skrandį pildai. Jis 

tačiau vienintelis gali tave, Danilai, visam laikui pražudyti. 

ANNA 

Mamyte! 

JAKSINIA 

 Viską girdėjai, Anna. Vis dar jo nori? 

ANNA 

 Noriu, motule. Noriu jį už vyrą imti. 

JAKSINIA 

 Tada va jums mano žodis. Skardas jau pasiruošiau, o lašinių pakaks. Pamatysit, bus tokios 

vestuvės, kokių čia jau ilgai nebuvo! Jaksinia išeina, Anička su Danilu apsikabina ir bučinėlius 

skruosteliuosna savo jaunuosiuosna sinchroniškai įsodina. Iš tolumos pasigirsta riksmai.   

PETRAS 

 Daaaaniiiiiiilaaaaaiiiiiiii, Daaaaniiiiiiilaaaaaiiiiiiii! Jau laikas! 

ANNA  kaip dagio įdurta nuo mielojo savo atšoka 

 Ką girdžiu? Tas keistuolis Škelebėjus Tave, aukseli, nuo Chusto kelio šaukia, ir vėl nedorybėms 

Tave nori įkalbėti? Klaupia ir už kojų jam stveria. Neik su juo – kaimietis jis ir smirdžius, ir vagis! 
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DANILAS 

 Kur tau, Anička, jis nuo pat ryto į lankas išsiruošė. Sekė žvėrį, o dabar jį kartu sumedžiosime. 

PETRAS 

 Daaaaniiillaaaaiii, anys tenais ir tenais jų gyvas velnias! Greičiaaauuuu! 

DANILAS 

 Sudiev, paukšteli. 

ANNA  verkia 

 Ak, Danilai, iš šito tu niekad neišaugsi... 

ARMONIKIERIUS  dainuoja 

   

  Vis sėkme nesmirda 

  Alkis pilvą kraipo 

  Tai gali tiktais jau 

  Eit ir gaudyt maitą 

 

  Tai gali tiktais jau 

  Po ražienas šliaužiot 

  Rankom iškraipytom 

  Trupinėlius maigyt 

 

 Girgžtelėjimas. Paveikslas antrasis – medžioklėje! 

 

PETRAS  bėginėja tarp medžių 

 Matai, Danilai? Nemelavau. Pažiūrėk tenai. Kojenkštys. Visur kojenkštys. Klūpom už kampo 

žiūri.  

DANILAS  sėdi ant rubežiaus ir prakalbą rėžia 

 Gyvas velnias! Kaip taip galima? Atmeni, kai buvom maži, irgi užsiveisė pilna kojenkščių, 

gaudėm jas kaip pasamdyti ir kaip prisiskanavom! Ir šitos atrodo tokios pat nusipenėjusios. Ar šaudyklę 

turi?  

PETRAS  užlįsdams prapuola 

 Jo. Iš po kamieno kyšteli. Turiu. Šauna. Pasigirsta šūvis, pasimato dūmas. 

DANILAS 

 Po šimts! Bum! Ant rubežiaus nukrenta paštininkas. Žarnos jo stipriai išvirtę. Abu galvažudžiai 

gerokai bukai nustėrsta. Čia tai bent buvo keberiokšt, net čia atsirideno. 

PETRAS  nervingai kumščiu paštininką barbena 

 Piuzėkozė! 

DANILAS  pasibaisėjęs 

 Tu jį... 

PETRAS  dar nervingiau 

 Piuzėkozė! 

DANILAS 

 Užmušei!! Ir nesakoma piuzėkozė, o pizė ir kazė: taip čekiškai teisingai.  

PETRAS  spardydamas paštininką 

 Nejuda. 
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DANILAS 

 Tu užmušei paštininką. Turėjai taikyt į kojenkštį taigi, kaipgi šitaip galėjai apsiriktavot? Ką 

dabar? 

PETRAS  prispaudžia kūną 

Suvalgysim jį! 

DANILAS 

 Ne! Aš žmonių nevalgau, o ypačiai čekų. Sėdasi į medžio šakas ir kaire koja nervingai jojon 

bilsnoja. Paimsim jo pinigus ir tuom apsiraminsim. Turi va pilną maišą. Atrodys kaip plėšikiškas 

nužudymas. O iš šito jau kaip nors išsikapstysim. 

PETRAS 

 O kaip kūnas? 

DANILAS  nušoka ir paštininkui nusilenkia, paskui pasibjaurėjęs atsitiesia 

 Gamta juo pasirūpins. 

ARMONIKIERIUS  dainuoja 

 

  Pamažu į kaimą pašto brička traukia. 

  Paskum Petras taiko, paštininkas šaukia. 

  Po mėlynu paltu marškiniai šviesesni 

  Ant kairiojo šono raudoni jau esti. 

 

  Tuoj dangus praplyšta, ir lietus galuojas 

  Virš Strimbos Saulelė dangų nubaltuoja 

  Viskas bus kaip buvo, nieks nenusiplovė. 

  Baltą veidą, juodą žemę – raudona užklojo. 

 

 Geltona spalva. Trečias paveikslas – karčemoje Adleris su nuolatiniu nauju svečiu rokuojasi. 

 

MOZĖ  atneša Kašparekui vyno 

 Taigi, broli Kašparekai, jau nešu nešu. Alutis su putele kaip sniegas, tik pažiūrėkit, kaip Jums 

šypsosi. Deda alų ant stalo. Tokios putos niekur nepamatysit, visam krašte nuo pat Hoverlos, nuo 

Užhorodo iki Jasinios, tik pas mane, pas Mozę Adlerį iš Koločavos.  

KAŠPAREKAS 

 Na jau, purvinas diedai! Ką čia su manim broliaujies, mes kartu prie Zborovo rudųjų nešaudėm. 

Ima alų. 

MOZĖ 

 Tai jau neleisčiau sau, broli Kašparekai. Jūs pas mane smagiai pailsėkit po dienos darbų. Nagi, į 

sveikatą, ponas nadporučikai! 

KAŠPAREKAS  juokiasi 

 Į tavo, Moše, į tavo. Išgeria alų ir bokalą šauniai nusviedžia. Na, o dabar ką nors suvalgyčiau. 

Moze, atnešk man gabalą palendricos ir kokį dešrigalį. Ir, sakau tau, pasiskubink, arba dėdulė Baksa tau 

taip pašiauš peisus, kad net Auržedničekas nesušukuos. Chacha! Juokiasi. 

MOZĖ 

 Persiprašau, ponas vade, bet pas mane kiaulienos nepaskanausit. Šitų reikia pas bobą Jaksinią eit, 

ta moka sūdytus ūdytus… 
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KAŠPAREKAS  griežtai 

 Nu gana, tu išsigimęs juočki. Jaugis trauk savo erelio snapą iš tų naivių prietarų. Šnelenjukš, 

sakau, ir maisto man tučtuojau šišion. Nusižiovauja ir savo dikciją lyg ant priekalo apverčia. O aš kol 

kas tokį vieną mažiuką, nu visai mažutėlį poguliuką po stalu susitaisysiu. Ištraukia kėdutę iš pastalės, 

įlenda ten ir užmiega.  

MOZĖ  irgi žiovauja ir miegui pasiduoda 

  Jau tuojau pat. Ateina Petras ir Danilas. 

DANILAS 

 Moze, atnešk mums butelį arielkos ir dvi stiklines. 

MOZĖ 

 Aa, medžiotojai atėjo. Tai kaip, kojenkštims buvot šonų velėt? 

PETRAS 

 Dėdyte, šiemet ten jų – tiesiog bandom. 

MOZĖ  išmintingai 

 Gerai, gerai, jaunikaičiai. Atėjot kaimyniškai pasišildyt, bet jau geriau iškart dinkit. Skolon jums 

jau nei stiklo nebeduosiu. Sėdi prie alaus bačkos ir purto galvą į šalis. 

PETRAS  atkakliai 

 Aš tau, Moze, sumokėsiu. 

MOZĖ 

 Iš seno žmogaus šaipaisi, Petrai? Kuo gi tu man mokėtum?  

PETRAS 

 Finigų turiu, Moše. 

MOZĖ 

 Gi nežinai kaip atrodai! Jezmarja, berneli, šitoj vietoj man apie pinigus juokų nekrėsk! Sėda prie 

bačkos ir ją ranka nusidirbusia kaip artimą apkabina. 

DANILAS  Mozei 

 Tu kažkoks kaip akis degdamas, Moše, va, tau auksinas… cink… ir varyk čia man ir Škelebėjui 

visus numerius iš savo to utėlėto tpfu, tpfu, žurnalo. Kumščiu į žurnalą atsiremia. 

MOZĖ 

 Bet, vyrukai, nepykit, čia šitam žurnale ant jūsų dar šis tas užrašyta... 

DANILAS  meta jam dar vieną auksiną, peršoka stalą 

 Tai nusipirk pas Šlojmą Herškovičių vieną trinamą gumą mano skoloms trinti, tu, rykle bedugne. 

MOZĖ  lipa ant stalo, pinigus rinkdamas 

 O, pardon. Nenoriu špekuliuot, iš kur auksinius gavot, bet jei jau susiruošėt čia sėdinėt, tai 

dvivamzdžius už bačkos. Man karčemoj tais savo puštalietais nemojuosit. 

DANILAS 

 Taigi mes jau seniai juos namie palikom. Atnešk mums ką užvalgyti, už kalbas tau nemokam. Ir 

arielkos. 

MOZĖ 

 Nagi prašom. Išeina. 

PETRAS  rodo į miegantį Kašpareką 

 Pastebėjai aną? Toks mažas, ką? 

DANILAS  metaforiškai 

Atseit kažkoks Kašparekas. Vachmistrponis. Naujai paskirtas. 
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PETRAS  frajeriškai į stalą pasirėmęs 

 Mus mokykloj policininkas mokė. Ištisai girtutėlis. Čekas, berods, Škrhola vardu. Nuo tada čia 

nieks nepasikeitė. Tais metais čia rupūžės dėmėtosios padermė visur šliaužiojo. Jo, toks alkis buvo, kad 

ir tas suvalgė... kaip ir Danilas ranka skaičiuoja... visas voveres, kurmius, ežius, vorus ir driežus, kiek 

tik jų miške buvo. Dabar vėl. Medžiai, pievos, ražienos ir kelmai, viskas iš bado dreba. Stojasi. Upelis 

išsiliejęs, visur purvas, visi išsiterlinę. Kailiniuoti. Priklaupia ir kairę ranką apžiūrinėja. Kai buvau 

mažas, suvalgiau savo nagus. Iškelia dešinę ranką. Ir purvą iš pažastų turėjom ėst tą purviną čėsą. .. ir 

šepečius. Pauzė. Manai, ... lenkiasi prie Kašpareko... kad ir šitas bus toks pats? Keliasi.   

DANILAS 

 Visi vienodi. Visgi vietiniai juos visąlaik gražiai už nosies pavedžioja.    

MOZĖ 

 Štai, ponai, čia arielkėlė. O ką valgyt pasiūlysiu? 

DANILAS 

 Vis tiek turi tik tą savo šiupinį, tu česnekoriau, tai nešk jį čia. Atnešk jo viedrą Petrui. Man tik 

truputį įpilk, aš jau ropės valgiau. Eina prie Mošės. Jo, ir Moše! Ir neleisk jam labai šaukštu girgždint, 

žinai, kad Petras nesupranta, kur valgis baigiasi, o lėkštė prasideda. Visą tau apgrauš. 

PETRAS 

 Šiupinys, šiupinėlis, agurkėlis. Oi, Danilai! Tai mums laimė nusišypsojo. Va tau butelis, ir pilk.  

ARMONIKIERIUS dainuoja 

 

  Arielkėlės įsipils,  

  Čut-čut gerklėn susipils. 

  Hoj hoja hoj, čut-čut gerklėn susipils. 

 

PETRAS IR DANILAS   dainuoja 

 

  Hoj hoja hoj, čut-čut gerklėn susipilsim. 

  

ARMONIKIERIUS dainuoja 

  

  Kai jiems Mošė antrą duos, 

  Tai su jais kartu dainuos. 

  Hoj hoja hoj, tai su jais kartu dainuos. 

 

  PETRAS IR DANILAS   dainuoja 

 

  Hoj hoja hoj, su mumis kartu dainuos. 

 

ARMONIKIERIUS dainuoja 

 

  Jau kai trečia, tai ramu 

  Jau tiktai ieškok namų. 

  Hoj hoja hoj, jau tiktai ieškok namų. 
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PETRAS IR DANILAS   dainuoja 

 

Hoj hoja hoj, jau ieškosim tik namų. 

 

Abu dainuoja ir geria. Galiausiai dingsta lauk, turbūt vemti. Mošė sėdi prie bačkos.  

KAŠPAREKAS  išlenda iš pastalės, ranka remdamasis, paskui atbulas vaikšto 

 Ajej jejej. Kažkokie komediantai mane nepagarbiai pažadino. Staugsmas čia buvo toks kaip 

karvė zyliojanti būtų mūkus, ir sapnai mano kūną judino, iš ramaus miego budino. Paspiria čierkelę. Čia 

man sapnas sapnavosi, lyg tai du tipai ar tipuškinai čia buvo ir auksinais svaidėsi, lyg niekur nieko. O aš 

pasakyčiau, kad nė velnio ne nieko! Lipa lubom. Čia man visiškai įtartinos indikacijos matosi. Viena 

ranka lubų pasileidžia. Toks sapnas, tai jame gabalą realybos kietos jaučia mano šnipas kaip 

pasamdytas. 

MOZĖ  lengvai, o tačiau garbingai žagsi 

 Ponas rotmistre, šiupinys jums atvėso, kol miegojot. 

KAŠPAREKAS  nušoka 

 Ką, šiupinys? Aš tavęs maisto prašiau! 

MOZĖ  išsižergęs 

 Tai jau, meldžiamasis, labai rinktis negalit, nes čia pas mus esat žirnių krašte. Sėdasi prie bačkos. 

KAŠPAREKAS 

 Pastebėjau, tu veidmainy! Jau ryte kažin kokie bernai vietines baisias manieras ant manęs 

mėgino bandyt. Suėdė žiurkiną po mano žandarmerijos langu tie mano valdinykai, lyg mano žarnų turinį 

iš arti patirti būtų norėję. Niekaip negaliu vietinių atsilikėlių dėmesio atsigintų. Terliai laukiniai!  Vieną 

kartą aš užspausiu tas jų užmačias bjaurias!  Prie lango persikelia. Pirmiausia pas Jaksinią išsiruošiu, 

nes jau seilė man klaikiausiai varva. Ei, Moše! Suvyniok man šiupinio į maišiuką. Traukiu lauk!  

ARMONIKEIRIUS  dainuoja 

 

  An Baikalo magistralės, hou, 

  Su broleliais sakalėliais, hou. 

  Ko nebuvo, 

  Gali būti, 

  Visi bandė 

  Jį nukepti 

  An Baikalo magistralės, hou. 

 

  Užtat gavo čia tarnybą, hou, 

  Koločavos vachmistrėliu, hou. 

  Tai bent pekla 

  Šitas darbas 

  Nesušvinta 

  Niekad Saulė 

  Koločavoj Kašparekui, hou. 

 

  Boba dukrą turi gražią, hou, 

  Tai pakeist galėtų viską, hou. 

  Baltą gražų 

  Jauną kūną, 
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  Tai kaip sykis, 

  Ko mums reikia 

  Šita Anna Cjubikova, hou. 

 

 Dabar paveikslas, kuriame užsienietis pirmą kartą tarp vietinių įsimaišo. Ketvirtas paveikslas – 

vėl prie Aničkos lūšnos tvoraitės. 

 

KAŠPAREKAS 

 Va, štai ir toji troba. Ei, ar yra kas stancijoj? Jau matau! Mergička, grožis neapsakomas! 

ANNA 

 Laba diena, pone. Ko pageidausite? 

KAŠPAREKAS 

 Aš esu įstatymas, ir mano vardas – Kašparekas. O tu turbūt būsi Anička, apie tave aš dar pas mus 

registratūroj informuotas buvau, ir žodžiais panegiriškiausiais tu man buvai nupasakota. Tai sakyk, 

Anička, ar mama tavo namie, Jaksinia ragana? 

ANNA 

 O taip, pone, tik dabar kaip tyčia miega. 

KAŠPAREKAS 

 Sakyk, ar tiesa, kad močia tavo vietinių supratimu yra tapusi begėdiškai gera virėja, ir kad tikrai 

valgių iš tiesų sočių moka prigaminti? 

ANNA 

 Mano mama taip gamina, kad net kalnai dreba, maloningas pone. 

KAŠPAREKAS 

 Ir išties turbūt nori gerai su įstatymu sutarti. Nagi tark – ar ji kaip tik neturi iškepus kokio 

kumpio, kumpelio ar dešrelės? Šinkorius mane ką tik bandė baisiu šiupiniu nudobt. Gal turi Jaksinia ko 

nors sultingo ant skardos? 

ANNA 

 Ji manęs prie savo dalyko niekada neprileidžia, garbusis. O aš pati moku tik ropes pjaustyt. Ar 

nenorit gabalėlio? 

KAŠPAREKAS  pasipūtęs 

 Ropės... nežinau, Anička, ką man į tai ertmės mano vidinės teiktųsi atsakyti, nes kaip tik prieš 

minutę aš į jas tą šiupinį žudiką supyliau. 

ANNA 

 Tai nenorit net atsikąst? 

KAŠPAREKAS 

 Tu man norėtum įkast, Anička? Spaudžia ją tiesiogiai. Tai jau aš mieliau kai ko kito... 

reikšmingai liežuviu pliaukšteli ir toliau į šoną kalba. Aj! Mano apetitas kaip koks skystis klampus iš 

vienos pusės į kitą laistosi. Kur jau Jaksinios materialinis šėralas! Va, matau merginą, kurią apsimokėtų 

turėti! Iš jos tikrai verta tikėtis truputį civilizuoto švelnumo ir jausmų, kurie ne tokie miškiniai bus... 

Nagi, sakalėli, dabar jau tavo valanda vartuosna beldžia. Annai: Nugi sakyk, mergyt, ar ištekėjus pati? 

ANNA 

 Aš žodžiu pasižadėjusi, taigi neatmainomai susižiedavusi su Danilu. Danilu Ščerbaku. 

KAŠPAREKAS 

 Su tuo galvažudžiu? Jis yra įtariamas dėlei daugelio nusikaltimų! 

ANNA  ryžtingai 

 Mano vyras būsimasis joks galvažudys. 
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KAŠPAREKAS  į šoną 

 Chocho, kaip mat mane pačirškino pupytė, ak mano baltoji. Kad tik jos neišgąsdinčiau, tik 

lengvą susidomėjimą apsimestinį tarnybinį rodysiu. Juk ir trumpiausia minutėlė su ja tai jau mano 

širdžiai kaip masažų kompleksas. Kažkaip žmogiškai, Aničkai: Iškart taip nesipūsk, gulbe Tu alebastrine. 

Aš čia, kaip kanceliariškai sakom mes žargonu profesiniu, pėdsakų tyrime. Tai turiu Tavęs paklaust, ar 

ko nepastebėjai. Nebuvo čia Danilas užsukęs, kai, pavyzdžiui, krauju apsitaškęs nuo nusikaltimo 

spruko? Neslepia čia nieko? Skrynios, ar tokių kapšelių. 

ANNA  nusigandimui pataikius tiesiog šokte klykteli 

 Aaaach! Kašparekas pašokimu Aničkos kaipmat pasinaudoja kad savo akim besarmate jai po 

sijonėliu dirstelėtų. Po to patenkintas sėdasi. Anička ant tvorelės nukrinta ir toliau jau nusiraminusi 

garbę savo ir savojo mylimojo gina. Fu. Į šoną: Bėda, čia tai jau tikrai. Tas raudonas neūžauga mano 

Danilą įtaria. Į girdyklą tuojau pat užsukti ir savo brangųjį perspėti turėsiu. Tik va, kaip to nykštuko 

atsikratysiu? Na kaip nors, ką nors sugalvosiu... Pone Kašparekai, žiūrėkit, va Štefanikas savo aeroplanu 

skrenda! Kašparekas apsisuka, ir Anna pasprunka. 

KAŠPAREKAS  ant avanscenos išsikiša 

 Cha, nieko nematau danguj plačiausiam. Tikiuosi, avarija neištiko mūšyje mūsų draugo... nebent 

Anna man juokais norėjo apsukti galvą? Geriau panos dailiosios pėdsakais seksiu, tatai mano tarnybinė 

pareiga pirmiausia, o antriausia tai bus delikatus vaizdas akims manosioms, šitaip iš užpakalio Aničką 

paregėti, ... sėda ant tvorelės ir spardo kojytėm... ach, kaip jos užpakalaitis jai einant suptis sugeba, va, 

kur grožis tikrasis. Nagi, Kašparekai, senas brolau, tik į orą laisvą pavirsk ir marš prie darbų. Nušliaužia. 

ARMONIKIERIUS  dainuoja 

  Bėga per ulyčią ir drebėte dreba 

  Nes mieliausiam savo blogą žinią neša. 

 

  Policija žvitriai ant kulnų jau mina, 

  Mielą per vėlai jau ta pasieks naujiena.  

  Mielą per vėlai jau ta pasieks naujiena.  

 

Penktas paveikslas – įsimylėjėliai miške susitinka. Visgi idilės čia nepamatysime, nes Danilą sunkios 

pagirios dusina, o Aničkos ištinę nervai taip pat nelaiko. O dar kažkas trečias slėptuvėj sau vietos 

ieškosi. Tik pelėda ramiai sau ūkauja, hū, hū, hū. 

 

KAŠPAREKAS  atbėga 

 Oi. Jau tą drieželę gudreivą pavijau, tpfu. Ne veltui skautuose man visada gerai sekėsi. Žiūri į 

tolumą. Ogi po šimts, jinai iš tikrųjų su tuo Danilu man čia nori tąsytis, nes va jau matau, kaip 

atšlitiniuoja! Meilužių pora kaip iš žurnalo iškirpta, šitie jaunikliai. Lipa šaka ir žemiausiame tarpušaky 

įsitaiso. Tai jau geriau dvi pintas žibalo į savo pilvo ertmę supilčiau, nei kad turėčiau šituos vaizdus 

išvysti. Fu. Bet visgi dabar už pelėdikės sau pasislėpsiu, nes jei jau negali širdužėlė mano meilei plakti, 

tai bent jau kerštą žiaurų joje išraižysiu. Vėl pasislepia. 

ANNA 

 Danilai, nevaikščiok pas mus, reikia tau bėgti. 

DANILAS 

 Kur bebėgčiau, Anička, nematai, kad vos pastoviu? Sėdasi. 

ANNA 

 Bet, Danilai, lėkiau su vėjais lenktyniaudama! 
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DANILAS 

 Ar kas mamytei atsitiko? 

ANNA  pašoka 

 Na kur, jau mielas Danilai. Motina mano ryžtingai beigi rimtai dar išvakar į duknas pasinėrė, ir 

iki šiol teikėsi tenai likti. 

DANILAS 

 Ė, Anička, kaip čia kalbi? Nebuvo pas mus kaip tyčia Kašparekas? 

ANNA 

 Būtent tai jau akimirką netrumpą noriu tau pasakyti, bet matai, kad mane visai supainiojo. Anas 

net mano ropės nenorėjo atsikąsti, ir tik apie Tave klausinėjo. Klausyk, Danilai, jis jau tikrai kažką žino 

apie tą paštininką. 

DANILAS 

 Nebijok, Anička, tai buvo nelaimingas atsitikimas. Bendrą savo ant trumpo pavadžio laikiau, 

niekas mums nieko neįrodys. Verčiau pabučiuok mane, kad drebėt nustotum. 

KAŠPAREKAS  išlenda iš papartyno ir prispaudžia jam revolverį prie lūpų 

 O kaip šalto plieno bučinys, latre? Ar tai aš tau nieko neįrodysiu? Pats prisipažinai, kvaily. 

DANILAS 

 Bet juk niekas to negirdėjo, pone Kašparekai. 

KAŠPAREKAS  

 Savaime aišku, kad šito aš visiškai tikėjausi, ir todėl čia pat šioje vietoje tavo skeletą į dulkes 

sušaudysiu, o paskui į tabakinę susibersiu ir palaipsniui suuostysiu. Ir visai tai pagal laukinizmo, kurį 

čia, fu, visi aplinkui man taip rafinuotai spendžiate, teisę.   

DANILAS 

 Tai prašau. Klaupiasi. 

KAŠPAREKAS  šauna 

 Negali būt! Negaliu į tave pataikyt net iš penkių grašių atstumo! Lyg triskart per savaitę 

šaudykloj niekad nebūčiau treniravęsis! Visi šoviniai va velniop nuėjo. Tai kirviu tave, parše, nukirsiu, 

nesistok. 

DANILAS 

 Labai maloniai prašome, pone vachmistre, daugiau nei dabartės man galvos skaudėt vis vien 

negali.  

KAŠAPREKAS  kerta 

 Negaliu kirviu, į tavo medinę galvą įkirst, Danilai. Danilas žiovauja. Slysta tavim kaip per glitų 

šprotą. Tu, sardine, ilgai manęs nekamuosi. Aš tave paprasčiausiai čeverykų šniūreliu pasmaugsiu, ir 

baigtas kriukis. 

DANILAS 

 Kaip jau patogiau. 

KAŠPAREKAS  smaugia jį, ir nieko 

 Velniopi, virvė man trūkinėja kaip iš paukščio plunksnos, o ne iš kokybiško nailono būtų 

pagaminta. Tu gal nemirtingas, vargeta? Manęs tie jūsų fokusai-pokusai daugiau nekankins! Aš tave... 

ANNA 

 Man atrodo, kad jau ponas vachmistras šičia mano Danilą ganėtinai pakamavot. Baikit jau ir 

paduokit jam ranką. Juk abu slavai esate! Geriau būkit mūsų draugu, pasikviesime Jus į vestuves ir gerai 

pasibūsite. 

KAŠPAREKAS 

 O senojo Bartos mirtis turi nenubausta likti? Su jo žudiku turiu glėbys glėbin pulti? 
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DANILAS 

 Tai jau ne, Kašparekai, senas brolau, prisimink, kad nesu aš kileris ir kad čekų mielųjų niekada 

nešaudau, nes jie mums į Verchoviną pažangą ir  gerovę atneša. Ir paštą čia mums vežioja. 

KAŠPAREKAS 

 O kas tada buvo tas nusikaltėlis, kuris tave lydėjo? 

DANILAS 

 Šito aš pasakyti negaliu, Kašparai mielas, nes tuo būdu išdavystę žiaurią atlikčiau. 

KAŠPAREKAS 

 Ak jau tas jūsų kvailas vietinis vyriškumas. Bejėgis čia likau likimo pirštuose. Na gerai. Gausi 

absoliutų „laisvai“, tik su ta sąlyga, kad tvarkingą darbą vietoj šito šlaistymosi savo tikslu užsibrėši. Ir 

gerą porcijikę vestuvinio maisto sau užsisakau. 

DANILAS 

 Šiaip ar taip vestuves kokiu nors kyšiu turiu paremt. Va mano ranka. Vestuvėse vieta Jums tikrai 

atsiras. Aš savo reikalus susitvarkysiu ir gražiai pagal tradicijas eisiu plaustų plukdyti.  

ANNA 

 Negali, Danilai. Prisimink, ką motina sakė! 

DANILAS 

 Aš jau nusprendžiau! 

ARMONIKIERIUS  dainuoja 

 

  Tai puta laukinė ant vandens baltuoja. 

  Tarp akmenų sukas, šniokščia ir dejuoja. 

  Upė kai atšyla, aistros ją kamuoja, 

  Vakarą miegot jai vienai nesinori. 

   

  Tavo kūną glėbin tuoj Danilas suspaus, 

  Kvapo neatgausi ir prakaitai išpils. 

  O laukinės putos akmenuos slidžiuose 

  Sustingdys jo lūpas bučiniuos saldžiuose. 

 

 Cigaretės „Startas“. O, naujos! Šeštasis paveikslas – vėl karčemoje vyksta. 

 

KAŠPAREKAS 

 Tai, Moše, atnešk greičiau alučio, šiandien buvo man sunki diena. Nugriūva užkliuvęs už 

gulinčio Petro. Bum. A, tai dar kad dabar ant makaulės savo pavargusios griūčiau? Sėda ant stalo ir 

spardo Petrą koja. Ei, kelkis, Škelebėjau, kad kaip kompanionas, alaus brolis, čia man galėtum 

pasitarnaut! 

PETRAS  sunkiai nuo žemės stojasi, pirmą sakinį visgi dar sėdomis taria 

 Mmnheea! Ką – ką?? Sapnavau, kad varlės mane apsupo, ir aina manęs pjaut. Nuspardo kėdę iki 

stalo. Ggerą vakarą pons. Oii, kaip troškina... eičiau vogt, žudyt, galvas traukyt, rankas kapot, akis lupt...  

KAŠPAREKAS  prišoka prie stalo 

 Nagi, Petrai! Kai jau kartu su manim nori tą gardųjį apyninį gurkšnį į gerklę įpilti, tai kalbas apie 

darbą maloningai sau pasilaikyk. Eina aplink stalą prie kėdės. Nors, Petrai, pasakysiu aš tau, kad jau 

apie tave giltinėlė sukasi, ir reikalas jau smirsti ima. Tartum bezdalais nuo tavęs paduotų. 

PETRAS  prisistumia kėdę 

 Bet, pone Kašparekai, aš doras vyras. 
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KAŠPAREKAS  iš nugaros beldžia į stalą 

 Na nežinau nežinau, paštininko žmogžudystė tau nieko nesako? O visgi esi tame iki ausų 

įklimpęs. Kai tik tave matau, Škelebėjau, tai tu vis su dvivamzdžiu užtaisytu. 

PETRAS 

 Na, šitą aš turiu nešiotis. Aš pasiruošęs kojenkštis sutikt. Žinote, mes su Danilu jas kaip reikiant 

iš olos išrūkom ir paskui jas ... klūpom... pif-paf šaudome. Gal kada su mumis norėtumėt kartu eiti, pone 

pulkininke? 

KAŠPAREKAS  nusigandęs 

 Ką tokias šaudote? 

PETRAS 

 Nagi kojenkštis, taigi mes medžiotojai! O vieną kartą, vieną kartą nukoviau ir zafaną! 

KAŠPAREKAS 

 Ką? 

PETRAS 

 Sakau dailų zafaną, su plunksnom, lyg ant jų perlų būtų prisodinta... Tai pilvūzus prisikimšom... 

KAŠPAREKAS 

 Tai šitam reikalui jau galas, Petrai. Danilas su savo senuoju amatu atsisveikino ir eis dabartės pas 

medkirčius samdytis. 

PETRAS  susijaudinęs per stalą iriasi 

 Danilas eis plaustų plukdyt! Tai gražu, ir aš visada norėjau… Jeeeje! Tai eisiu su juo, tai 

pasivėėėėžinsim, tai gyvenimėlis! 

KAŠPAREKAS  užsigavęs 

 Bet tu, Petrai, ir gudruolis. Kodėl, manai, Danilas nebenori daugiau medžiotoju būti? Jis tavęs, 

nusmuktklynio, nori nusikratyti. Čepsi. Tik į Aničką seilę savo medkirtišką varvina ir su jos baba ranka 

rankon eina išvien. Sąmokslauja su žiežulom, mūsų molodiec apgavikas.    

PETRAS 

 Ponas oficierius, jūs man lazankes trinat. 

KAŠPAREKAS  su giliu supratimu 

 Petrai, Petrai, manai, kad aš turiu dėl ko nors blefuotų su tavim, nors vieną priežastį? Šuolis. Tik 

tiesą gryną į makaulę tavo bandau supilti. Sakau tau, kad net, jau kad net... galvoja... kad net į vestuves 

tavęs Danilas jau nepakvies! 

PETRAS  išsigandęs 

 Nu negali šito būti! 

KAŠPAREKAS 

 Taigi matei, drauguži, rupūžė tiesiai tavo svajonėn įšliaužė. Manai, kad šiaip sau? Tik 

įsivaizduok, ką prarasi! Skardos, pilnos bulvių, kiaušinių, lašinių, dešrom ir kumpiais nuklotų, žirniai, 

blindžiai, kopūstai su pupom… 

PETRAS 

 Tas išdavikas su laumėm susimokęs! 

KAŠPAREKAS  tik dabar visą savo kalbą iškloja 

 Tai jau tikrai čia bus įžeidimas akuratnus, a ne, nepakviest tavęs, kaip manai? Palendrica 

suburbuliuos ir ištrykš, kiaušiniai gražiai geltonučiai su baltais aptaisėliais, kumpiu pamušti, o jau  

blindžiai! 

MOZĖ  atneša alų 

 Štai alučiai jums, ponai. Ar man jau iškart eit kitus prileist? 
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PETRAS 

 Man ne, aš ryt ryte anksti kelsiuos. 

MOZĖ 

 Bet aš jau tą alų atnešiau, Petrai. Taigi pats užsakei.  

PETRAS  

 Duok jį Kašparekui, Moze. Meta jam auksinį. Aš užmokėsiu. 

KAŠPAREKAS 

 Na ką gi, Petrai, aš už tave pasiaukosiu. Bet ko gi dabar taip staiga skubi? 

PETRAS 

 Dar noriu pas bačą užeit. O rytoj plaustais plauksiu. Išeina. 

KAŠPAREKAS 

 Čia tai bent dalykai dalykėliai, viskas mums dailiai klostosi. Ojchachacha! Moše, eik, alučio 

pripilk, šiandien malonų sau vakarą pasidarysiu. 

ARMONIKIERIUS  dainuoja 

  Sausą burną išskalausi, 

  iki pusės išsiprausi, 

  smarvės nebebus. 

 

  Nuo medžioklės kakta dega, 

  Juodi pirštai siera trenkia, 

  ugnis neprabus. 

 

  Bet atsargiai pasisaugok, 

  to, kas džiugina tau ūpą, 

reikia tau suprast: 

 

nors nuo visko išsisuksi –  

kulkos, kirvio arba kilpos, 

kelią giltinė suras. 

 

Daiktas dingo. Kaukštelėjimas. Septintas paveikslas, kuriame pasitaisę plėšikai ką tik pasitaisę plaustu 

plaukia. Plaustu! 

 

DANILAS  irkluoja priekyje, kairys būdamas 

 Petrai, netylėk visąlaik. Gerai, kad kartu medį plukdom. Tavim galiu pasitikėt. Bijojau, ką į 

porininkus gausiu. 

PETRAS  irkluoja gale, dešine 

 Su manim tau bijot nereikia, Danilai.  

DANILAS 

 Nebijau. Tik ryte keistokai jaučiausi. 

PETRAS 

 Tai nuo vakarykščių išgertuvių, Danilai. 

DANILAS 

 Nemanau. Anička dėl manęs taip smarkiai, beviltiškai bijojo. Sakė man, kad jei išeisiu, tai 

niekad negrįšiu.  
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PETRAS 

 Nori už tavęs tekėti, ką? 

DANILAS 

 Taigi užtat aš ir čia, kad pinigų nuotakai uždirbčiau.  

PETRAS 

 O į balių ar mane pakviesi? 

DANILAS 

 Tai aišku, mielas brolau! 

PETRAS 

 Meluoji! Man sakė, kad tu mane įskundei ir atsižadėjai. Įžeidei medžiotoją! 

DANILAS 

 Kas tau šitokių dalykų pripasakojo? 

PETRAS 

 Kašparekas, ta valdininkiška persona, kuri visada gina gryną tiesą. 

DANILAS 

 Keistai kalbi, Petrai. Užsieniečiu nori tikėt labiau nei manim, senu draugu?  

PETRAS 

 Susidėjai su laumėm. Prašinėji bobos, kad dukrą duotų. Bača mane dėl jos įspėjo.  

DANILAS 

 Pasilaikyk tas kvailas kalbas, Petrai. Mes kraujo sėbrai, visada tik kartu medžiojom. Mūsų niekas 

neturi išskirti. O dabar – saugokis, plaukiam tiesiai į sūkurį! 

PETRAS 

 Matai? Ten akmuo, ant kurio pernai senis Konradas užsimušė.  

DANILAS 

 Nebijok, praplauksim!  

PETRAS 

 Medžioklis praplauks, o tu ne! irklu nustumia Danilą nuo plausto. Plauk, varle pasipūtus.  

KAŠPAREKAS 

 Galas, Petrai. Savo draugo kojos jau nebeapgrauši. Eisi cypėn sėdėti. 

PETRAS 

 Kokion cypėn, pone Kašparekai? 

KAŠPAREKAS 

 Tu čia ne tam, kad klausinėtum. 

ARMONIKIERIUS  dainuoja 

 

  Tu čia tam, kad cypėj pūtum, hou, 

  mėšle ir baloj sėdėtum, hou. 

  Kai kartuvėsna 

  Keliausi 

  Tai smirdėsi 

  Kaip kaliausė 

  Kaip supuvęs žirnių puodas, hou. 

 

  Kašparas tada šaunuolis, hou, 

  Gražučius vaikus sūpuos jau, hou. 

  Riebų pieną 
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gers tada jie 

iš baltos  

  krūtinės Annos, 

  net čepsės mieli mažiukai, hou. 

 

Dūmų akimirka! Aštuntasis paveikslas – vėl prie Cjubikovų trobos. 

 

KAŠPAREKAS 

 Ajej jejej. Dar tik dvi dienos, kaip aš čia, o jau viskas, dėl ko seilę varvinau, man užantin sukrito. 

Į atsilaisvinusią vietelę Danilo įšoksiu, kaip sakoma – toji neapsakoma gražutė mano žmona taps, o boba 

Jaksinia, virėja išgirtoji, mane šers atsakančiai. Ak, o garsioji tu čekiška galva, skautiškoji, tu darbas 

kruopštusai! Pergalė jau šalia. Anička, aukseli, aū-ū, atidaryk man vartelius. 

ANNA 

 Išeikite, ponas kaprale. Gedžiu. 

KAŠPAREKAS 

 Tik tu jau savo skruostelius prašypsok, boružėle mano raudonoji. Neverk jau nenaudėlių – 

Danilas jau atšalęs, o kaimietis Petras jausmų neturi jokių, jei tik neskaičiuosim jo alkio. Pažvelk į mane, 

į mūsiškį! Sagas munduro jau seniai išsiblizginau! Paimsiu tave į žmonas, o, kokios iškilnios bus mūsų 

vestuvės. 

ANNA  sau 

 Tartum kartą jau būčiau visa tai girdėjusi, viskas atrodo taip panašu ir kartu taip priešinga esmėje 

savojoje. Metafiziškai: Lyg kas būtų iš rojaus obuolio lupenos minkštimą išpjovęs... Kašparekui: 

Negaliu eit laukan, pone Kašparekai, aš per silpna. 

KAŠPAREKAS 

 Tu, Anička, su manim katės ir pelės nežaisk. Danilas jau miręs, o Petro laukia kilpa teisingoji. 

Imk tą, kuris Tau siūlosi, arba pačios senmergystė beviltinga laukia. 

ANNA 

 Duokite man šiek tiek laiko, ponas vachmistre. 

KAŠPAREKAS 

 Na ką gi. Ateisiu rytoj, bet patikėk manim, arba žmonele mano tapsi, arba bendrininke tos 

vandeninio žmogžudystės tave padarysiu. Su Kašpareku niekas juokų nekrečia meilės reikaluose. 

Atsimink šitą, mano lakštingėle.  

Kašparekas išeina. Po to Anička išeina į priebutį.  

ANNA 

 Mamyte, mamyte, padėk man. 

JAKSINIA  lyg užvakar atsiranda 

 Kas yra, dukrele? 

ANNA 

 Mamyte, savo širdį vieninteliam Danilui atidaviau, ir žodį savo noriu išlaikyti. 

JAKSINIA 

 Ir aš saviškį visada tik vieną kartą duodu.  

ANNA 

 Ką darysime, mamyte? Aš nenoriu šitokiam pavidale be Danilos gyventi. Dėl Danilo pas Jus 

atskridau. Dabar atėjo laikas man sugrįžti. 

JAKSINIA 

 Tikrai to nori, Anička? 
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ANNA 

 Noriu grįžti, mamyte. 

JAKSINIA 

 Išpildysiu tavo norą. Buria: 

   

  Te balta vėl balta tampa, 

  o plunksnelė – į plunksnelę. 

  Po sparnais te toliai driekias, 

  vėjas uodegą kedena. 

 

  Lėk, Anička, lakštingėle, 

  saugok teisingą savo širdelę, 

  virš Verchovinos plazdėk. 

  Paukštele Anička, lėk, 

  Paukštele Anička, lėk. 

 

Anna pavirsta lakštingėle.  

ARMONIKIERIUS  į sceną įžengia ir pakiliai, balsu dure pastatytu deklamuoja 

 

  Oj letila lakštučka čerez sad, 

  Čerez sad, 

  Rozpustyla plunksnečku na vesj sad, 

  Hej, na vesj sad. 

 

Malonus pažiūrėti vaizdelis ir – devintas paveikslas, kuriame klaikus finalas karčemoj vyksta. 

Mošė prie bačkos dirba, už lango sėdi lakštingėlė. 

KAŠPAREKAS 

 Tai ko, Moše, prie bačkos vėpsai? Nematai, kad tavo svečias saldžiausiasis marcipaninių 

burkavimų išsekintas atėjo pas tave savo iškilniausiųjų sužieduotuvių atšvęsti? 

MOZĖ  atsisuka prie bačkos ir du puslitrius nešdamas 

 Nevėpsau, broli Kašparekai, o putelę ant alučio Jūsiškio gaminu. Taigi, va ir viskas. Jau nešu. 

Štai, Jūsų alūs, prašom. 

KAŠPAREKAS 

 Tai sėskis, išgersi su manim. 

MOZĖ 

 Nesiteikite įsižeisti, pone nadporučikai, bet šiandien alaus aš negersiu. Nusižengimas man šitaip 

gautųsi, toks jau mano tikėjimas. Sėdasi prie bačkos. 

KAŠPAREKAS  įsižeidęs nuo Mošės nusisuka 

 Kikėjimas tu pats nulėpausis, jei savo šnabeliaus nenori alutyje sumirkyti. Prie Mošės ant kėdės 

sėsdamas ir kojas ant stalo kraudamas taria. Taigi sėskis, tu, papasakosiu, kaip aš su savo broliais 

sakalais per jūrą transokeaniniu laivu į mūsų respubliką plaukiau. Pradeda salti. Kaip albatrusą natūralų 

visam jojo gražume mačiau. Šokteli prie lango. Opa, ... ir vėl iškart veidu atsisuka... aš čia plepu kaip 

Klicperos paukštelis sentimentų savo draskomas ir nematau, kad va už lango balandėlis trapus ant 

šakelės tupi. Greitina savo kalbą. Taigi aš visai pamiršau, kad dar nieko šiandien į savo burną 

nukamuotą neįdėjau. Tiesiog jaučiu, kaip dantis mano nepapenėtas maisto nepriteklium šaknis savąsias 

praranda ir ima pūti. Tiesiai į paukštelį iš revolverio savo iššauna pro langą. Lakštingėlė skausmuose 
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sudejuoja: frkūū-ojoj. Che, pirmu šūviu nudėjau tą žvėrį plunksnuotą. Moše, tik man ten nesečkavok 

miegų alpuliuos ir šliurenimu kojų neužsiiminėk nuobodybėj, bėk laukan ir kepsnelį traškų man iš 

grobio pagamink. 

MOZĖ  sukdamasis įtūpstu prie lango priklaupia    

 Aukštai taikėt, pone nadporučikai. Atbulom atsisuka. Šita vakarienė Jums laimės neatneš. 

KAŠPAREKAS 

 Nežarstyk čia išminties ir per kiemą į virtuvę teikis. 

MOZĖ  giliai ir baisingai įkvepia bei savo nusiminimą išleidžia triukšmingai 

 Kaip panorėsite, broli Kašparekai. Išeina ir išsineša lakštingėlę. 

KAŠPAREKAS 

 Taip, o aš kol kas stiklinėlę išlenksiu. Juk paukštelis mano skrandyje tikrai ištrokš, koks jau 

būčiau žmogus, jei jį palikčiau kentėti?  Ateina Jaksinia.  

JAKSINIA  iš vakarų atplaukia 

 Labą vakarą, Moše. Atnešk man arielkos butelį ir stiklinę.  

MOZĖ  atbėga 

 Jau nešu, Jaksinia. Arielką kaip tik tiesiai iš ledo ištraukiau. Ilgam į ją įsižiūri ir prie jos 

palinksta. Malonu tave matyti, Jaksinia. 

KAŠPAREKAS 

 Ko tu čia stoviniuoji, seni sausuoli ant savo vandeningų kojų? Ką, neturi ko prie plytos veikti? 

Nematai, kad iš alkio vos... šnarpščia... supranti pats, kvėpuoju? 

MOZĖ 

 Atleisk, Jaksinia, aš tuojau pat grįšiu. Išbėga. 

KAŠPAREKAS  artyn Jaksinios pasistumia kėdę ir taip suolą sudaro 

 Tai motin, pasakysiu, kaip man labai malonu. Tai karališkas bus užkandis prie mano vestuvių, 

jau taip ir matau, save ir Aničką kartu, kaip susijungimą civilizacijos prakilnumo ir gamtos natūralumo 

trijų dienų laikotarpyje! Tai bus didinga. Žinote, aš Aničką neįtikėtinai, tiesiog pasauliniu mastu, myliu. 

Aš ją tiesiog suvalgyčiau iš meilės. Nusispjauna. 

MOZĖ  ateina su vakariene 

 Štai prašau, pone Kašparekai. Tai nebuvo balandėlė, bet lakštutė. 

KAŠPAREKAS  prišoka prie lakštingalos 

 Lakštutė, kurapka ar balandėlė, man visiškai vienodai šviečia. Svarbiausia, kad maistan kibti 

galėčiau. 

JAKSINIA 

 Iš kur tu tą lakštingėlę ištraukei, Moše? Puola prie jo. 

MOZĖ 

 Čia pat ją ponas Kašparekas nuo medžio šūviu nuskynė. 

JAKSINIA  Kašparekui, gerokai susijaudinusi 

 Kaip galėjote tai padaryti, žmogžudy jūs! Pašoka. 

KAŠPAREKAS  ima lakštingalą 

 Nagi kas čia dabar. Iš kur čia staiga tiek apgailėjimo. Lakštingala kažkokia smulki prošal skrido, 

tai aš jos atžvilgiu savo tarnybinį pistoletą panaudojau. O daugiau jau man netrukdykite, nes turiu 

pasilinkėti gero apetito, ir kad lėkštėj nė trupinėlio nesimatytų. Valgo prie bačkos.  

JAKSINIA  ant stalo buria 

 

  Vieną kąsnį įsidėk 

  ir skaniai sau pačepsėk. 
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  Iš kur atėjęs paskui jau bėk 

  ir geriau nesistebėk, 

  Kad kai antrą kąsnį ėsi, 

  Nuo pat plikės lig kulnų šeriais apeisi. 

  Paskui jau ištisas dienas tiktai čepsėsi, 

  nuo ryto lig ryto kaip bitė kąsnius rinksi 

  ir nuo vakaro lig vakaro. 

  Bus tau gerai oi gerai, 

  O šnipą tavo iškimštą storai 

  Pasikabinsiu garbei tavo. 

  Žiūrėk, Jaksinia niekam niekad nemelavo. 

 

Kašparekas vieną kąsnį nuryja ir virsta paršiuku. 

JAKSINIA  jau paprastai Mošės atsiprašinėja 

 Atleisk, Moše, aš jį išsivesiu. 

MOZĖ 

 Kur jau jį vesies, Jaksinia. 

JAKSINIA 

 Namo. Dabar jis mano, nupenėsiu ir papjausiu. 

MOZĖ  susigėdęs nusisuka nuo Jaksinios 

 Likite čia abu. Kartu mums bus linksmiau. 

JAKSINIA  iš nugaros Mošės petį glosto 

 Tu su manimi gyventi nori, Moše? Tu manęs nebijai? 

MOZĖ 

 Tu teisingai buri, Jaksinia. Štai Kašpareką pelnytai peniukšliu pavertei. Veltui jis savo puštalietu 

mosavo ir jaunimui ant tyčių kiaules kaišiojo. 

JAKSINIA  sėdasi ir į Moze galva atsiremia 

 Tu išmintingas, Moše. Jei nori, liksiu čia. O kai to paršo galvą atminčiai iškimšiu, kas liks, kelmu 

stebuklingu paversiu į jautieną. Irgi neliksi nuskriaustas, tu saldusis mano kriaukšleli. 

MOZĖ  apkabina ją 

 Tu, Jaksinio, gera moteris. Su tavo menu alkiu nemirsim. Paglosto paršiuką. Tas patenkintas 

sukriuksi ir savo lėkštę laižo. Būsime gera šeima. Veseliją garbingą surengsime. Vestuves tokias, kokių 

čia seniai niekas nematė! 

CHORAS linksmai dainuoja 

 

 Verchovina, o kampeli, 

 Hej kaip pas tave tut mylo. 

 Čėsas čia kaip mūs dainelė, 

 Laisva, šumna ir veselo. 

 

 Oi nėra to krašto, 

 Gero kaip ta Verchovina, 

 Koby mi lyš pohulaty 

 Nors vieną hodiną. 

 

UŽDANGA, PABAIGA. 
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