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1. BEZENČIUKAS IR „NIMFOS“

Apskrities N mieste buvo tiek daug kirpyklų ir laidotuvių biurų, kad
atrodė, jog miesto gyventojai gimsta tik nusiskusti, apsikirpti, vežetaliu
atsigaivinti galvą ir tuojau mirti. O iš tikrųjų N miesto žmonės gimdavo,
skusdavosi ir mirdavo labai retai. N miesto gyvenimas buvo labai ramus.
Pavasario vakarai buvo svaiginantys, purvas mėnesienoje žibėjo lyg
antracitas, ir visas miesto jaunimas buvo taip įsimylėjęs komunalininkų
vietkomo sekretorę, kad tas jai net kliudė rinkti nario mokestį.
Meilės ir mirties klausimai nejaudino Ipolito Matvejevičiaus
Vorobjaninovo, nors šie klausimai buvo jo žinioje nuo devintos iki
septynioliktos valandos kasdien, išskyrus pusvalandžio pietų pertrauką.
Kiekvieną rytą, išgėręs iš matinio, su apvadėliu stiklo savąją karšto pieno
porciją, kurią jam atnešdavo Klavdija Ivanovna, iš apytamsio namuko jis
išeidavo į plačią, keistos pavasario šviesos nužertą draugo Gubernskio
gatvę. Tai buvo maloniausia gatvė, kokią tik galima rasti apskrities mieste.
Kairėje pusėje, už žalsvo banguoto stiklo vitrinos, sidabru švitėjo
„Nimfos“ laidotuvių biuro grabai. Dešinėje, už mažyčių langų su
nubyrėjusiu glaistu, niūriai gulėjo apdulkėję nuobodūs grabdirbio
Bezenčiuko ąžuoliniai grabai. Toliau — „Pjero ir Konstantino kirpimo
salonas“ savo lankytojams siūlė „nagų priežiūrą“ ir „onduliaciją į namus“.
Dar toliau buvo viešbutis ir kirpykla, o už jų didelėje viešbučio aikštėje
stovėjo palšas veršis ir saldžiai laižė surūdijusią, priremtą prie sukrypusių
vartų iškabą:
LAIDOTUVIŲ BIURAS „Maloniai prašome“
Nors laidojimo biurų buvo daugybė, jų klientūra buvo labai maža.
„Maloniai prašome“ bankrutavo dar trejetą metų prieš Ipolito
Matvejevičiaus įsikurdinimą N mieste, o grabdirbys Bezenčiukas baisiai
gėrė ir vieną kartą mėgino net savo geriausią grabą užstatyti lombarde.
N miesto gyventojai mirdavo labai retai, ir Ipolitas Matvejevičius tai
žinojo geriau negu kiti, nes tarnavo metrikacijos biure, kur vadovavo
mirimų ir jungtuvių skyriui.
Stalas, prie kurio dirbo Ipolitas Matvejevičius, buvo panašus į seną
antkapio plokštę. Kairioji jo kertė buvo sunaikinta žiurkių. Rachitiškos jo
kojytės drebėjo slegiamos pasipūtusių, parudavusių bylų, kuriose galima
buvo rasti visas žinias apie N miesto gyventojų kilmę ir genealoginius
medžius, išaugusius nederlingoje apskrities žemėje.
1927 metų balandžio penkioliktą dieną, penktadienį, Matvejevičius,
pabudęs kaip visuomet pusiau aštuntos, tuojau pasibalnojo nosį
senamadišku pensnė su auksiniu lankeliu. Akinių jis nenešiojo. Kartą,
nusprendęs, kad nešioti pensnė nehigieniška, Ipolitas Matvejevičius nuėjo
pas optiką ir nusipirko akinius be rėmelių, su paauksuotom ienelėm.
Akiniai iš karto jam patiko, bet žmona (tai buvo netrukus prieš jos mirtį)
tarė, kad akiniuotas jis labai panašus į Miliukovą, ir Ipolitas Matvejevičius
atidavė akinius kiemsargiui. Kiemsargis, nors ir nebuvo žemažiūris, prie

akinių priprato ir mielai juos nešiojo.
— Bonžur! — pragydo pats sau Ipolitas Matvejevičius, nukardamas kojas
nuo lovos. Iš to „bonžur“ galima buvo spręsti, kad Ipolitas Matvejevičius
puikiausiai nusiteikęs. Jei jis atsikėlęs sakydavo „gut morgen“, buvo aišku,
kad skauda kepenis, kad penkiasdešimt dveji metai — ne juokai ir kad oras
šiandien drėgnas.
Ipolitas Matvejevičius įbruko išdžiuvusias kojas į prieškarines kelnes,
pasirišo jas prie kulkšnių juostelėmis ir apsiavė minkštais trumpaauliais
batais siaurais kvadratiniais galais. Po penkių minučių jis apsivilko
mėnulio spalvos liemenę, nusėtą smulkiomis sidabro žvaigždutėmis, ir
žvilgantį liustrino švarką. Nusibraukęs nuo žilų plaukų nenudžiūvusį po
prausimosi vandenį, Ipolitas Matvejevičius žvėriškai pakrutino ūsus,
neryžtingai palietė šiurkštoką smakrą, perbraukė šepečiu trumpai kirptus
aliuminio spalvos plaukus ir, mandagiai šypsodamasis, pasitiko įeinančią į
kambarį uošvę — Klavdiją Ivanovną.
— Eppole-et, — sududeno uošvė. — Šiandien aš sapnavau blogą sapną.
Žodis „šiandien“ buvo pasakytas prancūzišku prononsu.
Ipolitas Matvejevičius iš aukšto pažvelgė į ją. Jo ūgis siekė šimtą
aštuoniasdešimt penkis centimetrus, ir nuo tokios aukštumos jam buvo
lengva ir patogu žiūrėti į uošvę su tam tikra panieka.
Klavdiją Ivanovna varė toliau:
— Aš mačiau velionę Mari palaidais plaukais ir su auksine juosta.
Nuo griausmingos uošvės kalbos drebėjo sunki ketinė senoviška lempa su
dideliu bumbulu ir apkarstyta stikliniais apdulkėjusiais niekeliais.
— Esu labai susijaudinusi. Bijau, kad ko nors neatsitiktų...
Šie žodžiai buvo pasakyti tokiu tvirtu balsu, jog Ipolito Matvejevičiaus
keturkampiu pakirpti plaukai pasišiaušė į visas puses. Jis suraukė veidą ir
aiškiai tarė:
— Nieko neatsitiks, maman. Už vandenį tamsta jau sumokėjot?
Pasirodo, dar nesumokėta. Kaliošai taip pat nenuplauti. Ipolitas
Matvejevičius nemėgo savo uošvės. Klavdiją Ivanovna buvo kvaila, ir
senyvas jos amžius neteikė vilčių, kad ji kada nors bus protingesnė. Ji
buvo be galo šykšti, ir tik Ipolito Matvejevičiaus skurdas neleido iškeroti
šitai jos aistrai. Jos balsas buvo toks stiprus ir sodrus, kad jai galėjo
pavydėti Ričardas Liūtaširdis, nuo kurio šauksmo, kaip žinoma, pritūpdavo
arkliai. Bet baisiausia, kad Klavdiją Ivanovna mėgo pasakoti sapnus. Ji
sapnuodavo kasnakt. Sapnuodavo merginas su juostomis, arklius,
papuoštus geltonais dragūnų apvadais, arfomis skambinančius
kiemsargius, arkangelus kiemsargių kailiniais, vaikštinėjančius su
tarškynėmis rankose, mezgimo virbalus, pačius sau šokinėjančius po
kambarį ir keliančius skaudų žvangesį. Tuščia senė buvo toji Klavdija
Ivanovna. Be to, dar panosėje jai žėlė ūsai, ir kiekvienas ūsas buvo
panašus į skutimosi šepetuką.
Ipolitas Matvejevičius išėjo iš namų truputį susierzinęs.
Prie apipelėjusios savo įstaigos durų, atsišliejęs į staktą ir ant krūtinės
sunėręs rankas, stovėjo grabdirbys Bezenčiukas. Nuo sistemingų bankrotų,
komercinių rūpesčių ir nuo ilgo svaigalų vartojimo grabdirbio akys buvo
skaisčiai geltonos kaip katino ir negesdamos blykčiojo.
— Sveikas, brangus sveteli! — greit sušuko jis, pamatęs Ipolitą

Matvejevičių. — Labas rytas!
Ipolitas Matvejevičius mandagiai kilstelėjo dėmių išmargintą kastorinę
skrybėlę.
— Kaip gyvuoja jūsų uošvelė... leiskit paklausti?
— Mr-r, mr-r, — neaiškiai atsakė Ipolitas Matvejevičius ir, truktelėjęs
tiesius pečius, nuėjo tolyn.
— Na, duok dieve sveikatėlės... — karčiai tarė Bezenčiukas, — vienų
nuostolių kiek turim, kad jį kur!..
Ir vėl, sunėręs rankas ant krūtinės, prisišliejo prie durų.
Prie „Nimfos“ laidotuvių biuro Ipolitą Matvejevičių vėl truputį sustabdė.
„Nimfos“ savininkai buvo trys. Jie visi kartu nusilenkė Ipolitui
Matvejevičiui ir choru pasiteiravo apie uošvės sveikatą.
— Sveika, sveika! — atsakė Ipolitas Matvejevičius. — Kas gi jai gali būti!
Šiąnakt sapnavo auksinę merginą palaidais plaukais. Tokį reginį matė
sapne!
Trys „nimfai“ žvilgtelėjo vienas į kitą ir balsiai atsiduso.
Visi šie pasikalbėjimai sugaišino Ipolitą Matvejevičių, ir jis,
prasilenkdamas su įprastu punktualumu, atėjo į įstaigą tuomet, kai
laikrodis, kabąs viršum šūkio „Atlikęs savo darbą, negaišdamas išeik!“,
rodė penkias minutes dešimtos.
Dėl aukšto ūgio, o ypač dėl ūsų, įstaigoje Ipolitas Matvejevičius buvo
pramintas Macistu, nors tikrasis Macistas jokių ūsų neturėjo.
Išėmęs iš stalčiaus mėlyno veltinio pagalvėlį, Ipolitas Matvejevičius
padėjo jį ant kėdės, lygiagrečiai su stalo linijomis išlygino ūsus ir atsisėdo
ant pagalvėlio, ūgiu kiek prašokdamas trejetą bendradarbių. Ipolitas
Matvejevičius nebūgštavo dėl hemorojaus: jam gaila buvo pratrinti kelnes,
ir todėl naudojosi mėlynu veltiniu.
Visas tarybinio tarnautojo manipuliacijas droviai stebėjo jauna porelė —
vyras ir mergina. Vyras, apsirengęs gelumbiniu vatiniu, atrodė prislėgtas
tarnybinės atmosferos, alizarino rašalo kvapo, laikrodžio, kuris dažnai ir
sunkiai vaitojo, o ypač griežto plakato: „Atlikęs savo darbą, negaišdamas
išeik!“ Nors vyras su vatiniu dar nebuvo pradėjęs dėstyti savo reikalo, bet
jau norėjo išeiti. Jam atrodė, kad reikalas, dėl kurio atėjo, yra toks menkas,
jog dėl jo neverta varginti tokio žymaus pražilusio piliečio kaip Ipolitas
Matvejevičius. Ipolitas Matvejevičius ir pats suprato, kad to vyro reikalas
menkas, jis gali palaukti, tad, praskleidęs bylą Nr. 2, įsigilino į popierius.
Mergina ilgu švarku, apsiūtu žibančia juoda juostele, kažką pakuždėjo
vyrui ir, rausdama iš gėdos, pradėjo pamažu artintis prie Ipolito
Matvejevičiaus.
— Drauge, — tarė ji, — kur čia...
Vyras su vatiniu linksmai atsiduso ir netikėtai pats sau sušuko:
— Susituokti!
Ipolitas Matvejevičius atsidėjęs pasižiūrėjo į turėklus, už kurių stovėjo
pora.
— Gimė kas? Mirė?
— Susituokti! — pakartojo vyras su vatiniu ir sumišęs apsidairė.
Mergina prunkštelėjo. Reikalas buvo aiškus. Ipolitas Matvejevičius
fokusininko vikrumu griebėsi darbo. Senutės rašysena užrašė į storas
knygas jaunavedžių vardus ir pavardes, griežtai ištardė liudininkus,

kuriuos jaunoji nubėgusi pasikvietė iš kiemo, ilgai ir su meile pūsčiojo
kvadratinius antspaudus ir kilstelėjęs prispaudė juos į apdriskusius pasus.
Paėmęs iš jaunavedžių porą rublių ir davęs kvitą, Ipolitas Matvejevičius
nusišypsojęs tarė:
„Už suteiktą sakramentą“, — ir pakilo visu puikiuoju savo ūgiu, senu
papratimu atstatęs į priekį krūtinę (seniau jis nešiojo korsetą). Platūs
geltoni saulės spinduliai gulė ant jo pečių lyg antpečiai. Jo išvaizda buvo
kiek juokinga, tačiau nepaprastai iškilminga. Įgaubti pensnė stiklai švitėjo
balta prožektorių šviesa. Jaunieji stovėjo lyg ėriukai.
— Jaunieji, — tarė Ipolitas Matvejevičius pakeltu balsu, — leiskite
pasveikinti jus su teisėta moteryste, kaip seniau sakydavo. Labai, labai
malonu matyti tokius jaunus žmones kaip jūs, kurie susitvėrę rankomis
eina siekdami amžinųjų idealų. Labai, labai malonu!
Baigęs šią prakalbą, Ipolitas Matvejevičius paspaudė jaunavedžiams
rankas, atsisėdo ir labai patenkintas savimi ėmėsi toliau skaityti bylą Nr. 2.
Tarnautojai už gretimo stalo kriuktelėjo į rašalines.
Prasidėjo rami tarnybinė diena. Niekas nedrumstė ramybės mirčių ir
santuokų registracijos skyriui. Pro langą buvo matyti, kaip piliečiai,
gūždamiesi nuo pavasario šaltuko, eina į savo namus. Pačiu vidudieniu
pragydo gaidys „Plūgo ir kūjo“ kooperatyve. Niekas dėl to nenustebo.
Paskui pasigirdo metalinis motoro krenkštimas ir kleketavimas. Iš draugo
Gubernskio gatvės išsirito tamsiai violetinių dūmų kamuolys.
Kleketavimas pasmarkėjo. Pro dūmus veikiai pasirodė apskrities
vykdomojo komiteto automobilis „Gos. Nr. 1“ su mažyčiu radiatorium ir
gremėzdišku kėbulu. Pūškuodamas per purvyną, automobilis pervažiavo
skersai Senųjų ponų aikštę ir, siūbuodamas į šonus, dingo bjauriuose
dūmuose. Tarnautojai dar ilgai stovėjo prie lango, komentuodami įvykį ir
spėliodami, ar tik jis neturi ryšio su galimu etatų mažinimu. Po kiek laiko
mediniais šaligatviais atsargiai praėjo meistras Bezenčiukas. Jis ištisas
dienas klaidžiojo po miestą, teiraudamasis, ar kas nenumirė.
Tarnybos diena ėjo į pabaigą. Netolimoje baltai geltonoje varpinėje
smarkiai pradėjo skambėti varpai. Drebėjo langai. Nuo varpinės pakilo
pulkas kuosų, viršum aikštės jos pamitingavo ir nuskrido. Vakaro dangus
stingo viršum ištuštėjusios aikštės.
Ipolitui Matvejevičiui buvo metas namo. Visi, kurie tą dieną turėjo gimti,
gimė ir buvo užrašyti į storas knygas. Visi, kurie norėjo susituokti,
susituokė ir taip pat buvo surašyti į storas knygas. Tik, didžiausiam
grabdirbių liūdesiui, nebuvo nė vienos mirties. Ipolitas Matvejevičius
sudėjo bylas, įkišo į stalčių veltinį pagalvėlį, išpureno šukomis ūsus ir jau
rengėsi išeiti galvodamas apie garuojančią sriubą, bet staiga raštinės durys
atsidarė, ir įvirto grabdirbys Bezenčiukas.
— Sveikas, brangus sveteli! — nusišypsojo Ipolitas Matvejevičius. — Ką
pasakysite?
Nors bjaurus Bezenčiuko snukis ir švietė prieblandoje, bet pasakyti jis
nieko negalėjo.
— Na? — griežtesniu balsu paklausė Ipolitas Matvejevičius.
— „Nimfa“, kad ją kur, — liūdnai tarė grabdirbys. — Ar ji gali patenkinti
pirkėją? Vien lentų kiek reikia grabui...
— Ko? — paklausė Ipolitas Matvejevičius.

— Taigi „Nimfa“!.. Jų trys šeimos gyvena iš vieno biznio. Jų ir medžiaga
ne tokia, ir papuošimai prastesni, ir spurgai reti, kad jį kur. O aš — sena
firma. Įsteigta tūkstantis devyni šimtai septintais metais. Mano grabas —
dailutėlis, retenybė mėgėjams...
— Ką tu čia, iš proto išsikraustei? — kukliai paklausė Ipolitas
Matvejevičius ir nutarė išeiti. — Sukvailiosi dėl tų grabų.
Bezenčiukas mandagiai trūktelėjo duris, praleido Ipolitą Matvejevičių ir
pats nusekė paskui, lyg ir drebėdamas iš nekantrumo.
— Dar kai buvo „Maloniai prašome“, tai tiesa! Prieš jų prašmatnumą nė
viena firma net pačioje Tvėrėje negalėjo atsispirti, kad ją kur! O dabar,
tiesiai pasakysiu, geresnių už mano prekę nėra. Ir neieškokit.
Ipolitas Matvejevičius piktas atsigręžė, rūsčiai nužvelgė Bezenčiuką ir dar
greičiau pradėjo žingsniuoti. Nors tarnyboje šiandien jam neatsitiko jokių
nemalonumų, bet jis pasijuto gana bjauriai.
Visi trys „Nimfos“ savininkai stovėjo prie savo įmonės tomis pat pozomis,
kaip Ipolitas Matvejevičius juos matė rytą. Atrodė, nuo to laiko jie vienas
kitam nepratarė nė žodžio, tačiau jų veiduose buvo justi didelė permaina:
akyse ruseno keistas pasitenkinimas, lyg jie būtų žinoję kažką svarbaus.
Pamatęs savo biznio priešus, Bezenčiukas nuliūdęs mostelėjo ranka,
sustojo ir pakuždėjo Vorobjaninovui:
— Atiduosiu už trisdešimt du rubliukus!
Ipolitas Matvejevičius susiraukė ir pagreitino žingsnius.
— Galima išsimokėtinai... — pridūrė Bezenčiukas.
Trys „Nimfos“ savininkai nieko nekalbėjo. Jie tylėdami sekė paskui
Vorobjaninovą, nuolat kilnodami kepures ir mandagiai lenkdamiesi.
Suerzintas kvailo grabdirbių įkyrumo, Matvejevičius greičiau negu
paprastai užbėgo laipteliais, piktai nusibrūžino nuo batų purvą ir,
jausdamas didžiausio apetito priepuolį, įvirto į prieškambarį. Tuo tarpu iš
kambario išėjo raudonveidis Frolo ir Lavro cerkvės šventikas tėvas
Fiodoras. Pakėlęs dešine ranka sutaną ir nekreipdamas dėmesio į Ipolitą
Matvejevičių, tėvas Fiodoras išdūmė į gatvę.
Tik dabar Ipolitas Matvejevičius pastebėjo neįprastą švarumą, visiškai
kitaip ir netvarkingai sustatytus negausius baldus. Nosį jam tuoj ėmė
kutenti aštrus vaistų kvapas. Kambaryje jį pasitiko kaimynė, agronomo
žmona madam Kuznecova. Ji pradėjo kuždėti ir mosikuoti rankomis.
— Jai blogiau, ji tik dabar atliko išpažintį. Nebelskite batais.
— Aš nebeldžiu, — klusniai tarė Ipolitas Matvejevičius. — Kas atsitiko?
Madam Kuznecova sučiaupė lūpas ir ranka parodė į gretimo kambario
duris:
— Stiprus širdies priepuolis.
Ir, kartodama aiškiai svetimus žodžius, patikusius jai savo reikšmingumu,
pridūrė:
— Yra rimtų komplikacijų, pavojus gyvybei. Šiandien visą dieną aš čia
darbuojuos. Ateinu iš ryto pasiskolinti mėsmalės, žiūriu — durys atdaros,
virtuvėje nieko, šiame kambaryje taip pat nieko. Na, pamaniau: Klavdija
Ivanovna išėjo pirkti miltų velykiniams pyragams. Andai ketino. Miltai
dabar, patys žinot, jeigu nenusipirksi iš anksto...
Madam Kuznecova būtų dar ilgai pasakojusi apie miltus, brangymetį ir
apie tai, kaip ji rado Klavdija Ivanovną gulinčią prie koklių krosnies

visiškai be sąmonės, bet dejonės iš gretimo kambario skaudžiai nuėjo
Ipolitui Matvejevičiui per ausis. Jis greit persižegnojo aptirpusia ranka ir
įėjo į uošvės kambarį.

2. MADAM PETUCHOVOS MIRTIS

Klavdija Ivanovna gulėjo aukštielninka, pakišusi vieną ranką po galva. Ant
jos galvos buvo užmauta ryškios abrikosinės spalvos kepuraitė, buvusi
madinga dar tada, kai damos dėvėjo „šantekler“ ir dar tik mokėsi šokti
argentinietišką tango.
Klavdijos Ivanovnos veidas buvo iškilmingas, tačiau bereikšmis. Akys
žiūrėjo į lubas.
— Klavdija Ivanovna! — šūktelėjo Vorobjaninovas.
Uošvė pradėjo judinti lūpas, bet vietoj įprasto rago gaudimo Ipolitas
Matvejevičius išgirdo vaitojimą, tokį tylų ir graudų vaitojimą, jog vyro
širdis suvirpėjo, ir netikėtai ištryškusi ašara lyg gyvsidabrio lašas nusirito
per veidą.
— Klavdija Ivanovna, — pakartojo Vorobjaninovas, — kas atsitiko?
Bet atsakymo nesulaukė. Senė užmerkė akis ir kiek pavirto šonu.
Į kambarį tyliai įėjo agronomo pati ir išvedė jį už rankos, lyg vaiką, kurį
veda praustis.
— Ji užmigo. Gydytojas liepė jos nevarginti. Klausykit, mielasis, nueikit į
vaistinę. Štai kvitas. Sužinokit, kiek kaštuoja pūslės ledams.
Ipolitas Matvejevičius aklai klausė madam Kuznecovos, jausdamas, kad
šiuos reikaluos ji daugiau išmano.
Iki vaistinės buvo toli. Lyg gimnazistas, suspaudęs rankoje receptą,
Ipolitas Matvejevičius išbėgo į gatvę.
Buvo jau beveik tamsu. Gęstančio saulėlydžio fone stovėjo menkutė
grabdirbio Bezenčiuko figūra; prisiglaudęs prie eglinių vartų, jis valgė
duoną su svogūnais. Čia pat, greta, ir visi trys „nimfai“ laižė šaukštus,
sutūpę aplink grikių košės puodą. Pamatę Ipolitą Matvejevičių, grabdirbiai
išsitiesė lyg kareiviai. Bezenčiukas įsižeidęs gūžtelėjo pečiais ir, tiesdamas
ranką į savo konkurentus, suniurzgė:
— Painiojasi, kad juos kur, po kojų!..
Vidury Senųjų ponų aikštės, prie poeto Žukovskio biusto su iškaltu
cokolyje įrašu: „Poezija — žmogaus šventų svajonių dievas“, vyko gyvas
pokalbis, kuriam progą davė žinia apie sunkią Klavdijos Ivanovnos ligą.
Bendra susirinkusių miestiečių nuomonė buvo ta, jog „visi ten nueisim“ ir
„dievas davė, dievas ir atėmė“.
Barzdaskutys „Pjeras ir Konstantinas“, kuris, beje, mielai atsiliepdavo
pašauktas Andrejum Ivanovičium, ir šį kartą nepraleido progos parodyti
savo žinias iš medicinos, kurias įgijo bevartydamas Maskvos žurnalą
„Ogonioką“.
— Šių dienų mokslas, — kalbėjo Andrejus Ivanovičius, — pasiekė
neįmanomų dalykų. Sakysim, klientui ant smakro iššoko spuogas.

Anksčiau tas spuogas baigdavosi kraujo užkrėtimu, o dabar, žmonės kalba,
— nežinau, ar tai tiesa, ar ne, — Maskvoje kiekvienam klientui duodamas
atskiras sterilizuotas šepetėlis.
Piliečiai giliai atsiduso.
— Čia tu, Andrejau, truputį persūdei...
— Kurgi matyta, kad kiekvienam žmogui būtų atskiras šepetėlis?
Išsigalvok tu man!
Buvęs protinio darbo proletaras, o dabar prekiautojas Prusis netgi
susinervino:
— Atleiskite, Andrejau Ivanovičiau, Maskvoje, paskutinio surašymo
duomenimis, yra daugiau kaip du milijonai gyventojų? Vadinas, reikėtų
dviejų milijonų su viršum šepetėlių. Gana originalu.
Pokalbis darėsi vis karštesnis ir velniaižin kuo būtų baigęsis, jeigu Pylimo
gatvės gale nebūtų pasirodęs Ipolitas Matvejevičius.
— Vėl į vaistinę nubėgo. Vadinas, blogai.
— Mirs senė. Ne be reikalo Bezenčiukas laksto kaip paklaikęs po miestą.
— O ką sako gydytojas?
— Ką ten gydytojas! Argi draudimo kasoje gydytojai? Jie ir sveiką
nugydytų!
„Pjeras ir Konstantinas“, jau seniai troškęs padaryti pranešimą medicinos
tema, baimingai apsidairė ir pasakė:
— Dabar viską daro hemoglobinas.
Tai pasakęs, „Pjeras ir Konstantinas“ nutilo.
Nutilo ir miestelėnai, kiekvienas saviškai vertindamas slaptingąsias
hemoglobino jėgas.
Kai patekėjo mėnulis ir mėtinė jo šviesa nužėrė miniatiūrinį Žukovskio
biustą, ant varinės jo nugaros galėjai aiškiai perskaityti užrašytą kreida
trumpą keiksmažodį.
Pirmą kartą panašus užrašas ant biusto atsirado 1897 metų birželio
penkioliktąją, pirmą naktį po paminklo atidengimo. Ir nors policijos, o
vėliau milicijos pareigūnai ėmėsi visokių priemonių, tas keiksmažodis
būdavo kasdien tvarkingai atnaujinamas.
Mediniuose nameliuose su lauko langinėmis jau šnypštė virtuvai. Buvo
vakarienės metas. Piliečiai nebegaišo daugiau laiko ir išsiskirstė. Papūtė
vėjas.
Tuo tarpu Klavdija Ivanovna merdėjo. Ji čia prašė gerti, čia sakėsi turinti
atsikelti ir eiti parsinešti įduotų pataisyti išeiginių Ipolito Matvejevičiaus
štibletų, čia skundėsi dulkėmis, nuo kurių, anot jos, galima uždusti, čia vėl
prašė įžiebti visas lempas.
Ipolitas Matvejevičius, pavargęs nuo jaudinimosi, vaikščiojo po kambarį. Į
galvą lindo nemalonios ūkiškos mintys. Jis galvojo, kaip reikės savišalpos
kasoje imti avanso, kviestis popą ir atsakinėti į giminių užuojautos laiškus.
Norėdamas truputį išsiblaškyti, Ipolitas Matvejevičius išėjo į prieangį.
Žalioje mėnulio šviesoje stovėjo grabdirbys Bezenčiukas.
— Tai kaip įsakysit, ponas Vorobjaninovai? — paklausė grabdirbys,
spausdamas kepurę prie krūtinės.
— Ką gi, galbūt, — paniuręs atsakė Ipolitas Matvejevičius.
— O „Nimfa“, kad ją kur, argi žmonišką prekę siūlo! — pradėjo jaudintis
Bezenčiukas.

— Eik tu po velnių! Įkyrėjai!
— Aš nieko. Tik noriu sužinoti dėl pozumentų ir glazeto. Kaip padaryti,
kad jį kur? Pirmos rūšies, ekstra? Kaip?
— Be jokių pozumentų ir glazetų. Paprastą medinį grabą. Pušinį. Supranti?
Bezenčiukas pridėjo pirštą prie lupų, duodamas suprasti, kad jam viskas
aišku, apsisuko ir, balansuodamas kepure, bet vis dėlto svirduliuodamas,
nuėjo savo keliu. Tik tuomet Ipolitas Mątvejevičius pastebėjo, kad
grabdirbys girtutėlis.
Širdy Ipolitui Matvejevičiui vėl pasidarė be galo bjauru. Jis negalėjo
įsivaizduoti, kaip reikės grįžti į ištuštėjusį šiukšlėtą butą. Jam atrodė, kad
mirus uošvei išnyks visi tie mažyčiai patogumai ir įpročiai, kuriuos jis taip
sunkiai susikūrė po revoliucijos, pagrobusios iš jo didelius patogumus ir
įpročius.....Vesti? — pagalvojo Ipolitas Mątvejevičius. — Bet ką?
Milicijos viršininko giminaitę Varvarą Stepanovną, Prusio seserį? O gal
pasisamdyti tarnaitę? Kur tau! Nukamuos tampydama po teismus. Be to, ir
brangu...“
Gyvenimas jo akyse staiga pajuodavo. Pasipiktinęs ir nusivylęs visu
pasauliu, jis vėl sugrįžo namo.
Klavdija Ivanovna jau nebekliedėjo. Aukštai gulėdama ant minkštų
pagalvių, ji žiūrėjo į įėjusį Ipolitą Matvejevičių visai protingai ir, kaip jam
atrodė, net rūsčiai.
— Ipolitai, — aiškiai prabilo ji, — sėskitės prie manęs. Aš turiu jums
papasakoti...
Ipolitas Mątvejevičius nepatenkintas atsisėdo, žiūrėdamas į sublogusį
ūsuotą uošvės veidą. Jis bandė šypsotis ir kaip nors uošvę padrąsinti. Bet
šypsena išėjo klaiki, o padrąsinančių žodžių jis nesurado. Iš gerklės
išsprūdo vien keistas mikčiojimas.
— Ipolitai, — pakartojo uošvė, — atsimenat mūsų svetainės komplektą?
— Kokį? — paklausė Ipolitas Mątvejevičius taip mandagiai, kaip
klausiama tik ligonių.
— Tą... Apmuštą anglišku kartūnu...
— Ak, mano namuose?
— Taip, Stargorode...
— Atsimenu, labai gerai atsimenu... Sofa, dvylika kėdžių ir apskritas
šešiomis kojomis staliukas. Tai buvo puikūs Gambso darbo baldai... O
kodėl tamsta juos atsiminei?
Bet Klavdija Ivanovna negalėjo atsakyti. Jos veidas pažaliavo. Ipolitui
Matvejevičiui kažkodėl užėmė kvapą. Jis aiškiai atsiminė savo vilos
svetainę, simetriškai sustatytus riešutmedžio baldus su lenktomis kojomis,
išblizgintas vaškuotas grindis, senovišką rudą rojalį ir juodus ovalinius
rėmus su kilmingų giminių fotografijomis ant sienų.
Klavdija Ivanovna mediniu, abejingu balsu tarė:
— Į vieną kėdę aš įsiuvau savo briliantus. Ipolitas1 Matvejevičius
skersomis pažvelgė į senę.
— Kokius briliantus? — paklausė jis negalvodamas ir susigriebęs pridūrė:
— Argi jų nekonfiskavo kratos metu?
— Aš įsiuvau briliantus į kėdės sėdynę, — atkakliai pakartojo senė.
Ipolitas Matvejevičius pašoko ir, pažiūrėjęs į žibalinės lempos apšviestą
suakmenėjusį Klavdijos Ivanovnos veidą, suprato, kad ji nekliedi.

— Savo briliantus! — sušuko jis, išsigandęs savo balso stiprumo. — Į
kėdę! Kas jums taip patarė? Kodėl jų neatidavėt man?
— Kaip galėjau duoti jums briliantus, jeigu jūs paleidot vėjais visą mano
dukters dvarą? — ramiai ir piktai atkirto senė.
Ipolitas Matvejevičius atsisėdo ir vėl greitai pakilo. Jo širdis triukšmingai
varinėjo kraujo sroves po visą kūną. Galvoje pradėjo ūžti.
— Bet tamsta juos išėmei iš ten? Jie čia? Senė papurtė galvą.
— Aš nesuspėjau. Juk atsimenat, kaip greitai ir netikėtai turėjome bėgti.
Jie liko kėdėje, stovėjusioje tarp terakotinės lempos ir židinio.
— Tai beprotystė! Tamsta visai panaši į savo dukterį! — sušuko Ipolitas
Matvejevičius visu balsu.
Ir jau nesivaržydamas, kad stovi prieš mirštančią, su trenksmu stumtelėjo
kėdę ir ėmė bėgioti po kambarį. Senė vis taip pat abejingai sekė jo
veiksmus.
— Bet gal tamsta dar atsimeni, kur dabar yra tos kėdės? O gal tamsta
manai, kad jos ramiausiai stovi mano namų svetainėje ir laukia, kol tamsta
ateisi pasiimti savo brangenybių?
Senė nieko neatsakė.
Metrikacijos biuro reikalų vedėjui iš pykčio nusprūdo pensnė ir, žybtelėję
prie kelių aukso lankeliu, nukrito ant grindų.
— Kaip? Kišti į kėdę septyniasdešimties tūkstančių vertės briliantus, o
kėdėje nežinia kas sėdi!..
Klavdija Ivanovna staiga klaikiai suvaitojo ir visu kūnu trūktelėjo prie
lovos krašto. Jos ranka, padariusi puslankį, stengėsi dar nusitverti Ipolito
Matvejevičiaus, bet tuoj vėl nukrito ant dygsniuotos violetinės antklodės.
Ipolitas Matvejevičius, spiegdamas iš baimės, nubėgo pas kaimynę.
— Rodos, miršta!
Agronomo pati rimtai persižegnojo ir, neslėpdama smalsumo, drauge su
vyru, barzdotu agronomu, nubėgo į Ipolito Matvejevičiaus namus. O
Vorobjaninovas pritrenktas nudūlino į miesto sodą.
Ir kol agronomas su pačia ir tarnaite plušėjo mirusios kambaryje, Ipolitas
Matvejevičius klajojo sode, kliūdamas už suolų ir sustingusias iš ankstyvos
pavasariškos meilės poreles palaikydamas krūmais.
Ipolito Matvejevičiaus galvoje velniaižin kas darėsi. Aidėjo čigonų chorai,
krūtiningų damų orkestrai be paliovos grojo „tango amapa“, akyse
šmėkščiojo Maskvos žiema ir stambus juodas žirgas, su panieka
prunkščiąs ant praeivių. Daug ką atsiminė Ipolitas Matvejevičius: ir
oranžines nepaprastai brangias apatines kelnes, ir tarnų ištikimybę, ir
galimą kelionę į Kanus.
Ipolitas Matvejevičius pradėjo lėčiau žingsniuoti ir staiga suklupo
užkliuvęs už grabdirbio Bezenčiuko. Meistras su kailiniais miegojo
išsitiesęs skersai takelio. Pajudintas jis atsigaivaliojo, nusičiaudėjo ir
guviai atsistojo.
— Prašom nesirūpinti, ponas Vorobjaninovai, — tarė jis karštai, lyg
tęsdamas andai pradėtą pokalbį. — Grabas reikalauja darbo.
— Mirė Klavdija Ivanovna, — pranešė Ipolitas Matvejevičius.
— Na, duok dieve jai dangaus karalystę, — pritarė Bėzenčiukas. —
Vadinasi, iškeliavo į aną pasaulį senutė. Senutės visuomet iškeliauja. Arba
dievui vėlę atiduoda, nelygu kokia senutė. Jūsiškė, pavyzdžiui, menko

kūno, vadinas, — iškeliavo... O, pavyzdžiui, kuri stambesnė ir liesesnė —
ta, vadinasi, dievui vėlę atiduoda...
— Tai kaip čia? Kas taip sako?
— Mes taip sakome... Meistrai... Štai jūs, pavyzdžiui, stambus vyras,
augalotas, nors ir liesas. Jūs, sakysim, jeigu, neduok dieve, mirsite, tai —
„dėžutę gavote“... O jeigu prekybos žmogus, buvęs pirklių gildijos narys,
mirs, tai, vadinas, — „teikėsi numirti“. O jei kuris mažesnio laipsnio,
pavyzdžiui, kiemsargis arba kaimietis, apie tą sakoma: kojas pakratė... Bet
kai miršta šio pasaulio galiūnai, traukinių konduktoriai ar koks viršininkas,
tai, vadinas, — „ąžuolą nuvertė“...
Sukrėstas šios keistos mirčių klasifikacijos, Ipolitas Matvejevičius
paklausė:
— Na, o kai tu mirsi, ką apie tave grabdirbiai pasakys?
— Aš žmogus mažutis. Pasakys — „nukeipo Bezenčiukas“... O daugiau
nieko.
Ir rūsčiai pridūrė:
— Man „ąžuolą nuversti“ ar „dėžutę gauti“ — neįmanoma: mano
kompleksija smulki... O kaip dėl grabo, ponas Vorobjaninovai? Argi be
pozumentų ir glazeto?
Bet Ipolitas Matvejevičius, vėl pasinėręs auksinėse savo svajonėse ir nieko
neatsakęs, nuėjo. Bezenčiukas nusekė paskui jį, kažką skaičiuodamas
pirštais ir iš įpratimo niurnėdamas.
Mėnulis seniai pasislėpė. Buvo šalta kaip žiemą. Balas vėl aptraukė trapūs
ruplėti ledokšniai. Draugo Gubernskio gatvėje vėjas daužė iškabas.
Braškėdami lyg nuleidžiama užuolaida, iš Senųjų ponų aikštės išdardėjo
ugniagesių vežimai, traukiami sulysusių arklių.
Nukorę nuo platformos kiltines kojas, ugniagesiai, mosuodami
šalmuotomis galvomis, klaikiais balsais užtraukė:
Šlovė mūsų brandmeisteriui,
Šlovė mūsų brangiam draugui Nasosovui!..
— Matyt, brandmeisterio sūnaus Kolkos vestuvėse įkaušo... — abejingai
tarė Bezenčiukas ir pasikasė užanty. — Tai norite be glazeto ir kitų
pagražinimų?
Kaip tik dabar Ipolitas Matvejevičius buvo jau viską nusprendęs:
„Važiuosiu, — tarė sau jis, — ir rasiu. O vėliau pažiūrėsim“. Jo
briliantinėse svajonėse net mirusi uošvė atrodė meilesnė. Jis atsigręžė į
Bezenčiuką ir riktelėjo:
— Na, trauk tave velniai! Daryk su glazetu! Su pozumentais!

3. NUODĖMINGOJO VEIDRODIS

Išklausęs mirštančios Klavdijos Ivanovnos išpažinties, Floro ir Lavro
cerkvės šventikas, tėvas Fiodoras Vostrikovas, išėjo iš Vorobjaninovo
namų nepaprastai susijaudinęs ir visą kelią iki savo buto išsiblaškęs dairėsi
į šonus, keistai šypsodamasis. Netoli namų popas taip ištižo nuo savo

išsiblaškymo, jog tik per stebuklą nepakliuvo po apskrities vykdomojo
komiteto automobiliu „Gos. Nr. 1“. Išbridęs iš violetinių dūmų, kuriuos
paleido toji pragaro mašina, tėvas Vostrikovas visai pakvaišo ir,
nepaisydamas savo garbingo luomo bei amžiaus, net pasišokinėdamas
leidosi bėgti.
Popienė Katerina Aleksandrovna dengė vakarienei stalą. Tėvas Fiodoras
laisvomis nuo naktinių pamaldų dienomis mėgo anksti vakarieniauti.
Tačiau šį kartą, nusiėmęs skrybėlę ir nusivilkęs šiltą, vata pamuštą sutaną,
tėvelis vikriai įlėkė į miegamąjį ir, didžiai stebintis pačiai, užsidaręs ten
pradėjo dusliu balsu giedoti „Nevertas esmi...“
Popienė klestelėjo ant kėdės ir baimingai sušnibždėjo:
— Vėl naujovė...
Audringa tėvo Fiodoro siela nežinojo ramybės. Niekuomet ji neturėjo
ramybės... nei tuomet, kai jis buvo dvasinės mokyklos auklėtinis Fedia, nei
kada jau buvo ūsuotas seminaristas Fiodoras Ivanyčius. Perėjęs iš
seminarijos į universitetą ir pasimokęs trejetą metų teisės fakultete, 1915
metais Vostrikovas, pabūgęs galimos mobilizacijos, vėl grįžo į dvasininkų
luomą. Pirmiausia buvo pateptas diakonu, o paskui įšvęstas popu ir
paskirtas į apskrities N miestą. Ir visuomet, visuose dvasiškos ir civilinės
karjeros etapuose, tėvas Fiodoras buvo lengvo pelno ieškotojas.
Svajojo tėvas Fiodoras apie nuosavą žvakių fabrikėlį. Tėvas Fiodoras
baisiai kankindavosi, kai jam vaidendavosi didžiuliai fabriko būgnai,
vyniojantys žvakių dagčius, ir jis susigalvodavo įvairiausių projektų, kurių
įgyvendinimas turėjo jam suteikti pakankamai lėšų pirkti seniai
nusižiūrėtam Samaroje fabrikėliui.
Tokios idėjos tėvo Fiodoro smegenis apšviesdavo staiga, ir jis tučtuojau
griebdavosi darbo. Tėvas Fiodoras bandė virti skalbiamą muilą, privirė jo
keliolika pūdų, tačiau gaminys, nors ir surijęs begales riebalų, menkai
putojo ir kaštavo triskart brangiau negu „Plūgo ir kūjo“ gamintas muilas.
Vėliau, sukrautas priemenėje, muilas ilgai drėko ir tižo, o Katerina
Aleksandrovna, eidama pro jį, net apsiverkdavo. O dar vėliau tą muilą teko
išversti į pamazgų duobę.
Paskaitęs kažkuriame gyvulininkystės žurnale, kad triušių mėsa ne
blogesnė už vištieną ir kad triušiai, gausiai veisdamiesi, gali duoti
rūpestingam šeimininkui didelį pelną, tėvas Fiodoras negaišdamas įsigijo
pustuzinį šių gyvulėlių porų, ir jau po dviejų mėnesių šuo Nerka,
išsigandęs daugybės ilgaausių padarų, užplūdusių kiemą ir namus, nežinia
kur pabėgo. Prakeikti N miesto gyventojai pasirodė užkietėję
konservatoriai ir lyg susitarę nenupirko iš Vostrikovo nė vieno triušio.
Tuomet tėvas Fiodoras, pasitaręs su pačia, nusprendė į savo meniu įtraukti
triušieną, kuri esanti dar skanesnė už vištieną. Iš triušienos darė kepsnius,
muštinius, maltinius, Požarskio kotletus; triušius virė sriubai, duodavo
vakarienei kaip šaltą patiekalą ir vartojo įdarui. Bet iš to nieko neišėjo.
Tėvas Fiodoras paskaičiavo, kad valgant vien tik triušieną, šeimyna gali
per mėnesį suvalgyti ne daugiau kaip keturiasdešimt gyvulėlių, o
mėnesinis jų veislės prieauglis siekia devyniasdešimt galvų, be to, šis
skaičius kas mėnuo didės geometrine progresija.
Pagaliau Vostrikovai nutarė namie įtaisyti valgyklėlę. Tėvas Fiodoras visą
vakarą rašė cheminiu pieštuku kruopščiai sukarpyto languoto popieriaus

lapeliuose skelbimus apie skanius šeimyninius pietus, taisomus tik su
šviežiu sviestu. Skelbimai prasidėjo žodžiais: „Pigu ir skanu“. Popienė
emaliuotoje lėkštėje padarė miltinių klijų, ir tėvas Fiodoras vėlai vakare
priklijavo skelbimus prie visų telegrafo stulpų ir šalia tarybinių įstaigų.
Naujas biznis turėjo didelį pasisekimą. Jau pirmą dieną atėjo septyni
žmonės, tarp jų karinio komisariato raštvedys Bendinas ir komunalinio
poskyrio vedėjas Kozlovas, kurio rūpesčiu neseniai buvo nugriautas
vienintelis mieste senovės paminklas — Jelizavetos laikų Triumfo arka,
trukdanti gatvės judėjimui. Visiems pietūs labai patiko. Rytojaus dieną
atėjo jau keturiolika valgytojų. Nespėjo dirti triušiams kailiukų. Visą
savaitę biznis puikiausiai vyko, ir tėvas Fiodoras jau ėmė galvoti apie
nedidelės kailių dirbtuvėlės atidarymą, bet ūmai atsitiko baisi nelaimė.
Kooperatyvas „Plūgas ir kūjis“, kuris dėl revizijos buvo porą savaičių
užsidaręs, vieną dieną atidarė savo duris, ir krautuvės tarnautojai suplušę,
stenėdami išritino į kiemą, greta tėvo Fiodoro kiemo, supuvusių kopūstų
statinę ir išvertė juos į tą pačią pamazgų duobę, kur anksčiau tėvas
Fiodoras buvo sukrėtęs nevykusį savo muilą. Suvilioti pikantiško kvapo,
Vostrikovo triušiai apspito duobę, ir jau kitą rytą švelnūs graužikai pradėjo
dvėsti. Triušių maras truko tik tris valandas, bet paguldė du šimtus
keturiasdešimt veislinių triušių ir visą jų nesuskaitomą prieauglį.
Priblokštas tėvas Fiodoras nutilo porai mėnesių ir atsigavo tik dabar, grįžęs
iš Vorobjaninovo namų ir užsidaręs, didžiai stebintis pačiai, miegamajame.
Iš visko buvo aišku, kad tėvas Fiodoras užsidegė nauja idėja.
Katerina Aleksandrovna sulenkto piršto krumpleliu pasibeldė į miegamojo
duris. Atsakymo ji nesulaukė, tik giesmė nuskambėjo garsiau. Po
valandėlės durys prasivėrė, ir pro plyšį išlindo įraudęs kaip mergaitės tėvo
Fiodoro veidas.
— Duok man greičiau žirkles, motin, — pasakė tėvas Fiodoras.
— O kaip dėl vakarienės?
— Gerai. Paskui.
Tėvas Fiodoras griebė žirkles, vėl užsidarė ir priėjo prie sieninio
veidrodžio apdraskytais juodais rėmais.
Greta veidrodžio kabojo senas liaudies dailininko paveikslėlis
„Nuodėmingojo veidrodis“, atspaustas nuo varinės lentos ir gražiai
nuspalvintas ranka. Ypač tėvą Fiodorą nuramino „Nuodėmingojo
veidrodis“ po triušių maro. Paveikslėlyje aiškiai buvo pavaizduota
žemiškojo gyvenimo netvarumas. Viršutinėje kūrinio dalyje buvo keturi
vaizdeliai su parašais, išvedžiotais vingriu senovės slavų raštu, reikšmingi
ir raminantys sielą: „Semas meldžiasi, Chamas kviečius sėja, Jafetas valdo.
Visų jų valdovė — Mirtis“. Mirtis buvo su dalgiu, smėlio laikrodžiu ir su
sparnais. Sakytum ji buvo padaryta iš protezų ir ortopedinių dalių ir,
plačiai išsižergusi, stovėjo ant nederlingos kalvotos žemės. Visa jos
povyza aiškiai rodė, jog nepasisekimas su triušiais — žemiška tuštybė.
Šiuo metu tėvui Fiodorui labiausiai patiko vaizdelis „Jafetas valdo“. Storas
turtingas senis su barzda sėdėjo mažoje salėje soste.
Tėvas Fiodoras nusišypsojo ir, atidžiai žiūrėdamas į save veidrodyje,
pradėjo kirpti sau patriarchališką barzdą. Plaukai krito ant grindų, žirklės
girgždėjo, ir po penkių minučių tėvas Fiodoras įsitikino nesugebėsiąs
nusikirpti barzdos. Dabar ji buvo nusvirusi į vieną šoną, atrodė nepadoriai

ir net įtartinai.
Dar valandėlę pasikankinęs prie veidrodžio, tėvas Fiodoras įsiuto,
pasišaukė žmoną ir, duodamas jai žirkles, piktai tarė:
— Padėk man nors tu, motinėle. Niekaip negaliu su tais gaurais susidoroti.
Nustebusi popienė net rankomis skėstelėjo.
— Ką tu padarei? — pagaliau ji prabilo.
— Nieko nepadariau. Kerpuosi. Padėk, susimildama. Va čionai lyg į šoną
nuėjo...
— Viešpatie, — ištarė popienė, keldama rankas prie tėvelio garbanų, —
nejaugi, Fedenka, tu pas pravoslavijos atnaujintojus ketini pereiti?
Tėvas Fiodoras nepaprastai apsidžiaugė taip pakrypus kalbai.
— O kodėl, motin, man nepereiti pas atnaujintojus? Argi jie ne žmonės?
— Žmonės... aišku, žmonės, — pritarė įnirtusi popienė, — po iliuzionus
vaikščioja, alimentus moka...
— Na, ir aš po iliuzionus vaikščiosiu.
— Vaikščiok, jei nori.
— Ir vaikščiosiu. <
— Prisivaikščiosi. Verčiau tu į veidrodį pasižiūrėtum. Ir iš tikrųjų į tėvą
Fiodorą iš veidrodžio pažvelgė gyva juodaakė fizionomija su nedidele
apipešiota barzdele ir negražiais ilgais ūsais.
Fiodoras apkarpė ir šiek tiek sulygino ūsus.
Netrukus popienė dar labiau išsižiojo. Tėvas Fiodoras pareiškė tuojau pat,
dar šįvakar, išvažiuojąs su reikalais ir paprašė Kateriną Aleksandrovną
nubėgti pas broliuką kepėją paskolinti iš jo savaitei apsiaustą su ėrenų
apykakle ir rudą kepurę.
— Niekur neisiu! — pareiškė popienė ir pravirko. Kokį pusvalandį tėvas
Fiodoras vaikštinėjo po kambarį ir, gąsdindamas pasikeitusiu veidu pačią,
malė visokius niekus. Popienė tik viena suprato: tėvas Fiodoras, šimtai
žino, kuriems galams nusikirpo ir nori su kvaila kepure kažkur pasprukti, o
ją pamesti.
— Nepamesiu tavęs, — tvirtino tėvas Fiodoras, — nebijok, nepamesiu...
Po savaitės grįšiu. Juk gali žmogus turėti reikalų. Gali ar negali?
— Negali, — atkirto popienė.
Tėvui Fiodorui, kuris buvo toks romus savo artimui, teko net kumščiu
trinktelėti į stalą. Nors trankėsi jis nestipriai ir neįgudusiai, nes niekad to
nedarydavo, popienė vis dėlto išsigando ir, užsigobusi skarelę, tučtuojau
išbėgo pas brolį paskolinti drabužių.
Pasilikęs vienas, tėvas Fiodoras valandėlę pasvarstė, tarė: „Moterims taip
pat sunku“ ir iš po lovos išsitraukė skarda apkaltą skrynelę. Tokiomis
skrynelėmis daugiausia naudojasi raudonarmiečiai. Paprastai jos
apklijuotos dryžuotais tapetais, ant kurių gali pamatyti draugo Budiono
portretą arba papirosų „Pliažas“ dėžutės paveiksliuką su trimis
gražuolėmis, gulinčiomis žvirgžduotame Batumio pajūryje. Vostrikovų
skrynelė taip pat buvo apklijuota nuotraukomis, bet ten nebuvo nei
Budiono, nei Batumio gražuolių. Visą skrynelės vidų popienė buvo
išklojusi iškirptais iš žurnalo „1914 metų karo metraštis“ paveikslėliais.
Čia buvo ir „Peremyšlio paėmimas“ ir „Šiltų drabužių įteikimas
kareiviams“. Visko ten buvo.
Išdėliojęs iš skrynelės ant grindų knygas — „Rusų maldininko“ 1903 m.

komplektą, baisiai storą „Sentikių atskalos istoriją“ ir brošiūrėlę „Rusas
Italijoje“, kurios viršelyje buvo pavaizduotas rūkstąs Vezuvijus, — tėvas
Fiodoras įkišo ranką į skrynelės dugną ir ištraukė seną, nuskurusį pačios
gaubtuvą. Užsimerkęs nuo naftalino kvapo, kuris staiga trenkė iš
skrynelės, tėvas Fiodoras perplėšė nėrinius ir apvadus ir ištraukė sunkią
drobinę dešrą. Dešroje buvo dvidešimt auksinių dešimtukų — visa, kas
buvo likę Vostrikovui iš daugybės nepavykusių biznių.
Įprastu rankų judesiu jis pakėlė sutanos skverną ir įsidėjo dešrą į dryžuotų
kelnių kišenę. Paskui priėjo prie komodos ir išsitraukė iš saldainių dėžutės
penkiasdešimt trirublinių ir penkrublinių. Skrynelėje paliko tik dvidešimt
rublių.
— Šeimyniškiems reikalams pakaks, — nusprendė Vostrikovas.

4. TOLIMŲJŲ KELIONIŲ MŪZA

Valandą prieš vakarinio pašto traukinio atėjimą tėvas Fiodoras, apsivilkęs
trumpučiu, vos vos žemiau kelių apsiaustu ir su pintine rankoje, stovėjo
eilėje prie kasos ir bailiai žvilgčiojo į duris. Jis bijojo, kad žmona gali
nepaklausyti jo pamokymų ir atbėgti į stotį jo palydėti, ir tada kioskininkas
Prusis, prie bufeto vaišinąs alum finansų agentą, tuojau jį pažintų. Tėvas
Fiodoras nustebęs ir susigėdęs žiūrėjo į savo nešventas, dryžuotas kelnes.
Keleiviai lipo į neplackartinį traukinį kaip visuomet su dideliu triukšmu.
Sulinkę po didžiulių maišų našta, jie bėgiojo nuo vieno traukinio galo į
kitą ir atgal. Tėvas Fiodoras kaip paklaikęs lakstė drauge su kitais. Jis, kaip
ir visi, stengdamasis įsiteikti kalbino palydovus, taip pat, kaip ir visi,
bijojo, kad kasininkas jam davė „neteisingą“ bilietą, ir tik įlipęs pagaliau į
vagoną, nusiramino, net pralinksmėjo.
Garvežys skardžiai sušvilpė, ir traukinys pajudėjo veždamas tėvą Fiodorą į
nežinomus tolius, slaptais, bet, matyt, pelningais reikalais.
Įdomus dalykas toji iškeliavimo zona. Paprasčiausias pilietis, pakliuvęs į
ją, jaučia kažkokį tempą ir pasidaro keleivis, krovinių gavėjas arba
paprastas traukinio zuikis, dėl kurio turi daug nemalonumų konduktorių
brigados ir peronų kontrolieriai.
Nuo to laiko, kai pilietis įžengia į iškeliavimo zoną, kurią jis diletantiškai
vadina stotimi, jo gyvenimas staigiai pasikeičia. Tuojau prie jo pribėga
koks nors Jermakas Timofejevičius su balta prijuoste ir žibančiu skardiniu
numeriu ant krūtinės ir mandagiai pačiumpa bagažą. Nuo tos minutės
pilietis netenka savarankiškumo. Jis jau keleivis ir pradeda vykdyti
keleivio pareigas. Šios pareigos labai sudėtingos, bet malonios.
Keleivis labai daug valgo. Paprasti mirtingieji naktimis nevalgo, bet
keleivis valgo ir naktį. Jis valgo keptą viščiuką, kuris šiaip jam per
brangus, kenksmingus skrandžiui virtus kiaušinius ir alyvuoges. Traukinys
bilda per bėgių sandūras, lentynose barška arbatiniai ir šokinėja į
laikraščius suvynioti viščiukai, jau be kojyčių, kurias keleiviai spėjo
sušveisti.

Bet keleiviai to nepastebi. Jie pasakoja anekdotus. Reguliariai, kas trys
minutės, visas vagonas plyšta juokais. Po to įsiviešpatauja tyla, ir
aksominis balsas pateikia šitokį anekdotą:
— Miršta senas žydas. Prie jo stovi žmona, vaikai. „Ar Monė čia?“ —
žydas vos vos išstenėjo. — „Čia“. — „O teta Brana atėjo?“ — „Atėjo“. —
„O kur bobutė? Aš jos nematau“. — „Štai ji stovi“. — „O Isakas?“ —
„Įsakas čia pat“. — „O vaikai?“ — „Štai visi vaikai“. — „Kas gi krautuvėj
pasiliko?!“
Tuojau pradeda žvangėti arbatiniai, ant viršutinių suolų skraido kepti
viščiukai, palydimi griausmingo juoko. Tačiau keleiviai to nepastebi.
Kiekvienas širdyje turi puikų anekdotą, kuris spurdėdamas laukia savo
eilės. Naujasis pasakotojas, kumščiuodamas alkūnėmis kaimynus ir
maldaujamai šaukdamas: „Na, o man kartą pasakojo...“ — vargais negalais
užkariauja kitų dėmesį ir pradeda:
— Vienas žydas pareina namo ir gulasi šalia savo žmonos. Staiga jis
išgirsta — po lova kažkas krebžda.
Žydas pakiša palovėn ranką ir klausia: „Tai tu, Džekai?“ O Džekas palaižo
jam ranką ir atsako: „Tai aš“.
Keleiviai miršta iš juoko, tamsi naktis paslepia laukus, iš garvežio kamino
skrenda lakios žiežirbos, ir ploni semaforai su šviečiančiais žaliais akiniais
lekia pro šalį, žiūrėdami iš viršaus į traukinį.
Įdomus daiktas toji iškeliavimo zona! Į visus šalies kraštus rieda ilgi
sunkūs traukiniai. Visur atviras kėlias. Visur dega žali žiburiai: kelias
laisvas. Šiaurės ekspresas neria į Murmanską. Sulinkęs ir susikūprinęs ties
iešmu, iš Kursko stoties išsiveržia „Pirmasis-K“, skindamasis kelią į
Tiflisą. Tolimųjų Rytų greitasis aplenkia Baikalą, visu greitumu artėdamas
prie Ramiojo vandenyno.
Tolimųjų kelionių mūza vilioja žmogų. Jau išrovė ji tėvą Fiodorą iš ramios
apskrities miestelio aplinkos ir nubloškė į kažkokią guberniją. Jau ir buvęs
bajorų vadovas, o dabar metrikacijos biuro reikalų vedėjas Ipolitas
Matvejevičius Vorobjaninovas, sujaudintas nepaprastų įvykių, velniaižin
ką sugalvojo.
Blaškosi žmonės po visą šalį. Vienas už dešimties tūkstančių kilometrų
nuo savo tarnybos vietos randa sau skaisčią sužadėtinę. Kitas, brangenybių
ieškodamas, meta pašto telegrafo tarnybą ir lyg mokinys bėga į Aldaną. O
trečias taip ir sėdi namie, meiliai glostydamas pritvinkusią išvaržą ir
skaitydamas grafo Saliaso raštus, pirktus vietoj rublio už penkias kapeikas.
Kitą dieną po laidotuvių, kurias tvarkyti mielai ėmėsi grabdirbys
Bezenčiukas, Ipolitas Matvejevičius nuėjo į darbą ir, vykdydamas
pareigas, savo ranka užregistravo mirusią Klavdiją Ivanovną Petuchovą,
penkiasdešimt devynerių metų, namų šeimininkę, nepartinę, gyvenusią
apskrities N mieste ir kilusią iš Stargorodo gubernijos bajorų. Po to
Ipolitas Matvejevičius paprašė porai savaičių teisėtų atostogų, gavo
keturiasdešimt vieną rublį algos ir, atsisveikinęs su bendradarbiais, išėjo
namo. Pakeliui užsuko į vaistinę.
Provizorius Leopoldas Grigorjevičius, kurį namiškiai ir draugai vadino
Liepa, stovėjo už raudono lakuoto stalo tarp įvairių matinių stiklainėlių su
nuodais ir susinervinęs rodė brandmeisterio svainei „Ango“ kremą nuo
nudegimo ir šlakų, padarantį odą ypatingai baltą. Tačiau brandmeisterio

svainė reikalavo: „Aukso spalvos.Rašei pudros, suteikiančios kūnui lygią
ir švelnią nudegimo spalvą“. Bet vaistinėje buvo tik „Ango“ kremas nuo
nudegimo, ir tokių priešingų kosmetikos produktų kova truko bent pusę
valandos. Liepa vis dėlto nugalėjo klientę, pardavęs jai pieštuką lūpoms ir
blakių šutintuvą, padirbtą virtuvo principu, bet panašų į piltuvėlį.
— Ko tamsta pageidaujate?
— Ko nors plaukams...
— Auginti, išnaikinti, dažyti?
— Ką ten auginti! — tarė Ipolitas Matvejevičius. — Dažyti...
— Yra nuostabi dažymo priemonė „Titanikas“. Gauta iš muitinės.
Kontrabandinė prekė. Nenuplaunama nei šaltu, nei šiltu vandeniu, nei
muilu, nei žibalu. Radikaliai juodai spalva. Flakonas pusei metų kaštuoja
tris rublius dvylika kapeikų. Rekomenduoju kaip geram pažįstamam.
Ipolitas Matvejevičius pavartė rankose kvadratinį „Titaniko“ flakoną,
atsidusęs pažiūrėjo į etiketę ir padėjo pinigus ant prekystalio.
Ipolitas Matvejevičius grįžo į namus ir su pasibjaurėjimu pradėjo lieti
„Titaniką“ ant galvos ir ūsų. Kambaryje pasklido bjaurus kvapas.
Po pietų smarvė sumažėjo, ūsai apdžiūvo, sulipo, ir vos į buvo galima juos
sušukuoti. Radikaliai juoda spalva, pasirodo, turėjo žalsvą atspalvį, bet
antrą kartą dažytis nebuvo laiko.
Ipolitas Matvejevičius išėmė iš uošvės dėžutės brangenybių sąrašą, kurį tik
vakar rado, suskaičiavo visus pinigus, užrakino butą, susikišo raktus į
užpakalinę kelnių kišenę, sėdo į greitąjį traukinį Nr. 7 ir išvažiavo į
Stargorodą.

5. DIDYSIS KOMBINATORIUS

Apie pusę dvyliktos iš Šiaurės vakarų, nuo Čmarovkos kaimo į Stargorodą
įėjo jaunas, kokių dvidešimt aštuonerių metų vyras. Paskui jį sekė beglobis
vaikas.
— Dėde! — linksmai šaukė jis, — duok dešimt kapeikų! Jaunas vyras
išėmė iš kišenės šiltą obuolį ir padavė vaikui, bet šis nesitraukė. Tuomet
nepažįstamasis sustojo, su ironija pažvelgė j vaiką ir tyliai tarė:
— Gal tu norėtum gauti raktą nuo buto, kuriame yra pinigų?
Įžūlusis beglobis suprato visą savo pretenzijų tuštumą ir pasitraukė.
Jaunasis vyras melavo: jis neturėjo nei pinigų, nei buto, kur jie galėjo būti,
nei rakto, kuriuo galėtų atrakinti to buto duris. Net apsiausto jis neturėjo. Į
miestą įėjo apsirengęs žalia prigulusia eilute. Jo tvirtas sprandas kelis
kartus buvo apsuktas sena vilnone skarele, apsiavęs jis buvo lakuotais
štibletais gelsvo zomšo auliukais. Batus buvo užsimovęs ant basos kojos.
Rankoje jaunasis vyras laikė astroliabiją.
„O, bajadere, ti-ri-rim, ti-ra-ra!“ — užtraukė jis, eidamas į turgavietę.
Čia jis turėjo daug darbo. Įsispraudęs tarp pardavėjų, pasistatė priešais
astroliabiją ir rimtu balsu pradėjo šaukti:
— Astroliabiją! Pigiai parduodama astroliabiją! Delegacijoms ir namų

šeimininkėms nuolaida!
Netikėtas pasiūlymas ilgą laiką nerado jokio atgarsio. Namų šeimininkių
delegacijos labiau domėjosi deficitinėmis prekėmis ir grūdosi prie
manufaktūros krautuvėlių. Pro astroliabijos pardavėją jau antrąkart praėjo
Stargorodo tardymo agentas. Kadangi astroliabiją nė iš tolo nebuvo panaši
į pavogtą vakar iš Maslocentro raštinės rašomąją mašinėlę, — agentas
liovėsi akimis magnetizavęs jaunąjį vyrą ir nuėjo.
Priešpiet astroliabiją pavyko parduoti už trejetą rublių šaltkalviui.
— Pati matuoja, — tarė jaunasis vyras, atiduodamas pirkėjui astroliabiją,
— kad tik būtų ką matuoti.
Atsikratęs prašmatnaus instrumento, linksmas vyrukas papietavo
valgykloje „Gardėsių kampelis“ ir išėjo pasižvalgyti po miestą. Jis perėjo
Tarybų gatvę, pasuko į Raudonarmiečių gatvę (buvusią Didžiąją Puškino),
perėjo Kooperatyvo ir vėl atsidūrė Tarybų gatvėje. Bet tai jau buvo nebe
ta: mieste buvo pora Tarybų gatvių. Labai nusistebėjęs šiuo faktu, vyras
pakliuvo į Lenos įvykių, gatvę (buvusią Denisovo). Prie gražaus dviejų
aukštų mv ro namo Nr. 28 su iškaba:
TSRS, RTESR
STARGUBSTRACHO
2-ieji socialinio aprūpinimo namai
jaunasis vyras sustojo ir paprašė kiemsargį, sėdintį ant akmeninio suoliuko
prie vartų, leisti pridegti.
— O ką, tėve, — paklausė užtraukęs dūmą, — turite savo mieste nuotakų?
Senis nė kiek nenustebo.
— Kai kam ir kumelė nuotaka, — atsakė jis, noria leisdamasis į kalbą.
— Daugiau galiu neklausinėti... — greit atsakė jaunas vyras.
Ir tuojau pateikė naują klausimą:
— Tokie namai, o nėra nuotakų...
— Mūsų mergelių, — atsakė kiemsargis, — seniai aname pasaulyje su
žvakėmis ieško. Pas mus čia valdiška senučių prieglauda: senutės pensione
gyvena...
— Suprantu. Tai tos, kur dar prieš istorinį materializmą gimė?
— Tai jau tiesa. Kada gimė, tada ir gimė.
— O kas šiuose namuose gyveno iki istorinio materializmo?
— Kada?
— Na, tada, prie senos valdžios?
— O, prie senos valdžios mano ponas gyveno.
— Buržujus?
— Tu pats buržujus! Sakau tau — bajorų vadovas.
— Vadinasi, proletaras?
— Tu pats proletaras! Sakau tau — vadovas!
Pasikalbėjimas su protingu kiemsargiu, menkai susivokiančiu visuomenės
klasių struktūroje, būtų gal nusitęsęs dievaižin kiek laiko, bet jaunasis
vyras energingai šoko prie reikalo:
— Štai ką, dėduk, — tarė jis, — būtų gera išgerti.
— Na, pavaišink.
Valandėlę abu dingo, o kai grįžo atgal, — kiemsargis jau buvo

ištikimiausias jaunojo vyro draugas.
— Tai aš pas tave pernakvosiu, — pasisiūlė naujasis draugas.
— Dėl manęs nors visą amžių gyvenk, jei esi doras žmogus.
Taip greitai pasiekęs savo tikslą, svečias vikriai nusileido į kiemsargio
butą, nusiavė apelsinų spalvos štibletus ir išsitiesė ant suolo, svarstydamas
rytdienos veikimo planą.
Jaunasis vyras vadinosi Ostapas Benderis. Iš savo biografijos jis pasakojo
tik vieną smulkmeną: „Mano tėvas, — sakė jis, — buvo turkų valdinys“.
Turkų valdinio sūnus savo gyvenime vertėsi begale profesijų. Gyvas,
judrus būdas kliudė jam atsidėti kuriam vienam darbui, blaškė jį iš vieno
krašto į antrą ir dabar atvedė į Stargorodą be kojinių, be rakto, be buto ir
be pinigų.
Gulėdamas šiltame, kažkuo dvokiančiame kambaryje, Ostapas Benderis
šlifavo du galimus savo karjeros variantus.
Galima buvo verstis daugpatyste ir ramiai keliauti iš miesto į miestą,
velkant lagaminą su pagrobtomis iš paskutinės žmonos brangenybėmis.
O galima buvo dar rytoj nueiti į Stargorodo vaikų komisiją ir pasiūlyti
išplatinti dar nenupieštą, bet genialiai sumanytą paveikslą „Bolševikai rašo
laišką Čemberlenui“, — pagal populiarų dailininko Repino paveikslą
„Zaporožiečiai rašo laišką sultonui“. Pavykus šiam variantui, buvo galima
uždirbti apie ketvertą šimtų rublių.
Abu variantus Ostapas sugalvojo lankydamasis paskutinį kartą Maskvoje.
Variantas su daugpatyste atsirado perskaičius vakariniame laikraštyje
teismo ataskaitą, kurioje buvo aiškiai pasakyta, kad vienas pilietis, turįs
keletą žmonų, gavo tiktai dvejus metus paprasto kalėjimo. Variantas Nr. 2
Benderio galvoje kilo tuomet, kai jis, gavęs kontramarkę, apžiūrinėjo
AChRR(Revoliucinės Rusijos dailininkų Asociacija (Associacija
Chudožnikov Revoliucionnoj Rossiji)) parodą.
Bet abu variantai turėjo trūkumų. Pradėti daugpatystės karjerą be gražios,
pilkos obuolmušės eilutės buvo neįmanoma. Be to, dar reikėjo turėti bent
dešimt rublių reprezentacijai ir viliojimo reikalams. Galima buvo, žinoma,
vesti ir dėvint žalią kelionės kostiumą, nes vyriška Benderio jėga ir grožis
provincijos Margaritų akyse turėjoj atrodyti nepasiekiamas idealas, bet tai
būtų, kaip mėgo sakyti Ostapas, „žema rūšis, nešvarus darbas“. Ir dėl
paveikslo buvo sunkumų. Galėjo pasitaikyti grynai techninių kliūčių. Ar
būtų patogu piešti draugą Kalininą su papacha ir baltu apsiaustu, o draugą
Čičeriną — nuogą lig juosmens? Žinoma, visus būtų galima nupiešti:
paprastai apsirengusius, bet tai jau kas kita...
— Nebus to efekto! — garsiai nusprendė Ostapas.
Jis pastebėjo, kad kiemsargis seniai kažką vepelioja. Pasirodo, jis atsiminė
buvusį namų savininką:
— Policmeisteris jam pagarbą atiduodavo... Ateini pas jį, sakysim, su
Naujais metais pasveikinti — tris rublius duoda. Arba, sakysim, vardinių
dieną pasveikini — dar tris gauni. Sakysim, su Velykomis sveikini, dar
tris... Na še tau, vien tik už sveikinimus per metus apie penkiolika rublių
susirinkdavai... Net medalį žadėjo prisegti. „Aš, — sako, — noriu, kad
mano kiemsargis medalį turėtų“. Taip ir pasakė: „Tu, Tichonai, manyk,
kad jau turi medalį...
— Na ir kaip, davė?

— Tu palauk.....Man, sako, kiemsargio be medalio nereikia“. Į SanktPeterburgą nuvažiavo medalio. Na, pirmą kartą, sakysim, nepavyko. Ponai
valdininkai nenorėjc „Caras, sako, išvažiavęs į užsienį, dabar negalima“.
Liepė man ponas laukti. „Tu, sako, Tichonai, lauk, o medalį kada nors
gausi...“
— O tavo poną išvijo, a? — staiga paklausė Ostapas!
— Niekas nevijo. Pats išvažiavo. Ką jis čia būtų veikęs su kareiviais... O
dabar ar galima gauti medalį už kiemsargio tarnybą?
— Duoda. Galiu tau gauti.
Kiemsargis su pagarba pažvelgė į Benderį.
— Aš be medalio negaliu... Mano tokia tarnyba...
— O kur tavo ponas išvažiavo?
— O kas jį žino! Žmonės sako — į Paryžių.
— A!.. Baltos akacijos, žiedai emigracijos... Jis, vadinas, emigrantas?
— Tų pats emigrantas... Į Paryžių, žmonės sako, išvažiavo. O namą
senutėms nusavino... Jas nors kiekviena dieną sveikink — surūdijusios
kapeikos negausi!.. Ech! Buvo ponas!..
Tuo metu viršum durų sučirškė surūdijęs skambutis. Kiemsargis
stenėdamas nudūlino prie durų, atidarė jas ir, nepaprastai sumišęs,
atsitraukė.
Ant viršutinio laiptelio stovėjo Ipolitas Matvejevičius Vorobjaninovas,
tamsiaplaukis ir tamsiaūsis vyras. Jo akys po pensnė stiklais švitėjo
prieškarine šviesa.
— Ponas! — aistringai sumykė Tichonas. — Iš Paryžiaus! Ipolitas
Matvejevičius sumišo, kiemsargio kambary išvydęs nepažįstamą žmogų,
kurio plikus violetinius padus, kyšančius iš užstalės, tik dabar pastebėjo ir
jau norėjo bėgti, bet Ostapas Benderis vikriai atsikėlė ir žemai nusilenkė
Ipolitui Matvejevičiui.
— Pas mus nors ir ne Paryžius, bet nuolankiai prašome į mūsų pastogę.
— Sveikas, Tichonai, — prisivertė ištarti Ipolitas Matvejevičius, — aš
visai ne iš Paryžiaus. Kaip tau į galvą atėjo tokie niekai?!
Bet Ostapas Benderis, kurio ilga kilni nosis jautė progą pasipelnyti,
neleido kiemsargiui nė išsižioti.
— Suprantu, — tarė jis mirktelėjęs. — Jūs ne iš Paryžiaus. Žinoma, jūs
atvažiavote iš Kologrivo pasimatyti su savo velione močiute...
Taip kalbėdamas, Ostapas švelniai apkabino sumišusį kiemsargį ir išgrūdo
jį pro duris anksčiau, negu senis spėjo suvokti, kas čia atsitiko, o kai
atsipeikėjo, tai suprato, jog iš Paryžiaus parvažiavo ponas ir jį, Tichoną,
išgrūdo iš buto, į kairę ranką įspraudęs popierinį rublį.
Gerai uždaręs duris, Benderis atsigręžė į Vorobjaninovą, vis dar
tebestovintį vidury kambario, ir tarė:
— Viskas gerai. Mano pavardė Benderis. Gal girdėjote?
— Negirdėjau, — nervingai atsakė Ipolitas Matvejevičius.
— Na, žinoma, kur ten Paryžiuje girdėsi Ostapo Benderio vardą! Šilta
dabar Paryžiuj? Puikus miestas. Ten manoj pusseserė nutekėjusi. Neseniai
atsiuntė man registruotame laiške šilkinę nosinę...
— Kokios nesąmonės! — sušuko Ipolitas Matvejevičius. — Apie kokią
nosinę kalbi?! Aš atvažiavau ne iš Paryžiaus, o iš...
— Nuostabu, nuostabu! Iš Moršansko.

Ipolitas Matvejevičius nė karto nebuvo susidūręs su tokiu
temperamentingu jaunuoliu kaip Benderis ir pasijuto visai prislėgtas.
— Na, žinot, aš eisiu, — tarė jis.
— Kur jūs eisit? Jums nėra kur skubėti. GPU pati pas jus ateis.
Ipolitas Matvejevičius nežinojo, ką atsakyti, atsisegiojo apsiaustą su
nusišėrusia mašasto apykakle ir atsisėdo ant suolo, piktai žiūrėdamas į
Benderį.
— Aš jūsų nesuprantu, — tarė jis nusiminusiu balsu.
— Tai nebaisu. Tuojau suprasit. Vieną valandėlę. Ostapas užsimovė ant
nuogų kojų apelsinų spalvos štibletus, pavaikščiojo po kambarį ir tarė:
— Kieno jūs perėjot sieną? Lenkijos? Suomijos? Gal Rumunijos? Vadinas,
brangiai kainuojantis malonumas. Vienas mano pažįstamas neseniai buvo
perėjęs sieną, jis gyvena Slavute, mūsų pusėje, o jo žmonos giminės anoje
pusėje. Su žmona dėl šeimyniškų reikalų susipyko... Mat ji kilusi iš
lengvai įsižeidžiančios giminės. Spjovė jam į snukį ir pabėgo per sieną pas
tėvus. Šitas pažįstamas pasėdėjo kokį trejetą dienų ir mato — blogi
reikalai: pietų nėra, kambary purvas, ir nutarė susitaikyti. Išėjo naktį ir per
sieną iškeliavo pas uošvį. Čia jį sargybiniai ir sugavo, iškėlė bylą,
pasodino šešiems mėnesiams, o po to išmetė iš profsąjungos. Dabar, sako,
žmona vėl parbėgo, kvailė, atgal, o vyras daboklėje tupi. Nešioja jam
maistą. O jūs irgi per Lenkijos sieną perėjote?
— Garbės žodis! — ištarė Ipolitas Matvejevičius, pajutęs nelauktą
priklausomybę nuo jauno iškalbingo vyruko, pastojusio jam kelią į
briliantų šalį. — Garbės žodis, aš RTFSR pilietis. Pagaliau ir pasą galiu
parodyti...
— Su šių dienų spaudos technika Vakaruose atspausdinti tarybinį pasą —
tokie niekai, kad juokinga apie tai ir kalbėti... Vienas mano pažįstamas net
dolerius spausdino. O jūs žinot, kaip sunku padirbti amerikoniškus
dolerius? Ten popierius, žinot, su tokiais spalvotais plaukeliais. Reikia
labai gerai išmanyti techniką. Jis juos iškišdavo juodojoje Maskvos
biržoje; vėliau išėjo aikštėn, kad jo senelis, žinomas valiutininkas,
supirkinėjęs tuos dolerius Kijeve ir visiškai subankrutavęs, nes doleriai vis
dėlto buvę netikri. Tad ir jūs galite įkliūti su savo pasu.
Ipolitas Matvejevičius siuto, kam, užuot energingai ieškojęs briliantų, sėdi
dvokiančiame kiemsargio kambaryje ir klausosi jauno stačioko tauškalų
apie nešvarius savo pažįstamų darbus, bet vis dėlto nesiryžo išeiti. Jis
bijojo, kad šis nepažįstamas vyrukas išplepės visam miestui apie bajorų
vadovo atvažiavimą. Tada — viskam galas, o gal dar ir į kalėjimą
pasodins.
— Vis dėlto jūs niekam nekalbėkite, kad mane matėte, — maldavo Ipolitas
Matvejevičius, — gali dar iš tikrųjų pamanyti, kad aš emigrantas.
— Štai kur kongenialu. Pirmiausia aktyvas: emigrantas, sugrįžęs į gimtąjį
miestą. Pasyvas: jis bijo, kad jį gali pačiupti GPU.
— Bet juk aš tūkstantį kartų sakiau, kad ne emigrantas!
— O kas jūs toks? Ko jūs čia atvažiavot?
— Na, atvažiavau iš N miesto su reikalais.
— Su kokiais reikalais?
— Asmeniškais.
— Ir dar ginatės, kad ne emigrantas? Vienas mano pažįstamas taip pat

atvažiavo...
Ir Ipolitas Matvejevičius, įstumtas į neviltį Benderio pasakojimų apie
pažįstamus ir matydamas nepajėgsiąs jo išmušti iš vėžių, nusileido.
— Gerai, — tarė jis, — aš viską jums paaiškinsiu.
„Pagaliau be padėjėjo sunku, — nusprendė Ipolitas Matvejevičius, — o
sukčius jis, rodos, nemenkas. Toks gali būti man naudingas“.

6. BRILIANTINIAI DŪMAI

Ipolitas Matvejevičius nusiėmė dėmių išmargintą kastorinę skrybėlę,
susišukavo ūsus, iš kurių šukuojant pažiro elektros žiežirbos, ir, energingai
atsikosėjęs, papasakojo Ostapui, pirmam pasitaikiusiam perėjūnui, visa, ką
žinojo apie mirusios uošvės briliantus.
Pasakojant Ostapas keletą kartų pašoko ir, atsigręžęs į geležinę krosnį, su
entuziazmu šaukė:
— Ledas sujudėjo, ponai prisiekusieji tarėjai! Ledas sujudėjo!
Po valandos abu sėdėjo prie išklibusio staliuko ir, surėmę kaktas, skaitė
ilgą sąrašą brangenybių, kitados puošusių uošvės rankas, krūtinę, kaklą,
ausis ir plaukus.
Ipolitas Matvejevičius, nuolat taisydamas slystančius pensnė,
kirčiuodamas skaitė:
— Trijų eilių perlų karoliai... Gerai atsimenu... Dveji po keturiasdešimt
karoliukų, vieneri šimto dešimties. Briliantų kulonas... Klavdija Ivanovna
sakė, kad jis vertas keturių tūkstančių rublių... Senoviškas dirbinys...
Toliau ėjo žiedai: ne jungtuvių žiedai, stori, nevykę pigūs, bet lengvi,
ploni, su įlituotais skaidriais kaip vanduo briliantais; sunkūs auskarai,
žėrėję įvairiaspalve ugnim prie mažyčių moters ausų; gyvatės formos
apyrankės su smaragdų žvynais; fermuaras penkių šimtų dešimtinių
kviečių derliaus vertės; perlų vėrinys, kuris tiktų nebent garsiai operetės
primadonai. Viską vainikavo keturiasdešimties tūkstančių rublių vertės
diadema.
Ipolitas Matvejevičius apsidairė. Tamsiuose purvinoj kambario kampuose
virpuliavo pavasariška smaragdų šviesa. Briliantiniai dūmai tvyrojo
paluby. Perlai riedėjo per stalą ir šokinėjo asloje. Brangenybių miražas
siautė visą kambarį.
Sujaudintas Ipolitas Matvejevičius atsipeikėjo tik Ostapui prašnekus.
— Pasirinkimas neblogas. Akmenukai, matau, skoningai parinkti. Kiek
visa ši muzika kaštavo?
— Apie septyniasdešimt, septyniasdešimt penkis tūkstančius.
— Hm... Vadinas, dabar kaštuoja pusantro šimto tūkstančių.
— Argi tiek daug? — nudžiugęs paklausė Vorobjaninovas.
— Ne mažiau. Tik jūs, brangus drauge iš Paryžiaus, spjaukit į visa tai!
— Kaip spjauti?
— Seilėmis, — atsakė Ostapas. — Kaip spjaudėsi prieš istorinio
materializmo epochą. Nieko neišeis.

— Kaip neišeis?
— O taip. Kiek buvo kėdžių?
— Dvylika. Svetainės komplektas.
— Seniai turbūt jūsų komplektas sudegė krosnyje. Vorobjaninovas taip
išsigando, jog pašoko iš vietos.
— Ramiai, ramiai. Aš apsiimu tvarkyti šį reikalą. Posėdis dar nebaigtas.
Tiesa, reikia padaryti mažutę sutartį.
Sunkiai kvėpuodamas, Ipolitas Matvejevičius galvos linktelėjimu išreiškė
sutikimą. Tuomet Ostapas Benderis pradėjo dėstyti sąlygas.
— Jeigu mes realizuosime lobį, tai aš, kaip betarpiškas koncesijos dalyvis
ir techninio darbo vadovas, gaunu šešiasdešimt procentų, o socialiniam
draudimui galit už mane nemokėti. Man tai vis viena.
Ipolitas Matvejevičius pamėlynavo.
— Tai plėšimas vidury dienos!
— O kiek jūs manote pasiūlyti?
— Na... penkis, na, pagaliau dešimt procentų. Pagalvokit, juk tai būtų
penkiolika tūkstančių rublių.
— Daugiau jūs nieko nereikalaujate?
— Ne.
— O gal jūs norit, kad aš dirbčiau veltui ir dar įteikčiau raktus nuo
kambario, kur sudėti pinigai?
— Tokiu atveju atsiprašau, — sumurmėjo Vorobjaninovas. — Aš turiu
pagrindą manyti, kad vienas sutvarkysiu savo reikalą.
— Aha! Tokiu atveju atsiprašau! — atkirto puikusis Ostapas. — Aš turiu
ne mažesnį pagrindą manyti, kaip sakydavo Endis Takeris, kad ir aš vienas
sutvarkysiu jūsų reikalą.
— Sukčius! — sušuko drebėdamas Ipolitas Matvejevičius.
Ostapas buvo ramus.
— Klausykit, pone iš Paryžiaus, ar žinot, kad jūsų briliantai jau beveik
mano kišenėje? Ir jūs man rūpite tik tiek, kad gera valia noriu apsaugoti
jūsų senatvę nuo skurdo.
Tik dabar Ipolitas Matvejevičius suprato, kokios geležinės rankos sučiupo
jį už gerklės.
— Dvidešimt procentų! — tarė jis paniuręs.
— Ir mano maistas? — su ironija paklausė Ostapas.
— Dvidešimt penki.
— Ir buto raktas?
— Bet juk tai trisdešimt septyni su puse tūkstančio!
— Kam toks tikslumas? Na, tegul jau bus penkiasdešimt procentų. Pusė —
jums, pusė — man.
Derybos tęsėsi. Ostapas dar nusileido. Jis iš pagarbos Vorobjaninovo
asmeniui sutiko dirbti už keturiasdešimtį procentų.
— Šešiasdešimt tūkstančių! — šaukė Vorobjaninovas.
— Jūs didelis menkysta, — kalbėjo Benderis. — Jūs mėgstat pinigus
labiau, negu reikia.
— O jūs nemėgstat pinigų? — sušvilpė fleitos balsu Ipolitas
Matvejevičius.
— Aš nemėgstu.
— Tai kam jums tie šešiasdešimt tūkstančių?

— Iš principo!
Ipolitas Matvejevičius tiktai atsiduso.
— Na kaip, sujudėjo ledas? — pridūrė Ostapas. Vorobjaninovas
sušniokštė ir nuolaidžiai tarė:
— Sujudėjo.
— Na, ranką, apskrities komančų vade! Ledas sujudėjo! Ledas sujudėjo,
ponai prisiekusieji tarėjai!
Po to, kai Ipolitas Matvejevičius, įžeistas komančų vado titulo, reikalavo
atsiprašyti ir Ostapas, pasakęs atsiprašomąją kalbą, pavadino jį
feldmaršalu, abu susėdo aiškintis dispozicijos.
Vidurnaktį kiemsargis Tichonas, graibydamas rankomis už tvorų ir ilgam
atsišliedamas į stulpus, kėblino į savo būstą. Jo nelaimė, naktis buvo labai
tamsi.
— A! Protinio darbo proletaras! Šluotos darbininkas! — sušuko Ostapas,
pamatęs sulinkusį kiemsargį.
Kiemsargis subaubė storu ir piktu balsu, kokiu nakties tylumoje kartais
pradeda baubti klozetas.
— Tai kongenialu, — paaiškino Ostapas Ipolitui Matvejevičiui, — o jūsų
kiemsargis vis dėlto didelis menkysta. Ar galima taip pasigerti už rublį?
— G-galima! — staiga sušvokštė atsipeikėjęs kiemsargis. Klausyk,
Tichonai, — pradėjo Ipolitas Matvejevičius, — ar žinai, broliuk, kur mano
baldai?
Ostapas atsargiai laikė Tichoną, padėdamas kalbos garsams laisvai plaukti
iš jo plačiai išžiotos burnos. Ipolitas Matvejevičius neramiai laukė. Bet iš
kiemsargio burnos, kurioje jau mažai buvo belikę dantų, išsiveržė baisus
riksmas:
Bū-bū-bū... buvo dienelės linksmos man...
Nuo jo dainos net kambarys griaudėjo. Kiemsargis stropiai ir rimtai
padainavo savo dainą, nepraleisdamas nė vieno žodžio. Jis klykė
švaistydamasis po kambarį, čia nesąmoningai nerdamas į pastalę, čia
atsimušdamas kepure į varinius cilindrinius laikrodžio pasvarus, čia
atsiklaupdamas ant vieno kelio. Jam buvo baisiai linksma.
Ipolitas Matvejevičius nebežinojo, ką daryti.
— Liudininkų apklausinėjimą reikės atidėti rytojui, tarė Ostapas. — Dabar
eisim gulti.
Kiemsargį jie lyg lavoną paguldė ant suolo.
Vorobjaninovas ir Ostapas atsigulė į jo lovą. Ostapas po švarku vilkėjo tik
plonais „kaubojiškais“ marškiniais juodais ir raudonais langučiais, o
Ipolitas Matvejevičius turėjo, be skaitytojui žinomos mėnulio spalvos
liemenės, dar ir antrą, vilnonę, skaisčiai mėlyną.
— Liemenę galėtumėt parduoti! — pavydžiai tarė Benderis. — Ji man
tiktų. Parduokit.
Ipolitui Matvejevičiui buvo nepatogu atsakyti savo naujam kompanionui ir
tiesioginiam koncesijos dalyviui. Nors ir raukydamasis, jis sutiko parduoti
liemenę savo kaina — už aštuonis rublius.
— Pinigus gausi realizavus mūsų lobį, — pareiškė Benderis, imdamas iš
Vorobjaninovo dar šiltą liemenę.
— Ne, aš taip nesutinku, — tarė raudonuodamas Ipolitas Matvejevičius.
— Grąžinkite liemenę.

Jautri Ostapo esybė pasipiktino.
— Bet juk tai miesčioniškumas! — sušuko jis. — Pradedame pusantro
šimto tūkstančių biznį, o pykstamės dėl aštuonių rublių! Mokykitės plačiau
gyventi!
Ipolitas Matvejevičius dar labiau paraudo, išsiėmė mažutį bloknotą ir
kaligrafiškai užrašė:
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Ostapas pažvelgė į knygutę.
— Oho! Jeigu jau užvedėt mano asmeninę sąskaitą, tai nors teisingai į ją
rašykite. Į debetą neužmirškit įtraukti šešiasdešimties tūkstančių, kuriuos
esat man skolingas, o į kreditą — liemenę. Saldo mano naudai —
penkiasdešimt, devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt du rubliai.
O, dar galima gyventi!
Po to Ostapas užmigo tyliu vaikišku miegu. O Ipolite Matvejevičius
nusimovė vilnonius antrankius, baroniškus batus ir, likęs vienais suadytais
jėgeriškais marškiniais šnopuodamas palindo po antklode. Jam buvo labai
nepatogu. Iš lauko pusės, kur trūko antklodės, buvo šalta, o iš kit šono jį
degino jaunas, kupinas neramių sumanymų didžiojo kombinatoriaus
kūnas.
Visi trys sapnavo.
Vorobjaninovo sapnai buvo niūrūs: jis sapnavo mikrobus, kriminalinį
skyrių, aksominius marškinius ir grabdirbį Bezenčiuką su smokingu, tačiau
nenusiskutusį.
Ostapas sapnavo Fudzijamos ugnikalnį, Maslotresto vedėją ir Tarasą
Bulbą, pardavinėjantį atvirukus su Dneprostrojaus vaizdais.
O kiemsargis sapnavo, kad iš arklidės ištrūko arklys. Jis jo ieškojo ligi pat
ryto ir neradęs atbudo suglebęs ir paniūręs. Nustebęs jis ilgai žiūrėjo į
gulinčius jo lovoje žmones. Nieko nesuprasdamas, jis pasiėmė šluotą ir
išėjo į gatvę vykdyti tiesioginių savo pareigų: šluoti arkliamėšlių ir rėkauti
ant prieglaudos senučių.

7. „TITANIKO“ PĖDSAKAI

Ipolitas Matvejevičius senu papratimu atsikėlė pusę aštuntos, tarė sau „gut
morgen“ ir nudūlino prie prausyklės. Jis prausėsi su malonumu: spjaudėsi,
kažką murmėjo ir purtė galvą, norėdamas iš ausų iškratyti vandenį.
Šluostytis buvo malonu, bet, atitraukęs nuo veido rankšluostį, Ipolitas
Matvejevičius pastebėjo, kad jis suteptas ta radikaliai juoda spalva, kuria
užvakar buvo dažyti jo horizontalūs ūsai. Ipolito Matvejevičiaus širdis
prigeso. Jis čiupo savo kišeninį veidrodėlį. Veidrodėlio ovale pamatė ilgą
nosį ir žalią kaip jauna žolytė kairįjį ūsą. Ipolitas Matvejevičius skubiai
nukreipė veidrodėlį į dešinę. Dešinysis ūsas buvo toks pat bjaurus.
Nudelbęs galvą, tarsi norėdamas subadyti veidrodėlį, vargšas pamatė, kad
radikaliai juoda spalva išsilaikė tik viršugalvyje, o iš kraštų rietėsi žalias
vainikas.

Ipolitas Matvejevičius visa savo esybe taip graudžiai suvaitojo, jog
Ostapas Benderis tuojau atsimerkė.
— Jūs iš proto išsikraustėte? — sušuko Benderis ir vėl užmerkė mieguistas
akis.
— Draugas Benderi!.. — maldaudama sukuždėjo „Titaniko“ auka.
Ilgai tampomas ir prašomas, Ostapas pabudo. Jis pažvelgė į Ipolitą
Matvejevičių ir linksmai pradėjo juoktis. Nusigręžęs nuo direktoriaus —
koncesijos įsteigėjo, vyriausiasis darbų vykdytojas ir techninis direktorius
konvulsingai tampėsi, graibstėsi už lovos krašto, rėkė „negaliu“ ir vėl
juokėsi.
— Iš jūsų pusės negražu, draugas Benderi! — tarė Ipolitas Matvejevičius,
nervingai krutindamas žalius ūsus.
Tai suteikė jau nusilpusiam Ostapui naujų jėgų. Jo nuoširdus juokas
skambėjo dar kokia dešimt minučių. Atsikvėpęs jis rimtai tarė:
— Ko jūs žiūrite į mane tokiomis piktomis akimis lyg kareivis į utėlę? Jūs
verčiau į save pasižiūrėkite!
— Bet man vaistininkas sakė, kad tai bus radikaliai juoda spalva.
Nenuplaunama nei šaltu, nei šiltu vandeniu... nei muilo putomis, nei
žibalu... Kontrabandinė prekė...
— Kontrabandinė? Visa kontrabanda gaminama Odesoje, Mažojoje
Arnautų gatvėje. Parodykite flakoną... Ir paskui pažiūrėkite. Jūs čia
skaitėte?
— Skaičiau.
— O va šičia — mažytėmis raidėmis? Čia aiškiai pasakyta, kad, išplovus
karštu ir šaltu vandeniu arba muilo putomis ir žibalu, plaukų nieku gyvu
negalima šluostyti, o reikia džiovinti saulėje arba prie primuso... Kodėl jūs
nedžiovinote? Kur jūs dabar eisite su ta žalia „liepa“?
Ipolitas Matvejevičius buvo prislėgtas. Įėjo Tichonas. Pamatęs poną žaliais
ūsais, jis persižegnojo ir paprašė kapeikėlės išsipagiriojimui.
— Duokit rublį darbo didvyriui, — pasiūlė Ostapas, — tik, susimildami,
nerašykit į mano sąskaitą. Čia jūsų intymus reikalas su buvusiu
bendradarbiu... Palauk, tėve, neišeik, turiu reikaliuką.
Ostapas pradėjo kalbėtis su kiemsargiu apie baldus, ir po penkių minučių
koncesininkai viską žinojo. Vorobjaninovo baldai 1919 metais buvo
išvežti į butų ūkio skyrių, išskyrus vieną svetainės kėdę, kuri iš pradžių
priklausė Tichonui, o vėliau ją pasiėmė 2-ųjų socialinio aprūpinimo namų
ūkvedys.
— Vadinasi, ji čia, namuose?
— Čia ir stovi.
— O pasakyk, drauguži, — susijaudinęs paklausė Vorobjaninovas, — kai
kėdė buvo pas tave, ar tu jos... neremontavai?
— Remontuoti jos negalima. Senų laikų... gero darbo... Dar trisdešimt
metų tokia kėdė gali stovėti.
— Na, eik, drauguži, imk dar rublį, tik žiūrėk, nepasakok, kad aš
atvažiavau.
— Kaip kapas, pilieti Vorobjaninovai.
Išleidęs kiemsargį ir surikęs „ledas sujudėjo“, Ostapas Benderis vėl
sužiuro į Ipolito Matvejevičiaus ūsus:
— Reikės vėl dažyti. Duokit pinigų — nueisiu į vaistinę. Jūsų „Titanikas“

niekam tikęs, tik šunis juo dažyti... Senais laikais tai buvo dažų!.. Vienas
arklių lenktynių profesorius! man pasakojo jaudinančią istoriją. Tamsta
domėjais arklių lenktynėmis? Ne? Gaila. Jaudinąs dalykas. Taigi... Gyveno
toks garsus kombinatorius, grafas Dručkis. Jis pralošė lenktynėse penkis
šimtus tūkstančių. Pralaimėjimo rekordas! Ir tada, kai jam, be skolų, nieko
neliko, kai jis jau ketino nusižudyti, vienas sukčius už penkiasdešimt
rublių davė jam puikų patarimą. Grafas išvažiavo ir po metų grįžo su
treigiu Orlovo ristūnu. Paskum grafas ne tik susigrąžino prarastus pinigus,
bet dar kokius tris šimtus tūkstančių laimėjo. Jo orloviškis „Makleris“ su
puikiu atestatu visuomet pirmas atbėgdavo į finišo vietą. Per derbį jis visu
korpusu pralenkė „Mak-Mahoną“. Perkūnas!.. Bet tuo metu Kuročkinas
(girdėjot apie tokį?) pastebėjo, kad visi orloviškiai keičia plauką — tik
vienas „Makleris“ kaip vabalas niekuomet nesišeria. Skandalas buvo
negirdėtas! Grafas gavo trejetą metų šaltosios... Paaiškėjo, kad „Makleris“
ne orloviškis, bet dažytas metisas, o metisai vikresni už orloviškius, ir į
lenktynių lauką jie neįleidžiami. Na, kaip?.. Tai dažai! Tai ne jūsų ūsai!..
— Bet atestatas? Juk jis turėjo puikų atestatą?
— Tokį pat kaip jūsų „Titaniko“ etiketė. Falsifikuotą! Duokit, pinigų,
pirksim naujų dažų.
Ostapas grįžo su nauja mikstūra.
— „Najada“. Gal geresnė už jūsų „Titaniką“. Nusivilkit švarką!
Prasidėjo dažymas. Bet „nuostabi kaštoninė spalva, teikianti plaukams
purumą ir švelnumą“, susimaišiusi su „Titaniko“ žalumynais, netikėtai
nudažė Ipolito Matvejevičiaus galvą ir ūsus visomis vaivorykštės
spalvomis.
Nuo pat ryto dar nieko nevalgęs, Vorobjaninovas piktai keikė visus
parfumerijos fabrikus, tiek valstybinius, tiek ir pogrindinius, įsikūrusius
Odesoje, Mažojoje Arnautų gatvėje.
— Tokių ūsų turbūt neturi nė Aristidas Brianas, — gyvai tarė Ostapas, —
bet gyventi su tokiais ultravioletiniais plaukais Tarybų Rusijoje
nerekomenduojama. Reikės nuskusti.
— Aš negaliu, — nusiminęs atsakė Ipolitas Matvejevičius, — tai
neįmanoma.
— Tai gal ūsai jums brangūs kaip atminimas?..
— Negaliu, — pakartojo Vorobjaninovas, nuleidęs galvą.
— Tuomet visą gyvenimą tupėkit čia, o aš eisiu ieškoti kėdžių. Tiesa,
pirmoji kėdė viršum mūsų galvos.
— Skuskit!
Suieškojęs žirkles, Benderis iš karto nukirpo ūsus, ir jie tyliai nukrito ant
grindų. Pabaigęs kirpti, techninis direktorius išsitraukė iš kišenės pageltusį
skustuvą „žiletę“, o iš piniginės naują peiliuką ir pradėjo skusti beveik
verkiantį Ipolitą Matvejevičių.
— Dėl jūsų suvartojau paskutinį peiliuką... Neužmirškit įrašyti į mano
debetą du rublius už skutimą ir kirpimą.
Drebėdamas iš skausmo, Ipolitas Matvejevičius vis dėlto paklausė:
— Kodėl taip brangiai! Visur kaštuoja keturiasdešimt kapeikų.
— Už konspiraciją, draugas feldmaršale, — greitai atsakė Benderis.
Žmogaus kančios, kai jam peiliuku skutama galva, esti nežmoniškos.
Ipolitas Matvejevičius tai suprato nuo pat operacijos pradžios.

Bet galas, kuris visada esti, atėjo.
— Baigta. Posėdis tęsiamas! Nervingųjų prašome nežriūrėti! Dabar tamsta
panašus į Boborykiną, garsų kupletinin ką.
Ipolitas Matvejevičius nusikratė bjaurius, kadaise gražių žilų plaukų
kuokštus, nusiprausė ir, jausdamas, kaip dega galva, šimtąjį kartą šiądien
pažvelgė į veidrodėlį, tai, ką pamatė, jam netikėtai patiko. Į jį žiūrėjo
kančių nukamuotas, bet gana jauno aktoriaus be angažemento veidas.
— Na, marš pirmyn, trimitas šaukia! — sušuko Ostapas.
— Aš — į butų skyrių, arba, tikriau, į namą, kuriame anuomet buvo butų
skyrius, o tamsta — pas bobutes!
— Aš negaliu, — tarė Ipolitas Matvejevičius, — man labai sunku įeiti į
savo namą.
— Ach, taip!.. Jaudinanti istorija! Baronas tremtinys. Gerai. Eikit į butų
skyrių, o aš čia pasidairysiu. Susitikime vieta — kiemsargio kambarys.
Marš! Parad allez!

8. „NEKALTAS VAGILIS

Antrųjų Stargorodo socialinio aprūpinimo namų ūkvedys buvoo drovus
vagis. Visa jo esybė protestavo prieš vogimą, bet nevogti jis negalėjo. Jis
vogė, ir jam buvo gėda. Vogė jis visuomet, todėl jo lygiai skusti veideliai
nuolat raudonavo iš gėdos, iš drovumo ir sarmatos. Ūkvedį visi vadino
Aleksandru Jakovlevičiumi, o jo žmoną — Aleksandra Jakovlevna. Jis ją
vadino Sašchen, o jinai jį — Alchenu. Pasaulis dar nebuvo matęs tokio
nekalto vagilio kaip Aleksandras Jakovlevičius.
Jis buvo ne tik ūkvedys, bet ir visos įstaigos galva. Buvusį prieš jį vedėją
pašalino už šiurkštų elgesį su auklėtinėmis ir paskyrė simfoninio orkestro
kapelmeisteriu. Alchenas niekuo nebuvo panašus į savo neišauklėtą
viršininką. Suglaudinęs savo darbotvarkę, jis paėmė visą namų valdžią ir
su auklėtinėmis elgėsi nepaprastai mandagiai, įvesdamas reikšmingų
reformų ir naujovių.
Ostapas Benderis patraukė sunkias ąžuolines Vorobjaninovo rūmų duris ir
atsidūrė vestibiulyje. Čia dvokė prisvilusia koše. Viršutiniame aukšte
skambėjo daugybė balsų, ir atrodė, kad kareivių greta tolumoj šaukia
„valio“. Vestibiuly nieko nebuvo, ir niekas nesirodė. Į viršų ėjo platūs
ąžuoliniai, kadaise poliruoti, dviejų maršų laiptai. Dabar iš jų kyšojo tiktai
žiedai, o varinių virbų, kurie prispausdavo kilimą prie laiptų, nebebuvo.
„Matyt, komančų vado prabanga buvo banaloka“, — mąstė Ostapas,
lipdamas į viršų.
O pirmame kambaryje, šviesiame ir erdviame, ratu sėdėjo apie penkiolika
žilų senučių, apsirengusių pigios, pilkai murzinos tualdenoro medžiagos
suknelėmis. Įtempusios išdžiūvusius kaklus ir žiūrėdamos į stovintį rato
vidury trykštančios sveikatos vyrą, senutės dainavo:
Atskardena varpeliai iš reto,

Tai atlekia troika greita...
O aplinkui, kiek akys užma-a-ato,
Spindi sniego drobulė balta!..
Chorvedys, su tokia pat tualdenoro tolstojiška palaidine ir tualdenorinėmis
kelnėmis, abiem rankom skėtriojo į taktą ir sukinėdamasis rėkavo:
— Diskantai, tyliau! Kokuškina, tyliau!
Jis pamatė Ostapą, bet, nepajėgdamas suvaldyti rankų, tik piktai pažvelgė į
jį ir toliau dirigavo. Choras dusliai suskambėjo, lyg sunkiu pagalviu
prislėgtas:
Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta,
To-ro-rom, tu-ru-rum, tu-ru-rum...
— Sakykite, kur čia būtų galima pamatyti draugą ūkvedį? — paklausė
Ostapas, sulaukęs pirmosios pauzės.
— O ko reikia draugui?
Ostapas paspaudė dirigentui ranką ir draugiškai paklausė:
— Etnografinės dainos? Labai įdomu. Aš priešgaisrinės apsaugos
inspektorius.
Ūkvedys susigėdo.
— Taip, taip, — tarė jis rausdamas, — labai gerai, kad atvykot. Aš jau
pranešimą ketinau rašyti.
— Jums nėra ko rūpintis, — maloniai tarė Ostapas, — aš, pats parašysiu
pranešimą. Na, eikim apžiūrėti patalpų.
Rankos mostu Alchenas paleido chorą, ir senutės išdūlino smulkiais
džiaugsmingais žingsneliais.
— Prašom paskui mane, — pakvietė ūkvedys.
Prieš išeidamas Ostapas apžiūrėjo to kambario baldus. Kambaryje stovėjo
stalas, du suolai geležinėmis kojomis atnešti, matyt, iš bulvaro (vieno
suolo atloše buvo išpjaustytas vardas Kolia), ir ruda fisharmonija.
— Šiame kambaryje primusų nedeginat? Geležinių krosnelių ir panašių
dalykų nėra?
— Ne, ne! Čia darbuojasi rateliai: choro, dramos, vaizduojamojo meno ir
muzikos...
Pasakęs žodį „muzikos“, Aleksandras Jakovlevičius paraudo. Iš pradžių
užkaito smakras, paskui kakta ir skruostai. Alchenui buvo tikrai gėda. Jis
jau seniai išpardavė visus pučiamųjų kapelos instrumentus. Silpni senučių
plaučiai tiek teišpūsdavo, jog buvo panašu daugiau į šunyčių inkštimą
negu į muziką. Buvo juokinga žiūrėti į tai didžiules žibančias vario dūdas,
gulinčias be naudos. Ir Alichenas negalėjo nepavogti kapelos instrumentų.
O dabar jam buvo gėda.
Ant sienos, tarp dviejų langų, išrašytas baltomis raidėmis pilkai
murziname tualdenore, kabėjo šūkis:
„Pučiamųjų orkestras — kelias į kolektyvinę kūrybą!“
— Labai gerai, — tarė Ostapas, — kambarys ratelių užsiėmimams jokio
gaisro pavojaus nekelia. Eisime toliau.
Sparčiu aliūru žengdamas per fasadinius Vorobjaninovo rūmų kambarius,
Ostapas niekur nepastebėjo riešutmedžio kėdės lenktomis kojomis,

apmuštos šviesiu, gėlėtu anglišku kartūnu. Dirbtinio marmuro sienose
buvo išklijuoti antrųjų Stargorodo socialinio aprūpinimo namų įsakymai.
Ostapas juos skaitinėjo retkarčiais energingai klausdamas: „Dūmtraukiai
reguliariai valomi? Krosnys kaip reikiant?“ Ir, gavęs išsamius atsakymus,
ėjo tolyn.
Priešgaisrinės apsaugos inspektorius stropiai ieškojo namuose nors vieno
kampelio, kuriame galėtų būti gaisro pavojus, bet čia visur buvo tvarka.
Tačiau kėdės niekur nebuvo. Ostapas užsuko į senučių miegamuosius.
Senutės pašokusios žemai jam lenkėsi. Ten stovėjo lovos, apdengtos
gauruotomis kaip šuns kailis antklodėmis, kurių viename gale buvo įaustas
žodis „Kojos“. Po lovomis, išlindusios per vieną trečdalį, stovėjo skrynios
— taip patvarkė Aleksandras Jakovlevičius, mėgstąs karišką tvarką.
Viskas čia stebino perdėtu kuklumu: ir baldai, — vieni tik suolai, atvežti iš
buvusio Aleksandro, dabar Proletarinių talkų bulvaro, ir pigios, trečio
numerio, žibalinės lempos, ir pačios antklodės su gąsdinančiu žodžiu
„Kojos“. Tik vienas dalykas buvo gerai ir tvirtai padarytas — tai durų
spyruoklės.
Durų įtaisai buvo Aleksandro Jakovlevičiaus aistra. Įdėjęs daug darbo, jis
pritaisė prie kiekvienų durų įvairiausių sistemų ir fasonų spyruokles. Čia
buvo paprasčiausios geležinių strypų pavidalo spyruoklės; buvo spyruoklių
su variniais cilindriniais siurbliais; buvo įtaisų su skridimais, nuo kurių
kabojo sunkūs šratų maišeliai. Buvo tokių sudėtingų konstrukcijų, jog
socialinio aprūpinimo šaltkalvis tik galvą kraipė. Visos šios spyruoklės,
cilindrai ir skridiniai l m ėjo nepaprastą galią. Durys užsidarydavo greičiau
negu pelių slastai. Nuo šių mechanizmų darbo drebėjo visas namas.
Senutės, liūdnai cypdamos, bėgdavo nuo besiveriančių durų, bet pasprukti
ne visuomet suspėdavo. Durys vargšes pasivydavo ir trenkdavo joms per
nugarą, o tuo tarpu iš viršaus, dusliai karkdamas, jau krisdavo atsvaras,
pralėkdamas ties smilkiniu tarsi sviedinys.
Kai Benderis su ūkvedžiu apžiūrinėjo namus, durys saliutavo baisiu
trenksmu.
Bet už visos tos tvirtovės didybės nebuvo rasta nieko gero — kėdės
nebuvo. Ieškodamas gaisro pavojaus, inspektorius pakliuvo į virtuvę. Ten,
dideliame skalbinių katile, virė košė, kurios kvapą didysis kombinatorius
pajuto dar prieškambaryje. Ostapas patraukė nosim ir paklausė:
— Ak, su mašinų alyva?
— Dievaži, su tikru sviestu! — tarė Alchenas, paraudęs lig ašarų. — Mes
iš fermos perkame.
Jam buvo labai gėda.
— Na, pagaliau gaisro pavojaus tai nesudaro, — tarė Ostapas.
Virtuvėje kėdės taip pat nebuvo. Buvo tik taburetė, ant kurios sėdėjo
virėjas su prijuoste ir tualdenoro kepuraite.
— Kodėl visi jūsų drabužiai pilkos spalvos ir tokie skysti, kad tik langams
šluostyti?
Drovusis Alchenas dar labiau sumišo.
— Mažai kreditų duoda. Jis pats savęs nepakentė.
Ostapas abejodamas pasižiūrėjo į jį ir tarė:
— Priešgaisrinės apsaugos, kuriai aš dabar atstovauju, — tai neliečia.
Alchenas išsigando.

— Prieš gaisrą, — pareiškė jis, — ėmėmės visų priemonių. Turime net
dujų gesintuvą „Ekler“.
Inspektorius, žvalgydamas visus užkampius, nenoromis nuėjo pažiūrėti
gesintuvo. Raudonas skardinis kūgis, nors ir buvo vienintelis namų
daiktas, turįs ryšių su priešgaisrine apsauga, sukėlė inspektoriui nepaprastą
susierzinimą.
— Sendaikčių turguje pirkote?!
Ir, nesulaukęs, kol atsakys tarsi perkūno trenktas Aleksandras
Jakovlevičius, Ostapas nukabino „Ekler“ nuo surūdijusios vinies, sudaužė
kapsulę ir greit pakreipė kūgį į viršų. Bet vietoj laukiamos putų srovės
kūgis išleido tik ploną šnypštimą, panašų į senovinę melodiją „Galingas
viešpats mūs Sione“.
— Žinoma, turguj, — pakartojo Ostapas ir pakabino giedantį gesintuvą į
vietą.
Šnypštimo lydimi, jie žingsniavo tolyn.
„Kur ji galėtų būti? — galvojo Ostapas. — Tai man pradeda nebepatikti“.
Ir jis nutarė nepalikti tualdenorinių rūmų, kol visko neapžiūrės.
Tuo tarpu, kai inspektorius ir ūkvedys landžiojo po palėpes, svarstydami
visas priešgaisrinės apsaugos smulkmenas, ir tikrino dūmtraukius, antrieji
socialinio aprūpinimo namai gyveno savo kasdieniniu gyvenimu.
Pietūs buvo išvirti. Prisvilusios košės kvapas žymiai sustiprėjo ir nustelbė
visus kitus rūgščius namų kvapus. Koridoriuose pasigirdo šlamesys.
Senutės, laikydamos abiem rankom prieš save skardinius dubenėlius su
koše, atsargiai ėjo iš virtuvės ir sėdosi pietauti už bendro stalo,
stengdamosi nežiūrėti į iškabintus valgomajame šūkius, kuriuos pats savo
ranka sukūrė Aleksandras Jakovlevičius, o meniškai apipavidalino
Aleksandra Jakovlevna. Šūkiai buvo tokie:
„MAISTAS — SVEIKATOS ŠALTINIS“
„VIENAS KIAUŠINIS TURI TIEK RIEBALŲ, KIEK 1/2 SVARO
MĖSOS“
„RŪPESTINGAI SUKRAMTYDAMAS MAISTĄ, TU PADEDI
VISUOMENEI“
IR „MĖSA — KENKSMINGA “
Visi šitie šventi žodžiai žadino senutėms atsiminimus apie iškritusius dar
prieš revoliuciją dantis, apie kiaušinius, išnykusius maždaug tais pačiais
laikais, apie mėsą, turinčią mažiau riebalų negu kiaušiniai, o galbūt ir apie
visuomenę, kuriai jos negali padėti gerai kramtydamos valgį.
Be senučių, prie stalo sėdėjo dar Isidoras Jakovlevičius, Afahasijus
Jakovlevičius, Kirilas Jakovlevičius, Olegas Jakovlevičius ir Paša
Emiljevičius. Nei amžiumi, nei lytimi šie jauni žmonės nesiderino su
socialinio aprūpinimo uždaviniais, užtat visi keturi Jakovlevičiai buvo
jaunesnieji Alcheno broliai, o Paša Emiljevičius — tolimas Aleksandros
Jakovlevnos giminaitis. Jaunuoliai, kurių vyriausias buvo trisdešimt dvejų
metų Paša Emiljevičius, nemanė, kad jų gyvenimas socialinio aprūpinimo
namuose yra nenormalus reiškinys. Jie gyveno čia senučių teisėmis, turėjo
taip pat valdiškas lovas ir antklodes su užrašu „Kojos“, dėvėjo, kaip ir
senutės, pilkai murziną tualdenorą, bet, būdami jauni ir stiprūs, jie
maitinosi daug geriau negu auklėtinės. Jie vogė namuose viską, ko
nespėdavo pavogti Alchenas. Paša Emiljevičius galėjo vienas suryti du

kilogramus silkučių, ir tai jis kartą ir padarė, palikęs visus namus be pietų.
Nespėjo senutės kaip reikiant paragauti košės, o Jakovlevičiai su
Emiljevičium, suriję savo porcijas, žagsėdami pakilo nuo stalo ir
nubindzino į virtuvę pasiieškoti ko nors geriau virškinamo.
Pietūs buvo tęsiami. Senutės suklego:
— Tik prisiris ir ims bliauti!
— O Paša Emiljevičius rytą kėdę iš raudonojo kampelio pardavė. Pro
užpakalines duris išnešė supirkėjui.
— Matysite, šiandien girtas pareis...
Tuo momentu auklėtinių pasikalbėjimą nutraukė storas šnypštimas,
nuslopinęs dar tebegiedantį koridoriuje gesintuvą, ir karvės balsas
sumaurojo:
— ...radimas.
Senutės, sulinkusios ir neatsigręždamos į stovintį kertėje ant parketo
garsiakalbį, kabino košę tikėdamos, kad toji taurė jas aplenks. Bet
garsiakalbis energingai varė toliau.
— Evokrrchekche... naudingas išradimas. Murmanske geležinkelio
meistras draugas Sokuckis, — Samara, Oriolas, Kleopatra, Ustinja,
Caricynas, Klementijus, Ifigenijai Samara, Sokuckis...
Garsiakalbis karkdamas įtraukė oro ir šnarpščiančiu balsu varė toliau:
— ...išrado sniego valytojams šviesos signalizaciją. Išradimas priimtas
Dorizulo, — Darja, Onega, Raimondas..
Senutės lyg pilkos antelės nuplaukė į savo kambarius. Garsiakalbis,
šokinėdamas nuo savo garsų, gargaliavo tuščiame kambaryje:
— ...O dabar pasiklausykite Novgorodo čiastuškų...
Toli toli, pačiame žemės centre, kažkas suvirpino balalaikos stygas, ir
juodžemio juostos Batistinis užtraukė:
Blakės sienom ropinėjo,
Kaitinos saulutėj,
Fininspektorius atėjo —
Blakių kaip nebūta...
Žemės centre šitos dainuškos sukėlė smarkų veikimą. Garsiakalbis pradėjo
baisiai traškėti. Tarytum tai buvo aplodismentai ar pradėjo veikti
požeminiai vulkanai.
Tuo tarpu paniuręs priešgaisrinės apsaugos inspektorius atbulas nusileido
palėpės laiptais į virtuvę ir pamatė penkis piliečius, kabinančius iš kubilo
raugintus kopūstus. Kirto tylėdami. Tik vienas Paša Emiljevičius
smaguriškai muistė galvą ir, kratydamas nuo ūsų prilipusius kopūstų
dribsnius, kalbėjo:
— Nuodėmė valgyti tokius kopūstus be degtinės.
— Čia vėl senučių partija? — paklausė Ostapas.
— Tai našlaičiai, — atsakė Alchenas, petim išstumdamas inspektorių iš
virtuvės ir slaptai grūmodamas kumščiu našlaičiams.
— Pavolgio vaikai? Alchenas sumišo.
— Sunkus caro valdžios palikimas?
Alchenas išskėtė rankas: vadinas, nieko nepadarysi, jeigu jau toks
palikimas.

— Bendras abiejų lyčių auklėjimas pagal kompleksinį metodą?
Drovusis Aleksandras Jakovlevičius tuojau, nė trupučio negaišdamas,
pakvietė priešgaisrinės apsaugos inspektorių pietums, ką dievas davė.
Tą dieną Aleksandrui Jakovlevičiui dievas davė pietums butelį stumbrinės,
raugintų grybų, silkių foršmako, ukrainietiškų barščių su pirmarūše mėsa,
vištienos su ryžiais ir džiovintų obuolių kompoto.
— Sašchen, — tarė Aleksandras Jakovlevičius, — susipažink su draugu iš
gubernijos priešgaisrinės apsaugos.
Ostapas grakščiai pasveikino namų šeimininkę ir pasakė jai tokį ilgą,
dviprasmišką komplimentą, jog nė pats nepajėgė jo baigti. Sašchen —
augalota moteris, kurios grožį truputį gadino Nikolajaus laikų
pusbakenbardžiai, tyliai nusijuokė ir išgėrė drauge su vyrais.
— Geriu už jūsų komunalinį ūkį! — sušuko Ostapas. Pietūs praėjo
linksmai, ir, tiktai gerdamas kompotą, Ostapąs atsiminė savo apsilankymo
tikslą.
— Kodėl, — paklausė jis, — jūsų kefyrininkių įstaigoje tiek maža
inventoriaus?
— Kaipgi, — susijaudino Alchenas. — O fisharmonija?
— Žinau, žinau, vox humanum. Bet pas jus nėra ant ko maloniai atsisėsti.
Vieni tik bulvaro griozdai.
— Raudonajame kampelyje yra kėdė, — įsižeidė Alchenas, — angliška
kėdė. Sako, dar iš senoviškų baldų išlikusi!
— Taip, beje, o aš jūsų raudonojo kampelio nemačiau. Kaip ten
priešgaisrinė apsauga? Neatsitiks ko?.. Reikės žiūrėti.
— Labai prašome.
Ostapas padėkojo šeimininkei už vaišes ir pakilo.
Raudonajame kampelyje primusų nekūrė, geležinių krosnelių nebuvo,
dūmtraukiai buvo reguliariai valomi, bet kėdės, dideliam Aleksandro
Jakovlevičiaus nusistebėjimui, nebuvo. Pradėjo ieškoti kėdės. Žiūrinėjo po
lovomis, po suolais, nežinia kuriems galams pastūmė iš vietos
fisharmoniją, tardė senutes, o tos baimingai žvalgėsi į Emiljevičių. Ypač
uoliai ieškojo kėdės Paša Emiljevičrius. Bet kėdės nesurado. Visi jau
liovėsi ieškoję, o jisai vis dar vaikštinėjo po kambarius, žiūrinėjo po
ropinėmis, kilnojo skardinius arbatos puodelius ir murmėjo:
— Kurgi ji galėjo dingti? Šiandien dar buvo, savo akimis mačiau! Net
juokinga.
— Liūdna, merginos, — šaltai atsakė Ostapas.
— Na, stačiai juokinga! — įžūliai kartojo Paša Emiljevičius.
Bet tuo metu visą laiką giedojęs gesintuvas „Ekler“ ėmė aukščiausią „fa“,
kurią gali išrėkti tik respublikos liaudies artistė Neždanova, valandėlę
nutilo ir su riksmu išleido pirmąją baltą čiurkšlę, aptaškiusią lubas ir
nubloškusią virėjui nuo galvos tualdenoro kepuraitę. Po pirmos čiurkšlės
gesintuvas išleido antrą tualdenoro spalvos čiurkšlę, parbloškusią
nepilnametį Isidorą Jakovlevičą Paskui „Ekler“ pradėjo veikti jau be
paliovos.
Įvykio vieton atbėgo Paša Emiljevičius, Alchenas ir visi dar nenukentėję
Jakovlevičiai.
— Švarus darbas! — tarė Ostapas. — Idiotiška išmonė! Senutės, likusios
vienos be viršininkų, tik su Ostapu, tuojau pradėjo reikšti savo pretenzijas:

— Giminių į namus prisileido! Ryja kaip kiaulės!
— Paršiukus pienu girdo, o mus koše šeria.
— Viską iš namų išnešiojo!
— Nurimkit, merginos, — tarė traukdamasis Ostapas, — tuo reikalu pas
jus ateis iš darbo inspekcijos. Senatas manęs neįgaliojo.
Senutės neklausė.
— O Paška Melentjevičius tą kėdę šiandien išnešė ir pardavė. Pati mačiau.
— Kam? — sušuko Ostapas.
— Pardavė, ir tiek! Mano antklodę dar norėjo parduoti. Koridoriuje vyko
atkakli kova su gesintuvu. Pagaliau žmogaus genijus nugalėjo, ir „Ekler“,
sumindžiotas geležinių Pašos Emiljevičiaus kojų, tingiai išleido paskutinę
čiurkšlę ir amžinai nurimo.
Senutes pasiuntė plauti grindų. Priešgaisrinės apsaugos inspektorius
atsikvėpė, nulenkė galvą ir, truputį kraipydamas šlaunis, prisiartino prie
Pašos Emiljevičiaus.
— Vienas mano pažįstamas, — tarė rimtai Ostapas, — taip pat
pardavinėjo valstybinius baldus. Dabar jis išėjo į vienuolius, sėdi
areštinėje.
— Keistas kaltinimas, be jokio pagrindo, — atsakė Paša Emiljevičius,
smarkiai dvokiąs „Ekler“ skysčiu.
— Kam pardavei kėdę? — paklausė metaliniu šnibždesiu.
Paša Emiljevičius, turėjęs antgamtinės nuovokos dovaną, suprato, kad jį
gali pradėti mušti, galimas daiktas, net spardyti.
— Supirkėjui, — atsakė jis. Adresas?
Aš jį pirmą kartą gyvenime mačiau. Pirmą kartą gyvenime? Dievaži.
Sukulčiau tau snukį, — svajingai pranešė Ostapas, — bet Zaratustra
neleidžia. Nešdinkis po velnių!
Paša Emiljevičius maloniai nusišypsojo ir ėmė trauktis.
— Na, tu, aborto auka, — išdidžiai riktelėjo Ostapas, — duok šen siūlų
galus, nesuk uodegos. Koks tas supirkėjas — blondinas ar brunetas.
Paša Emiljevičius smulkiai nupasakojo. Ostapas atidžiai jo išklausė ir
baigė pasikalbėjimą šiais žodžiais:
— Tai, be abejo, su priešgaisrine apsauga neturi nieko bendra.
Koridoriuje prie išeinančio Benderio prišoko drovusis Alchenas ir padavė
jam červoncą.
— Šimtas keturioliktas Baudžiamojo kodekso straipsnis!.. — suriko
Ostapas. — Už kyšio siūlymą valdininkui, einančiam savo pareigas.
Tačiau pinigus paėmė ir, neatsisveikinęs su Aleksandru Jakovlevičiumi,
išėjo. Durys su galingomis spyruoklėmis sunkiai atsidarė ir davė Ostapui į
užpakalį pusantros tonos smūgiu.
— Smūgis buvo, — tarė Ostapas, glostydamas skaudamą vietą, — posėdis
tęsiamas!

9. KUR JŪSŲ GARBANOS?

Tuo laiku, kai Ostapas landžiojo po antruosius Stargorodo socialinio
aprūpinimo namus, Ipolitas Matvejevičius išėjęs iš kiemsargio buto ir
jausdamas, kaip šaltis graibo jo skustą galvą, patraukė gimtojo miesto
gatvėmis.
Gatvių grindiniu sruveno skaidrus pavasario vanduo. Melodingai
caksėdami, nuo stogų krito briliantiniai lašai Mėšle kapstėsi žvirbliai.
Auksiniai arkliai tyčia garsiai trenkė kanopomis į pliką grindinį ir, nuleidę
ausis, maloniai klausėsi savo žingsnių garso. Ant drėgnų telegrafo stulpų
šiurpsojo šlapi skelbimai su išsipleikusiomis raidėmis: „Galiu išmokyti
skambinti gitara pagal skaitmeninę sistemą“ ir „Duodu visuomenės mokslo
pamokas norintiems stoti į liaudies konservatoriją“. Raudonarmiečių būrys
su žieminiais šalmais ėjo skersai balos, prasidedančios prie Stargiko
krautuvės ir pasibaigiančios prie gubplano pastato, kurio fontanas buvo
išpuoštas gipsiniais tigrais, kobromis ir pergalės statulomis.
Ipolitas Matvejevičius žingsniavo smalsiai dairydamasis į praeivius. Jis,
pragyvenęs Rusijoje visą amžių ir revoliuciją, dabar matė, kaip mainosi,
keičiasi iš pamatų buitis. Jis įprato tai matyti, bet, pasirodo, įprato tik
viename žemės rutulio kampelyje — apskrities N mieste. Atvykęs į gimtąjį
miestą, jis pamatė, jog nieko nesupranta. Jam buvo nejauku ir keista, lyg iš
tikrųjų būtų atvažiavęs slaptai iš Paryžiaus kaip emigrantas. Anais laikais,
važiuodamas per miestą karieta, jis visados susitikdavo senus pažįstamus
ar bent matytus iš veido. O dabar jis perėjo Lenos įvykių gatve jau ketvertą
kvartalų, tačiau pažįstamų nesutiko. Jie dingo, o gal paseno taip, kad
negalima jų pažinti... pagaliau gal jie apsivilko kitais drabužiais, užsidėjo
kitas skrybėles. Gal jie kitaip pradėjo vaikščioti?! Šiaip ar taip — mieste jų
nebuvo matyti.
Ipolitas Matvejevičius ėjo išblyškęs, šaltas, išsiblaškęs. Jis visiškai
pamiršo, kad jam reikia susirasti butų skyrių. Ėjo nuo vieno šaligatvio į
kitą ir suko į skersgatvius, kur išdykę arkliai jau tikrai tyčia beldė
kanopomis. Skersgatviuose buvo daugiau žiemos liekanų, ir kai kur dar
pasitaikydavo iškiožijusio ledo. Visas miestas buvo kitokios spalvos.
Namai iš mėlynų pasidarė žali, iš geltonų — pilki, iš gaisrinės bokšto
dingo bombos, po bokštą nebevaikščiojo sargybinis gaisrininkas, ir gatvės,
kaip atsiminė Ipolitas Matvejevičius, buvo kur kas triukšmingesnės.
Didžiojoje Puškino gatvėje Ipolitą Matvejevičių nustebino niekad nematyti
Stargorode bėgiai ir tramvajaus stulpai su laidais. Ipolitas Matvejevičius
neskaitė laikraščių ir nežinojo, kad prieš Gegužės pirmąją rengiamasi
atidaryti dvi tramvajaus linijas: Stoties ir Turgaus. Ipolitui Matvejevičiui
čia rodėsi, kad jis niekad nebuvo išvažiavęs iš Stargorodo, čia vėl
Stargorodas buvo jam visiškai nepažįstamas.
Taip mąstydamas, jis priėjo Markso ir Engelso gatvę. Šitoje vietoje jis
prisiminė savo vaikystę, kai laukdavo, kad tuoj tuoj iš už dviaukščio namo
su ilgu balkonu būtinai turi išeiti pažįstamas žmogus. Ipolitas
Matvejevičius net stabtelėjo lūkuriuodamas. Bet pažįstamas neišėjo.
Pirmiausia iš už kampo pasirodė stiklius su čekiško langų stiklo dėže ir
varinės spalvos glaisto gniutulu. Paskui išėjo dabita su zomšine kepure
geltonos odos snapeliu. Išbėgo vaikai, pirmųjų klasių mokiniai, su
kuprinėmis.
Staiga Ipolitas Matvejevičius pajuto, kad jo delnai ėmė kaisti, o pilvas —

šalti. Tiesiai į jo pusę ėjo nepažįstamas malonaus veido pilietis, nešąs po
pažastim lyg violončelę kėdę. Ipolitas Matvejevičius staiga pradėjo
žagsėti: pažino savo kėdę.
Taip! Tai buvo Gambso kėdė, apmušta nublukusiu per revoliucijos audras
anglišku gėlėtu kartūnu, tai buvo riešutmedžio kėdė lenktomis kojomis.
Ipolitui Matvejevičiui atrodė, lyg jam kas būtų per veidą drožęs.
— Galandu peilius, žirkles, pustau skustuvus! — visai arti pragydo
baritoninis bosas.
Ir tuojau atskrido laibutis balsas:
— Lituojam ir taisom!
— Maskvos laikraštis „Zvestija“, žurnalas „Smechač“ „Krasnaja niva“!
Kažkur viršuj su žvangesiu buvo išmuštas stiklas. Sunkiai tarškėdamas,
pralėkė Melstrojaus sunkvežimis. Sušvilpė milicininkas. Gyvenimas virė ir
liejosi per kraštus. Nebuvo ko gaišti laiko.“
Kaip leopardas Ipolitas Matvejevičius prišoko prie nepažįstamojo ir, nieko
nepasakęs, patraukė kėdę į save. Nepažįstamasis ją timptelėjo į save.
Tuomet Ipolitas Matvejevičius, kairiąja ranka laikydamasis už kojos,
dešiniąja nuo kėdės pradėjo lupti storus nepažįstamojo pirštus.
— Plėšikai! — sukuždėjo nepažįstamasis, dar tvirčiau įsikibdamas į kėdę.
— Palaukit, palaukit, — vapėjo Ipolitas Matvejevičius stengdamasis
atplėšti nepažįstamojo pirštus.
Pradėjo rinktis žmonės. Keli žiopliai jau stovėjo čia pat gyvai sekdami
konflikto eigą.
Tuomet abu bailiai apsidairė ir, nežiūrėdami vienas į kitą, neišleisdami
kėdės iš rankų, greitai nuėjo tolyn lyg niej kur nieko.
„Kas čia dabar?“ — nustebęs pagalvojo Ipolitas Matvejevičius.
Ką galvojo nepažįstamasis, sunku buvo suprasti, bet jo eisena buvo
energinga, pilna pasiryžimo.
Juodu ėjo vis greičiau ir, pamatę už siauro skersgatvio užverstą, skalda ir
statybine medžiaga dyklaukį, lyg pagal komandą pasuko į jį. Dabar Ipolito
Matvejevičiaus jėgos padidėjo keturgubai.
— Leiskite! — sušuko jis nebesivaržydamas.
— Sar-gy-ba! — silpnai pašaukė nepažįstamasis. Kadangi abiejų rankos
buvo įsikibusios į kėdę, tai abu ėmė viens kitą spardyti kojomis.
Nepažįstamojo batai buvo pakaustyti, ir Ipolitas Matvejevičius iš pradžių
gana kentėjo. Bet greitai jis įgudo strykčioti čia į kairę, čia į dešinę,
sakytum šokdamas krakoviaką, ir šitaip išsisukinėjo nuo priešo smūgių ir
taikėsi jam įspirti į pilvą. Į pilvą įspirti nepavyko, nes kliudė kėdė, bet
užtat jis pataikė priešui į kelio roputę. Po to priešas begalėjo spardytis tik
kairiąja koja.
— O viešpatie! — sušvokštė nepažįstamasis.
Ir ūmai Ipolitas Matvejevičius pamatė, kad nepažįstamasis, begėdiškai
užgrobęs jo kėdę, yra ne kas kitas, o Floro ir Lavro cerkvės šventikas,
tėvas Fiodoras Vostrikovas.
Ipolitas Matvejevičius neteko žado.
— Dvasiškasis tėve! — sušuko jis, nustebęs paleisdamas kėdę.
Tėvas Vostrikovas pasidarė violetinis ir atgniaužė pagaliau pirštus.
Niekieno nebelaikoma, kėdė nukrito ant plytgalių.
Kur dingo jūsų ūsai, gerbiamas Ipolitai Matvejevičiau? — su didžiausiu

sarkazmu paklausė dvasiškasis tėvelis.
O kur jūsų garbanos? Juk turėjote garbanas? Kartūs buvo žodžiai, su
panieka išsprūdę Ipolitui Matvejevičiui. Jis išdidžiai pažvelgė į tėvą
Fiodorą ir, pasikišęs po pažastim kėdę, norėjo eiti. Bet tėvas Fiodoras, jau
atsipeikėjęs nuo priepuolio, neleido Vorobjaninovui taip lengvai ištrūkti.
Sušukęs — „Ne, susimildami“ — jis vėl čiupo kėdę. Grįžo pirmykštė
pozicija. Priešai stovėjo įsikibę į kėdę kaip katinai arba buldogai, piktai
žiūrėjo vienas į antrą ir sukiojosi iš vieno šono į kitą. Tyla, užėmusi kvapą,
truko ištisą minutę.
— Tai jūs, šventasis tėve, — sugergždė Ipolitas Matvejevičius, —
gviešiatės mano turto?
Tardamas šiuos žodžius, Ipolitas Matvejevičius spyrė šventajam tėvui į
šlaunį.
Tėvas Fiodoras, nutaikęs progą, taip spyrė bajorų vadovui į paslėpsnius,
jog šis susirietė.
— Tai ne jūsų nuosavybė.
— O kieno?
— Ne jūsų.
— O kieno?
— Ne jūsų, ne jūsų!
— Kieno gi, kieno?
— Ne jūsų.
Taip rėkaudami, jie pasiutiškai spardėsi.
— O kieno čia turtas? — pradėjo šaukti bajorų vadovas murdydamas koją
į šventojo tėvo pilvą.
Palaukęs, kol praeis skausmas, tėvas Fiodoras tvirtai tarė:
— Tai nacionalizuotas turtas.
— Nacionalizuotas?
— Taip, taip, nacionalizuotas!
Juodu kalbėjo taip greitai, jog žodžių išskirti nebuvo galima.
— Kieno nacionalizuotas?
— Tarybų valdžios! Tarybų valdžios!
— Kokios valdžios?
— Darbo žmonių valdžios.
— Aha! — tarė Ipolitas Matvejevičius, stingdamas pykčio. — Darbininkų
ir valstiečių valdžios?
— Taip, taip!
— Hm!.. Galbūt jūs, šventasis tėve, komunistas?
— Galbūt!
Ipolitas Matvejevičius ilgiau netvėrė ir, šaukdama! „galbūt“, skaniai
spjovė į geraširdį tėvo Fiodoro veidą. Tėvas Fiodoras negaišdamas spjovė
savo priešui ir taip pat gražiai pataikė. Seilių nusivalyti jie negalėjo: rankos
laikė kėdę. Ipolitas Matvejevičius riktelėjo varstomų durų balsu ir iš visų
jėgų pastūmė priešą kėde. Priešas pargriūvo tempdamas su savimi dūstantį
Vorobjaninovą. Imtynės jau vyko parteryje.
Staiga kėdė trakštelėjo: iš karto nulūžo abi pirmutinės kojos. Užmiršę
peštynes, priešai pradėjo draskyti ir laužyti riešutinį brangenybių sandėlį.
Liūdnu žuvėdros riksmu sudejavo plėšomas angliškas gėlėtas kartūnas.
Nuo stipraus trūktelėjimo nulėkė kėdės atlošas. Brangenybių ieškotojai

nuplėšė audeklą drauge su varinėmis vinutėmis ir, žalodami pirštus į
spyruokles, kišo juos kuo giliau į vilnų kimšinį. Žvangėjo tampomos
spyruoklės. Po penkių minučių iš kėdės beliko, kaip sakoma, vieni
kauleliai. Į visas puses riedėjo spyruoklės. Vėjas nešiojo po dyklaukį
apipuvusias vilnas. Lenktos kojos gulėjo duobėje. Briliantų nebuvo.
— Na ką, radot? — paklausė uždusęs Ipolitas Matvejevičius.
Tėvas Fiodoras, visas apsivėlęs vilnomis, šniokštė, bet tylėjo.
— Jūs aferistas, — sušuko Ipolitas Matvejevičius, — aš jums snukį
apskaldysiu, tėve Fiodorai!
— Per trumpos rankos! — atsiliepė šventikas.
— Kurgi dabar eisit toks apsivėlęs?
— O kas jums darbo?
— Gėda, tėve! Jūs, pasakysiu, — vagis!
— Aš iš jūsų nieko nepavogiau!
— Kaip jūs tai sužinojote! Pasinaudojot išpažinties paslaptimi? Labai
gerai! Labai gražu!
Ipolitas Matvejevičius, su panieka sviedęs „tfu“, paliko aikštę ir,
valydamas nuo apsiausto rankovių vilnas, pasuko namo. Ties Lenos įvykių
ir Jerofejevo gatvių kampu Vorobjaninovas pamatė savo kompanioną.
Techninis direktorius ir vyriausiasis koncesijos vadovas stovėjo pusiau
atsigręžęs, pakėlęs kairę koją: jam valė zomšinius batus kanarėlių spalvos
tepalu. Ipolitas Matvejevičius pribėgo prie jo. Direktorius nerūpestingai
niūniavo „Šimį“: .
Anksčiau šitaip šokdavo kupranugariai,
Dar vėliau ir batakudai ši-taip da-rė,
O dabar jau „šimis“ šo-ka-mas visur...
— Na, kaip butų skyrius? — paklausė jis ir tuoj pridūrė: — Palaukit,
geriau nepasakokit, jūs per daug susijaudinęs, atvėskite.
Užmokėjęs batų valytojui septynias kapeikas, Ostapas paėmė
Vorobjaninovą už parankės ir nusivedė gatve. Visa, ką išdėstė susijaudinęs
Ipolitas Matvejevičius, Ostapas išklausė labai atidžiai.
— Aha! Nedidelė juoda barzdelė? Teisingai! Apsiaustas su ėrenų
apykakle? Suprantu. Tai kėdė iš senučių prieglaudos. Pirkta šį rytą už tris
rublius.
— Bet palaukit...
Ir Ipolitas Matvejevičius papasakojo koncesijos dalyviui apie visas tėvo
Fiodoro šunybes. Ostapas apsiniaukė.
— Sumautas reikalas, — tarė jis, — Leichtveiso urvas. Paslaptingas
konkurentas. Jam reikia užbėgti už akių, o snukį apdaužyti visuomet
suspėsime.
Kol draugai užkandžiavo „Stenkos Razino“ alinėje, kol Ostapas sužinojo,
kokiame name butų skyrius buvo anksčiau ir kokia įstaiga ten įsikūrusi
dabar — diena baigėsi.
Auksiniai arkliai vėl pasidarė rudi. Briliantiniai lašai krisdami stingo ir
šlepsėjo ant žemės. Alinėse ir „Fenikso“ restorane pakilo alaus kainos:
atėjo vakaras. Didžiojoje Puškino gatvėje įsižiebė elektros lempos, ir,
grįždamas namo iš pirmo pavasarinio pasivaikščiojimo, pražygiavo

pionierių būrys, būgnų tratėjimo lydimas. Gubplano(gubernijos plano
komisija) tigrai, pergalės statulos ir kobros paslaptingai švietė
mėnesienoje.
Eidamas namo su ūmai nutilusiu Ostapu, Ipolitas Matvejevičius pažvelgė į
gubplano tigrus ir kobras. Seniau čia buvo zemstvos valdyba, ir
miestelėnai nepaprastai didžiavosi kobromis, laikydami jas Stargorodo
įžymybe.
„Surasiu“, — pagalvojo Ipolitas Matvejevičius, pažvelgęs į gipsinį
pergalės bareljefą.
Tigrai maloniai mosikavo uodegomis, kobros linksmai rangėsi, ir Ipolito
Matvejevičiaus siela prisipildė daug žadančių vilčių.

10. ŠALTKALVIS, PAPŪGA IR BURTININKĖ

Namas Nr. 7 Perelešinskio skersgatvy buvo vienas blogesniųjų Stargorode.
Porą jo aukštų, statytų Antrosios imperijos stiliumi, puošė nudaužyti liūtų
snukiai, nepaprastai panašūs į kitados garsų rašytoją Arcybaševą. Tokių
arcybaševiškų veidų buvo lygiai aštuoni — tiek, kiek langų į skersgatvį.
Visi liūtų snukiai ėjo išsirikiavę virš langų.
Be to, namą puošė dar pora dalykėlių, bet tie buvo grynai komercinio
pobūdžio. Viename šone kabojo žydra iškaba:
Odesos Raguolių artelė
"MASKVOS RIESTAINIAI"
Iškaboje buvo atvaizduotas jaunas vyras su kaklaryšiu ir trumpomis
prancūziškomis kelnėmis. Vienoje atsuktoje rankoje jis laikė pasakišką
gausybės ragą, iš kurio biro rudi Maskvos riestainiai, pagal reikalą
parduodami ir kaip Odesos raguoliai. Šis vyrukas gosliai šypsojosi. Kitame
šone įpakavimo kontora „Bystroupakas“ skelbėsi gerbiamiesiems
piliečiams, savo klientams, juoda iškaba su apskritomis aukso raidėmis.
Nors ir žymiai skyrėsi savo iškabomis bei apyvartinio kapitalo dydžiu, abi
šios įmonės vertėsi vienodu bizniu: spekuliavo visų rūšių manufaktūra,
visokiomis vilnonėmis, medvilninėmis, o kartais, jeigu pasitaikydavo
gražių spalvų ir piešinio šilko, tai ir šilkinėmis medžiagomis.
Praėjęs vartus, užlietus tunelio tamsa ir pamazgomis, ir pasukęs į dešinę, į
kiemą su cementiniu šuliniu, galėjai pamatyti dvejas duris — be priebučių,
išeinančias tiesiai į aštrius kiemo akmenis. Pajuodavusio vario lentelė su
išpjaustytomis pavardės raidėmis:
V. POLESOVAS
buvo prikalta prie dešiniųjų durų. Kautąsias puošė balta skardinė lentelė:
MADOS IR SKRYBĖLĖS

Visa tai buvo tik dėl akių.
Madų ir skrybėlių dirbtuvės viduje nebuvo nei spartri, nei apdailos, nei
begalvių karininkiškos laikysenos manekenų, nei medinių galvučių
dailioms damų skybėlėms. Vietoj viso to trijų kambarių bute gyveno balta
papūga su raudonomis kelnaitėmis. Papūgą kamavo blusos, bet skųstis ji
negalėjo, nes nemokėjo žmogaus balsu kalbėti. Kiauras dienas ji lukšteno
saulėgrąžas ir spjaudė lukštus ant kilimo pro narvelio vielas. Jai trūko tik
armonikos, naujų gurgždančių kaliošų, ir būtų buvusi panaši į pasigėrusį
namudininką. Ant langų siūbavo tamsiai rudos užuolaidos su spurgais.
Apskritai bute vyravo tamsiai ruda spalva. Viršum pianino kabojo Beklino
„Mirusiųjų salos“ paveikslo reprodukcija fantazi rėmuose iš tamsiai žalio
poliruoto ąžuolo. Vienas stiklo kampas buvo seniai išlėkęs, ir ši paveikslo
dalis buvo taip nutupėta musių, jog sunku jį buvo atskirti nuo rėmų. Kas
darėsi šioje mirusiųjų salos dalyje, sužinoti buvo neįmanoma.
Miegamajame ant lovos sėdėjo pati šeimininkė ir, pasirėmusi alkūnėmis į
aštuoniakampį staliuką, uždengtą nešvaria rišeljė siuvinėta staltiese,
dėliojo kortas. Priešais ją sėdėjo našlė Gricacujeva, apsisiautusi pūkuota
skara.
— Turiu jus įspėti, panele, kad už seansą mažiau kaip penkiasdešimt
kapeikų neimu, — tarė šeimininkė.
Našlė, žūt būt pasiryžusi susirasti kitą vyrą, sutiko mokėti nurodytą sumą.
— Tik būkit maloni, išburkit ir ateitį... — gailiai paprašė našlė.
— Jums reiktų burti gilių dama. Našlė pradėjo prieštarauti.
— Aš visuomet buvau čirvų dama.
Šeimininkė abejingai sutiko ir ėmė dėlioti kortas. Jau po kelių minučių ji
nupiešė našlės likimą. Našlės laukė didelės ir smulkios bėdos, o ant širdies
jai gulėjo gilių karalius, su kuriuo draugavo būgnų dama.
Būrė iš rankos. Našlės Gricacujevos rankos linijos buvo grynos, stiprios,
be priekaištų. Gyvenimo linija tesėsi taip toli, jog siekė pulso sritį, ir jei
linija kalbėjo tiesą, — našlė turėjo gyventi iki Paskutinio teismo. Proto ir
gabumų linijos leido tikėtis, kad našlė liausis prekiavusi bakalėjinėmis
prekėmis ir paliks žmonijai nepaprastų kurios nors meno, mokslo, o gal ir
sociologijos šedevrų. Veneros kauprės buvo panašios į Mandžiūrijos
kalvas ir slėpė nuostabią meilės bei švelnumo atsargą.
Visa tai burtininkė našlei paaiškino grafologų, chiromantų ir arkliamainių
žodžiais ir terminais.
— Ačiū jums, madam, — tarė našlė, — aš jau dabar žinau, kas tasai gilių
karalius. O būgnų dama taip pat man gerai pažįstama. O ar tas karalius —
marijažo?
— Marijažo, mergele!
Nudžiugusi našlė išlėkė namo. O burtininkė, įmetusi kortas į stalčių,
nusižiovavo parodydama penkiasdešimtmetės moters nasrus ir nuėjo į
virtuvę. Ten ji apžiūrėjo, kaip verda pietūs ant primuso „Grec“, nusišluostė
į prijuostę rankas, pastvėrė kibirą su nusidaužiusia emale ir išėjo į kiemą
vandens.
Ji ėjo per kiemą, sunkiai statydama plokščias pėdas. Jos suglebusi krūtinė
vangiai liunkčiojo po perdažyta palaidinuke. Galvą dengė pražilusių
plaukų vainikėlis. Ji buvo jau senutė, gana nešvari, visus įtarinėjo ir mėgo

saldumynus. Jeigu Ipolitas Matvejevičius būtų ją pamatęs dabar, tikriausiai
būtų nepažinęs Jelenos Bour, gražuolės prokuroro žmonos, buvusios savo
mylimosios, apie kurią kadaise teismo sekretorius buvo surimavęs eilutes:
„Pabučiuoti viliojančią, lyg vėjelį skrajojančią“. Prie šulinio madam Bour
pasveikino kaimynas Viktoras Michailovičius Polesovas, inteligentas
šaltkalvis, taip pat semiąs vandenį su benzino bidonu. Polesovo veidas
atrodė kaip operos velnio, kuris prieš išleidžiant į sceną buvo rūpestingai
išteptas suodžiais.
Pasisveikinę kaimynai ėmė pasakotis naujienas, kurios domino visą
Stargorodą.
— Tai nusigyvenome, — ironiškai tarė Polesovas, — vakar visą miestą
išbėgiojau ir neradau dviejų milimetrų diametro sriegpjovių. Nėra! Nėra!
O tramvajų žada paleisti.
Jelena Stanislavovna, tiek tesupratusi apie dviejų milimetrų sriegpjoves,
kiek Leonardo da Vinčio choreografijos kursų klausytoja supranta apie
žemės ūkį, — mano, jog varškė gaminama iš varškėčių, — vis dėlto
pareiškė užuojautą:
— Kokios dabar krautuvės! Dabar tik pirkėjų eilės, o krautuvių nebėra. Ir
vardai tų krautuvių tokie baisūs. Stargiko!..
— Ne, žinote, Jelena Stanislavovna, tai dar būtų nieko! Jiems liko keturi
„Visuotinės elektros kompanijos“ motorai. Na, šitie kaip nors veiks, nors
kėbulai jau to-oks šlamštas!.. Stiklų rėmai be gumos. Aš pats mačiau.
Viskas blerbs, džeržgės... Baisu! O visi kiti motorai — Charkovo darbas.
Tikras gospromcvetmetas. Nė varsto nepavažiuos. Aš pats juos mačiau...
Susierzinęs šaltkalvis nutilo. Tamsus jo veidas žibėjo saulėje. Akių
baltymai buvo pageltę. Tarp namudininkų, kurių Stargorode buvo gausu,
Viktoras Michailovičius mažiausiai galėjo girtis apsukrumu ir dažniau už
kitus įklimpdavo bėdon. Kaltas buvo jo nepaprastai karštas būdas. Jis buvo
karštas tinginys. Nuolat purkštavo. Jo dirbtuvėje, buvusioje antrame namo
Nr. 7 kieme Perelešinskio skersgatvyje, niekuomet jo negalima buvo rasti.
Užgesęs kilnojamas židinys liūdnai stūksojo vidur mūrinės daržinės,
kurios kertėse buvo suverstos skylėtos padangos, nuplyšę „Treugolniko“
protektoriai, surūdiję užraktai — tokie didžiuliai, kad jais galima buvo
užrakinti miestus, — skardiniai degalų bakai su užrašais „Indian“ ir
„Wanderer“, linginis vaikiškas vežimėlis, amžinai nutilusi dinamėlė,
supuvę žaliaminiai diržai, alyvuotos pakulos, sutrintas švitrinis popierius,
austriškas durtuvas, daugybė sulankstytų gelžgalių ir kitokio šlamšto.
Klientams sunku buvo rasti Viktorą Michailovičių. Paprastai jis
tvarkydavosi kur nors kitur. Jam ne darbas rūpėjo. Jis negalėjo ramiai
žiūrėti į važiuojantį savo ar svetiman kieman krovinių vežiką. Polesovas
tuojau išeidavo į kiemą ir, sudėjęs rankas už nugaros, su panieka sekdavo
vežiko veiksmus. Pagaliau jo širdis nebeišlaikydavo.
— Kas gi taip važiuoja! — šaukdavo jis pasibaisėjęs. Suk!
Išsigandęs vežikas suka į šalį.
— Kurgi tu suki, žioply?! — susijaudinęs bėga prie arklio Polesovas. —
Seniau tau butų apskaldę snukį, tada žinotum, kur sukti!..
Taip pakomandavęs vežikui kokį pusvalandį, Polesovas jau ketina grįžti į
dirbtuvę, kur jo laukia nepataisyta dviračio pompa, bet tuo tarpu ramų
miesto gyvenimą vėl kas nors sudrumsčia. Čia gatvėje sukibo ašimis du

vežimai, ir Viktorui Michailovičiui reikia nurodyti, kaip greičiau ir
lengviau juos atkabinti, čia vėl pradėjo statyti naują telegrafo stulpą, ir
Polesovas turi patikrinti savo specialiai išneštu iš dirbtuvės svambalu, ar
stulpas stovi tiesiai, čia pagaliau pravažiuoja ugniagesių gurguolė, ir
Polesovas, trimito garsų sujaudintas, nerimo ugnies deginamas, bėga
paskui juos.
Bet retkarčiais Viktorą Michailovičių apima realios veiklos karštis.
Kelioms dienoms jis užsidaro dirbtuvėje ir tylomis dirba. Vaikai laisvai
bėgioja po kiemą ir rėkia ką tik norėdami, vežikai kieme raižo ratais
kokius nori lankus, vežimai gatvėje nesusikabina, ir ugniagesiai ramiausiai
važiuoja gesinti gaisro — Viktoras Michailovičius dirba. Kartą po tokio
karšto darbo jis lyg aviną už ragų išvedė į kiemą motociklą, sulipdytą iš
automobilių, ugnies gesintuvų, dviračių ir rašomųjų mašinėlių likučių. Prie
pusantros arklio jėgos „VVandererio“ motoro prikabinti Davidsono ratai, o
kitų motociklo dalių firmų ženklai jau seniai nusitrynę. Nuo sėdynės
plevėsavo virvute pririštas storo popieriaus plakatas: „Bandymas“.
Susirinko minia. Į nieką nekreipdamas dėmesio, Viktoras Michailovičius
ranka pradėjo sukti pedalą. Po dešimties minučių geležinis avinas pradėjo
žagsėti, mašina sudrebėjo ir paskendo tamsių dūmų debesyse. Viktoras
Michailovičius atsisėdo, ir motociklas pasiutusiu greičiu išnešė jį pro vartų
tunelį į gatvę ir iš karto sustojo tarsi pakirstas kulkos. Viktoras
Michailovičius jau rengėsi nulipti ir apžiūrėti savo mįslingąją mašiną, bet
ji staiga atbula davėsi per tą patį tunelį į senąją vietą, sustojo kieme, piktai
suvaitojo ir sprogo. Tik per stebuklą Viktoras Michailovičius nenukentėjo
ir iš motociklo skeveldrų vėliau padirbo stacionarinį variklį, kuris buvo
labai panašus į tikrą motorą, nors ir neveikė.
Bet žymiausia inteligento šaltkalvio akademinės veiklos epopėja įvyko su
gretimo namo Nr. 5 vartais. Tų namų gyventojų kolektyvas padarė su
Viktoru Michailovičium sutartį, pagal kurią šaltkalvis turėjo suremontuoti
geležinius tų namų vartus ir savo nuožiūra nudažyti juos kokia nors
praktiška spalva. Už tą darbą gyventojų kolektyvas pasižadėjo sumokėti
Polesovui, kai speciali komisija priims remontą, dvidešimt vieną rublį ir
septyniasdešimt penkias kapeikas. Sąskaitos žyminį ženklą turėjo
apmokėti Polesovas.
Viktoras Michailovičius kaip Samsonas parsivilko vartus. Dirbtuvėje jis
karštai ėmėsi darbo. Dvi dienas sugaišo ardydamas vartus. Geležiniai
sraigtai, poveržlės ir kitokios smulkmenos buvo sudėtos į vaikų vežimėlį,
strypus ir smaigus jis pakišo po varstotu. Dar keletą dienų jis sugaišo
apžiūrinėdamas reikalaujančias remonto dalis. O paskui mieste įvyko
didelė nelaimė: Malkų gatvėje sprogo magistralinis vandentiekio vamzdis,
ir likusias savaitės dienas Viktoras Michailovičius praleido katastrofos
vietoje, ironiškai šypsodamasis, rėkaudamas ant darbininkų ir nuolat
žiūrėdamas žemyn, į skylę.
Kai vadovavimo aistra truputį atvėso, jis vėl nutarė griebtis vartų taisymo,
bet jau buvo vėlu: kiemo vaikai žaidė vartų veržlėmis ir strypais. Pamatę
įpykusį šaltkalvį, vaikai išsigandę metė žaislus ir išbėgiojo. Trūko pusės
smulkių dalių, ir jų nepavyko surasti. Po to Viktoras Michailovičius vartus
visai užmiršo.
Tuo tarpu atvirame name Nr. 5 dėjosi šiurpūs dalykai. Nuo aukštų vogė

padžiautus baltinius, o vieną vakarą pavogė iš kiemo net užkaistą virtuvą.
Viktoras Michailovičius pats padėjo gaudyti vagį, bet vagis, nors ir nešėsi
verdantį virtuvą, iš kurio žiro žiežirbos, bėgo labai greitai ir, gręžiodamasis
atgal, nešvankiais žodžiais plūdo bėgantį pirma visų Viktorą
Michailovičių. Bet labiausiai dėl to nukentėjo namo Nr. 5 kiemsargis. Jis
neteko naktinio uždarbio: vartų nebebuvo, taigi nebuvo reikalo naktį eiti
įleisti įsigėrusio gyventojo ir paimti už šias paslaugas kelių kapeikų. Iš
pradžių kiemsargis vis bėgiojo teirautis, ar greit bus pataisyti vartai, o
paskum jau viešpaties dievo vardu maldavo. Pagaliau pradėjo šaltkalviui
neaiškiai grasinti. Gyventojų kolektyvas siuntė Polesovui perspėjamus
raštus. Grėsė teismas. Padėtis darėsi vis aštresnė.
Sustoję prie šulinio, burtininkė ir entuziastas šaltkalvis tęsė savo pokalbį.
— Jie visiškai neturi dervuotų pabėgių, — rėkė Viktoras Michailovičius
visa gerkle, — ir tai bus ne tramvajus, o tikras vargas!
— Ir kada visa tai baigsis! — tarė Jelena Stanislavovna. — Gyvenam kaip
laukiniai.
— Galo nematyt... Taip! Žinote, ką aš šiandien mačiau? Vorobjaninovą!
Jelena Stanislavovna nustebusi prisišliejo prie šulinio, laikydama rankoje
pilną kibirą vandens.
— Ateinu į komunalinį ūkį pratęsti dirbtuvės nuomojimo sutarties, drožiu
sau koridoriumi... Staiga prieina prie manęs pora vyrų. Žiūriu — lyg būtų
pažįstamas. Tartum Vorobjaninovo veidas. Ir klausia: „Pasakykit, kokia
buvo seniau šiuose namuose įstaiga?“ Aš sakau, kad čia seniau buvo
mergaičių gimnazija, o vėliau butų skyrius. „O kam jums reikalinga?“ —
klausiu. O jis taria „ačiū“ ir nueina sau. Aiškiai pamačiau, kad tai tas pats
Vorobjaninovas, tiktai be ūsų. Iš kur jis atsirado? O su juo drauge ėjo
gražus vyras. Matyt, buvęs karininkas. Ir tuomet aš pagalvojau...
Tą akimirką Viktoras Michailovičius pamatė kažką nemalonaus.
Nutraukęs pokalbį, jis čiupo savo bidoną ir greit pasislėpė už sąšlavų
dėžės. Į kiemą lėtai įėjo namo Nr. 5 kiemsargis, sustojo prie šulinio ir
pradėjo dairytis. Niekur nepastebėjęs Viktoro Michailovičiaus, jis liūdnai
atsiduso.
— Šaltkalvio Vitkos vėl nėra? — paklausė jis Jelenos Stanislavovnos.
— Ak, nieko aš nežinau... — atsakė burtininkė, — nieko aš “nežinau.
Ir, nepaprastai susijaudinusi, taškydama iš kibiro vandenį ji greitai
nužingsniavo namo.
Kiemsargis paglostė cementinį šulinio šoną ir nuėjo į dirbtuvę. Už dviejų
žingsnių nuo iškabos:
ĮĖJIMAS Į ŠALTKALVIO DIRBTUVĘ
kabėjo kita iškaba:
ŠALTKALVIO DIRBTUVĖ IR PRIMUSŲ TAISYMAS
po kuria kabojo sunkus užraktas. Kiemsargis piktai spyrė į užraktą ir
suriko:
— Ū, gangrena!
Jis pastovėjo prie dirbtuvės dar kokį trejetą minučių, apimtas pačių

tulžingiausių jausmų, paskui su trenksmu nuplėšė iškabą, nunešė ją į vidurį
kiemo, prie šulinio, atsistojo ant jos abiem kojom ir pradėjo trypti
šaukdamas:
— Vagys čia pas jus, septintam name, gyvena! — klykė kiemsargis. —
Šunsnukiai visokie! Rupūžės prakeiktieji! Mat su viduriniu mokslu! Man
nusispjaut į vidurinį mokslą! Prakeikta gangrena!..
Tuo tarpu prakeikta gangrena su viduriniu mokslu sėdėjo už sąšlavų dėžės
ant bidono su vandeniu ir nuobodžiavo.
Trinksėdami varstėsi langai, pro kuriuos kišo galvas linksmi gyventojai. Iš
gatvės į kiemą neskubėdami ėjo smalsuoliai. Išvydęs tokią auditoriją,
kiemsargis dar labiau įsikarščiavo.
— Šaltkalvis mechanikas! — šaukė kiemsargis. — Šuniškas aristokratas!
Parlamentiniai kiemsargio posakiai buvo gerokai pasūdyti necenzūriškais
žodžiais, kuriuos jis itin mėgo. Silpnas moterų luomas lipte aplipo langus
ir labai piktinosi kiemsargiu, tačiau nuo langų nesitraukė.
— Snukį išmalsiu! — siuto kiemsargis. — Mokytas atsirado!
Kai skandalas pasiekė aukščiausią laipsnį, atėjo milicininkas ir nieko
nesakęs pradėjo tempti triukšmadarį į skyrių. Milicininkui padėjo
„Bystroupako“ vyrukai.
Kiemsargis meiliai apkabino milicininko kaklą ir balsu pravirko.
Pavojus praėjo.
Tada iš už sąšlavų dėžės išlindo ilgai kentęs Viktoras Michailovičius.
Auditorija suūžė.
— Chamas! — sušuko Viktoras Michailovičius įkandin nueinantiems. —
Chamas! Aš tau parodysiu! Niekšas!
Graudžiai raudąs kiemsargis nieko nebegirdėjo. Jį nešte nunešė į skyrių
drauge su daiktiniu įrodymu — nuplėšta iškaba „Šaltkalvio dirbtuvė ir
primusų taisymas“.
Viktoras Michailovičius dar ilgai purkštavo.
— Šunsnukiai, — sakė jis žiūrovams, — pradėjo riesti nosį! Chamai!
— Pakaks jums, Viktorai Michailovičiau! — sušuko pro langą Jelena
Stanislavovna. — Užeikit pas mane valandėlei.
Ji padėjo Viktorui Michailovičiui dubenėlį kompoto ir, vaikščiodama po
kambarį, pradėjo klausinėti.
— Bet juk sakau, kad tai jis, be ūsų, bet jis, — savo papratimu šūkavo
Viktoras Michailovičius, — juk aš gerai jį pažįstu! Vorobjaninovas, tikras
Vorobjaninovas!
— Tyliau tamsta... Viešpatie!.. Ko jis čia atsibastė, kaip jūs manote?
Juodame Viktoro Michailovičiaus veide šmėkštelėjo ironiška šypsena.
— Na, o jūs kaip manote?
Jis dar ironiškiau nusišypsojo.
— Na, žinoma, ne sutarčių su bolševikais daryti.
— Jūs manot, kad jam gresia pavojus?
Viktoro Michailovičiaus per dešimtį revoliucijos metų taupytos ironijos
atsargos buvo neišsenkamos. Jo veide žaismingai sušvito visokių serijų ir
skepsio šypsenos.
— Kam Tarybų Rusijoje negresia pavojus, ypač tokio luomo žmogui kaip
Vorobjaninovas? Ūsų, Jelena Stanislavovna, niekas be reikalo nesiskųs.
— Jis atsiųstas iš užsienio? — beveik uždususi paklausė Jelena

Stanislavovna.
— Be abejo, — atsakė genialusis šaltkalvis.
— Tai ko jam čia reikia?
— Nebūkite maža mergaitė.
— Vis viena. Aš noriu jį pamatyti.
— O jūs žinot, kuo rizikuojate?
— Ak, vis viena! Dešimtį metų nemačiusi, aš turiu dabar pamatyti Ipolitą
Matvejevičių.
Jai iš tikrųjų atrodė, kad likimas juodu išskyrė dar karštai besimylinčius.
— Maldauju, suraskit jį! Sužinokit, kur jis! Jūs visur vaikščiojat! Jums bus
nesunku. Pasakysit jam, kad noriu jį pamatyti. Girdite?
Papūga su raudonomis kelnaitėmis, snaudusi narvelyje, išsigando
triukšmingų pokalbių, apsivertė galva žemyn ir apmirė.
— Jelena Stanislavovna, — tarė šaltkalvis mechanikas, kildamas ir
dėdamas ranką prie krūtinės, — aš surasiu jį ir užmegsiu ryšius.
— Gal jums dar kompoto? — susijaudino burtininkė.
Viktoras Michailovičius suvalgė kompotą, užbaigė kritišką paskaitą apie
neteisingą papūgos narvelio įtaisymą ir atsisveikino pataręs Jelenai
Stanislavovnai viską laikyti paslaptyje.

11. ABĖCĖLĖ „GYVENIMO VEIDRODIS“

Kitą dieną kompanionai įsitikino, jog ilgiau gyventi su sargu neįmanoma.
Tichonas visai apkvaišo pamatęs savo buvusį poną iš pradžių su juodais
ūsais, paskui su žaliais, o pagaliau visai be ūsų ir ėmė burbėti. Nebuvo kur
nė miegoti. Bute tvyrojo bjaurus pūvančio mėšlo kvapas, kuriuo atsidavė
nauji Tichono veltiniai. Senieji jo veltiniai gulėjo čia pat, kampe, ir oro
taip pat neozonavo.
— Atsiminimų vakarą laikau baigtu, — tarė Ostapas, — reikia
persikraustyti į viešbutį.
Ipolitas Matvejevičius krūptelėjo: — Tai negalima.
— Kodėl?
— Ten reikės prisiregistruoti.
— Pasas nesutvarkytas?
— Ne, sutvarkytas, bet mieste visi žino mano pavardę. Pasklis kalbos.
Koncesininkai susimąstė ir nutilo.
— O Michelsono pavardė jums patinka? — staiga paklausė šaunusis
Ostapas.
— Koks Michelsonas? Senatorius?
— Ne, tarybinės prekybos tarnautojų sąjungos pirmininkas.
— Aš jūsų nesuprantu.
— Dėl to, kad neturite techninių įgūdžių. Nebūkite dievo karvutė.
Benderis ištraukė iš žaliojo švarko profsąjungos nario knygelę ir padavė
Ipolitui Matvejevičiui.
— Konradas Karlovičius Michelsonas, keturiasdešimt aštuonerių metų,

nepartinis, viengungis, sąjungos narys nuo 1921 metų, labai sąžiningas
žmogus, mano geras pažįstamas, rodos, vaikų draugas... Bet jūs galite
neprasidėti su vaikais: to iš jūsų milicija nereikalaus.
Ipolitas Matvejevičius nuraudo:
— Bet ar bus patogu?..
— Palyginus su mūsų koncesija, šioji veikla, nors ir numatyta
Baudžiamojo kodekso, yra nekalta... kaip vaikų žaidimas „Katė ir pelės“.
Vorobjaninovas kažką sumikčiojo.
— Jūs idealistas, Konradai Karlovičiau! Jums dar pavyko, bet
įsivaizduokite, jei būtų reikėję persikrikštyti į kokį nors PapaChristozopulą arba Smirdunovą.
Koncesininkai greitai priėmė Ostapo pasiūlymą ir, neatsisveikinę su
Tichonu, išguro į gatvę.
Apsistojo jie „Sorbonos“ viešbutyje. Ostapas išgąsdino visus negausius
viešbučio tarnus. Iš pradžįų jis apžiūrėjo kambarius po septynis rublius, bet
liko nepatenkintas jų baldais. Jam labiau patiko kambariai po penkis
rublius, bet čia baisiai dvokė ir kilimai buvo nusišėrę. Kambariuose po tris
rublius viskas buvo gerai, bet vimdė paveikslai.
— Aš negaliu gyventi viename kambary su peizažais, — tarė Ostapas.
Teko apsigyventi kambaryje už rublį aštuoniasdešimt. Čia nebuvo peizažų,
nebuvo kilimų, o baldų labai nedaug: dvi lovos ir naktinis staliukas.
— Akmens amžiaus stilius — pasakė Ostapas pritariamai. — O
priešistorinių gyvūnų matracuose nerasime?
— Žiūrint koks sezonas, — atsakė vylingas budėtojas, — jeigu,
pavyzdžiui, koks gubernijos suvažiavimas, tai, žinoma, nėra, nes keleivių
esti daug, ir prieš jų atvykimą vyksta didelis valymas. O kitokiu laiku iš
tikrųjų pasitaiko, kad ima ir užpuola. Iš gretimo „Livadijos“ viešbučio
kambarių.
Tą pačią dieną koncesininkai apsilankė Stargorodo komunalinio ūkio
skyriuje, kur gavo visas reikalingas žinias. Pasirodė, kad butų skyrius buvo
išformuotas 1921 metais, o gausus jo archyvas sujungtas su komunalinio
ūkio skyriaus archyvu.
Darbo ėmėsi didysis kombinatorius. Pavakare kompanionai jau žinojo
Varfolomejaus Korobeinikovo, archyvo vedėjo, namų adresą. Seniau tai
buvo miesto valdybos valdininkas, dabar kontoros darbuotojas.
Ostapas apsivilko vilnone liemene, išdulkino į lovos galą švarką,
išreikalavo iš Ipolito Matvejevičiaus rublį dvidešimt kapeikų
reprezentacijai ir nuėjo vizituoti archyvaro. Ipolitas Matvejevičius liko
„Sorbonoje“ ir susijaudinęs ėmė vaikščioti siauru takeliu tarp dviejų lovų.
Šį vakarą, šaltą ir žalsvą, buvo sprendžiamas jų sumanymo likimas. Jei
pasiseks gauti kopijas tų orderių, pagal kuriuos buvo skirstomi
Vorobjaninovo rūmų baldai, — sumanymas perpus įvykdytas. Žinoma,
bus neapsakomų sunkumų, bet siūlo galą jie jau turės savo rankose.
— Kad tik gautume orderius, — kuždėjo Ipolitas Matvejevičius, krisdamas
į lovą, — kad tik orderius!..
Sukiurusio matraco spyruoklės jį kandžiojo tarsi blusos, bet jis to nejautė.
Jis dar neaiškiai įsivaizdavo, kas bus po to, kai jie gaus orderius, tačiau
buvo tikras, kad tada viskas eis kaip sviestu patepta. „O sviestu, —
kažkodėl sukosi jam galvoje, — košės nepagadinsi. “

Tuo tarpu košė užvirė kaip reikiant. Šviesių svajonių užvaldytas, jis vartėsi
lovoje, o spyruoklės graudžiai skundėsi.
Ostapui teko pereiti visą miestą. Korobeinikovas gyveno Stargorodo
priemiestyje Gusiščėje.
Ten gyveno veik vieni geležinkelininkai. Kartais viršum namų, plona
betonine siena aptvertu pylimu, prašnarėdavo atbulas garvežys. Namų
stogus akimirką nušviesdavo garvežio pakuros liepsna. Kartais riedėjo
tušti vagonai, o kartais sproginėjo petardos. Tarp lūšnų ir barakų tęsėsi ilgi
mūriniai, dar neišdžiūvę, kooperatiniai namai.
Praėjęs žiburiuotą salą — geležinkelininkų klubą, Ostapas popierėlyje
pasitikrino adresą ir sustojo prie archyvaro namelio. Jis pasuko skambutį
su reljefiškomis raidėmis „Prašom sukti“.
Po ilgų klausinėjimų „pas ką“, „kokiu reikalu“ jam atidarė duris, ir
Ostapas atsidūrė tamsiame, spintomis užgriozdintame prieškambaryje.
Tamsoje kažkas kvėpavo tiesiog į Ostapo veidą, bet nieko nekalbėjo.
— Kur čia pilietis Korobeinikovas? — paklausė Benderis.
Šniokštuojąs žmogus paėmė Ostapą už rankos ir įsivedė į kambarį,
apšviestą kabančios žibalinės lempos. Ostapas pamatė prieš save mažutį
švarų senuką nepaprastai lanksčia nugara. Nebuvo abejonės, kad senukas
— tai pats pilietis Korobeinikovas. Ostapas nekviečiamas paėmė kėdę ir
atsisėdo.
Senukas drąsiai pasižiūrėjo į tokį akiplėšą svečią, bet neprašneko. Ostapas
meiliai pradėjo pirmas:
— Aš pas jus su reikalu. Jūs tarnaujat Stargorodo komunalinio ūkio
skyriaus archyve?
Senuko nugara sujudėjo ir su pritarimu išsitiesė.
— O seniau tarnavote butų skyriuje?
— Aš visur tarnavau, — prabilo linksmai senukas.
— Net buvusios miesto valdybos kanceliarijoje?
Ir Ostapas gracingai nusišypsojo. Senuko nugara ilgai lankstėsi ir pagaliau
sustojo tokioje padėtyje, kuri bylojo, jog tarnyba miesto valdyboje toks
senas daiktas, kad sunku ir atsiminti.
— O vis dėlto leiskit sužinoti, su kuo kalbuosi? — paklausė jis, smalsiai
žiūrėdamas į svečią.
— Prašom, — atsakė svečias. — Aš Vorobjaninovo sūnus.
— Tai kurio? Bajorų vadovo?
— To paties.
— O ar jis gyvas?
— Mirė, pilieti Korobeinikovai. Pasimirė.
— Taip, — be didelio liūdesio tarė senukas, — skaudus įvykis. Bet, rodos,
jis neturėjo vaikų?
— Neturėjo, — švelniai patvirtino Ostapas.
— Kaipgi?..
— Nieko. Aš iš morganatinės santuokos.
— Tai gal būsite Jelenos Stanislavovnos sūnelis?
— Taip, jos.
— O kaip jos sveikata?
— Maman jau seniai kapuose.
— Taip!.. Ach, kaip gaila....

Ilgai senukas su užuojautos ašaromis žiūrėjo į Ostapą, nors dar šiandien
buvo matęs Jeleną Stanislavovną turguje, perkančią mėsą.
— Visi miršta, — tarė jis. — O vis dėlto leiskite sužinoti, kokiu reikalu,
gerbiamasis?.. Ir vardo nežinau...
— Voldemaras, — tuojau atsakė Ostapas.
— Vladimiras Ipolitovičius? Labai gerai. Taip. Aš jūsų klausau,
Vladimirai Ipolitovičiau.
Senukas atsisėdo prie uždengto raštuota klijuote stalo ir pažvelgė Ostapui į
akis...
Ostapas rinktiniais žodžiais išreiškė savo liūdesį dėl tėvų mirties. Jis sakė
labai apgailestaująs, kad taip vėlai įsibrovė į gerbiamo archyvaro butą ir
savo vizitu suteikė jam tiek rūpesčių, tačiau turįs vilties, kad gerbiamas
archyvaras jam atleisiąs, kai tik jis paaiškinsiąs, kas jį paskatino tai
padaryti.
— Aš norėčiau, — nepaprastai susisielojęs tarė Ostapas, — surasti ką nors
iš tėvelio baldų ir pasilikti sau atminimui. Ar jūs žinot, kam atiteko baldai
iš mano tėvo namų?
— Keblus dalykas, — atsakė pagalvojęs senis, — juos galėjo įsigyti tik
gerai aprūpintas žmogus... O jūs, dovanokit, kuo verčiatės?
— Laisva profesija. Samaroje nuosavi šaldytuvai ir skerdykla artelės
pagrindais.
Senis abejodamas pažvelgė į žalią jaunojo Vorobjaninovo apdarą, bet
nieko nesakė.
„Apsukrus vyrukas“, — pagalvojo jis.
Tuo tarpu Ostapas, baigęs žvilgsniu tyrinėti Korobeinikovą, nusprendė,
kad „senis — tipiškas niekšas“.
— Taigi, — tarė Ostapas.
— Taigi, — atsakė archyvaras, — sunku, bet galima...
— Reikės pinigų? — pasiskubino padėti šaldytuvų ir skerdyklos
savininkas.
— Nedidelė sumelė...
— Arčiau prie kūno, kaip sako Mopasanas. Už žinias bus apmokėta.
— Na, ką gi, dėkit septyniasdešimt rublių.
— Kodėl gi taip brangiai? Ar šįmet brangios avižos? Senis subrunzgė ir
išlenkė stuburą.
— Mėgstate juokauti...
— Sutinku, tėve. Pinigai prieš orderius. Kada galiu pas jus ateiti?
— Pinigų čia turite?
Ostapas tuojau patekšnojo sau per kišenę.
— Na, tai galima nors dabar, — iškilmingai paskelbė Korobeinikovas.
Jis uždegė žvakę ir nusivedė Ostapą į gretimą kambarį. Ten, be lovos, ant
kurios, matyt, miegodavo šeimininkas, stovejo rašomasis stalas, užverstas
buhalterijos knygomis, ir ilga raštinės spinta atviromis lentynomis. Prie
lentynų buvo priklijuotos spausdintos raidės — A, B, C, — iki abėcėlės
galo. Lentynose gulėjo orderių pluoštai, surišti nauja virvute.
— Oho! — sušuko Ostapas susižavėjęs. — Namie visas archyvas!
— Tikrai visas, — kukliai atsakė archyvaras, — aš, žinote, dėl visa ko...
Komunaliniam ūkiui jis nereikalingas, o man senatvėje gali praversti... Juk
žinote, — gyvename lyg ant ugnikalnio... Visaip gali atsitikti... Šoks

žmonės ieškoti savo baldų, o kur tie baldai? Štai kur jie! Jie čia! Spintoje!
O kas juos išsaugojo, kas išgelbėjo? Korobeinikovas. Taigi ponai pasakys
senukui ačiū, sušelps senatvėje... O man daug nereikia: po dešimtinę už
orderiuką duos, — ir už tai padėkosiu... O jei ne, eik ir gaudyk vėją
laukuose. Be manęs nesuras!...
Ostapas su pasigėrėjimu žiūrėjo į senuką.
— Nuostabi raštinė, — tarė jis, — visiška mechanizacija. Jūs tikras darbo
didvyris!
Patenkintas archyvaras pradėjo aiškinti svečiui savo mėgstamo darbo
smulkmenas. Jis atsivertė storas knygas.
— Viskas čia, — tarė jis, visas Stargorodas! Visi baldai! Kada ir iš ko
paimti, kam ir kuomet atiduoti. O čia — abėcėlės knyga, gyvenimo
veidrodis! Tamstai kokių baldų? Pirmos gildijos pirklio Angelovo? Prrašom! Žiūrėkite raidę A. Raidė A, Ak, Akm, An, Angelovas... Numeris?...
Štai! 82742. Dabar paimsim įrašų knygą. 142 puslapis. Kur Angelovas?
Štai Angelovas. Paimta iš Angelovo 1918 metais gruodžio 18 dieną,
fortepijonas „Bekker“ Nr. 97012, minkšta kėdė prie fortepijono, du
rašomieji stalai, keturi garderobai (du iš jų raudonmedžio), viena šifonjerė
ir t. t. O kam duota?.. Žiūrėsim paskirstymo knygoje. Tas pats numeris —
82742... Duota... Šifonjerė — miesto kariniam komisariatui, trys
garderobai — vaikų internatui „Vieversėlis“... Ir dar vienas garderobas —
asmeniškai Starprodkomgubo(Stargorodo gubernijos maisto komisariatas
(Stargorodskij gubernskij prodovolstvennyj komissariat) sekretoriui. O kur
fortepijonas? Antruosiuose socialinio aprūpinimo namuose. Ir iki šiol ten
stovi... „Kažkodėl nemačiau aš ten to fortepijono“, — pagalvojo Ostapas,
atsiminęs drovų Alcheno veidelį.
— Arba, pavyzdžiui, miesto valdybos raštinės viršininko Murino... Raidė
M. Vadinasi, ir reikia čia ieškoti... Viskas čia! Visas miestas. Čia
fortepijonai, triumo, kėdės, sofos, pufai, sietynai... Net servizai...
— Argi? — tarė Ostapas. — Jums vertėtų amžiną paminklą pastatyti. Bet
arčiau prie reikalo. Pavyzdžiui, raidė V...
— Rasim ir raidę V, — mielai sutiko Korobeinikovas. — Tuojau... Vm,
Vn, Vorickis, Nr. 48238. Vorobjaninovas, Ipolitas Matvejevičius, tamstos
tėvelis, duok dieve jam dangaus karalystę, geros širdies buvo žmogus...
Fortepijonas „Bekker“ Nr. 54809, keturios kiniškos vazos, markiruotos,
prancūzų „Sevro“ fabriko, aštuoni įvairaus dydžio Obiusono kilimai,
gobelenas „Piemenaitė“, gobelenas „Piemuo“, du tekiniški kilimai, vienas
Chorosano kilimas, meškos iškamša su dubenėliu, miegamojo komplektas
— dvylikos dalių, valgomojo komplektas — šešiolikos dalių, svetainės —
keturiolikos... riešutmedžio, meistro Gambso darbo...
— O kam atiduota? — nekantriai paklausė Ostapas.
— Tuojau pažiūrėsim. Meškos iškamšą su dubeniu paėmė antrasis
milicijos skyrius. Gobelenas „Piemuo“ pakliuvo į meno vertybių fondą.
Gobelenas „Piemenaitė“ — į vandentiekio darbuotojų klubą. Obiusono,
tekiniški ir Chorosano kilimai — į užsienio prekybos komisariatą,
miegamojo komplektas — į Stargorodo Glavčajaus skyrių. Svetainės
riešutmedžio komplektas išsimėtė po dalelę; apvalus stalas ir viena kėdė
— į antruosius socialinio aprūpinimo namus, sofa su lenkta atlošą — į
butų skyrių (iki šiol prieškambary tebestovi, visus šonus nuzulino,

žalčiai!), ir dar viena kėdė draugui Gricacujevui, imperialistinio karo
invalidui, pagal jo prašymą ir butų skyriaus vedėjo draugo Burkino
rezoliuciją. Dešimt kėdžių — į Maskvą, į valstybinį baldų muziejų, pagal
Švietimo liaudies komisariato aplinkraštį... Kiniškos vazos...
— Puiku! — tarė nudžiugęs Ostapas. — Kongenialu! Gerai būtų į orderius
pažvelgti.
— Tuojau, tuojau ir orderių pažiūrėsime. Nr. 48238, raidė V.
Archyvaras priėjo prie spintos ir pasistiebęs pasiekė storą popierių ryšulį.
— Štai! Visi jūsų tėvelio baldai čia. Jums visi orderiai reikalingi?
— Kam man jie visi... Taip... Vaikystės atsiminimai... svetainės
komplektas... Atsimenu, žaisdavau svetainėje ant Chorosano kilimo,
žiūrėdamas į gobeleną „Piemenaitė“... Puikūs buvo laikai — auksinės
vaikystės amžius!.. Taigi mes ir pasitenkinsim svetainės komplektu.
Archyvaras atsargiai atrišo žalių popierėlių pluoštą ir ėmė ieškoti. Jis
atrinko penketą orderių: vieną — dešimčiai kėdžių, porą — po vieną kėdę,
dar vieną stalui ir vieną „Piemenaitės“ gobelenui.
— Matot, viskas gerai. Viskas žinoma, kur kas yra. Šaknelėse visų adresai
ir gavėjų parašai. Taigi niekas neišsigins. Gal norite generolo Popovo
žmonos komplekto? Labai geras. Taip pat Gambso darbas.
Bet Ostapas, vien tėvų meilės vedamas, čiupo orderius ir įsikišo juos giliai
į šoninę kišenę, o nuo generolo žmonos komplekto atsisakė.
— Galima rašyti kvitą? — paklausė arhyvaras, vikriai lenkdamas nugarą.
— Galima, — mandagiai tarė Benderis, — rašykite, idėjos kovotojau!
— Tai aš ir parašysiu...
— Varykit!
Grįžo į pirmąjį kambarį. Korobeinikovas kaligrafiškai parašė pakvitavimą
ir šypsodamasis padavė svečiui. Vyriausiasis koncesininkas nepaprastai
mandagiai dviem dešiniosios rankos pirštais paėmė popieriuką ir įsidėjo į
tą pačią kišenę, kur jau gulėjo brangūs orderiai.
— Na, viso, — tarė jis, mirktelėjęs Korobeinikovui, — aš jus, rodos,
gerokai sugaišinau. Nedrįstu ilgiau varginti. Leiskite paspausti jums ranką,
kanceliarijos valdytojau.
Apstulbintas archyvaras vangiai paspaudė Ostapui ranką.
— Viso, — pakartojo Ostapas ir žengė prie durų. Korobeinikovas nieko
nesuprato. Jis net pažvelgė į stalą, ar nepaliko svečias pinigų, bet pinigų
nebuvo. Tuomet archyvaras tyliai paklausė:
— O pinigai?
— Kokie pinigai? — paklausė Ostapas, atidarydamas duris. — Jūs, rodos,
teiraujatės apie kažkokius pinigus?
— Kaipgi? Už baldus, už orderius!
— Balandėli, — pragydo Ostapas, — kaip dievą myliu, prisiekiu mirusio
tėvelio garbe, labai norėčiau užmokėti, bet užmiršau pasiimti iš einamosios
sąskaitos.
Senis sudrebėjo ir ištiesė priekin išdžiūvusią ranką, norėdamas sulaikyti
nakties paukštį.
— Ramiau, kvaily, — tarė Ostapas rūsčiai. — Sakau tau rusiškai, kad rytoj
— vadinas, rytoj. Na, viso. Neužmirškite parašyti laiškelio.
Durys užsitrenkė. Korobeinikovas vėl jas atidarė ir išbėgo į gatvę, bet
Ostapas jau buvo dingęs. Jis greit žingsniavo pro tiltą. Važiavęs tiltu

garvežys apšvietė jį savo žiburiais ir apsmilkę dūmais.
— Ledas sujudėjo! — sušuko Ostapas mašinistui. — Ledas sujudėjo,
ponai prisiekusieji tarėjai!
Mašinistas gerai neišgirdo ir numojo ranka. Garvežio ratai pradėjo
smarkiau sukti plienines varomąsias alkūnes, ir garvežys nudūmė.
Korobeinikovas porą minučių pastovėjo šaltame ore ir, bjauriai
keikdamasis, grįžo į savo namiūkštį. Jį pagavo nežmoniškas pyktis. Jis
atsistojo vidury kambario ir įsiutęs pradėjo spardyti stalą. Ant stalo
šokinėjo peleninė, padaryta kaliošo pavidalo, su raudonu užrašu
„Treugolnik“, o stiklas terkštelėjo į vandens grafiną.
Dar niekuomet Varfolomejus Korobeinikovas nebuvo taip niekšingai
apgautas. Jis pats galėjo ką nori apgauti, tačiau dabar jį apsuko su tokiu
genialiu paprastumu, jog jis dar ilgai stovėjo ir spardė storas pietų stalo
kojas.
Korobeinikovą Gusiščėje vadino Varfolomejičium. Kreipdavosi į jį tik
didžiausiam reikalui prispaudus. Varfolomejičius ėmė užstatan įvairius
daiktus ir lupo didžiausius procentus. Tuo amatu jis jau kelerius metus
vertėsi, bet dar nė karto nebuvo įkliuvęs. O dabar jis prakišo geriausiame
biznyje, iš kurio tikėjosi didelių pajamų ir aprūpintos senatvės.
— Juokai?! — sušuko jis, atsiminęs žuvusius orderius. — Dabar imsiu
pinigus iš anksto. Ir kaip aš pražiopsojau? Savo rankomis atidaviau
riešutmedžio svetainės komplektą!.. Vien „Piemenaitės“ gobelenas ko
vertas! Rankų darbas!..
Skambutį „Prašom sukti“ jau seniai suko kažkieno nedrąsi ranka, ir
Varfolomejičius dar nespėjo prisiminti, kad lauko durys liko atviros, o
priemenėje kažkas subildėjo, ir žmogus, paklydęs spintų labirinte, sušuko:
— Kur čia įeiti?
Varfolomejičius išėjo į prieškambarį, sugriebė kažkieno paltą (iš
pačiupinėjimo drapo) ir įvedė į valgomąjį tėvą Fiodorą.
— Malonėkite atleisti, — tarė tėvas Fiodoras.
Po dešimties minučių dviprasmiškų kalbų ir gudravimų paaiškėjo, kad
pilietis Korobeinikovas tikrai kažką žino apie Vorobjaninovo baldus, o
tėvas Fiodoras neatsisako užmokėti už tas žinias. Be to, didžiausiam
archyvaro malonumui, paaiškėjo, kad naujasis svečias — tikras
Vorobjaninovo brolis ir be galo norėtų įsigyti atminimui mirusio brolio
riešutmedžio komplektą. Su tuo komplektu jį, girdi, sieja maloniausi
pirmos jaunystės atsiminimai.
Varfolomejičius užsiprašė šimto rublių. Bet klientas brolio atminimą daug
menkiau vertino: davė tik apie trisdešimt rublių. Sutarė už penkiasdešimt.
— Pinigus prašyčiau iš anksto... — pareiškė archyvaras, — tokia mano
taisyklė.
— Ar bus gerai, kad aš auksiniais dešimtukais? — paskubėjo tėvas
Fiodoras, ardydamas švarko pamušalą.
— Priimsiu pagal kursą. Po devynis su puse. Šios dienos kursas.
Vostrikovas iškratė iš dešrelės penkis geltonus pinigėlius, pridėjo prie jų
pustrečio rublio sidabriniais ir pastūmėjo visą krūvelę Varfolomejičiui.
Varfolomejičius porą kartų perskaitė pinigus, susižėrė į saują, paprašė
svečią truputį luktelti ir išėjo orderių. Savo slaptoje kanceliarijoje
Varfolomejičius, ilgai negalvojęs, paėmė abėcėlę — „gyvenimo veidrodį“,

atvertė raidę P, greitai rado reikalingą numerį ir nuėmė nuo lentynos
generolo Popovo žmonos orderius. Pasiknisęs krūvoje, jis ištraukė vieną
orderį, duotą drg. Brunsui, gyvenančiam Vynuogių gatvėje, Nr. 34,
paėmusiam dvylika Gambso gamybos riešutmedžio kėdžių. Stebėdamasis
savo vikrumu ir protu, archyvaras nusišypsojo ir padavė pirkėjui orderius.
— Viskas vienoje vietoje? — nudžiugęs sušuko pirkėjas.
— Visi iki vieno. Puikus komplektas! Pirštus laižysite! Pagaliau kam čia
aiškinti! Juk patys žinote!
Tėvas Fiodoras ilgai kratė archyvarui ranką ir, daugybę kartų atsimušęs į
spintas prieškambary, dingo nakties tamsumoje.
Varfolomejičius dar ilgai kikeno iš apmuilinto pirkėjo. Auksines monetas
jis sudėjo eilute ant stalo ir ilgai sėdėjo mieguistai žiūrėdamas į penkis
šviesius ritinėlius.
„Ir kam jiems parūpo Vorobjaninovo baldai? — galvojo Korobeinikovas.
— Iš proto išsikraustė!“
Jis nusirengė, išsiblaškęs pasimeldė, atsigulė į siaurutę bernautinę lovą ir
susirūpinęs užmigo.

12. KARŠTA MOTERIS — POETO SVAJONĖ

Naktis surijo visą šaltį. Pasidarė taip šilta, jog ankstyviems praeiviams
maudė kojas. Žvirbliai nešiojo visokius niekus. Net višta, išėjusi į
viešbučio kiemą, pajuto jėgų perteklių ir bandė skristi. Dangus buvo
nusėtas debesų grumuliukų, iš sąšlavų krepšio sklido žibučių ir
„peizaniškos“ sriubos kvapas. Vėjas ūbavo pastogėse. Katinai drybsojo ant
stogų ir, maloningai prisimerkę, žiūrėjo į kiemą, per kurį bėgo šveicorius
Aleksandras su nešvarių baltinių ryšuliu.
„Sorbonos“ koridoriuose prasidėjo gyvenimas. Į tramvajaus atidarymo
iškilmes iš apskričių suvažiavo delegatai. Iš viešbučio karietos su užrašu
„Sorbona“ jų išvirto visa kupeta.
Saulė kaitino kaip reikiant. Aukštyn pasikėlė geležinės krautuvių štoros.
Tarnautojai, išėję į darbą su vatiniais paltais, dūsavo atsilapoję po
pavasario našta.
Kooperatyvo gatvėje sprogo perkrauto Melstrojaus sunkvežimio padanga,
ir atskubėjęs įvykio vieton Viktoras Michailovičius Polesovas teikė
patarimus.
Viešbučio kambaryje, įrengtame labai ištaigingai (pora lovų ir naktinis
staliukas), buvo girdėti arklio prunkštimas ir žvengimas: Ipolitas
Matvejevičius linksmai prausėsi ir valė nosį. Didysis kombinatorius gulėjo
lovoje, žiūrėdamas į savo štibletų skyles.
— Tiesa, — tarė jis, — prašau padengti skolą. Ipolitas Matvejevičius
išniro iš rankšluosčio ir apvaliomis, be pensnė, akimis pažvelgė į
kompanioną.
— Ko tamsta žiūri į mane, lyg kareivis į utėlę? Ko čia stebėtis? Skola?
Taip, jūs man skolingi! Aš vakar užmiršau pasakyti, kad, sutinkamai su

jūsų įgaliojimu, už orderius užmokėjau septyniasdešimt rublių. Prašom
kvitą. Duokit čionai trisdešimt penkis rublius. Man atrodo, kad
koncesininkai lygiomis dalijasi išlaidas.
Ipolitas Matvejevičius užsidėjo pensnė, perskaitė kvitą ir atsidusęs atidavė
pinigus. Bet netgi tai nesudrumstė jam džiaugsmo. Turtas buvo beveik jo
rankose. Trisdešimt penkių rublių dulkė dingo briliantų kalno žibėjime.
Ipolitas Matvejevičius su saulėta šypsena išėjo į koridorių ir pradėjo
vaikščioti. Naujo, ant brangenybių pamato pastatyto gyvenimo planai jį
džiugino. „O šventasis tėvas, — galvojo jis, piktai džiaugdamasis. —
Kvailys buvo, kvailys ir liks. Tiek matys jis kėdes kaip savo pakaušį“.
Nuėjęs iki koridoriaus galo, Vorobjaninovas atsigręžė. Baltos suskilusios
trylikto kambario durys atsidarė, ir prieš jį atsistojo tėvas Fiodoras mėlyna
palaidine, susijuosęs apzulintu juodu raišteliu su kupliu spurgu. Jo
geraširdiškas veidas žėrėjo laime. Jis taip pat išėjo pasivaikščioti.
Konkurentai kelis kartus susitiko, perverdami vienas antrą išdidžiais
nugalėtojų žvilgsniais. Koridoriaus gale abu apsisukdavo ir vėl
susitikdavo... Ipolito Matvejevičiaus krūtinėj netilpo džiaugsmas. Tokiais
pat jausmais gyveno ir tėvas Fiodoras. Ir vienam, ir antram pagailo
nugalėto priešo. Pagaliau per penktą reisą Ipolitas Matvejevičius
nebeiškentė:
— Sveikas, tėve, — tarė jis nepaprastai saldžiai. Tėvas Fiodoras sukaupė
visą jam dievo duotą sarkazmą ir atrėžė:
— Labas rytas, Ipolitai Matvejevičiau.
Priešai išsiskyrė. Kai jų keliai vėl susikryžiavo, Vorobjaninovas tarė:
— Ar kartais neužgavau jūsų per paskutinį susitikimą?
— Kodėl? Nieko... Buvo labai malonu susitikti, — atsakė tėvas Fiodoras
džiūgaudamas.
Jie vėl išsiskyrė. Tėvo Fiodoro fizionomija ėmė siutinti Ipolitą
Matvejevičiu.
— Mišių, žinoma, jau nebelaikote? — paklausė jis vėl susitikęs.
— Kam jas laikyti! Visi parapijiečiai po miestus išbėgiojo, brangenybių
ieško.
— Įsidėmėkite: savo brangenybių! Savo!
— Nežinau kieno, bet ieško.
Ipolitas Matvejevičius norėjo pasakyti ką nors labai užgaulaus ir tuo tikslu
jau buvo bežiojąs burną, bet nieko negalėjo sugalvoti ir supykęs grįžo į
savo numerį. Po valandėlės iš ten išėjo turkų valdinio sūnus Ostapas
Benderis, apsivilkęs mėlyna liemene, ir, mindamas ant nesuvarstytų savo
batų raištelių, priėjo prie Vostrikovo. Rožės tėvo Fiodoro skruostuose
nuvyto ir pavirto pelenais.
— Supirkinėjate senus daiktus? — rūsčiai paklausė Ostapas. — Kėdes?
Šlamštą? Batų tepalo dėžutes?
— Ko jūs norit? — sukuždėjo tėvas Fiodoras.
— Aš noriu parduoti jums savo senas kelnes. Šventikas apstulbo ir
pasitraukė atbulas.
— Ko gi jūs tylite lyg vištą pavogęs?
Tėvas Fiodoras iš lėto slinko prie savo numerio.
— Senus daiktus perkam, naujus vagiam! — sušuko jam įkandin Ostapas.
Vostrikovas įtraukė galvą ir sustojo prie savo durų. Ostapas tyčiojosi

toliau.
— O kaip su kelnėmis, didžiai gerbiamas kulto tarne? Ar imsit? Turiu dar
liemenės rankoves, riestainio skylę ir padvėsusio asilo ausis. Imsite viską
urmu — pigiau bus. Ir jie nepaslėpti kėdėse, nereikės ieškoti! A?!
Durys paskui kulto tarną užsidarė.
Patenkintas Ostapas, šlepsėdamas per kilimą batų raišteliais, iš lėto grįžo
atgal. Kai jo stambi figūra nutolo, tėvas Fiodoras greit iškišo galvą pro
duris ir, nebesulaikydamas pykčio, sucypė:
— Tu pats kvailys!
— Ką? — sušuko Ostapas, puldamas atgal, bet durys jau buvo uždarytos,
tik raktas spragtelėjo po jo nosimi.
Ostapas pasilenkė prie rakto skylutės, sudėjo delnus prie burnos ir aiškiai
tarė:
— Kiek kaštuoja opiumas liaudžiai? Už durų tylėjo.
— Tėveli, jūs žemas žmogus! — sušuko Ostapas.
Tuo pačiu laiku pro rakto skylutę išlindo ir pradėjo krutėti pieštukas, kurio
smaigaliu tėvas Fiodoras mėgino įgelti priešui. Koncesininkas laiku atšoko
ir sučiupo pieštuką. Durų perskirti priešai tylėdami pradėjo tempti pieštuką
kiekvienas į save. Nugalėjo jaunystė, ir pieštukas, spirdamasis lyg rakštis,
lėtai išlindo iš rakto skylutės. Su šiuo trofėjum Ostapas grįžo į numerį.
Kompanionai dar labiau pradžiugo.
— Ir priešas bėga, bėga, bėga! — pragydo Ostapas. Ant pieštuko šono
Ostapas peiliuku išpjovė nepadorų
žodį, išbėgo į koridorių, įkišo jį į popo rakto skylutę ir tuojau grįžo.
Draugai išsitraukė žalias orderių šakneles ir ėmė kruopščiai jas tyrinėti.
— Orderis „Piemenaitės“ gobelenui, — tarė svajingai Ipolitas
Matvejevičius. — Aš pirkau jį iš vieno Peterburgo antikvaro.
— Po velnių piemenaitę! — sušuko Ostapas, plėšydamas orderį į skutelius.
— Apvalus stalas... Matyt, iš komplekto...
— Duokit šen stalą! Velniop stalą!
Liko tik pora orderių: vienas dešimčiai kėdžių, duotas meninių baldų
muziejui Maskvoje, o antras vienai kėdei — draugui Gricacujevui,
gyvenančiam Stargorode, Plechanovo gatvėje Nr. 15.
— Paruoškite pinigus, — tarė Ostapas, — matyt, teks važiuoti į Maskvą.
— Bet ir čia yra viena kėdė.
— Viena galimybė prieš dešimtį. Gryna matematika. Gerai dar ir tai, jei
pilietis Gricacujevas nesukūreno jos geležinėje krosnelėje.
— Nejuokaukit taip, nereikia.
— Nieko, nieko, lyber fater Kondratai Karlovičiau Michelsonai, surasim!
Šventas dalykas! Batistinius autus nešiosim, Margo kremą valgysim.
— Man kažkodėl atrodo, — tarė Ipolitas Matvejevičius, — jog
brangenybės ir bus paslėptos toje kėdėje...
— Ach! Jums atrodo?! Kas jums dar atrodo!? Nieko? Na, puiku. Dirbsim
marksistiškai. Palikime dangų paukščiams, o patys imkimės kėdžių. Mane
kankina aistra kuo greičiausiai pasimatyti su imperialistinio karo invalidu,
piliečiu Gricacūjevu... Plechanovo gatvė, penkiolika. Negaiškite,
Kondratai Karlovičiau. Planą susidarysim kelionėje.
Eidamas pro tėvo Fiodoro duris, kerštingas turkų valdinio sūnus spyrė į jas
koja. Kambary tuojau atsiliepė silpnas užpjudyto konkurento urzgimas.

— Kad jis tik paskui mus nesektų! — išsigando Ipolitas Matvejevičius.
— Po šiandieninio ministrų susitikimo jachtoje joks suartėjimas
neįmanomas. Jis bijo manęs.
Draugai grįžo tik pavakare. Ipolitas Matvejevičius buvo susirūpinęs.
Ostapas džiūgavo. Jis avėjo naujais avietinės spalvos pusbačiais, kuriems
buvo prisukti apvalūs guminiai antkulniai, šachmatines kojines juodais ir
žaliais langeliais, buvo su kremine kepure ir pusšilkiniu rumuniško
atspalvio šaliku.
— Yra tai yra... — tarė Ipolitas Matvejevičius, atsiminęs savo vizitą našlei
Gricacujevai. — Bet kaip tą kėdę įgyti? Nupirkti?
— Kaipgi, — atsakė Ostapas, — nekalbant jau apie visiškai negamybines
išlaidas, tai sukeltų kalbų. Kodėl viena kėdė? Kodėl būtent šita kėdė?..
— Ką gi daryti?
Ostapas meiliai apžiūrinėjo naujų savo štibletų užkulnius.
— Puiku, modern, — tarė jis. — Kas daryti? Nesijaudinkit, pirmininke, aš
imuosi šios operacijos. Nė viena kėdė neatlaikys prieš šiuos batelius.
— Ne, žinot, — atgijo Ipolitas Matvejevičius, — kai jus su ponia
Gricacujeva kalbėjote apie potvynį, aš atsisėdau į jūsų kėdę ir, garbės
žodis, pajutau po savim kažką kietą. Jos ten, kaip dievą myliu, ten... Na,
štai, kaip dievą myliu, ir dabar aš jaučiu.
— Nesijaudinkit, pilieti Michelsonai.
— Ją reikia naktį pavogti! Kaip dievą myliu, pavogti!
— Tačiau kaip bajorų vadovui — per daug menki mastai. O ar
susipažinote su šio reikalo technika? O gal savo lagamine turit įsidėję
kelionės neseserą su visrakčių rinkiniu? Meskit iš galvos! Tai tipiškas
pižoniškumas — apiplėšti vargšę našlę.
Ipolitas Matvejevičius atsipeikėjo.
— Taip norisi greičiau, — maldaujamai tarė.
— Greitai tiktai katės veisiasi, — pamokomai tarė Ostapas. — Aš ją vesiu.
— Ką?
— Madam Gricacujeva.
— Kodėl?
— Galėsiu ramiai, be triukšmo pasikrapštyti kėdėje.
— Bet juk visam amžiui susirišite.
— Ir ko tiktai aš nepadaryčiau koncesijos labui!
— Visam amžiui! — sukuždėjo Ipolitas Matvejevičius.
Ipolitas Matvejevičius, nepaprastai nustebęs, skėstelėjo rankomis. Skustas
pastoriškas jo veidas išsišiepė. Pasirodė nevalyti nuo išvažiavimo iš N
miesto dienos mėlyni dantys.
— Visam amžiui! — sušnibždėjo Ipolitas Matvejevičius. — Tai didelis
pasiaukojimas.
— Gyvenimas! — sušuko Ostapas. — Auka! Ką jūs suprantate apie
gyvenimą ir aukas? O gal jūs manote, jei kartą jus išmetė iš nuosavų rūmų,
tai jau pažįstate gyvenimą?! Gyvenimas, ponai prisiekusieji tarėjai,
sudėtingas daiktas!.. Tačiau, ponai prisiekusieji tarėjai, tas sudėtingas
daiktas atidaromas paprastai, kaip dėžė. Reikia tik mokėti jį atidaryti. Kas
nemoka atidaryti, tas žuvęs. Girdėjote jūs apie atsiskyrėlį husarą?
Ipolitas Matvejevičius nebuvo girdėjęs.
— Bulanovas! Negirdėjote? Aristokratiškojo Peterburgo didvyris! Tuojau

išgirsit.
Ir Ostapas Benderis papasakojo Ipolitui Matvejevičiui istoriją, kurios
nuostabi pradžia buvo sujaudinusi visus Peterburgo salonus, o dar
nuostabesnė pabaiga buvo užmiršta ir praėjo niekieno nepastebėta
pastaraisiais metais.
PASAKOJIMAS APIE ATSISKYRĖLĮ HUSARĄ
Šaunus husaras, grafas Aleksejus Bulanovas, kaip teisingai sakė Benderis,
buvo tikrai aristokratiškojo Peterburgo didvyris. Puikaus kavaleristo ir
lėbautojo vardas nėjo iš lūpų Anglų krantinės rūmų pedantiškiems
gyventojams ir iš aristokratijos kronikos skilčių. Dažnai buvo galima
matyti iliustruotų žurnalų puslapiuose gražuolio husaro portretą: švarkas
apvedžiotas brandenburais ir tankiais karakuliais, aukšti nulaižyti
smilkiniai ir trumpa nugalėtojo nosis.
Grafas Bulanovas garsėjo daugybe slaptų lemtingų dvikovų, romanais su
gražiausiomis, neprieinamiausiomis aukštosios visuomenės damomis, taip
pat beprotiškais išpuoliais prieš gerbiamus visuomenės asmenis ir
išgertuvėmis, kurios visada baigdavosi muštynėmis.
Grafas buvo gražus, jaunas ir turtingas, turįs pasisekimą meilėje, be to, jam
sekėsi lošti kortomis ir paveldėti turtą. Jo giminės dažnai mirė, ir husaro
turtas, ir šiaip jau nemažas, tolydžio didėjo.
Jis buvo akiplėšiškai drąsus. Padėjo Abisinijos negusui Menelikui kariauti
su italais. Sėdėjo po didelėmis Abisinijos žvaigždėmis, įsisiautęs į baltą
burnusą, ir žiūrėjo į trijų varstų dydžio šalies žemėlapį. Deglų šviesa metė
raibuliuojančius šešėlius ant prilaižytų grafo smilkinių. Prie jo kojų sėdėjo
naujas draugas, abisinas berniukas Vaska.
Sutriuškinęs italų karaliaus armiją, grafas grįžo į Peterburgą drauge su
abisinu Vaska. Peterburgas sutiko didvyrį su gėlėmis ir šampanu. Grafas
Aleksejus pasinėrė į nerūpestingą malonumų sūkurį, kaip tai vadinama
salonų romanuose. Apie jį tebekalbėjo su dvigubu žavesiu, moterys dėl jo
nuodijosi, vyrai pavyduliavo. Milijonų bulvaru lekiančio grafo karietos
gale visuomet stovėjo abisinas, savo juoda oda ir lieknu liemetiiu
keldamas praeivių nusistebėjimą.
Ir staiga viskas pasibaigė. Grafas Aleksejus Bulanovas dingo. BaltarusijosBaltijos kunigaikštienė, paskutinė grafo pasija, buvo baisiai nusiminusi.
Grafo dingimas sukėlė daug triukšmo. Laikraščiai buvo pilni spėliojimų.
Sekliai nusivarė nuo kojų. Viskas buvo veltui. Grafo nė pėdsakų niekas
nesurado.
Kai triukšmas kiek aprimo, iš Averkijevo tyrlaukių atėjo laiškas, kuris
viską paaiškino. Šaunusis grafas, aristokratiškojo Peterburgo didvyris, XIX
amžiaus Baltazaras, pasidarė atsiskyrėlis. Miestas kalbėjo apie baisingas
šio žygio smulkmenas. Kalbėjo, kad grafas nešioja kelių pūdų grandines,
kad jis, pripratęs prie švelnių prancūziškų valgių, maitinasi dabar tik
bulvių lupenomis. Kilo spėliojimų viesulas. Kalbėjo, jog grafui buvo
pasirodžiusi mirusi motina. Moterys verkė. Prie Baltarusijos-Baltijos
kunigaikštienės rūmų stovėjo virtinės karietų. Kunigaikštienė su vyru
priiminėjo atvykusius pareikšti jai užuojautos. Pasklido nauji gandai.
Laukė grafo grįžtant. Kalbėjo, jog tai laikinas religinis pamišimas.

Tvirtino, kad grafas bėgo nuo skolininkų. Spėjo, jog tikroji bėgimo
priežastis — nelaimingas romanas.
O iš tikrųjų husaras pasidarė vienuoliu, norėdamas pažinti gyvenimą. Į
Peterburgą jis nebegrįžo. Pamažu visi jį užmiršo. Baltijos kunigaikštienė
susipažino su italų dainininku, o abisinas Vaska išvažiavo į tėvynę.
Vienuolyne grafas Aleksejus Bulanovas, pasivadinęs Jevpla, kamavo save
didžiais darbais. Jis iš tikrųjų nešiojo grandines, bet jam atrodė, jog to
nepakanka, jei nori pažinti gyvenimą. Tuomet jis susigalvojo ypatingus
vienuoliškus drabužius: gobtuvą su nukarusiu snapeliu, dengiančiu veidą,
ir abitą, varžantį judesius. Vienuolyno viršininkui leidus, jis ėmė vilkėti
tais drabužiais. Bet ir to jam atrodė per maža. Apimtas puikybės, jis
persikėlė į miško žeminę ir ėmė gyventi ąžuoliniame grabe.
Atsiskyrėlio Jevplos žygis stebino visus vienuolius. Jis mito tik
džiūvėsiais, kurių atsargą jam papildydavo tik kartą per trejetą mėnesių.
Taip praėjo dvidešimt metų. Jevpla dabar laikė savo gyvenimą protingu,
teisingu ir tikru. Gyventi jam buvo nepaprastai linksma, ir jo mintys buvo
tyros kaip krištolas. Jis suprato gyvenimo esmę ir pamatė, jog kitaip
gyventi neįmanoma.
Kartą jis nustebo, neradęs sutartoje vietoje džiūvėsių, kuriuos jam per
dvidešimt metų nešiojo vienuoliai. Jis keturias dienas nieko nevalgė.
Penktą dieną atėjo nepažįstamas senis, apsiavęs vyžomis, ir pasakė jam,
kad vienuolius iškraustė bolševikai, o iš vienuolyno padarė tarybinį ūkį.
Palikęs truputį džiūvėsių, senis verkdamas atsitolino. Atsiskyrėlis
nesuprato senio žodžių. Šviesus ir ramus jis gulėjo grabe, džiaugdamasis
gyvenimo patyrimu. Senis valstietis toliau nešiojo jam džiūvėsius.
Taip praėjo dar keleri nesudrumsti metai.
Kartą žeminės durys atsivėrė, ir pasilenkę įėjo keli žmonės. Jie prisiartino
prie grabo ir, netarę žodžio, pradėjo žiūrėti į gulintį senį. Tai buvo augaloti
vyrai, apsiavę batais, su pentinais, su plačiomis galifė, užsikabinę
mauzerius poliruotose medinėse dėžutėse. Senis tysojo grabe ištiesęs
rankas ir žiūrėjo spinduliuojančiomis akimis į nekviestus svečius. Ilga ir
lengvutė žila barzda buvo užklojusi pusę grabo. Nepažįstamųjų pentinai
sužvangėjo, jie pakraipė pečius ir išgriuvo visi laukan, atsargiai uždarę
duris.
Laikas bėgo. Gyvenimas atsiskyrėliui, atrodė, darėsi vis pilnesnis ir
saldesnis. Tą naktį, kai suprato, jog jam dabar viskas aišku, šviesu,
atsiskyrėlis staiga pabudo. Jis nustebo, nes niekuomet naktį dar nebuvo
pabudęs. Samprotaudamas apie tai, kas jį galėjo pažadinti, jis vėl užmigo,
bet ir vėl greitai pabudo jausdamas stiprų dieglį nugaroje. Nesupratęs
dieglio priežasties, jis stengėsi užmigti, bet jam nepavyko. Kažkas jam
kliudė. Jis vartėsi iki ryto. Kitą naktį jį vėl kažkas pažadino. Jis vartėsi iki
ryto, tyliai stenėdamas ir nežinia kodėl kasydamas rankas. Atsikėlęs dieną,
jis žvilgtelėjo į grabą. Dabar jis viską suprato: jo tamsaus guolio kampuose
knibždėte knibždėjo tamsraudonių blakių. Atsiskyrėliui pasidarė koktu.
Tą pačią dieną atėjo senis su džiūvėsiais. Ir štai atsiskyrėlis, tylėjęs
dvidešimt penkerius metus, prašneko. Jis paprašė senį atnešti truputį
žibalo. Išgirdęs didžiojo nebylio kalbą, senis apstulbo. Tačiau,
drovėdamasis ir slėpdamas butelį, jis atnešė žibalo. Kai tik senis išėjo,
atsiskyrėlis drebančiomis rankomis ištepė žibalu visus grabo kampus ir

plyšius. Pirmąkart po trijų neramių dienų Jevpla vėl ramiai užmigo. Jo
niekas nepažadino. Paskui kasdien jis tepė grabą žibalu. Tačiau po dviejų
mėnesių atsiskyrėlis suprato, jog žibalu blakių išnaikinti negalima.
Naktimis jis tankiai vartėsi nuo vieno šono ant kito ir garsiai meldėsi, bet
malda dar mažiau padėjo negu žibalas.
Praėjo neapsakomų kančių pusmetis, ir vieną gražią dieną vienuolis vėl
prabilo į senį. Antrasis šventojo žmogaus prašymas dar labiau nustebino
senį: atsiskyrėlis prašė atvežti jam iš miesto „Aragaco“ miltelių nuo
blakių. Bet ir „Aragacas“ negelbėjo. Blakės nepaprastai greitai veisėsi.
Puiki atsiskyrėlio sveikata, kurios negalėjo palaužti dvidešimt penkeri
pasninko metai, pradėjo ūmai šlyti. Gyvenimas atrodė tamsus ir
beviltiškas. Grabas ėmė rodytis atsiskyrėliui Jevplai šlykštus ir nepatogus.
Naktimis, valstiečio patariamas, vienuolis bandė blakes spirginti balanos
liepsna. Blakės žuvo, bet nesidavė.
Buvo išbandyta paskutinė priemonė: br. Glikų produktas — rausvas
skystis, atsiduodąs sugedusiu persiku, su užrašu „Blakidas“. Bet ir tai
nieko nepadėjo. Padėtis blogėjo. Praslinkus porai metų nuo pradėtos
didžiosios kovos, vienuolis kažkaip atsikvošėjo, jog seniai užmiršo galvoti
apie gyvenimo prasmę, nes kiauras dienas kariavo su blakėmis.
Ir suprato atsiskyrėlis, kad iki šiol klydo. Gyvenimas kaip ir prieš
dvidešimt penkerius metus buvo tamsus ir neaiškus. Pabėgti nuo
pasaulietiškų rūpesčių jam nepavyko. Gyventi kūnu žemėje, o siela
danguje jam taip pat nepasisekė.
Tuomet senis atsikėlė ir mikliai išėjo iš žeminės, ir sustojo jis tamsiame,
žaliame miške. Buvo ankstyvas, sausas ruduo. Prie pat jo žeminės,
praplėšusios velėną, kyšojo ištisos baravykų šeimos. Kažkoks paukštis
tupėjo ant šakos ir čiulbėjo solo. Netoliese buvo girdėti pravažiuojančio
traukinio dundėjimas. Žemė sudrebėjo. Gyvenimas buvo puikus. Senis
neatsigręždamas patraukė tolyn.
Dabar jis dirba Maskvoje, komunaliniam ūky, vežiku.
Papasakojęs Ipolitui Matvejevičiui šitą visais atžvilgiais pamokomą
istoriją, Ostapas nusivalė švarko rankove savo avietinius pusbačius,
sugrojo lūpomis tušą ir išėjo.
Auštant Ostapas Benderis įvirto į kambarį, nusiavė batus, pastatė ant
naktinio staliuko ir pradėjo juos glostyti, švelniai ir karštai kalbėdamas:
— Mano mažieji draugai.
— Kur jūs buvot? — paklausė pro miegus Ipolitas Matvejevičius.
— Pas našlę, — dusliai atsakė Ostapas.
— Na?
Ipolitas Matvejevičius pasirėmė alkūne.
— Ir jūs ją vesit?
Ostapo akys pradėjo žiburiuoti.
— Dabar aš jau turiu vesti, kaip doras vyras. Ipolitas Matvejevičiųs
susigėdęs kriuktelėjo.
— Karšta moteris, — tarė Ostapas, — poeto svajonė. Provincijos
nuoširdumas. Centre tokių subtropikų jau seniai nėra, bet periferijoje —
dar pasitaiko.
— O kada vestuvės?
— Poryt. Rytoj negalima: Gegužės pirmoji — visur uždaryta.

— O kaip su mūsų reikalais? Jūs vesite... Gal mums reikės važiuoti į
Maskvą.
— Na, ko jūs susirūpinot? Posėdis tęsiamas.
— O žmona?
— Žmona? Briliantinė našlė? Paprasčiausias reikalas. Staigus išvažiavimas
centro kvietimu. Nedidelis pranešimas Mažajame sovnarkome.
Atsisveikinimo scena ir viščiukas kelionei. Važiuosim su komfortu.
Miegokit. Rytoj laisva diena.

13. KVĖPUOKIT GILIAU: JŪS ESAT SUSIJAUDINĘS!

Gegužės pirmosios rytą Viktoras Michailovičius Polesovas, graužiamas
įprasto troškimo veikti, išpuolė į gatvę ir pasileido į centrą. Iš pradžių
įvairiapusiški jo talentai negalėjo kaip reikiant pasireikšti, nes žmonių dar
buvo maža ir šventinės tribūnos, saugomos raitų milicininkų, tebestovėjo
tuščios. Tačiau apie devintą valandą įvairiuose miesto kampuose pradėjo
murkti, šnarpšti ir švilpti orkestrai. Pro vartus į gatvę pasipylė namų
šeimininkės.
Muzikos darbuotojų kolona, visi su minkštomis atlenktomis apykaklėmis,
kažkokiu būdu įsispraudė į geležinkelininkų eisenos vidurį, maišydamasi
po kojomis ir visiems kliudydama.
Sunkvežimis, ant kurio buvo užkeltas žalias fanerinis „ŠC“ serijos
garvežys, visą laiką užlėkdavo jiems už kulnų. Iš garvežio pilvo ėjo
šauksmai obojaus ir fleitos darbininkams:
Kur jūsų vyriausias? Argi jums reikėjo Raudonosios Armijos gatve? Argi
nematot — įlindot ir įstrigot kaip kamštis!
Tuo metu, muzikos darbuotojų nelaimė, įsikišo Viktoras Michailovičius.
— Žinoma, kad jums čionai, į skersgatvį, reikia sukti! Net šventės nemoka
organizuoti! — plyšojo Polesovas. — Čionai! Čionai! Kokia baisi
netvarka!
Komunalinio ūkio ir Melstrojaus sunkvežimiai vežė vaikus. Patys mažieji
stovėjo prie bortų, o didesnieji — vidury. Karingi nepilnamečiai mosavo
popierinėmis vėliavėlėmis ir džiūgavo, krykštavo.
Tratėjo pionierių būgnai. Ištempę krūtines paaugliai stengėsi žengti į koją.
Buvo ankšta, triukšminga ir karšta. Žmonės nuolat susikimšdavo ir tuoj vėl
prasiskirdavo. Demonstrantams susigrūdus, imdavo mėčioti ant rankų
senelius ir aktyvistus. Seneliai rėkė moteriškais balsais. Aktyvistai lakstė
aukštyn tylėdami, rimtais veidais. Viena linksma kolona sučiupo
sprunkantį į kitą pusę tvarkdarį Viktorą Michailovičių ir ėmė jį supti.
Polesovas tabalavo kojomis tarsi pajacas.
Demonstrantai nešė baidyklę, vaizduojančią Anglijos ministrą
Čemberleną. Raumeningas darbininkas kartoniniu kūju mušė jai per
cilindrą. Atvirame automobilyje pravažiavo trys komjaunuoliai su frakais
ir baltomis pirštinėmis. Jie susidrovėję žvilgčiojo į minią.
— Vaska! — rėkė nuo šaligatvio. — Buržujau! Atiduok petnešas!

Merginos dainavo. Socaprūpinimo tarnautojų būryje ėjo Alchenas su
dideliu raudonu kaspinu ant krūtinės ir susimąstęs traukė pro nosį:
Bet nuo taigos ligi Anglijos krantų,
Mūsų Armija, stipriausia esi tu!..
Fizkultūrininkai kažką neaiškiai šūkavo pagal komandą.
Visi ėjo, važiavo ir žygiavo link naujojo tramvajaus depo, iš kurio lygiai
pirmą valandą turėjo išeiti pirmasis Stargorodo elektrinio tramvajaus
vagonas.
Niekas gerai nežinojo, kada buvo pradėtas statyti Stargorodo tramvajus.
Kartą, dvidešimtais metais, kai prasidėjo šeštadienio talkos, depo
darbininkai ir lynininkai nuėjo su muzika į Gusiščę ir visą dieną kasė
kažkokias duobes.
Jie iškasė labai daug gilių ir didelių duobių.
Tarp dirbančiųjų bėgiojo draugas su inžinieriaus kepure. Paskui jį
vaikščiojo dešimtininkai, nešini įvairiaspalvėmis kartimis. Kitą šeštadienį
talkininkai susirinko į tą pačią vietą. Dvi duobes, iškastas ne ten, kur
reikėjo, teko vėl užversti. Draugas su inžinieriaus kepure čiupo į nagą
dešimtininkus ir reikalavo pasiaiškinti. Naujos duobės buvo kasamos dar
gilesnės ir platesnės.
Paskui atvežė plytų, ir atvyko tikrieji statybininkai. Jie ėmė mūryti
pamatus. Paskui viskas nurimo. Draugas su inžinieriaus kepure kartais dar
užeidavo į tuščią statybos aikštelę ir ilgai vaikščiodavo po išmūrytą duobę
murmėdamas:
— Ūkiskaita.
Jis padaužydavo lazda pamatą ir bėgdavo namo, į miestą, užsidengęs
delnais šąlančias ausis.
Inžinieriaus pavardė buvo Treuchovas.
Tramvajaus stotis, kurios statyba baigėsi pamato išmūrijimu, buvo
Treuchovo sumanyta jau seniai, dar 1912 metais, bet miesto valdyba
projektą atmetė. Po dvejų metų Treuchovas vėl pradėjo šturmuoti miesto
valdybą, bet sukliudė karas. Po karo sukliudė revoliucija. Dabar sukliudė
nepas, ukiskaita, rentabilumas. Vasarą ant pamato žydėdavo gėlės, o žiemą
vaikai važinėdavo nuo jo rogutėmis.
Treuchovas svajojo apie didelį darbą. Jam įgriso tarnauti Stargorodo
komunalinio ūkio skyriuje, taisyti šaligatvių duobes ir sudarinėti sąmatas
skelbimų stulpų statybai. Bet didelio darbo nebuvo. Tramvajaus projektas,
vėl įteiktas svarstyti, klaidžiojo aukštosiose gubernijos instancijose, jam
buvo pritariama, nepritariama, jis vėl keliavo į centrą, bet, nepriklausomai
nuo pritarimo ar nepritarimo, jį nešė dulkės, nes tiek vienu, tiek kitu atveju
trūko pinigų.
— Tai barbariškumas! — šaukdavo Treuchovas ant žmonos. — Nėra
pinigų? O permokėti išvežiotojams, arklių transportui už prekių gabenimą į
stotį — pinigų yra? Stargorodo vežikai lupa devynis kailius! Tikra plėšikų
monopolija! Pamėgink pėsčias su daiktais nueiti penkis varstus ligi
geležinkelio stoties!.. Tramvajus atlygintų išlaidas per šešerius metus!
Žilsvi jo ūsai piktai nukardavo žemyn. Riestanosis veidas trūkčiodavo. Jis
išsitraukdavo iš stalčiaus brėžinius, šviesoraščiu atspausdintus melsvame

popieriuje, ir tūkstantąjį kartą piktai rodydavo juos žmonai. Tai buvo
stoties, depo ir dvylikos tramvajaus linijų planai.
— Velniai nematė tų dvylikos! Pakentės. Bet tris, tris linijas! Be jų
Stargorodas uždus.
Treuchovas bambėdamas eidavo į virtuvę pjauti malkų.
Visus namų ūkio. darbus jis dirbo pats. Jis sukonstravo ir padarė lopšį
kūdikiui ir skalbimo mašiną. Iš pradžių pats skalbė baltinius, aiškindamas
žmonai, kaip reikia elgtis su mašina. Gerą penktadalį algos Treuchovas
išleisdavo prenumeruodamas užsienio techninę literatūrą. Sunkiai
suvesdamas galą su galu, metė rūkyti.
Nunešė jis savo projektą naujam Stargorodo komunalinio ūkio skyriaus
vedėjui Gavrilinui, kuris čia buvo atkeltas iš Samarkando. Nudegęs
Turkestano saulėje, naujasis vedėjas ilgai, tačiau be ypatingo dėmesio
klausė Treuchovo, nerūpestingai peržvelgė visus brėžinius ir galiausiai
pasakė:
— Na, o Samarkande jokio tramvajaus nereikia. Ten visi asilais važinėja.
Asilas tris rublius tekaštuoja — labai pigiai. O pakelia dešimt pūdų!.. Toks
mažytis asiliukas, net nuostabu!
— Tai ten Azija! — piktai tarė Treuchovas. — Asilas tris rublius kaštuoja,
o jam iššerti per metus reikia trisdešimt rublių.
— O argi ilgai jūs važinėsit tramvajum už trisdešimt rublių? Tris šimtus
kartų. Ir net ne kiekvieną dieną per metus.
— Na, ir užsisakykite tų savo asilų! — suriko Treuchovas ir trenkęs
durimis išbėgo iš, kabineto.
Nuo to laiko naujasis vedėjas, sutikęs Treuchovą, įprato pašaipiai klausti:
— Na kaip, asilų pirksim ar tramvajų statysim? Gavrilino veidas buvo
panašus į lygiai apdrožtą ropę. Akys gudriai žibėjo.
Po kokių dviejų mėnesių Gavrilinas pasikvietė inžinierių ir rimtai jam
pasakė:
— Aš tokį planelį turiu apmetęs. Man viena aišku, kad pinigų nėra, o
tramvajus ne asilas — už trirublę jo nenupirksi. Reikia numatyti
materialinę bazę. O koks sprendimas praktiškas? Akcinė bendrovė! O dar
koks? Paskola! Su procentais. Per kiek metų tramvajus turi atlyginti
išlaidas?
— Paleidus eksploatuoti tris pirmosios eilės linijas — per šešerius metus.
— Na, sakysim, per dešimt. Dabar — akcinė bendrovė. Kas bus
akcininkai? Piščetrestas, maslocentras. Lynininkams tramvajus
reikalingas? Reikalingas! Prekinius vagonus ligi stoties paleisim. Vadinas,
lynininkai! Truputį gal duos NKPS(NKPS — Susisiekimo kelių liaudies
komisariatas (Narodnyj komissariat putėj soobščenija)). Na, dar duos
gubernijos vykdomasis komitetas. Čia jau būtinai. O jeigu pradėsim —
Valstybinis bankas ir Komunalinis bankas duos paskolą. Štai koks mano
planelis. Penktadienį gubernijos vykdomojo komiteto prezidiume apie tai
kalbėsim. Jeigu nutarsm — viskas pareis nuo jūsų.
Treuchovas ligi vėlyvos nakties susijaudinęs skalbė baltinius ir aiškino
žmonai tramvajų transporto pranašumus, palyginti su kinkomuoju.
Penktadienį klausimas buvo išspręstas sėkmingai. Ir prasidėjo kančios.
Akcinė bendrovė buvo lipdoma labai sunkiai. NKPS čia įstodavo, čia vėl
išstodavo iš akcininkų tarpo. Piščetrestas visaip stengėsi vietoj penkiolikos

procentų akcijų pirkti tiktai dešimt. Pagaliau visas akcijų paketas buvo
išskirstytas, nors ir neišvengta susidūrimų. Gavrilinas už spaudimą buvo
iškviestas į GubKK. Tačiau viskas praėjo sėkmingai. Beliko pradėti.
— Na, draugas Treuchovai, — tarė Gavrilinas, — pradėk. Kaip jautiesi —
sugebėsi pastatyti? Taigi. Čia ne asilą pirkti.
Treuchovas pasinėrė darbe. Atėjo metas dirbti didelį darbą, apie kurį
svajojo tiek metų. Buvo skaičiuojamos sąmatos, sudarinėjamas statybos
planas, rašomi užsakymai. Sunkumų atsirasdavo tenai, kur jų mažiausiai
buvo laukiama. Mieste nebuvo specialistų betonuotojų, ir teko jų kviestis
iš Leningrado. Gavrilinas ragino, bet gamyklos prižadėjo duoti mašinas
tiktai po pusantrų metų. O jų reikėjo vėliausiai po metų. Padėjo tiktai
grasinimas užsakyti mašinas užsienyje. Paskui nemalonumai buvo jau
menkesni. Čia buvo sunku gauti reikalingo dydžio fasoninės geležies, čia
vietoj smaluotų pabėgių buvo siūlomi nesmaluoti. Pagaliau buvo duota tai,
kas reikia, bet Treuchovas, pats nuvažiavęs į pabėgių smalavimo įmonę,
šešiasdešimt procentų pabėgių pripažino netinkamais. Ketinėse dalyse
buvo tuštumų. Miško medžiaga žalia. Bėgiai buvo geri, bet juos atgabenti
vėlavo po mėnesį. Senu blerbiančiu „Fiatu“ Gavrilinas dažnai
atvažiuodavo į stoties statybą. Čia jie karštai susibardavo.
Kol buvo statomi ir montuojami stoties ir depo pastatai, stargorodiečiai
tiktai juokavo.
„Stargorodo tiesoje“ tramvajaus klausimo ėmėsi visam miestui pažįstamas
feljetonistas Danų Princas, dabar rašąs Smagračio slapyvardžiu. Ne rečiau
kaip tris kartus per savaitę Smagratis parašydavo didelę buitinę apybraižą
apie statybos eigą. Trečias laikraščio puslapis, kuriame iki šiol buvo pilna
žinučių su skeptiškomis antraštėmis: „Mažai tekvepia klubu“, „Silpnuose
punktuose“, „Apžiūros reikalingos, bet kam blizgesys ir ilgos uodegos“,
„Gerai ir... blogai“, „Kuo mes džiaugiamės ir kuo ne“, „Pričiupti švietimo
kenkėjus“ ir „Su popierizmo jūra metas baigti“ — ėmė duoti skaitytojams
Smagračio apybraižas saulėtomis ir žvaliomis antraštėmis „Kaip statome,
kaip gyvename“, „Gigantas veikiai bus paleistas į darbą“, „Kuklusis
statytojas“ ir kitus tos pačios dvasios kūrinius.
Treuchovas virpėdamas atskleisdavo laikraštį ir, jausdamas
pasišlykštėjimą broliais rašytojais, skaitydavo apie save žvalias eilutes:
...Užlipu gegnėmis aukštyn. Vėjas ūžia ausyse.
Viršuje — jis, neišvaizdus mūsų galingosios tramvajaus stoties statytojas,
tas pažiūrėti liesutis, riestanosis žmogus, nešiojąs paprastą kepurę su
kūjeliais.
Prisimenu: „Nuo kranto vandenų tuščių, didingų kupinas minčių, jis,
nebylus, tolyn žiūrėjo“.
Prieinu. Jokio vėjelio. Gegnės nė krust.
Klausiu:
— Kaip atliekamos užduotys?
Negražus statytojo inžinieriaus veidas atgyja...
Jis spaudžia man ranką. Jis sako:
— Septyniasdešimt užduoties procentų jau įvykdyta.
Straipsnis baigėsi šitaip:
Jis spaudžia man rankąatsisveikindamas... Už manęs gaudžia gegnės.
Aplink zuja darbininkai.

Kas gali užmiršti tą verdantį darbą statyboje, tą paprastutę mūsų statytojo
figūrą?
SMAGRATIS
Treuchovą gelbėjo ta aplinkybė, kad skaityti laikraštį visai nebuvo laiko ir
kartais drg. Smagračio kūrinius pavykdavo praleisti.
Kartą Treuchovas neiškentė ir parašė kruopščiai apgalvotą kandų
paneigimą.
„Žinoma, — rašė jis, — varžtus galima pavadinti transmisija, bet tai daro
žmonės, kurie nieko nenutuokia apie statybą. Ir, be to, aš norėčiau pasakyti
drg. Smagračiui, kad gegnės gaudžia tiktai tada, kai pastatas ruošiasi griūti.
Kalbėti taip apie gegnes — tas pat, ką tvirtinti, jog violončelė gimdo
vaikus. Priimkite ir t. t.“
Po šio paneigimo nenuorama Princas statybos aikštelėje nebesilankė, bet
buitinės apybraižos vis tiek tebepuošė trečiąjį puslapį, ryškiai
išsiskirdamos iš kitų straipsnių: „15 000 rublių rūdija“, „Komunalinės
painės“, „Statybinė medžiaga verkia“ ir „Kuriozas ir ašaros“.
Statyba ėjo į galą. Terminiu būdu buvo suvirinami bėgiai, ir jie jau tysojo
nuo pat geležinkelio stoties ligi skerdyklų ir nuo turgaus ligi kapinių.
Iš pradžių tramvajų norėta atidaryti per Spalio revoliucijos devintąsias
metines, bet vagonų fabrikas, versdamas kaltę „armatūrai“, nebaigė laiku
vagonų. Atidarymą teko atidėti iki Gegužės pirmosios. Prieš šią dieną
viskas buvo galutinai paruošta.
Koncesininkai vaikštinėdami atėjo kartu su demonstrantais ligi Gusiščės.
Čia susirinko visas Stargorodas. Naująjį depo pastatą puošė eglišakių
vainikai, vėjas plaikstė vėliavas ir lozungus. Raitas milicininkas vaikėsi
pirmą ledų pardavėją, dievaižin kaip patekusį į tuščią, tramvajininkų
apstotą ratą. Tarp dvejų depo vartų stovėjo bet kaip sukalta, dar tuščia
tribūna su mikrofonu. Prie tribūnos rinkosi delegatai. Komunalininkų ir
lynininkų jungtinis orkestras jau mėgino savo plaučių stiprumą. Ant žemės
gulėjo būgnas.
Po šviesią depo salę, kurioje stovėjo dešimt šviesiai žalių vagonų,
numeruotų nuo 701 ligi 710, slampinėjo maskviškis korespondentas su
gauruota kepure. Ant jo krūtinės kabojo veidrodėlis, į kurį jis dažnai
susirūpinęs pažvelgdavo. Korespondentas ieškojo vyriausiojo inžinieriaus,
ketindamas pateikti jam keletą klausimų tramvajaus tema. Nors
korespondento galvoje jau buvo galutinai užbaigta apybraiža apie
tramvajaus atidarymą su visų dar nepasakytų kalbų konspektu, jis
sąžiningai tebeieškojo trūkumų, kurių kol kas pastebėjo tiktai vieną —
nebuvo bufeto.
Žmonės dainavo, šaukė ir lukšteno saulėgrąžas, laukdami tramvajaus
paleidimo.
Į tribūną pakilo gubernijos vykdomojo komiteto prezidiumas. Danų
Princas mikčiodamas šnekučiavo su plunksnos broliu. Buvo laukiama
atvykstant Maskvos kino kronikininkų.
— Draugai! — tarė Gavrilinas. — Iškilmingą mitingą, skirtą Stargorodo
tramvajaus atidarymui, leiskite laikyti atidarytu.
Varinės dūdos sujudo, atsiduso ir triskart iš eilės sugrojo „Internacionalą“.
— Žodis pranešimui suteikiamas draugui Gavrilinui! — sušuko
Gavrilinas.

Danų Princas-Smagratis ir maskviškis svečias nesitarę užrašė į savo
bloknotus:
„Iškilmingas mitingas buvo pradėtas Stargorodo komunalinio ūkio
skyriaus vedėjo drg. Gavrilino pranešimu. Minia nuščiuvo, gaudydama
kiekvieną žodi“.
Abu korespondentai buvo visiškai skirtingi žmonės. Maskviškis svečias
buvo nevedęs ir jaunas. Princas-Smagratis turėjo didelę šeimą ir jau seniai
buvo persiritęs per ketvirtą dešimtį. Vienas visą laiką gyveno Maskvoje,
antras niekad nesilankė Maskvoje. Maskviškis mėgo alų. SmagratisPrincas gėrė tiktai degtinę. Tačiau, kad ir kaip skirdamiesi savo
charakteriais, amžiumi, įpročiais bei išsilavinimu, savo įspūdžius abu
žurnalistai aprašinėjo tais pačiais nuvalkiotais, senais, dulkėse išvoliotais
sakiniais. Jų pieštukai vėl ėmė skrebėti, ir bloknotuose atsirado naujas
užrašas: „Šventės dieną Stargorodo gatvės pasidarė tarsi platesnės...“
Gavrilovas savo kalbą pradėjo gerai ir paprastai: — Pastatyti tramvajų, —
tarė jis, — tai ne asilą pirkti.
Staiga minioje nuaidėjo skambus Ostapo Benderio juokas. Jis įvertino šią
frazę. To paskatintas, Gavrilinas, pats nežinodamas kodėl, ėmė kalbėti apie
tarptautinę padėtį. Jis keletą kartų bandė paleisti savo pranešimą
tramvajaus bėgiais, bet pasibaisėdamas įsitikindavo negalįs to padaryti.
Žodžiai savaime, prieš kalbėtojo valią, buvo kažkokie tarptautiniai. Po
Čemberleno, kuriam Gavrilinas skyrė visą pusvalandį, į tarptautinę areną
išėjo Amerikos senatorius Borą. Minia suglebo. Korespondentai vienu
kartu užrašė: „Vaizdingais posakiais kalbėtojas nupiešė tarptautinę mūsų
Sąjungos padėtį...“ Užsidegęs Gavrilinas nekaip atsiliepė apie Rumunijos
bajorus ir perėjo prie Musolinio. Ir tiktai kalbos pabaigoje jis nugalėjo
savo antrąją tarptautinę prigimtį ir prašneko gerais rimtais žodžiais:
— Ir aš taip maniau, draugai, kad šis tramvajus, kuris dabar išeis iš depo,
kieno dėka jis išleistas? Žinoma, draugai, dėka štai jūsų, dėka visų
darbininkų, kurie iš tikrųjų padirbėjo ne iš baimės, o, draugai, pagal sąžinę.
Ir dar, draugai, doro tarybinio specialisto, vyriausiojo inžinieriaus
Treuchovo dėka. Jam taip pat ačiū!..
Ėmė ieškoti Treuchovo, bet nerado. Maslocentro atstovas, kuriam jau
seniai knietėjo pasisakyti, prasispraudė prie tribūnos turėklų, mostelėjo
ranka ir garsiai prašneko apie tarptautinę padėtį. Kai jis baigė kalbėti, abu
korespondentai, nugirdę vienur kitur plojant, greitai užrašė: „Audringi
aplodismentai, virstantys ovacijomis...“ Paskui abu pamanė, kad
„virstantys ovacijomis...“ bus turbūt per stipru. Maskviškis apsigalvojo ir
ovacijas išbraukė. Smagratis atsiduso ir paliko.
Saulė greitai riedėjo nuožulnia plokštuma. Iš tribūnos tebebiro sveikinimai.
Orkestras nuolat grojo tušą. Sumėlynavo šviesus vakaras, o mitingas vis
dar nesibaigė. Ir kalbėtojai, ir klausytojai jau seniai jautė, kad įvyko kažkas
ne taip, kad mitingas užsitęsė, kad reikia kuo greičiau eiti prie reikalo ir
paleisti tramvajų. Bet visi taip įsismagino kalbėti, jog nebegalėjo sustoti.
Pagaliau buvo surastas Treuchovas. Jis buvo purvinas ir, prieš lipdamas į
tribūną, ilgai plovėsi kontoroje veidą ir rankas.
— Žodis suteikiamas vyriausiajam inžinieriui draugui Treuchovui! —
džiaugsmingai paskelbė Gavrilinas. — Na, kalbėk, nes aš visai ne tą
kalbėjau, — pridūrė jis pakuždomis.

Treuchovas norėjo daug ką pasakyti. Ir apie šeštadienių talkas, ir apie
sunkų darbą, apie viską, kas padaryta ir ką dar galima padaryti. O padaryti
galima daug: galima mieste panaikinti nehigienišką turgų, pastatyti
korpusus stikliniais stogais, galima pastatyti nuolatinį tiltą vietoj laikinojo,
kurį kasmet nuneša ledai, galima pagaliau įgyvendinti didžiulės skerdyklos
ir šaldytuvo statybos projektą.
Treuchovas prasižiojo ir užsikirsdamas pradėjo:
— Draugai! Mūsų valstybės tarptautinė padėtis... Ir toliau vebleno tokias
nuvalkiotas tiesas, jog minia, klausiusi jau šeštos tarptautinės kalbos, visai
atvėso. Tiktai baigęs kalbėti, Treuchovas suprato, kad nė žodžio nepasakė
apie tramvajų. „Kaip apmaudu, — pagalvojo jis, — visiškai nemokame
kalbėti, visiškai." Ir jis prisiminė prancūzų komunisto kalbą, kurią girdėjo
viename susirinkime Maskvoje. Prancūzas kalbėjo apie buržuazinę spaudą.
„Tie plunksnos akrobatai, — šaukė jis, — tie farso virtuozai, tie rotacinių
mašinų šakalai...“ Pirmąją kalbos dalį prancūzas išrėkė tonu la, antrąją dalį
— tonu do ir paskutinę, patetišką, — tonu mi. Jo mostai buvo santūrus ir
gražūs.
„O mes vien tik niekus paistome, — nusprendė Treuchovas, — verčiau
visai nekalbėtume.“
Buvo jau visiškai tamsu, kai gubernijos vykdomojo, komiteto pirmininkas
perkirpo žirklėmis juodą juostelę, nutiestą skersai išėjimo iš depo.
Darbininkai ir visuomeninių organizacijų atstovai klegėdami pradėjo sėstis
į vagonus. Melodingai suskambėjo varpeliai, ir pirmasis tramvajaus
vagonas, kurį valdė pats Treuchovas, išriedėjo iš depo, lydimas kurtinamų
minios šauksmų ir orkestro klykavimų. Apšviesti vagonai dabar atrodė dar
gražesni negu dieną. Visi jie pratėgiui plaukė per Gusiščę; pravažiavę po
geležinkelio tiltu, jie lengvai pakilo į miestą ir pasuko į Puškino Didžiąją.
Antrame vagone važiavo orkestras; iškišę pro langus dūdas, muzikantai
grojo Budiono maršą.
Gavrilinas, apsivilkęs uniforminiu konduktoriaus švarku, su krepšiu per
petį, šokinėjo iš vieno vagono į kitą, meiliai šypsojosi, visai ne laiku
skambino varpeliu ir dalijo keleiviams pakvietimus:
Gegužės Komunalininkų klube
1-ąją rengiamas
9 val. IŠKILMINGAS VAKARAS
vakaro su tokia programa:
1. Drg. Mosino pranešimas
2. Komunalininkų sąjungos.garbės rašto įteikimas.
3. Neoficialioji dalis: didelis koncertas, šeimyninė vakarienė su bufetu.
Paskutinio vagono aikštelėje stovėjo nežinia kaip patekęs į garbės svečių
tarpą Viktoras Michailovičius. Jis apšniukštinėjo motorą. Polesovas baisiai
nustebo, kad motoras taip puikiai atrodo ir gerai dirba. Smarkiai neblerbė.
Nuodugniai juos apžiūrėjęs, Viktoras Michailovičius įsitikino, kad jie vis
dėlto su guma. Jis jau spėjo pasakyti keletą pastabų vagono mašinistui, ir
publika nusprendė, kad Polesovas gerai nusimano apie tramvajų gamybą
Vakaruose.
— Pneumatiniai stabdžiai dirba nekaip, — pareiškė Polesovas,
triumfuojamai apžvelgdamas keleivius, — nesiurbia.
— Tavęs niekas neklausė, — atrėžė vagono vairuotojas, — gal ir ims

siurbti.
Apvažiavę šventinį ratą miesto gatvėmis, vagonai grįžo į depą, kur jų
laukė minia. Kada Treuchovą žmonės pradėjo mėčioti ant rankų, jau visur
skaisčiai švietė elektros lempos. Mėgino pamėčioti ir Gavriliną, bet
kadangi šis svėrė šešetą pūdų ir aukštai neiškildavo, tai jį veikiai paleido.
Mėčiojo drg. Mosiną, technikus ir darbininkus. Antrą kartą šiandien
mėčiojo Viktorą Michailovičių. Dabar jis nebetabalavo kojom, o, griežtai
ir rimtai žvelgdamas į žvaigždėtą dangų, lėkė aukštyn ir sklandė nakties
tamsoje. Nusklendęs žemyn paskutinį kartą, Polesovas pastebėjo, kad jį
laiko už kojos ir bjauriai krizena ne kas kitas, o buvęs bajorų vadovas
Ipolitas Matvejevičius Vorobjaninovas. Polesovas mandagiai išsivadavo,
pasitraukė truputį į šalį, bet bajorų vadovo iš akių jau nebeišleido.
Pastebėjęs, kad Ipolitas Matvejevičius kartu su nepažįstamu jaunuoliu,
matyt, buvusiu karininku, jau eina iš depo, Viktoras Michailovičius nutarė
juos pasekti.
Kai viskas buvo baigta ir Gavrilinas savo violetiniame „Fiate“ laukė
duodančio paskutinius nurodymus Treuchovo, ketindamas važiuoti su juo i
klubą, prie depo vartų privažiavo „Fordo“ sunkvežimėlis su kino kronikos
darbuotojais.
Pirmas iš mašinos vikriai iššoko vyriškis su dvylikakampiais raginiais
akiniais ir elegantišku odiniu berankoviu. Ilga smaila vyriškio barzda žėlė
tiesiog iš Adomo obuolio. Antrasis vyriškis tempė kino aparatą,
painiodamasis ilgame šalike, kurio stilių Ostapas Benderis paprastai
vadindavo „modern“. Paskui iš sunkvežimio išvirto asistentai, jupiteriai ir
merginos.
Visas būrys šūkaudamas puolė į depą.
— Dėmesio! — riktelėjo barzdotasis su odiniu berankoviu. — Kolia!
Statyk jupiterius!
Treuchovas išraudo ir pasuko prie naktinių lankytojų.
— Tai jus iš kino? — paklausė jis. — Kodėl neatvažiavot dieną?
— O kada numatote atidaryti tramvajų?
— Jis jau atidarytas.
— Taip, taip, mes truputį užtrukom. Geros natūros pasitaikė. Darbo —
begalės! Saulėlydis! Tačiau mes ir taip susidorosim. Kolia! Įjunk šviesą!
Sukamąjį ratą! Stambiu planu! Judančias minios kojas — stambiu planu.
Liuda! Miločka! Pereikit! Kolia, pradedam! Pradedam. Na, eikit! Eikit,
eikit, eikit... Gana. Ačiū. Dabar nufilmuosim statytoją. Draugas
Treuchovai? Būkit toks geras, draugas Treuchovai. Ne, ne taip. Trim
ketvirčiais... Šitaip, originaliau, tramvajaus fone... Kolia! Pradedam!
Kalbėkit ką nors!..
— Na, man iš tiesų taip nepatogu!..
— Puiku!.. Gerai!.. Dar kalbėkit!.. Dabar jūs kalbėkit su pirmąja
tramvajaus keleive... Liuda! Įeikit į rėmus. Taip. Alsuokit giliau: jūs
susijaudinusi!.. Kolia! Kojas stambiu planu!.. Pradedam. Taip, taip... Labai
dėkoju... Pakaks!..
Iš seniai drebančio „Fiato“ sunkiai išlipo Gavrilinas ir atėjo šaukti
atsilikusio draugo. Režisierius su plaukuotu Adomo obuoliu atgijo.
— Kolia! Čionai! Puikus tipažas. Darbininkas! Tramvajaus keleivis!
Alsuokit giliau. Jūs susijaudinęs. Jūs dar niekad nevažiavęs tramvajum.

Pradedam! Alsuokit!
Gavrilinas su neapykanta sušnarpštė. — Puiku!.. Miločka!.. Eik šen!
Linkėjimai nuo komjaunimo!.. Alsuokit giliau. Jūs susijaudinusi... Taip...
Puikiausiai. Kolia, baigėme.
— O tramvajaus nefilmuosit? — paklausė droviai Treuchovas.
— Matot, — numykė odinis režisierius, — neleidžia apšvietimas. Baigti
filmavimą reikės Maskvoje. Bučiuoju visus!
Kino kronika išnyko kaip žaibas.
— Na, drauguži, važiuosim pailsėti, — tarė Gavrilinas. — Tu pradėjai
rūkyti?
— Pradėjau, — prisipažino Treuchovas. — Neiškenčiau. Per šeimyninę
vakarienę alkanas ir prisirūkęs Treuchovas išgėrė tris taureles degtinės ir
pasigėrė. Jis bučiavosi su visais, ir visi jį bučiavo. Jis norėjo kažką gero
pasakyti žmonai, bet tik nusijuokė. Paskui ilgai kratė Gavrilinui ranką ir
kalbėjo:
— Tu keistuolis! Tau reikia išmokti projektuoti geležinkelio tiltus! Tai
nuostabus mokslas. Ir svarbiausia — visiškai paprastas. Tiltas per
Hudzoną...
Po pusvalandžio, visiškai apsvaigęs, jis išdrožė filipiką, nukreiptą prieš
buržuazinę spaudą:
— Tie farso akrobatai, tos plunksnos hienos! Tie rotacinių mašinų
virtuozai! — šaukė jis.
Namo jį parsivežė žmona, pasisamdžiusi vežėją. — Noriu važiuoti
tramvajum! — kalbėjo jis žmonai. — Na, kaip tu šito nesupranti? Jeigu yra
tramvajus, vadinas, juo reikia važiuoti!.. Kodėl? Pirmiausia, tai patogu...
Polesovas ilgai sekė paskui koncesininkus, ilgai drąsino save ir, palaukęs,
kai nieko nebuvo arti, priėjo prie Vorobjaninovo.
— Labas vakaras, ponas Ipolitai Matvejevičiau! — tarė jis pagarbiai.
Vorobjaninovas pasijuto nejaukiai.
— Neturiu garbės, — sumurmėjo jis.
Ostapas atstatė dešinįjį petį ir priėjo prie inteligento šaltkalvio.
— Na, na, — tarė jis, — ką jūs norit pranešti mano draugui?
— Jūs nesirūpinkit! — sukuždėjo Polesovas, dairydamasis į šalis. — Aš
nuo Jelenos Stanislavovnos...
— Kaip? Ji čia?
— Čia. Ir labai norėtų jus pamatyti.
— Kokiu reikalu? — paklausė Ostapas. — Ir kas jūs tol būsit?
— Aš... Jūs, Ipolitai Matvejevičiau, nemanykit nieko blogo. Jūs manęs
nepažįstat, bet aš jus labai gerai atsimenu.
— Aš norėčiau pamatyti Jeleną Stanislavovną, — nedrąsiai tarė
Vorobjaninovas.
— Ji labai labai prašė jus užeiti.
— Bet iš kur ji sužinojo?..
— Aš jus sutikau komunalinio ūkio skyriaus koridoriuje ir ilgai galvojau:
pažįstamas veidas. Paskui atsiminiau. Jūs, Ipolitai Matvejevičiau,
nesijaudinkit! Viskas bus išlaikyta paslaptyje.
— Pažįstama moteris? — paklausė rimtai Ostapas.
— Hm, taip, sena pažįstama...
— Tai gal užsuksim, pavakarieniausim pas seną pažįstamą? Aš,

pavyzdžiui, beprotiškai noriu ėsti, o visur uždaryta.
— Galim.
— Tai eime. Vesk mus, paslaptingas nepažįstamasis.
Ir Viktoras Michailovičius, nuolat dairydamasis, kiemais nuvedė
kompanionus į burtininkės namus Perelešinskio gatvėje.

14. „KARDO IR ŽAGRĖS“ SĄJUNGA

Sendama moteris gali susilaukti daug nemalonumų: jai gali iškristi dantys,
pražilti ir praretėti plaukai, atsirasti dusulys, ji gali aptukti, gali labai
sulysti, bet jos balsas nepasikeis. Jis pasiliks toks pat, koks buvo dar
gimnazistės ar jauno vėjavaikio meilužės!
Todėl, kai tik Polesovas pasibeldė į duris ir Jelena Stanislavovna paklausė:
„Kas ten?“ — Vorobjaninovas sudrebėjo. Jo meilužės balsas buvo toks pat
kaip ir devyniasdešimt devintaisiais prieš atidarant Paryžiaus parodą. Bet,
įėjęs į kambarį ir prisimerkęs nuo šviesos, Ipolitas Matvejevičius pamatė,
kad buvusio jos grožio nebelikę nė šešėlio.
— Kaip jūs pasikeitėt! — pasakė jis nejučiomis. Senutė puolė jam ant
kaklo.
— Ačiū, — tarė ji, — aš žinau, kuo jūs rizikuojat, atėjęs pas mane. Jūs
tebesat tas pats kilnusis riteris. Aš neklausiu jūsų, ko atvažiavot iš
Paryžiaus. Matot, aš nesmalsi.
— Bet aš visai ne iš Paryžiaus, — sumišęs tarė Vorobjaninovas. — Mudu
su kolega atvykome iš Berlyno, — pataisė Ostapas, kumštelėjęs Ipolitui
Matvejevičiui į pašonę, — bet rekomenduojame apie tai nekalbėti garsiai.
— Ach, aš taip džiaugiuos jus matydama! — sušuko burtininkė. —
Prašom užeiti čia, į šį kambarį... O jūs, Viktorai Michailovičiau, atleiskit,
bet ar neužeitumėt po pusvalandžio?
— O! — sušuko Ostapas. — Pirmas pasimatymas! Sunkios valandėlės!
Leiskit ir man pasitraukti. Gal galėčiau drauge su jumis, brangusis Viktorai
Michailovičiau?
Šaltkalvis suvirpėjo iš džiaugsmo. Abu jie nuėjo į Polesovo butą, kur
Ostapas, atsisėdęs ant namo Nr. 5 vartų Perelešinskio skersgatvy, pradėjo
dėstyti apstulbusiam namudininkui fantasmagorines idėjas, galinčias
išgelbėti tėvynę.
Grįžę po valandos, jie rado senius visai suminkštėjusius.
— Ar jūs atsimenat, Jelena Stanislavovna? — kalbėjo Ipolitas
Matvejevičius.
— O jūs atsimenat, Ipolitai Matvejevičiau? — klausinėjo Jelena
Stanislavovna.
„Rodos, atėjo psichologinis momentas vakarienei“, — pagalvojo Ostapas.
Ir, pertraukęs Ipolitą Matvejevičių, pradėjusį kalbėti apie rinkimus į miesto
valdybą, tarė:
— Berlyne labai keistas paprotys: ten valgo taip vėlai, jog negali suprasti,
ar čia ankstyva vakarienė, ar vėlyvi pietūs.

Jelena Stanislavovna pašoko, nugręžė triušio akis nuo Vorobjaninovo ir
nukiūtino į virtuvę.
— O dabar veikti, veikti, veikti! — tarė Ostapas visai tyliu, visai nelegaliu
balsu.
Jis paėmė Polesovą už parankės.
— Senutė neišduos? Patikima moteris? Polesovas maldingai sudėjo
rankas.
— Tai jūsų politinis credo?
— Visuomet! — susižavėjęs atsakė Polesovas.
— Jūs, tikiuosi, kirilietis?
— Taip, tikrai...
Polesovas išsitempė lyg styga.
— Rusija neužmirš jūsų! — tarė Ostapas iškilmingai. Ipolitas
Matvejevičius, laikydamas rankoje saldų pyragaitį, suglumęs klausėsi
Ostapo, bet sulaikyti jo buvo neįmanoma. Didįjį kombinatorių pagavo
įkvėpimas, jį apėmė malonus svaigulys, kai pajuto naujo šantažo galimybę.
Jis kaip pantera žingsniavo po kambarį.
Taip pakiliai nusiteikusį jį rado Jelena Stanislavovna, sunkiai nešdama
virtuvą. Ostapas galantiškai prišoko prie jos, paėmė virtuvą ir pastatė ant
stalo. Virtuvas sušnypštė. Ostapas nusprendė veikti.
— Madam, — tarė jis, — mes laimingi, galėdami matyti tamstos
asmenyje...
Ostapas nežinojo, ką galėdamas matyti Jelenos Stanislavovnos asmenyje.
Teko pradėti iš naujo. Iš visų puikių caro laikų retorikos figūrų jo galvoje
buvo likusi tik viena: „Teikitės maloniai įsakyti“, bet ir ši netiko. Todėl
trumpai pasakė:
— Didelis sekretas! Valstybinė paslaptis. Jis parodė ranka į
Vorobjaninovą.
— Kas jums, rodos, šis galingas senis? Neatsakykit, jūs negalite žinoti. Tai
— minties galiūnas, rusų demokratijos tėvas ir artimas imperatoriui
asmuo.
Ipolitas Matvejevičius išsitiesė visu puikiuoju ūgiu ir sumišęs apsidairė. Jis
nieko nesuprato, bet, iš patyrimo žinodamas, kad Ostapas Benderis tuščiai
nekalba, tylėjo. Polesovą nuo šių žodžių nukrėtė šiurpas. Jis stovėjo
pakėlęs smakrą į lubas lyg žmogus, pasirengęs žygiuoti ceremonialo
maršu. Jelena Stanislavovna atsisėdo į kėdę, bailiai žvalgydamasi į Ostapą.
— Ar mūsiškių mieste daug? — paklausė stačiai Ostapas. — Kokia mieste
nuotaika?
— Kitiems neatvykus... — tarė Viktoras Michailovičius ir painiodamasis
pradėjo aiškinti savo vargus. Čia buvo ir namo Nr. 5 kiemsargis, be galo
pasipūtęs chamas, ir trijų aštuntųjų colio sriegpjovės, ir tramvajus, ir taip
toliau.
— Gerai! — sugriaudė Ostapas. — Jelena Stanislavovna!
Jūsų padedami, mes norime užmegzti ryšius su geriausiais miesto
žmonėmis, kuriuos piktas likimas sugrūdo į palėpę. Ką galima pakviesti
čionai?
— Ką gi pakviesti? Gal Maksimą Petrovičių su žmona? — Be žmonos, —
pataisė Ostapas, — be žmonos! Jūs būsite vienintelė maloni išimtis. Dar
ką?

Pasitarime, kuriame uoliai dalyvavo ir Viktoras Michailovičius, paaiškėjo,
kad galima pakviesti Maksimą Petrovičių Čiarušnikovą, buvusį miesto
dūmos narį, o dabar stebuklingu būdu pakliuvusį į tarybinių darbuotojų
eiles, „Bystroupako“ savininką Diadjevą, Odesos raguolių artelės
„Maskvos riestainiai“ pirmininką Kisliarskį ir porą vyrukų, negarsių, bet
tikrai patikimų.
— Taigi prašau juos tuojau pakviesti į mažutį posėdį. Tiktai visiškai
slaptai.
Prabilo Polesovas:
— Aš nubėgsiu pas Maksimą Petrovičių, Nikešą ir Vladią, o jūs, Jelena
Stanislavovna, pasistenkite užeiti į „Bystroupaką“ ir pas Kisliarskį.
Polesovas išbėgo. Burtininkė su šventa pagarba pažvelgė į Ipolitą
Matvejevičių ir taip pat išėjo.
— Ką tai reiškia? — paklausė Ipolitas Matvejevičius.
— Tai reiškia, — atsakė Ostapas, — kad jūs atsilikęs žmogus.
— Kodėl?
— Todėl, kad... Atleiskit už banalų kausimą: kiek turite pinigų?
— Kokių pinigų?
— Visokių. Kartu su sidabriniais ir variniais.
— Trisdešimt penkis rublius.
— Ir tais pinigais pasiryžę apmokėti visas mūsų koncesijos išlaidas?
Ipolitas Matvejevičius tylėjo.
— Matote, brangusis patrone. Man atrodo, kad suprantate mane. Jums teks
valandėlę pabūti minties galiūnu ir artimu imperatoriui žmogumi.
— Dėl ko gi?
— Dėl to, kad mums reikalingas apyvartos kapitalas. Rytoj mano vestuvės.
Aš ne elgeta. Aš noriu puotauti šią iškilmingą savo gyvenimo dieną.
— Ką gi aš turiu daryti? — sudejavo Ipolitas Matvejevičius.
— Jūs turite tylėti... Kartais dėl orumo galite išpūsti žandus.
— Bet juk tai... apgavystė.
— Kas taip kalba? Grafas Tolstojus? O gal Darvinas? Ne.
Tai aš girdžiu iš lupų to žmogaus, kuris dar vakar rengėsi įsibrauti naktį į
Gricacujevos butą ir pavogti neturtingos našlės baldus. Nesusimąstykit.
Tylėkit. Ir neužmirškit retkarčiais išpūsti žandus.
— Kam lįsti į tokį pavojingą darbą? Juk gali įskųsti.
— ir Tuo galit nesirūpinti. Blogų šansų aš nesivaikau. Viskas bus taip
sutvarkyta, jog niekas nesupras. Na, gerkim arbatą.
Kol koncesininkai valgė ir gėrė, o papūga lukšteno saulėgrąžų sėklas, į
butą ėmė rinktis svečiai.
Nikeša ir Vladia atėjo drauge su Polesovu. Viktoras Michailovičius
nedrįso jaunų vyrų supažindinti su minties galiūnu. Vyrukai atsisėdo
kampe ir tylėdami žiūrėjo, kaip rusų demokratijos tėvas valgo šaltą
veršieną. Nikesa ir Vladia buvo visai sumitę nesubrendėliai, nes turėjo po
kokius trisdešimt metų. Jiems, matyt, labai patiko, kad žmonės juos
pakvietė į posėdį.
Buvęs miesto tarybos narys Čiarušnikovas, nutukęs senis, ilgai kratė
Ipolito Matvejevičiaus ranką, žiūrėdamas jam į akis. Ostapo stebimi, seni
miestelėnai pradėjo pasakotis atsiminimus. Leidęs jiems įsikalbėti, Ostapas
kreipėsi į Čiarušnikovą:

— Kuriame pulke jūs tarnavote? Čiarušnikovas sušniokštė:
— Aš... aš, taip sakant, apskritai netarnavau, nes, turėdamas visuomenės
pasitikėjimą, laimėdavau rinkimuose.
— Jūs bajoras?
— Taip, buvau.
— Jūs, tikiuosi, ir lig šiol pasilikot bajoras? Laikykitės! Prašysim jūsų
pagalbos. Polesovas jums sakė? Užsienis mums padės. Belieka palenkti
visuomenės nuomonę. Visiška organizacijos paslaptis. Dėmesio! —
nuvaręs Polesovą nuo Nikešos ir Vladios, Ostapas tikrai griežtu balsu
paklausė:
— Kuriame pulke tarnavot? Teks padirbėt tėvynės labui. Jūs bajorai?
Labai gerai. Vakarai mums padės. Laikykitės. Visiška indėlių, atseit
organizacijos, paslaptis. Dėmesio!
Ostapas buvo pagautas įkvėpimo. Atrodė, kad reikalas einasi gerai. Jelenos
Stanislavovnos supažindintas su Bystroupako“ savininku, Ostapas
nusivedė jį į šalį, pasiūlė jam laikytis, pasiteiravo, kuriame pulke tarnavo,
žadėjo užsienio pagalbą ir visišką organizacijos slaptumą. Pirmas
„Bystroupako“ savininko noras buvo kuo greičiau sprukti iš konspiracinio
buto. Jis manė, kad jo firma yra per solidi tokiai rizikingai veiklai. Bet
apžiūrėjęs vikrią Ostapo figūrą, jis paabejojo: „O jeigu!.. Beje, viskas
priklauso nuo to, su kokiu padažu visa tai bus paduota“.
Draugiškas pasikalbėjimas prie arbatos pasidarė gyvesnis. Piliečiai,
žinantys reikalą, šventai laikė paslaptį ir kalbėjosi apie paskutiniąsias
miesto naujienas.
Paskutinis atėjo pilietis Kisliarskis, kuris, nebuvęs bajoru, niekuomet
netarnavęs gvardijos pulkuose, iš trumpo pasikalbėjimo su Ostapu tuojau
suprato reikalą.
— Laikykitės! — tarė pamokomai Ostapas. Kisliarskis pasižadėjo.
— Jūs, kaip privataus kapitalo atstovas, negalite negirdėti tautos
aimanavimų.
Kisliarskis su užuojauta nuliūdo.
— Jūs žinot, kas čia sėdi? — paklausė Ostapas, rodydamas į Ipolitą
Matvejevičių.
— O kaipgi! — tarė Kisliarskis. — Tai ponas Vorobjaninovas.
— Čia sėdi, — pataisė Ostapas, — minties galiūnas, rusų demokratijos
tėvas, artimas imperatoriui žmogus.
„Geriausiu atveju — pora griežčiausios izoliacijos metų... — pagalvojo
Kisliarskis, ėmęs drebėti. — Kuriam galui aš čia atėjau?“
— Slapta „Kardo ir žagrės“ sąjunga! — grėsmingai pakuždėjo Ostapas.
„Dešimt metų!“ — dingtelėjo Kisliarskiui.
— Pagaliau jūs galit pasitraukti, bet įspėju: mūsų rankos ilgos!..
„Aš tau parodysiu, šunsnuki, — pagalvojo Ostapas, — mažiau kaip už
šimtą rublių tavęs nepaleisiu“.
Kisliarskis išbalo kaip marmuras. Dar šiandien jis taip skaniai ir ramiai
pietavo, valgė vištų sturplelius, sultinį su riešutais, nieko nežinodamas apie
baisią „Kardo ir žagrės“ sąjungą. Jis pasiliko. „Ilgos rankos“ padarė jam
stiprų įspūdį.
— Piliečiai! — tarė Ostapas, atidarydamas posėdį. — Gyvenimas diktuoja
savo įstatymus, savo žiaurius įstatymus. Aš nekalbėsiu jums apie mūsų

susirinkimo tikslą — jis jums žinomas. Tikslas šventas. Visur mes girdim
vaitojimus. Iš visų mūsų plačios šalies kampų žmonės šaukiasi pagalbos.
Mes turim ištiesti pagalbos ranką, ir mes ją ištiesim.“ Vieni jūsų tarnauja ir
valgo duoną su šviestu, kiti verčiasi atsitiktiniais verslais ir valgo
sumuštinius su ikrais. Ir vieni, ir kiti miega savo lovose, apsikloję šiltomis
antklodėmis. Tik vieni maži vaikai, beglobiai vaikai, palikti be priežiūros.
Šie gatvės, arba, kaip sako protinio darbo proletarai, šios asfalto gėlės,
turėtų susilaukti geresnio gyvenimo. Mes, ponai prisiekusieji tarėjai, turim
jiems padėti. Ir mes, ponai prisiekusieji tarėjai, jiems padėsim.
Skirtingus jausmus sukėlė klausytojams didžiojo kombinatoriaus kalba.
Polesovas nesuprato naujojo savo bičiulio — jaunojo gvardiečio.
„Kokie vaikai? — pagalvojo jis. — Kodėl vaikai?“
Ipolitas Matvejevičius nė nesistengė ką nors suprasti. — Jis seniai numojo
į viską ranka ir sėdėjo tylomis, pūsdamas žandus.
Jelena Stanislavovna kiek nuliūdo.
Nikeša ir Vladia atsidavusiomis akimis žiūrėjo į melsvą Ostapo liemenę.
„Bystroupako“ savininkas buvo be galo patenkintas.
„Gražiai sugalvota, — nusprendė jis, — už tokį pažadą ir pinigų duoti
negaila. Jei pasiseks — garbė! Nepasiseks — kas man darbo. Aukojau
našlaičiams — ir baigtas reikalas!“
Čiarušnikovas reikšmingai susižvalgė su Diadjevu ir, gerbdamas
konspiracinį pranešėjo apsukrumą, pradėjo raičioti stalu duonos
gumuliukus.
Kisliarskis džiūgavo.
„Auksinė galva!“ — mąstė jis. Jam atrodė, kad jis niekad taip karštai
nemylėjo beglobių vaikų, kaip šį vakarą.
— Draugai! — kalbėjo toliau Ostapas. — Reikalinga greita pagalba! Mes
turim išplėšti vaikus iš kibių gatvės letenų, ir mes juos išplėšim. Padėsim
vaikams. Atsiminkim, kad vaikai — gyvenimo žiedai. Aš siūlau dabar pat
aukoti vaikų labui, tik vaikams, daugiau niekam. Jūs mane supratot?
Ostapas išėmė iš šoninės švarko kišenės kvitų knygutę.
— Prašom aukoti. Ipolitas Matvejevičius patvirtins mano įgaliojimus.
Ipolitas Matvejevičius išpūtė žandus ir linktelėjo galvą. Dabar net
nenuovokūs Nikeša su Vladia ir pats rūpestingasis šaltkalvis suprato
paslėptą Ostapo žodžių prasmę.
— Pradėsim nuo vyriausio, ponai, — tarė Ostapas. — Pradėsim nuo
gerbiamojo Maksimo Petrovičiaus.
Maksimas Petrovičius pasikrapštė ir šiaip taip davė trisdešimt rublių.
— Geresniais laikais duosiu daugiau! — pareiškė jis.
— Geresni laikai greit ateis, — tarė Ostapas. — Pagaliau gatvės našlaičių,
kuriems aš dabar atstovauju, tai neliečia.
Nikeša su Vladia taip pat davė aštuonis rublius.
— Maža, jaunuoliai. Jaunuoliai nuraudo.
Polesovas nubėgo namo ir atsinešė penkiasdešimtinę.
— Bravo, husare! — sušuko Ostapas. — Husarui, turinčiam tik vieną
motorą, šiam kartui pakaks. Ką pirkliai pasakys?
Diadjevas ir Kisliarskis ilgai derėjosi ir skundėsi mokesčiais. Ostapas buvo
nepermaldaujamas:
— Girdint pačiam Ipolitui Matvejevičiui, šias kalbas laikau

nereikalingomis.
Ipolitas Matvejevičius nulenkė galvą. Pirkliai paaukojo vaikučių labui po
porą šimtų rublių.
— Iš viso, — paskelbė Ostapas, — keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni
rubliai. Ech! Dvylikos rublių trūksta, ir bus lygus skaičius!
Jelena Stanislavovna, ilgai tvardžiusi save, išėjo į miegamąjį ir atsinešė
ridikiulyje dvylika rublių.
Antroji posėdžio dalis buvo pakrika ir nebeturėjo tokio iškilmingumo.
Ostapas pralinksmėjo. Jelena Stanislavovna visai suminkštėjo. Svečiai
pamažu skirstėsi pagarbiai atsisveikindami su organizatoriais.
— Kada bus kitas posėdis, pranešime kiekvienam atskirai, — pasakė
Ostapas atsisveikindamas, — didžiausia paslaptis. Vaikų šelpimas turi būti
laikomas paslaptyje... Tarp kitko, to reikalauja jūsų pačių saugumas.
Išgirdęs šiuos žodžius, Kisliarskis norėjo dar penkiasdešimt rublių duoti,
kad tik nebereikėtų daugiau posėdžiauti. Jis vos tramdė tokį jausmų
antplūdį.
— Na, — tarė Ostapas, — judėsim. Jūs, Ipolitai Matvejevičiau, tikiuosi,
pasinaudosite Jelenos Stanislavovnos vaišingumu ir pernakvosite čia.
Pagaliau ir konspiracijos sumetimais būtų naudingiau mudviem persiskirti
kuriam laikui. O aš einu.
Ipolitas Matvejevičius nusiminęs mirksėjo Ostapui, bet šis apsimetė
nepastebėjęs ir išėjo į gatvę.
Perėjęs kvartalą, jis atsiminė turįs kišenėje penkis šimtus dorai uždirbtų
pinigų.
— Vežike! — sušuko jis. — Į „Feniksą“!
— Galima, — atsakė vežikas.
Jis neskubėdamas atvežė Ostapą prie uždaryto restorano. — O kas čia?
Uždaryta?
— Gegužės pirmoji.
— Ach, kad juos kur! Ir pinigų kiek nori, o pasilinksminti nėra kur. Na,
tuomet dumk į Plechanovo gatvę. Žinai?
Ostapas nutarė važiuoti pas savo sužadėtinę.
— O kaip anksčiau ta gatvė vadinosi? — paklausė vežikas.
— Nežinau.
— Tai kur važiuoti? Ir aš nežinau.
Vis dėlto Ostapas liepė vežti ir ieškoti.
Pusantros valandos jie važinėjo tamsiomis miesto gatvėmis, klausinėdami
sargų ir milicininkų. Vienas milicininkas ilgai rietė nosį ir pagaliau
paaiškino, jog Plechanovo gatvė ne kas kita, kaip prieškarinė
Gubernatoriaus.
— Na, į Gubernatoriaus gatvę! Aš gerai žinau. Dvidešimt penkeri metai
vežioju žmones į Gubernatoriaus gatvę.
Atvažiavus į Gubernatoriaus gatvę, pasirodė, kad tai ne Plechanovo, o
Karlo Markso gatvė.
Įsiutęs Ostapas vėl pradėjo ieškoti Plechanovo gatvės. Ir visą naktį
prasitrankęs jos nerado.
Aušra blausiai nušvietė turtingo kankinio veidą. Jis taip ir nerado vietos
pasilinksminti.
— Vežk į „Sorboną“! — paryčiu suriko jis vežikui. — Na, ir vežikas!

Plechanovo gatvės nežinai!
Našlės Gricacujevos menė spindėjo. Vestuvių stalo gale sėdėjo marijažo
karalius — turkų valdinio sūnus. Jis buvo elegantiškas ir girtas. Svečiai
triukšmavo.
Jaunoji buvo nebejauna, mažiausiai kokių trisdešimt penkerių metų. Gamta
ją gausiai apdovanojo. Gricacujevos krūtys buvo kaip arbūzai, didžiulė
kumpa nosis, raudoni veidai ir galingas pakaušis. Naująjį vyrą ji dievino ir
jo labai bijojo. Dėl to jį vadino ne vardu ir net ne tėvavardžiu, kurio ji,
beje, niekad ir nesužinojo, o draugu Benderiu.
Ipolitas Matvejevičius vėl sėdėjo slaptingoje kėdėje. Per visa vestuvinę
vakarienę jis šokinėjo jausdamas kėdėje kažką kietą. Kartais jam
pavykdavo šį tą užčiuopti. Tada visi vestuvininkai jam atrodydavo meilūs,
ir jis įnirtingai šaukdavo „kartu!“
Ostapas visą laiką sakė kalbas ir siūlė tostus. Gėrė už liaudies švietimą ir
už Uzbekistano irigaciją. Vėlai naktį svečiai pradėjo skirstytis. Ipolitas
Matvejevičius užtruko prieškambary ir sukuždėjo Benderiui:
— Tai jūs negaiškite. Jos ten...
— Jūs gobšuolis! — suriko girtas Ostapas. — Palaukit manęs viešbutyje.
Apmokėkite viešbučio sąskaitą. Viską paruoškit. Adju, feldmaršale!
Palinkėkit man labos nakties.
Ipolitas Matvejevičius palinkėjo ir grįžo susijaudinęs į „Sorboną“.
Penkta valandą ryto parėjo su kėde Ostapas. Ipolitą Matvejevičių nukrėtė
šiurpulys. Ostapas pastatė kėdę vidury kambario ir atsisėdo ant jos.
— Kaip jums pavyko? — pagaliau ištarė Vorobjaninovas.
— Labai paprastai, šeimyniškai. Našlelė miega ir sapnuoja. Gaila buvo
žadinti. „Lig aušros nepažadink tu jos“. Deja! Teko mylimajai palikti
laiškelį: „Išvažiuoju su pranešimu į Novochoperską. Pietų nelauk. Tavo
Katinėlis“. O kėdę pasiėmiau iš svetainės. Tramvajus šiuo ryto metu
nevažiuoja — teko ilsėtis kelyje ant kėdės.
— Ramiai, — tarė Ostapas, — reikia veikti be triukšmo.
— Jis ištraukė iš kišenės plokščiareples ir ėmėsi darbo.
— Jūs duris užrakinote? — paklausė Ostapas. Atstūmęs nekantraujantį
Vorobjaninovą, Ostapas gražiai nuardė pamušalą, stengdamasis
nesugadinti gėlėto angliško kartūno.
— Tokio kartūno dabar nėra, reikės sunaudoti. Prekių badas, ką darysi!
Visa tai labai suerzino Ipolitą Matvejevičių. Pagaliau Ostapas tyliai tarė:
— Baigta.
Jis abiem rankom pradėjo graibyti tarp spyruoklių. Net gyslos kaktoje
iššoko.
— Na? — kartojo Ipolitas Matvejevičius Įvairiomis intonacijomis. — Na?
Na?
— Na ir, na! — atsakė piktas Ostapas. — Viena galimybė prieš
vienuolika. Ir ta galimybė...
Ir dar kartą pasikniso kėdėje ir baigė:
— Ir ta galimybė kol kas ne mūsų rankose. Jis atsistojo visu ūgiu ir ėmė
valytis kelius. Ipolitas Matvejevičius šoko prie kėdės.
Briliantų nebuvo. Ipolitui Matvejevičiui sviro rankos. Bet Ostapas
tebebuvo žvalus.
— Dabar mūsų galimybės padidėjo. Jis pavaikščiojo po kambarį.

— Nieko! Ši kėdė našlei kaštavo brangiau negu mums. Ostapas iš šoninės
kišenės išsitraukė auksinę sagę su stikliukais, pūsto aukso apyrankę,
pustuzinį auksinių šaukštelių ir sietelį arbatai.
Ipolitas Matvejevičius, nepaprastai nusivylęs, net nesuvokė, jog pasidarė
paprasčiausios vagystės bendrininkas.
— Menkaverčiai daikteliai, — tarė Ostapas, — bet reikia pripažinti, kad aš
negalėjau palikti mylimos moters, nepasiėmęs nieko jos prisiminimui. Bet
neverta gaišti. Čia dar tik pradžia. Pamatysim Maskvoje. O baldų muziejus
— tai ne našlė!.. Ten sunkiau bus!
Kompanionai, pakišę kėdės liekanas palovin ir suskaičiavę pinigus (jų
drauge su aukomis beglobiams vaikams buvo penki šimtai trisdešimt penki
rubliai), išvažiavo į stotį.
Teko pervažiuoti visa miestą. Kooperatyvo gatvėje jie pamatė Polesovą,
kuris kaip baikšti antilopė bėgo šaligatviu. Jį vijosi Perelešinskio
skersgatvio namo Nr. 5 kiemsargis. Sukdami už kampo, koncesininkai
spėjo pamatyti, kad kiemsargis Viktorą Michailovičių pasivijo ir pradėjo
kulti. Polesovas šaukė „milicija!“ ir „chamas!“
Ligi traukinio išėjimo jiedu lindėjo išvietėje, bijodami susitikti mylimą
moterį.
Traukinys išvežė draugus į triukšmingą centrą. Draugai sustojo prie lango.
Vagonai bildėjo pro Gusiščę. Staiga Ostapas sukriokė ir čiupo
Vorobjaninovui už peties:
— Žiūrėkit, žiūrėkit! — sušuko jis. — Greičiau! Alchenas, š-šunsnukis!..
Ipolitas Matvejevičius pažvelgė žemyn. Prie pylimo tvirtas ūsuotas vyras
tempė karučius, o ant jų buvo užversta ruda fisharmonija ir penki langų
rėmai. Karučius stūmė drovios išvaizdos pilietis su pilka tolstojiška
palaidine. Iš debesų išlindo saulė. Blizgėjo cerkvių kryžiai. Ostapas
kvatodamas iškišo galvą pro vagono langą ir suriko:
— Paška! Į turgų važiuoji?
Paša Emiljevičius pakėlė galvą, bet pamatė tik paskutinio vagono buferį ir
dar smarkiau ėmė žingsniuoti.
— Matėt? — linksmai paklausė Ostapas. — Gražumėlis! Darbuojasi
žmonės!
Ostapas patekšnojo per nugarą nuliūdusiam Vorobjaninovui:
— Nieko, tėveli! Neliūdėkit! Posėdis tęsiamas! Rytoj vakare būsime
Maskvoje!
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15. KĖDŽIŲ OKEANE

Statistika žino viską.
Tiksliai apskaičiuotas TSRS ariamosios žemės plotas; žinoma, kiek yra

juodžemio, priemolio, geltonžemio. VIsi abiejų lyčių piliečiai tvarkingai
surašyti į storas metrikacijos knygas, taip gerai pažįstamas Ipolitui
Matvejevičiui Vorobjaninovui. Žinoma, kiek ir kokio maisto suvalgo
vidutinis respublikos pilietis. Žinoma, kiek tas pilietis vidutiniškai išgeria
degtinės ir kiek gerdamas suvalgo užkandžio. Žinoma, kiek šaly
medžiotojų, balerinų, revolverinių staklių, įvairių veislių šunų, dviračių,
paminklų, merginų, švyturių ir siuvamųjų mašinų.
Kiek daug gyvybės, kupinos karščio, aistros ir minčių, žiūri į mus iš
statistikos lentelių!
Kas tasai raudonveidis invalidas, sėdįs su servetėle po kaklu ir gardžiai
šveičiąs garuojantį patiekalą?! Aplink jį guli miniatiūriškų jaučių bandos.
Lentelės kampe grūdasi riebios kiaulės. Specialiame statistikos baseine
nardo gausybė eršketų, vėgėlių, ešerių. Ant invalido rankų, pečių ir galvos
tupi vištos. Plunksnų debesyse skraido namines žąsys, antys, kalakutai. Po
stalu tupi du triušiai. Akiraty dunkso piramidės ir keptos duonos babeliai.
Nedidelę uogienės tvirtovę skalauja pieno upė. Agurkas, didumo sulig
Pizos bokštu, stūkso horizonte. Už pipirų ir druskos tvirtovių pylimo
žygiuoja vyno, degtinės ir užpilų gretos. Ariergarde mažu būreliu velkasi
bealkoholiniai gėrimai — visokie narzanai, limonadai ir sifonai su
vieliniais tinkleliais.
Kas gi šis raudonveidis invalidas — besotis girtuoklis ir smaguris?
Gargantiua, dipsodų karalius? Silafas Fosas? Legendinis kareivis Jaška
Raudonmarškinis? Lukulas?
Tai ne Lukulas. Tai — Ivanas Ivanovičius Sidorovas arba Sidoras
Sidorovičius Ivanovas; vidutinis pilietis, suvalgęs per savo gyvenimą
maždaug visą statistikos lentelėje pavaizduotą maistą. Tai normalus
kalorijų ir vitaminų vartotojas, ramus keturiasdešimties metų amžiaus
viengungis, valstybinis galanterijos ir trikotažo krautuvės tarnautojas.
Nuo statistikos niekur nepasislėpsi. Ji ne tik žino tiksliai, kiek yra dantų
gydytojų, dešrinių, švirkštų, kiemsargių, kino režisierių, prostitučių,
šiaudinių stogų, našlių, vežikų ir varpų, bet žino, ir kiek šaly yra statistikos
darbuotojų.
Ir tik vieno daikto ji nežino.
Ji nežino, kiek TSRS yra kėdžių.
Kėdžių labai daug.
Paskutinis statistinis surašymas parodė, jog Sąjungoje šimtas
keturiasdešimt trys milijonai gyventojų. Jeigu atmesime devyniasdešimt
milijonų valstiečių, labiau mėgstančių suolus, gultus ir priemūrius, o
rytuose — nučiurusius kilimus bei palasus, vis dėlto liks penkiasdešimt
milijonų žmonių, kuriems kėdės labai reikalingos. Jeigu dar atsižvelgsim į
galimus skaičiavimo netikslumus ir atsiminsim, kad kai kurie Sąjungos
piliečiai yra pratę sėdėti tarp dviejų kėdžių, tai, padaliję dėl viso pikto
bendrą skaičių maždaug iš dviejų, matysim, jog kėdžių visoje šalyje turi
būti ne mažiau kaip dvidešimt šeši milijonai su puse. Tikslumo labui
atsisakysim dar pusseptinto milijono. Likę dvidešimt milijonų bus
minimalus skaičius.
Šiame okeane, tarp kėdžių, padarytų iš riešutmedžio, ąžuolo, uosio,
palisandro, raudonmedžio ir Karelijos beržo, tarp eglinių ir pušinių kėdžių
romano herojai turi rasti lenktakoję Gambso darbo riešutmedžio kėdę,

slepiančią po angliško kartūno apmušalu madam Petuchovos brangenybes.
Koncesininkai dar miegojo ant viršutinių lentynų, kai traukinys atsargiai
pervažiavo Oką ir, pagreitinęs tempą, ėmė artintis prie Maskvos.

16. VIENUOLIO BERTOLDO ŠVARCO BENDRABUTIS

Ipolitas Matvejevičius ir Ostapas, spausdami viens kitą, stovėjo prie atviro
vagono lango ir atsidėję žiūrėjo į karves, lėtai einančias nuo sankasos, į
spygliuotą mišką ir lentines vasarviečių platformas.
Visi kelionės anekdotai jau buvo papasakoti. Antradienio „Stargorodo
tiesa“ perskaityta iki skelbimų ir nudėmėta riebalais. Visi viščiukai,
kiaušiniai ir alyvuogės suvalgyta.
Liko pats vargingasis kelio gabalas — paskutinė valanda iki Maskvos.
Iš retučių miškelių ir giraičių artyn prie sankasos šokte iššokdavo
linksmutėliai vasarnamiai. Buvo tarp jų medinių rūmų su blizgančiom
stiklinėm verandom, šviežiai dažytais skardiniais stogais. Buvo ir paprastų
rastinių namelių su mažyčiais keturkampiais langeliais — tai tikri spąstai
vasarotojams.
Tuo laiku, kai keleiviai žinovų veidais žvilgčiojo į horizontą ir,
virškindami tebegyvus atsiminimus apie mūšį prie Kalkos, pasakojo viens
kitam apie Maskvos praeitį ir dabartį, Ipolitas Matvejevičius atkakliai
stengėsi įsivaizduoti baldų muziejų. Jam atrodė, kad muziejus turi būti
panašus į keliolikos varstų ilgio koridorių, ant kurio sienų eilėmis
sukabintos kėdės. Vorobjaninovas įsivaizdavo vikriai einąs tarp jų.
— Dar nežinia, kaip surasim tą baldų muziejų. Ar surasim? —
susijaudinęs klausinėjo jis.
— Jums, bajorų vadove, jau laikas gydytis elektra. Nekelkit pirma laiko
isterijos. Jeigu jau negalit nesijaudinti, tai nors jaudinkitės tyliai.
Traukinys šokinėjo per iešmus. Žiūrėdami į jį, semaforai pražiodavo
nasrus. Bėgių daugėjo. Artinosi didelis geležinkelio mazgas. Žolė išnyko,
ją pakeitė gargažė. Švilpė manevriniai garvežiai. Iešmininkai pūtė ragelius.
Staiga dundesys pasmarkėjo. Traukinys, garsiai tarškėdamas tarsi
turniketas, įvažiavo į tuščią vagonų koridorių.
Keliai šakojosi.
Traukinys iššoko iš koridoriaus. Blykstelėjo saulė. Žemai, prie pat žemės,
mirgėjo panašūs į kirvelius iešmų žibintai. Virto kamuoliais dūmai.
Garvežys atsidusęs išleido baltus kaip sniegas bakenbardus. Už posūkio
aidėjo balsai. Depo mašinistai varė garvežį į stovynę.
Nuo staigaus stabtelėjimo subraškėjo traukinio sąnariai. Viskas sudžeržgė,
ir Ipolitui Matvejevičiui pasirodė, kad jis pateko į dantų skausmo
karalystę. Taukinys prisišliejo prie asfaltuoto perono.
Tai buvo Maskva. Tai buvo Riazanės geležinkelio stotis — jauniausia
stotis Maskvoje.
Nė vienoje iš aštuonių kitų Maskvos stočių nėra tokių erdvių ir aukštų
patalpų, kaip Riazanės stotyje. Visa Jaroslavlio stotis su savo

pseudorusiškomis skiauterėmis ir heraldinėmis vištytėmis lengvai galėtų
tilpti dideliame Riazanės stoties bufete-restorane.
Maskvos stotys — miesto vartai. Kasdien jos įleidžia ir išleidžia trisdešimt
tūkstančių keleivių. Per Aleksandro stotį į Maskvą įeina užsienietis su
kaučiukiniais puspadžiais, golfo kostiumu (plačios kelnės sukištos į storas
vilnones kojines). Per Kursko stotį į Maskvą patenka kaukazietis ruda
avikailio kepure su ventiliacinėmis skylutėmis ir augalotas Pavolgio
gyventojas kanapine barzda. Iš Spalio stoties išpuola pusiau atsakingas
darbuotojas su portfeliu iš nuostabios kiaulės odos. Jis atvažiavo iš
Leningrado suderinti planų, sukonkretinti užmojų. Kijevo ir Odesos
atstovai įsiskverbia į sostinę per Briansko stotį. Jau privažiavę Tichonovo
dykvietę, kijeviečiai pradeda su panieka šypsotis. Jie puikiausiai žino, kad
Kreščiatikas — gražiausia gatvė pasaulyje. Odesiečiai velka pintines ir
plokščias dėžes su rūkytomis skumbrėmis. Jie taip pat žino, kuri gatvė
gražiausia pasaulyje. Bet aišku, kad tokia gatvė — visai ne Kreščiatikas, o
Lasalio, buvusi Deribaso. Iš Saratovo, Atkarsko, Tambovo, Rtiščevo ir
Kozlovo į Maskvą atvykstama iš Paveleco stoties. Mažiausiai žmonių į
Maskvą atvažiuoja per Saviolovo stotį. Tai daugiausia batsiuviai iš
Taldomo, Dmitrovo miesto gyventojai, Jachromo manufaktūros
darbininkai arba koks paniuręs vasarotojas, žiemą ir vasarą gyvenąs
Chlebnikovo stotyje. Kelionė į Maskvą iš čia neilga. Didžiausias šios
linijos atstumas — šimtas trisdešimt varstų. Iš Jaroslavlio stoties į sostinę
patenka atvažiavusieji iš Vladivostoko, Chabarovsko, Čitos, iš tolimų ir
didelių miestų.
Tačiau įdomiausių keleivių galima išvysti Riazanės stotyje. Tai uzbekai su
balto muslino čalmomis ir gėlėtais chalatais, raudonbarzdžiai tadžikai,
turkmėnai, chiviečiai ir buchariečiai, viršum kurių respublikų amžinai
šviečia saulė.
Koncesininkai vargais negalais prasigrūdo pro išėjimą ir atsidūrė Kalančos
aikštėje. Dešinėje stiebėsi heraldinės Jaroslavlio stoties vištytės. Tiesiai
prieš juos blausiai švysčiojo Spalio stotis, dažyta dviejų spalvų aliejiniais
dažais. Stoties laikrodis rodė penkias minutes vienuoliktos. O pažiūrėję į
tamsiai mėlyną Zodiako ženklais papuoštą Riazanės stoties laikrodžio
ciferblatą, keleiviai pamatė, kad laikrodis rodo be penkių minučių dešimtą.
— Labai patogu pasimatymams! — tarė Ostapas. — Visuomet turi dešimt
minučių atsargai.
Ostapas priėjo prie vežiko, tylėdamas atsisėdo ir plačiu mostu pakvietė
Ipolitą Matvejevičių.
Vežikas cuoptelėjo lūpomis, lyg ką bučiuodamas. Pravažiavę patiltę,
keleiviai išvydo didingą sostinės panoramą.
— Bet kur mes važiuojame? — paklausė Ipolitas Matvejevičius.
— Pas gerus žmones, — atsakė Ostapas. — Maskvoje jų begalės. Ir visi —
mano pažįstami.
— Ir mes pas juos apsistosime?
— Čia bendrabutis. Jeigu ne pas vieną, tai pas kitą rasime vietos.
Ochotnyj Riade buvo grūstis. Pakrikai, su dėžėmis ant galvų, tarsi žąsys,
lakstė neturintys patento prekiautojai. Paskui juos bugščiai cipeno
milicininkas. Beglobiai sėdėjo šalia asfalto katilo ir su malonumu uostė
verdančios smalos kvapą.

Draugai įvažiavo į Arbato aikštę, pravažiavo Prečistensko bulvarą ir,
pasukę į dešinę, sustojo Sivcevo Vražke.
— Kieno čia namai? — paklausė Ipolitas Matvejevičius. Ostapas
pasižiūrėjo į rausvą namelį su mansarda ir atsakė:
— Vienuolio Bertoldo Švarco studentų chemikų bendrabutis!
— Nejaugi vienuolio?
— Ne, pajuokavau, pajuokavau. Semaškos.
Kaip jau ir esti paprastuose Maskvos studentų bendrabučiuose, studentų
chemikų bendrabuty jau seniai gyveno žmonės, kurie su chemija mažai ką
turėjo bendro. Studentai išnyko. Dalis jų baigė mokslą ir išvažinėjo į darbo
vietas, dalis buvo pašalinta už akademinį nepažangumą. Ir ši dalis, kasmet
augdama, sudarė rausvojo namelio gyventojų daugumą, kažką panašu į
gyventojų bendruomenę ar feodalinę buveinę. Veltui stengėsi naujų
studentų eilės įsiveržti į bendrabutį. Ekschemikai buvo be galo išradingi ir
atmušdavo visus puolimus. Tuomet buvo nutarta duoti jiems ramybę.
Namuką pradėta laikyti negyvenamu, ir jis dingo iš visų MUNI(Maskvos
mokslinių institutų valdyba (Moskovskoje upravlenije naučnych
institutov)) planų. Jo tarsi visai nebebuvo. O tuo tarpu jis buvo, ir jame
gyveno žmonės.
Koncesininkai užlipo laiptais į antrą aukštą ir pasuko į visiškai tamsų
koridorių.
— Šviesa ir oras, — pasakė Ostapas.
Staiga tamsoje, prie pat Ipolito Matvejevičiaus alkūnės, kažkas sušnarpštė.
— Nebijokit, — perspėjo Ostapas, — tai ne koridoriuje. Šnarpščia už
sienos. Fanera, kaip žinote iš fizikos, yra geriausias garso laidininkas.
Atsargiau! Įsikibkit į mane! Čia kažkur turi būti nedegama spinta.
Ipolitas Matvejevičius atsimušė krūtine į aštrų geležinį kampą, ir riksmas,
išsiveržęs iš jo lūpų, parodė, jog iš tikrųjų čia esama spintos.
— Ar skauda? — pasiteiravo Ostapas. — Tai dar nieko. Čia tik fizinis
skausmas. Bet kiek čia būta moralinių skausmų — baisu ir pagalvoti. Štai
čia stovėjo griaučiai, studento Ivanopulo nuosavybė. Jis juos nusipirko
Sucharevkoje, o laikyti kambary bijojo. Taigi lankytojai pirmiausia
atsimušdavo į kasą, o paskum ant jų užgriūdavo griaučiai. Nėščios moterys
buvo labai nepatenkintos.
Sraigtiniais laiptais kompanionai užkopė į mezoniną.
Didelis mezonino kambarys buvo padalytas faneros pertvaromis į pailgus,
dviejų aršinų platumo narvus. Kambariukai buvo labai panašūs į penalus,
tik toks skirtumas, jog čia buvo ne tik plunksnakočių ir pieštukų, bet ir
žmonių bei primusų.
— Ar tu namie, Kolia? — tyliai paklausė Ostapas, sustojęs prie vidurinių
durelių.
Visi penki penalai tuojau subruzdo ir suklego.
— Namie, — atsakė už durų.
— Vėl pas tą kvailį svečiai taip anksti atėjo! — sukuždėjo moteriškas
balsas kraštiniame iš kairės penale.
— Duokit žmonėms miegoti! — suniurzgė penalas Nr. 2. Trečiame penale
džiaugsmingai sušvepseno:
— Pas Kolią milicija atėjo. Dėl vakarykščio lango. Penktasis penalas
tylėjo. Ten žvengė primusas ir kažkas bučiavosi.

Ostapas stumtelėjo koja duris. Visas fanerinis įtaisinys sudrebėjo, ir
koncesininkai prasispraudė į Kolios urvą. Reginys, kurį jie išvydo, buvo
nors ir nekaltas, bet siaubingas: kambarėly tebuvo vienas matracas
raudonais dryžiais, padėtas ant keturių plytgalių. Bet ne tai nustebino
Ostapą. Kolkos baldus jis jau seniai žinojo. Nenustebino jo ir pats Kolia,
susirangęs ant matraco. Bet greta Kolkos sėdėjo tokia dangiška būtybė, jog
Ostapas tuojau apsiniaukė. Tokios būtybės niekuomet nesti paprastos
pažįstamos: per daug mėlynos akys ir švarus kaklas. Tai meilužės arba, dar
blogiau, — mylimos žmonos. Ir iš tikrųjų Kolia savo dangišką būtybę
vadino Liza, kreipėsi į ją „tu“ ir rodė jai grimasas.
Ipolitas Matvejevičius nusiėmė kastorinę skrybėlę. Ostapas išsivedė Kolią
į koridorių. Ten jie ilgai kuždėjosi.
— Labai gražus rytas, gerbiamoji, — tarė Ipolitas Matvejevičius.
Mėlynakė gerbiamoji nusijuokė ir be jokio ryšio su Ipolito Matvejevičiaus
pastaba pradėjo pasakoti, kokie kvailiai gyvena gretimame penale.
— Jie tyčia užkaičia primusą, kad nebūtų girdėti, kaip jie bučiuojasi. Bet,
jūs supraskite, juk tai kvaila. Mes viską girdim. Jie tai tikrai nieko negirdi,
per savo primusą. Norit, aš jums tuoj įrodysiu? Klausykit.
Ir Kolios žmona, suvokianti visas primuso paslaptis, garsiai pasakė:
— Žvėriški kvailiai!
Už sienos buvo girdėti pragariška primuso daina ir bučinių garsai.
— Matote? Jie nieko negirdi! Žvėriški kvailiai, mulkiai ir psichopatai!
Matot!..
— Taip, — tarė Ipolitas Matvejevičius.
— O mes primuso neturim. Kuriam galui! Mes valgom vegetarinėje
valgykloje, nors aš ir nusistačiusi prieš vegetarinę valgyklą. Bet kai mudu
su Kolia susituokėm, jis svajojo, kaip mes abu vaikščiosim į vegetarinę.
Na, ir vaikščiojam dabar. Aš labai mėgstu mėsą. O ten kotletai iš
makaronų. Tik jūs, susimildamas, nepasakokit to Koliai...
Tuo tarpu sugrįžo Kolia su Ostapu.
— Na, ką gi, jeigu jokiu būdu pas tave negalima apsistoti, eisim pas
Pantelejų.
— Tikrai, draugužiai! — suriko Kolia. — Eikit pas Ivanopulą. Tai saviškis
vaikinas.
— Ateikit pas mus į svečius, — tarė Kolios žmona, — mums bus labai
malonu.
— Vėl svečius kviečiasi! — pasipiktino kraštinis penalas. — Maža jiems
svečių!
— O jūs — kvailiai, mulkiai ir psichopatai, kas jums darbo! — tarė Kolios
žmona visai šaltai.
— Tu girdi, Ivanai Andrėjevičiau, — šaukė kraštinis penalas, — tavo
žmoną įžeidinėja, o tu tyli!..
Tarė savo žodį nematomi komentatoriai ir iš kitų penalų. Barniai užvirė.
Kompanionai nusileido žemyn, pas Ivanopulą.
Studento nebuvo namie. Ipolitas Matvejevičius brukštelėjo degtuką. Ant
durų buvo prisegtas raštelis: „Grįšiu ne anksčiau kaip 9 val. Pantelejus“.
— Nedidelė bėda, — tarė Ostapas, — aš žinau, kur raktas.
Jis pagraibė po nedegama spinta, rado raktą ir atrakino duris. Studento
Ivanopulo kambarys buvo tokio pat didumo kaip ir Kolios, bet kertinis.

Viena jo siena buvo mūrinė, ir studentas tuo nepaprastai didžiavosi.
Ipolitas Matvejevičius nusivylęs pastebėjo, kad studentas nė matraco
neturi.
— Puikiai įsikursim, — tarė Ostapas. — Kaip Maskvoje — visai padori
kubatūra. Jeigu visi trys sugulsim ant grindų, tai netgi dar liks šiek tiek
vietos. O Pantelejus — šunsnukis! Kur jis nukišo matracą, norėčiau
žinoti!?
Langas buvo į skersgatvį. Ten vaikštinėjo milicininkas. Priešiniame
gotikinio stiliaus namelyje buvo mažytės valstybėlės atstovybė. Už
geležinių pinučių kažkas žaidė tenisą. Skraidė baltas kamuoliukas.
Girdėjosi trumpi šauksmai.
— Aut, — ištarė Ostapas, — žaidimo klasė neaukšta. Tačiau laikas
pailsėti.
Koncesininkai pasiklojo ant grindų laikraščius. Ipolitas išsitraukė
pagalvėlį, kuri visuomet vežiodavosi.
Ostapas parkrito ant telegramų ir užmigo. Ipolitas Matvejevičius jau seniai
miegojo.

17. GERBKITE MATRACUS, PILIEČIAI

— Liza, eime pietauti!
— Neturiu noro. Aš jau vakar pietavau.
— Aš tavęs nesuprantu.
— Neisiu valgyti to netikro zuikio.
— Na, ir kvailas užsispyrimas!
— Aš negaliu maitintis vegetariškomis dešrelėmis.
— Šiandien valgysi obuolių pudingą.
— Kažkodėl nesinori.
— Kalbėkit tyliau. Viskas girdėti.
Ir jaunavedžiai pradėjo dramatišką kuždesį.
Po dviejų minučių Kolia pirmą kartą per trejetą vedybinio gyvenimo
mėnesių suprato, kad morkų, bulvių ir žirnių dešreles mylima moteris
mėgsta kur kas mažiau negu jis.
— Vadinas, tau visokios šunienos skanesnės negu dietiniai valgiai? —
suriko Kolia, iš įkarščio užmiršęs net klausančius kaimynus.
— Bet tu tyliau! — garsiai suriko Liza. — Ir, be to, tu su manim blogai
elgiesi. Taip! Aš mėgstu mėsą! Kartais. Kas čia blogo?
Nustebęs Kolia nutilo. Šis posūkis jam buvo netikėtas. Mėsa Kolios
biudžete pramuštų didžiulę neužtaisomą skylę. Vaikštinėdamas palei
matracą, ant kurio, susirietusi į kamuolėlį, sėdėjo išraudusi Liza, jaunasis
vyras įtemptai skaičiavo.
Kopijuodamas per kalkę „Technosilos“ braižymo biure, Kolia Kalačiovas
net sėkmingiausiais mėnesiais užsidirbdavo ne daugiau kaip
keturiasdešimt rublių. Už butą Kolia nemokėjo. Atkampi gyvenvietė
neturėjo namų valdybos, ir butų mokesčiai čia buvo abstrakti sąvoka.

Dešimt rublių išeidavo Lizos mokymuisi kirpimo ir siuvimo kursuose su
statybos technikumo teisėmis. Pietūs dviem asmenims (vienas pirmasis
patiekalas — vienuoliški barščiai ir vienas antrasis — netikras zuikis arba
tikri makaronai), suvalgomi sąžiningai perpus vegetarinėje valgykloje
„Nepavok“, išplėšdavo iš jaunavedžių biudžeto trylika rublių per mėnesį.
Likę pinigai išeidavo nežinia kur. Tatai labiausiai jaudino Kolią. „Kur
išeina pinigai?“ — susimąstydavo jis, brėždamas reisfederiu dangiškos
spalvos kalkėje ilgą ir ploną brūkšnį. Tokiomis sąlygomis valgyti mėsą —
tai pražūtis. Todėl Kolia karštai išdrožė:
— Tu tik pagalvok: ryti užmuštų gyvulių lavonus! Kanibalizmas po
kultūros kauke! Visos ligos atsiranda nuo mėsos.
— Žinoma, — su drovia ironija tarė Liza, — pavyzdžiui, angina.
— Taip, taip, ir angina! O kaip tu manai? Amžino mėsos vartojimo
nusilpnintas organizmas nepajėgia priešintis infekcijai.
— Kaip tai kvaila!
— Ne tai kvaila. Kvailas tas, kas nori prikimšti skilvį! nesirūpindamas
vitaminų kiekiu.
Kolia staiga nutilo. Vis labiau ir labiau užstodamas prėskų ir ištižusių
makaronų, košės ir bulvinių patiekaliukų foną, prieš Kolios akis iškilo
platus kiaulienos kotletas. Jis, matyt, buvo ką tik nušokęs nuo keptuvės. Jis
dar šnypštė, spragsėjo ir rūko skaniais dūmais. Tarsi dvikovos pistoletas iš
kotleto kyšojo kaulas.
— Tu suprask, — suriko Kolia, — kad kažkoks kiaulienos kotletas atima
žmogui savaitę gyvenimo!
— Tegu atima! — atrėžė Liza. — Netikras zuikis atima pusę metų. Vakar
kai mes suvalgėme morkų kepsnį, aš pajutau, kad mirštu. Tik nenorėjau
tau sakyti.
— Kodėl gi nenorėjai sakyti?
— Neturėjau jėgų. Bijojau pravirkti.
— O dabar nebijai?
— Dabar man jau vis tiek. Liza apsiverkė.
— Levas Tolstojus, — tarė Kolia virpančiu balsu, — taip pat nevalgė
mėsos.
— Ta-aip, — atsakė Liza, mikčiodama nuo ašarų, — grafas valgė
šparagus.
— Šparagai ne mėsa.
— O rašydamas „Karą ir taiką“, jis valgė mėsą! Valgė, valgė, valgė! Ir kai
„Aną Kareniną“ rašė — šveitė mėsą, šveitė, šveitė!
— Nagi nutilk!
— Šveitė, šveitė, šveitė!
— O kai „Kreicerio sonatą“ rašė, taip pat šveitė? — sarkastiškai paklausė
Kolia.
— „Kreicerio sonata“ mažas kūrinėlis. Būtų pamėginęs jis parašyti „Karą
ir taiką“, misdamas vegetariškomis dešrelėmis!
— Bet ko tu pagaliau prikibai prie manęs su savo Tolstojum?
— Aš prikibau prie tavęs su Tolstojum? Aš? Aš prikibau prie jūsų su
Tolstojum?
Kolia taip pat ėmė sakyti „jūs“. Penalai garsiai džiūgavo. Liza skubiai
užsismaukė ant kaktos mėlyną nertinę kepuraitę.

— Kur tu eisi?
— Duok man ramybę. Turiu reikalų. Ir Liza išbėgo.
„Kur ji galėjo išeiti?“ — pagalvojo Kolia. Jis įsiklausė.
— Daug laisvės davė moteriai tarybų valdžia, — tarė kairiajame
kraštiniame penale. — Nusiskandins! — nusprendė trečiasis penalas.
Penktasis penalas užkūrė primusą, ir ten vėl pasigirdo įprastiniai bučiniai.
Susijaudinusi Liza bėgo gatvėmis.
Buvo tas sekmadienio laikas, kada laimingieji Arbatų vežasi iš turgaus
matracus.
Jaunavedžiai ir paprasti tarybiniai piliečiai — svarbiausi spyruoklinių
matracų pirkėjai. Jie vežasi juos stovėdami, apkabinę abiem rankomis. Ir
kaip jie neglamonės melsvo, su žvilgančiais žiedais, savo laimės pamato!
Piliečiai! Gerbkite spyruoklinį su melsvomis gėlėmis matracą! Tai šeimos
židinys, baldų alfa ir omega, namų jaukumas, sargas, meilės bazė, primuso
tėvas! Kaip saldu miegoti, kai tave liūliuoja demokratiška jo spyruoklių
muzika! Kokius nuostabius sapnus sapnuoja žmogus, užmigęs ant melsvo
jo apmušalo! O kaip visi gerbia matraco savininką!
Žmogus neturįs matraco, vertas pasigailėjimo. Jis neegzistuoja. Jis nemoka
mokesčių, neturi žmonos, pažįstami neskolina jam pinigų „lig
trečiadienio“, taksi vairuotojai jam įkandin svaido užgaulius žodžius,
merginos iš jo šaiposi, jos nemėgsta idealistų.
Žmogus, neturįs matraco, dažniausiai rašo eilėraščius:
Pakūrus krosnį vakare,
Pasisūpuoti taip malonu,
Kai muša laikrodis „Bore“
Ir skraido kuosos lyg svajonės.
Rašo jis tuos eilėraščius prie aukšto telegrafo staliuko, versdamas laukti
matracų savininkus, atėjusius pasiųsti telegramos.
Matracas pakeičia žmogaus gyvenimą. Jo apmušaluose ir spyruoklėse
slypi kažkokia patraukli, iki šiol neištirta jėga. Kviečiami jo spyruoklių
muzikos, susirenka daiktai ir žmonės. Ateina finansų agentas ir merginos.
Jie nori draugauti su matraco savininkais. Finansų agentas tai daro
fiskaliniais tikslais, ieškodamas valstybei naudos, o merginos — be
išskaičiavimo, aklai paklusdamos gamtos dėsniams.
Prasiskleidžia jaunystės žiedai. Finansų agentas, gavęs mokestį, kaip bitė
renka pavasarinius kyšius, linksmai zvimbdamas išskrenda į savo
apylinkės avilį. O išėjusias merginas pakeičia žmona ir primusas „Juvel
Nr.l“. Matracas nepasotinamas. Jis reikalauja aukų. Naktimis jis skamba
lyg krintantis kardas. Jam reikalinga etažerė. Jam reikalingas stalas su
kvailomis tumbomis. Žvangėdamas spyruoklėmis, jis reikalauja užuolaidų,
portjerų ir virtuvės indų. Jis stumia žmogų ir sako jam:
— Eik, nupirk kapoklę ir kočėlą!
— Man gėda dėl tavęs, žmogau! Iki šiol tu neįsigijai kilimo!
— Darbuokis! Aš greit tau atnešiu vaikų! Vystyklams ir vežimėliui tau
reikalingi pinigai.
Matracas viską atsimena ir daro saviškai.
Net poetas neišvengia bendro likimo. Štai jis vežasi iš turgaus matracą, su

baime glausdamasis prie jo minkšto šono.
— Aš palaušiu tavo atkaklumą, poete! — sako matracas. — Tau
nebereikės bėgioti į paštą rašyti eilėraščių. Ir apskritai ar verta rašyti
eilėraščius? Tarnauk! Ir saldo bus visuomet tavo naudai. Pagalvok apie
žmoną ir vaikus.
— Aš neturiu žmonos! — šaukia poetas, atšokdamas nuo savo
spyruoklinio mokytojo.
— Turėsi. Aš neužtikrinu, kad tai bus gražiausioji pasaulio mergina.
Nežinau net, ar ji geros širdies moteris. Būk viskam pasiruošęs. Tu
susilauksi vaikų.
— Aš nemyliu vaikų.
— Tu juos pamilsi!
— Jūs gąsdinat mane, pilieti matrace!
— Tylėk, kvaily! Tu visko nežinai! Tu dar turėsi paimti Mosdreve baldų į
skolą.
— Aš užmušiu tave, matrace!
— Pienburni! Jei tu išdrįsi taip pasielgti, kaimynai apskųs tave namų
valdybai.
Taip kiekvieną sekmadienį, linksmai girgždant matracams, zuja po
Maskvą laimingieji.
Ne vien šituo, žinoma, būdingas Maskvos sekmadienis. Sekmadienis —
muziejų lankymo diena.
Maskvoje yra ypatinga žmonių kategorija. Ji nieko nesupranta apie tapybą,
nesidomi architektūra ir nemėgsta praeities paminklų. Ši kategorija lanko
muziejus tik todėl, kad jie įtaisyti gražiuose rūmuose. Šie žmonės klajoja
ištaigingomis salėmis, su pavydu gėrisi lubų piešiniais, liečia rankomis tai,
kas draudžiama liesti, ir be paliovos kalba:
— Ech! Gyveno žmonės!
Jiems nesvarbu, kad muziejaus sienos ištapytos prancūzo Piuvi de Šavano.
Jiems svarbu žinoti, kiek tai kaštavo buvusiam rūmų savininkui. Jie lipa
laiptais su marmuro statulomis aikštelėse ir įsivaizduoja, kiek čia stovėjo
liokajų, kiek algos ir arbatpinigių gaudavo kiekvienas liokajus. Ant židinio
stovi porcelianas, bet jie, nekreipdami į tai dėmesio, nusprendžia, jog
židinio neapsimoka laikyti: per daug eikvoja malkų. Valgomajame,
išklotame ąžuolo paneliais, jie nežiūri į nuostabius medžio raižinius. Juos
slegia vienas klausimas: ką valgė buvęs savininkas pirklys ir kiek kaštuotų
jo pietūs per dabartinį brangymetį?
Bet kuriame muziejuje galima rasti tokių žmonių. Tuo metu, kai
ekskursijos žvaliai eina nuo vieno šedevro prie kito, toksai žmogus stovi
vidury salės ir į nieką nežiūrėdamas liūdnai mykia:
— Ech! Gyveno žmonės!
Liza bėgo gatve, rydama ašaras. Ją ginė mintys, galvojo apie savo laimingą
ir skurdų gyvenimą.
„Kad būtų dar stalas ir pora kėdžių, butų visai gerai. Ir primusą pagaliau
reikia įsigyti. Reikia kaip nors susitvarkyti.“
Ji sulėtino žingsnį, nes staiga prisiminė ginčą su Kolia. Be to, ji labai
norėjo valgyti. Neapykanta vyrui jos širdyje įsižiebė netikėtai.
— Tai tikra niekšybė! — tarė ji balsu. Valgyti norėjosi dar labiau.
— Na, gerai, gerai. Aš pati žinau, ką man daryti.

Ir Liza raudonuodama nusipirko iš prekiautojo sumuštinį su virta dešra.
Nors ir buvo labai išalkusi, valgyti gatvėje drovėjosi. Šiaip ar taip, bet ji
vis dėlto buvo matraco savininkė ir gerai nusimanė apie mandagumą. Ji
apsidairė ir įėjo į dviaukščio namo prieangį. Čia su didžiausiu
pasigardžiavimu ji ėmė valgyti sumuštinį. Dešra buvo tiesiog žavi. Į
prieangį įėjo didelė ekskursija. Eidami pro stovinčią prie sienos Lizą,
ekskursantai žvilgčiojo į ją.
„Tegu mato!“ — nusprendė įširdusi Liza.

18. BALDŲ MUZIEJUS

Liza nusišluostė nosine lūpas ir nukratė nuo palaidinukės trupinius. Jai
pasidarė linksmiau. Ji stovėjo priešais iškabą:
MENINIŲ BALDŲ MUZIEJUS
Grįžti namo buvo nepatogu. Ir eiti neturėjo kur. Kišenėje žvangėjo tik
dvidešimt kapeikų. Ir Liza nutarė pradėti savarankišką gyvenimą
aplankydama muziejų. Suskaičiavusi pinigus, Liza įėjo į muziejaus
vestibiulį.
Vestibiulyje Liza iš karto užkliuvo už barzdylos, kuris, įsmeigęs sunkų
žvilgsnį į malachitinę koloną, košė pro ūsus:
— Turtingai gyveno žmonės!
Liza pagarbiai pažvelgė į koloną ir užkopė į antrą aukštą.
Mažuose kvadratiniuose kambarėliuose, tokiomis žemomis lubomis, jog
kiekvienas lankytojas atrodė milžinas, Liza klajojo apie dešimt minučių.
Kambariai buvo apstatyti Pavlo laikų ampyro stiliaus raudonmedžio ir
Karelijos beržo baldais, — griežtais, žavingais ir karingais baldais. Dvi
kvadratinės spintos, kurių stiklinėse duryse buvo sukryžiuotos ietys,
stovėjo priešais rašomąjį stalą. Stalas buvo be galo didelis. Atsisėsti prie jo
buvo tas pat, kaip atsisėsti prie Teatro aikštės, ir Didysis teatras su
kolonada ir ketvertu bronzinių arklių, vežančių Apoloną į „Raudonosios
aguonos“ premjerą, ant šio stalo būtų atrodęs tiktai kaip nedidelė rašalinė.
Bent taip vaidenosi Lizai, užaugusiai lyg triušelis vienomis morkomis.
Kertėse stovėjo krėslai su aukštomis atlošomis, kurių viršus buvo užriestas
tarsi avino ragai. Persikų spalvos apmušaluose žėrėjo saulė.
Į tokį krėslą norėjosi tuoj sėstis, bet sėdėti jame buvo draudžiama.
Liza pabandė įsivaizduoti, kaip atrodytų brangus Pavlo ampyro krėslas
šalia jos matraco su raudonais ruoželiais. Atrodė lyg ir neblogai. Liza
perskaitė ant sienos lentelę, kur moksliškai ir ideologiškai buvo paaiškintas
Pavlo ampyro stilius, ir, susikrimtusi, kad juodu su Kolia neturi šiuose
rūmuose kambario, netikėtai išėjo į koridorių.
Kairėje, prie pat grindų, buvo pusiau ovalūs, žemučiai langai. Pro juos, po
kojomis, Liza pamatė didžiulę baltą dviejų aukštų salę su kolonomis.
Salėje taip pat stovėjo baldai ir vaikštinėjo lankytojai. Liza sustojo. Dar
niekuomet nebuvo mačiusi salės po savo kojomis.
Nustebusi ir beveik apmirusi, ji ilgai žiūrėjo žemyn. Staiga ji pastebėjo,

kad nuo kėdžių prie biuro greitai artinasi jos nauji pažįstami — Benderis ir
jo bendrakeleivis, — orios išvaizdos, skusta galva senis.
— Gerai! — tarė sau Liza. — Bus ne taip nuobodu.
Ji nepaprastai nudžiugo, nubėgo žemyn ir tuojau paklydo. Ji pakliuvo į
raudoną svetainę, kurioje buvo daug baldų. Tai buvo riešutmedžio baldai
lenktomis kojomis. Iš svetainės nebuvo išėjimo. Teko bėgti atgal per
apskritą, pro stiklines lubas apšviestą kambarį, kuriame baldų berods
nebuvo, o tik gėlėti priegalviai.
Ji bėgo pro italų Renesanso krėslus, aptrauktus brokatu, pro olandiškas
spintas, pro didelę gotikinę lovą su baldakimu viršum juodų įvijų kolonų.
Žmogus, atsigulęs į šį patalą, atrodytų kaip riešutas.
Pagaliau Liza išgirdo klegant ekskursantus, kurie mažai tesiklauso vadovo,
aiškinančio apie imperialistines Jekaterinos II užmačias ryšium su velionės
imperatorės meile Liudviko XVI baldų stiliui.
Tai ir buvo toji pati dviejų aukštų salė su kolonomis: Liza nuėjo į kitą salės
galą, kur jos pažįstamas draugas Benderis karštai kalbėjosi su savo
skustagalviu palydovu.
Prisiartinusi Liza išgirdo skambų balsą:
— Liuksus baldai, modern! Bet čia, rodos, ne tie, kurių mums reikia.
— Taip, bet čia, matyt, yra daugiau salių. Reikia apžiūrėti viską
sistemingai.
— Sveiki! — tarė Liza.
Abu atsigręžė ir tuojau susiraukė.
— Sveikas, draugas Benderi. Gerai, kad aš jus radau. Vienai nuobodu.
Žiūrėkim visi drauge.
Koncesininkai susižvalgė. Ipolitas Matvejevičius pasitempė, nors jam ir
nemalonu buvo, kad Liza gali jiems sutrukdyti svarbią misiją — ieškoti
baldų su briliantais.
— Mes tipiški provincialai, — nekantriai atsiliepė Benderis, — bet kaip
jūs, maskvietė, čia pakliuvote?
— Visai atsitiktinai. Susipykau su Kolia.
— Mat kaip! — ištarė Ipolitas Matvejevičius.
— Na, eime iš šios salės, — tarė Ostapas.
— O aš jos dar neapžiūrėjau. Ji tokia gražutė.
— Prasideda! — pakuždėjo Ostapas į ausį Ipolitui Matvejevičiui ir,
atsigręžęs į Lizą, pridūrė: — Žiūrėti čia visai nėra ko! Dekadanso stilius.
Kerenskio epocha.
— Čia kažkur, man sakė, yra meistro Gambso darbo baldų, — paaiškino
Ipolitas Matvejevičius, — jų turbūt ir paieškosim.
Liza sutiko ir, paėmusi Vorobjaninovą už parankės (jai atrodė, kad jis
nepaprastai mielas mokslo atstovas), pasuko į duris. Nors padėtis buvo
labai rimta ir išmušė lemtinga brangenybių ieškojimo valanda, Benderis,
eidamas paskui porelę, šaipėsi ir juokėsi. Jam buvo juokinga matyti
komančų vadą kavalieriaus vaidmenyje.
Liza nepaprastai varžė koncesininkus. Kai jiedu iš pirmo žvilgsnio
įsitikindavo, jog kambaryje ieškomų baldų nėra, ir tuojau išdundėdavo į
kitą, Liza ilgokai užtrukdavo kiekviename skyriuje. Ji balsiai skaitė visą
spausdintą kritiką apie baldus, darė dygias pastabas lankytojų adresu ir
ilgai stoviniavo prie kiekvieno eksponato. Nejučiomis, pati to

nepastebėdama, ji rinkosi baldus savo kambariui ir pagal savo poreikius.
Gotiška lova jai visai nepatiko. Ji buvo per didelė. Jeigu per kokį stebuklą
jos Koliai pavyktų gauti trijų kvadratinių sieksnių kambarį, tai ir tuomet
viduramžių gultas netilptų kambaryje. Tačiau Liza ilgai vaikščiojo aplink
lovą, matavo žingsniais tikrąjį jos plotą. Lizai buvo labai linksma. Ji
nepastebėjo, kokie surūgę jos palydovai, kurių riteriškas būdas neleido jos
palikti ir bėgti į meistro Gambso salę.
— Pakentėkime, — pakuždėjo Ostapas draugui, — baldai nepabėgs; o jūs,
bajorų vadove, nespauskite mergaitės. Aš pavydžiu.
Vorobjaninovas patenkintas nusišypsojo.
Salės slinko pamažu. Atrodė, galo joms nebus. Ypač gausiais komplektais
buvo reprezentuojami Aleksandro epochos baldai. Palyginti nedideli baldai
sužavėjo Lizą.
— Žiūrėkit, žiūrėkit! — patikliai sušuko ji, stverdama Vorobjaninovui už
rankovės. — Matote tą biurą? Jis nepaprastai tiktų mūsų kambariui. Tiesa?
— Žavingi baldai! — tarė piktai Ostapas. — Tik dekadentinio stiliaus.
— O čia aš jau buvau, — tarė Liza, įeidama į raudonąją svetainę, — čia, aš
manau, neverta sustoti.
Ji labai nustebo, kad abejingi baldams jos palydovai sustingo prie durų lyg
sargybiniai.
— Ko gi jūs sustojote? Eime. Aš jau pavargau.
— Palaukit, — tarė Ipolitas Matvejevičius, paleisdamas jos ranką, — tik
valandėlę!..
Didžiulis kambarys buvo verste užverstas baldais. Gambso kėdės stovėjo
išsirikiavusios prie sienos ir aplink stalą. Kertinę sofą irgi buvo apstojusios
kėdės. Jų lenktos kojos ir patogios atlošos buvo gerai pažįstamos Ipolitui
Matvejevičiui. Ostapas tiriamai žiūrėjo j jį. Ipolitas Matvejevičius išraudo.
— Jūs pavargot, panele, — tarė jis Lizai. — Sėskite čia ir truputį
pailsėkite. O mes kiek pasidairysime. Rodos, įdomi salė.
Liza atsisėdo.
Koncesininkai nuėjo prie lango.
— Šitos? — paklausė Ostapas.
— Rodos, kad šitos. Reikia geriau apžiūrėti.
— Visos kėdės čia?
— Tuojau suskaitysiu. Palaukit, palaukit... Vorobjaninovas akimis pradėjo
skaičiuoti kėdes.
— Palaukit, — tarė jis pagaliau, — dvidešimt kėdžių. Negali būti. Jų iš
viso turėtų būti tik dešimt.
— O jūs gerai pažiūrėkit. Gal čia ne tos. Jiedu pradėjo vaikštinėti tarp
kėdžių.
— Na? — nekantravo Ostapas.
— Atlošos lyg ir ne tokios kaip manųjų.
— Vadinas, ne tos?
— Ne tos.
— Be reikalo, matyt, su jumis susidėjau. Ipolitas Matvejevičius buvo visai
prislėgtas.
— Gerai, — tarė Ostapas, — posėdis tęsiamas. Kėdė — ne adata. Atsiras.
Duokit šen orderius. Reikės turėti nemalonių reikalų su muziejaus
administracija. Sėskit šalia mergaitės ir sėdėkit. Aš tuojau grįšiu.

— Kodėl jūs toks liūdnas? — paklausė Liza. — Pavargot? Ipolitas
Matvejevičius tylėjo.
— Galvą skauda?
— Taip, truputį. Rūpesčiai, žinot. Moters glamonių stygius atsiliepia vyro
gyvenimui.
Liza iš pradžių nustebo, paskui, pasižiūrėjusi į savo skustagalvį pašnekovą,
iš tikro jo pasigailėjo. Vorobjaninovo akys rodė, kad jis kenčia. Pensnė
neslėpė jo patinusių paakių. Staigus perėjimas iš ramaus apskrities miesto
tarnautojo gyvenimo į nepatogų, rizikingą briliantų medžiotojo ir
avantiūristo kelią ėjosi ne taip lengvai. Ipolitas Matvejevičius gerokai
sulyso, jam ėmė skaudėti kepenis. Benderio griežtai prižiūrimas Ipolitas
Matvejevičius ėmė prarasti savo veidą ir greitai tirpo galingame turkų
valdinio sūnaus intelekte. Dabar, likęs valandėlei drauge su žavinga piliete
Kalačiova, jis labai norėjo papasakoti jai visus savo vargus ir rūpesčius,
bet nedrįso.
— Taip, — tarė jis, maloniai žiūrėdamas į merginą, — tokie dalykėliai.
Kaip jūs gyvenat, Jelizaveta... Petrovna. O kaip jus vadinti?
Jiedu pasisakė vardus ir tėvavardžius.
„Pasaka meilės brangios“, — pagalvojo Ipolitas Matvejevičius, įsižiūrėjęs
į paprastą Lizos veidelį. Ir taip aistriai, taip nesutramdomai užsigeidė
senasis bajorų vadovas moters glamonių, kurių trūkumą skaudžiai jautė
gyvenime, kad tuojau paėmė Lizos rankutę į savo raukšlėtas rankas ir
karštai pradėjo kalbėti apie Paryžių. Jis troško būti turtingas, išlaidus ir
žavingas. Jis troško žavėti visus ir, grojant orkestrams, atskirame kabinete
gerti redererius su gražuole iš damų orkestro. Apie ką galima buvo kalbėti
su ta mergaite, kuri absoliučiai nieko nežinojo nei apie redererius, nei apie
damų orkestrus ir kurios natūra nė iš tolo negalėjo suvokti visų šio žanro
žavesių? Bet jis taip troško būti žavingas! Ir Ipolitas Matvejevičius žavėjo
Lizą pasakojimais apie Paryžių.
— Jūs mokslo darbuotojas? — paklausė Liza.
— Taip, kai kuriuo atžvilgiu, — atsakė Ipolitas Matvejevičius, jausdamas,
kad nuo to laiko, kai susipažino su Benderiu, įgijo anksčiau neįprasto
akiplėšiškumo.
— O kiek jums metų, atleiskit už nekuklumą?
— Mokslui, kuriam šiuo metu aš atstovauju, tai nesvarbu.
Tas trumpas ir taiklus atsakymas Lizą tiesiog pavergė.
— Bet vis dėlto? Trisdešimt? Keturiasdešimt? Penkiasdešimt?
— Beveik. Trisdešimt aštuoneri.
— Oho! Jus atrodot daug jaunesnis. Ipolitas Matvejevičius pasijuto
laimingas.
— Kada jūs suteiksite man laimę vėl jus matyti? — paklausė Ipolitas
Matvejevičius pro nosį.
Liza labai susigėdo. Ji sujudėjo kėdėje, ir jos akis užtvino ilgesys.
— Ir kur tas draugas Benderis pradingo? — paklausė ji plonu balseliu.
— Tai kada? — paklausė Vorobjaninovas nekantraudamas. — Kada ir kur
mes vėl pasimatysim?
— Na, aš nežinau. Kada norit.
— Šiandien galima?
— Šiandien?

— Maldauju jus.
— Na, gerai. Tegul šiandien. Užeikit pas mus.
— Ne, geriau susitikim lauke. Dabar tokie gražūs orai. Žinote eiles: „Tai
išdykėlis gegužis, stebuklingasis gegužis mus savo kerais vilioja.“
— Tai Zarovo eilės?
— Hm... Rodos. Tai šiandien? Kur?
— Koks jūs keistas! Kur norit. Jei norit — prie nedegamos spintos? Žinot?
Kai sutems...
Vos Ipolitas Matvejevičius suspėjo pabučiuoti Lizai ranką (tai jis atliko
labai iškilmingai, trim bučiniais), ir sugrįžo Ostapas. Jis buvo nepaprastai
rimtas.
— Atleiskit, madmuazel, — tarė jis greitai, — mudu su bičiuliu negalėsim
jūsų palydėti. Yra nedidelis, bet labai svarbus reikalas. Mes turim skubiai
nuvykti į vieną vietą.
Ipolitui Matvejevičiui net žadą užėmė.
— Iki pasimatymo, Jelizaveta Petrovna, — tarė jis skubiai, — atleiskit,
atleiskit, atleiskit, mes baisiai skubam.
Ir kompanionai išbėgo palikę nustebusią Lizą Gambso baldais apstatytame
kambaryje.
— Jei ne aš, — tarė Ostapas, lipdamas žemyn laiptais, — nė velnio nebūtų
buvę. Melskitės už mane! Melskitės, melskitės, nebijokit, galva nenukris!
Klausykit! Jūsų baldai muziejinės vertės neturi. Jų vieta ne muziejuje, bet
bausmės batalione. Jūs patenkintas tokia situacija?
— Ko tyčiojatės!? — sušuko Vorobjaninovas, mėgindamas išsivaduoti iš
turkų valdinio sūnaus galingo intelekto varžtų. — Tylos, — šaltai tarė
Ostapas, — jus nežinot, kas darosi. Jeigu mes dabar nepaimsim jūsų baldų
— viskas baigta. Niekad jų nebematysim. Ką tik kontoroje aš turėjau
sunkų pasikalbėjimą su šio istorinio sąvartyno vedėju.
— Na ir kaip? — suriko Ipolitas Matvejevičius. — Ką gi jums pasakė
vedėjas?
— Pasakė viską, kas reikia. Nesijaudinkit. „Pasakykit, — paklausiau aš jį,
— kuo paaiškinti, kad pas jus nematyti baldų, kurie pagal orderį buvo jums
atsiųsti iš Stargorodo?“ Paklausiau, žinoma, meiliai, draugiškai. „Kokių
baldų? — klausia jis. — Mano muziejuje tokių faktų nepasitaiko.“ Aš jam
tuoj pakišu orderius. Jis įsikniaubė į knygas. Ieškojo pusvalandį ir pagaliau
grįžta. Na, kaip jūs manote? Kur tie baldai?
— Žuvę? — sucypė Vorobjaninovas.
— Įsivaizduokit, ne. Įsivaizduokit, per tokį sąmyšį jie išliko. Kaip jau
sakiau, muziejinės vertės jie neturi. Juos suvertė į sandėlį, ir tik vakar,
įsidėmėkit, tik vakar, po septynerių metų (baldai išgulėjo sandėlyje
septynerius metus!), jie buvo nusiųsti parduoti iš varžytinių. Į Glavnaukos
varžytines. Jeigu jų vakar ar šį rytą niekas nenupirko — jie mūsų! Jūs
patenkintas?
— Greičiau! — sušuko Ipolitas Matvejevičius.
— Vežike! — riktelėjo Ostapas. Atsisėdo nesiderėję.
— Melskitės už mane, melskitės! Nebijokit, hofmaršale. Mūsų laukia
vynas, moterys ir kortos. Tada atsiskaitysim ir už melsvąją liemenę.
Į Petrovkos pasažą, kur buvo varžytinių salė, koncesininkai įbėgo guvūs
lyg eržilai.

Jau pirmame varžytinių kambaryje jie pamatė tai, ko taip ilgai ieškojo.
Visa dešimtis Ipolito Matvejevičiaus kėdžių stovėjo savo lenktomis
kojomis visu pasieniu. Net jų apmušalai nepajuodavo, nenubluko ir
nesudrisko. Kėdės buvo švarutės, lyg tik dabar paimtos iš rūpestingos
Klavdijos Ivanovnos priežiūros.
— Šitos? — paklausė Ostapas.
— Dieve, dieve, — kartojo Ipolitas Matvejevičius, — šitos, šitos. Tos
pačios. Šį kartą jokių abejonių!
— Dėl visa ko patikrinsim, — tarė Ostapas, stengdamasis būti ramus.
Jis priėjo prie pardavėjo.
— Pasakykit, šios kėdės, rodos, iš baldų muziejaus?
— Šitos? Šitos — taip.
— Jos parduodamos?
— Parduodamos.
— Kokia kaina?
— Kainos dar nėra. Jas parduodam iš varžytinių.
— Aha! Šiandien?
— Ne, šiandien varžytinės jau pasibaigė. Rytoj penktą valandą.
— O dabar jos neparduodamos?
— Ne. Rytoj penktą valandą.
Iš karto atsitraukti nuo kėdžių buvo neįmanoma.
— Leiskit, — ėmė čiulbėti Ipolitas Matvejevičius, — apžiūrėti. Galima?
Koncesininkai ilgai žiūrėjo kėdes, sėdosi ant jų, žiūrėjo dėl visa ko ir kitus
daiktus. Vorobjaninovas šnarpštė ir visą laiką alkūne badė Ostapą.
— Melskitės už mane, — kuždėjo Ostapas. — Melskitės, bajorų vadove!
Ipolitas Matvejevičius buvo pasiryžęs ne tik melstis už Ostapą, bet net
bučiuoti jo avietinės spalvos štibletų padus. — Rytoj, — kalbėjo jis, —
rytoj, rytoj, rytoj. Jis norėjo dainuoti.

19. EUROPIETIŠKAS BALOTIRAVIMAS

Tuo laiku, kai draugai gyveno kultūringai ir švietėsi, lankė muziejus ir
davė merginoms avansus, — Stargorode, Plechanovo gatvėje, dviguba
našlė Gricacujeva, stora ir silpna moteris, tarėsi su savo kaimynėmis.
Visos jos apžiūrinėjo Benderio paliktą laiškelį ir net tyrinėjo jį prieš šviesą.
Tačiau vandens ženklų jame nebuvo, o jei ir buvo, tai ir tuomet slaptingieji
šauniojo Ostapo rašmenys nebūtų geriau paaiškėję.
Praėjo trys dienos. Akiratis buvo švarus. Nei Benderis, nei arbatinis
sietelis, nei pūstoji apyrankė, nei kėdė negrįžo. Visi šie gyvi ir negyvi
daiktai dingo paslaptingiausiu būdu.
Tuomet našlė griebėsi radikalių priemonių. Ji nuėjo į „Stargorodo tiesos“
administraciją, ir ten jai greitai sukurpė skelbimą:
MALDAUJU
asmenis, žinančius gyvenamąją vietą.
Išėjo iš namų drg. Benderis, 25 — 30 metų. Apsivilkęs žalia eilute, melsva

liemene, gekonais pusbačiais. Brunetas. Žinan. prašau pran. už gerą atlyg.
pil. Gricacujevai, Plechanovo g. 15.
— Tai jūsų sūnus? — su užuojauta paklausė raštinėje.
— Mano vyras! — atsakė kentėtoja, užsidengdama veidą skarele.
— Ak, vyras!
— Teisėtas. O ką?
— Nieko. Geriau tuo reikalu kreiptumėtės į miliciją. Našlė išsigando.
Milicijos ji bijojo. Palydėta keistų žvilgsnių, našlė išėjo.
Triskart nuskambėjo maldavimas iš „Stargorodo tiesos“ puslapių. Bet
tylėjo didžioji šalis. Neatsirado asmenų, žinančių, kur apsigyveno brunetas
su geltonais pusbačiais. Niekas neatėjo gero atlyginimo. Kaimynės
liežuvavo.
Našlės kakta niaukėsi kasdien vis labiau. Ir keistas dalykas: vyras
šmėkštelėjo kaip raketa, nusinešęs į juodą dangų gerą kėdę ir sietelį
arbatai, o našlė vis tiek jį mylėjo. Kas gali suprasti moters, ypač našlės,
širdį?
Stargorodo gyventojai jau priprato prie tramvajaus ir sėsdavo į jį be
baimės. Konduktoriai šaukdavo žvaliais balsais: „Nėra vietų“, ir atrodė,
kad tramvajus mieste paleistas dar valdant Vladimirui Skaisčiajai Saulutei.
Visų grupių invalidai, moterys su vaikais ir Viktoras Michailovičius
Polesovas lipdavo į vagoną iš priekinės aikštelės. Į šauksmą „Nusipirkit
bilietus!“ — Polesovas išdidžiai atsakydavo „Metinis“ — ir likdavo sėdėti
šalia tramvajaus vairuotojo. Metinio bilieto jis neturėjo ir negalėjo turėti.
Vorobjaninovo ir didžiojo kombinatoriaus apsilankymas paliko Stargorode
gilų pėdsaką.
Sąmokslininkai stropiai saugojo patikėtą jiems paslaptį. Tylėjo net
Viktoras Michailovičius, kuriam taip knietėjo jaudinančias jį paslaptis
išpasakoti pirmam pasitaikiusiam. Tačiau, prisiminęs galingus Ostapo
pečius, Polesovas valdėsi. Širdį jis išliedavo tiktai kalbėdamas su
burtininke.
— O kaip jūs manote, Jelena Stanislavovna, — kalbėjo jis, — kuo galima
paaišknti, kad mūsų vadovų vis nėra?
Jeleną Stanislavovna taip pat labai domino vadovų likimas, bet ji neturėjo
jokių žinių.
— O ar nepagalvojate kartais, Jelena Stanislavovna, — nesiliovė
Polesovas, — kad jie šiuo metu atlieka ypatingą užduotį?
Burtininkė buvo įsitikinusi, kad tikrai taip yra. Tos pačios nuomonės buvo,
matyt, ir papūga su raudonomis kelnaitėmis. Ji žiūrėjo į Polesovą savo
apskrita protinga akimi lyg sakydama: „Duok saulėgrąžų, ir aš tau viską
tuoj papasakosiu. Viktorai, tu būsi gubernatorius. Tau bus pavaldūs visi
šaltkalviai. O namo Nr. 5 kiemsargis ir liks kiemsargis, pasipūtęs chamas“.
— O ar negalvojate kartais, Jelena Stanislavovna, jog mums reikia tęsti
pradėtą darbą? Šiaip ar taip, juk negalima sėdėti rankas sudėjus!
Burtininkė pritarė ir pasakė:
— Na, o Ipolitas Matvejevičius didvyris!
— Didvyris, Jelena Stanislavovna! Aišku. O tas šaunusis karininkas su
juo? Veiklus vyras! Kaip sau norite, Jelena Stanislavovna, o darbas taip
stovėti negali. Jokiu būdu negali.
Ir Polesovas pradėjo veikti. Jis nuolat darė vizitus slaptos „Kardo ir

žagrės“ sąjungos nariams, ypač baugindamas atsargų Odesos raguolių
artelės „Maskvos riestainiai“ savininką, pilietį Kisliarskį. Pamatęs
Polesovą, pilietis Kisliarskis pajuosdavo. Raginimas būtinai veikti tiesiog
iš proto varė baugštų kepėją.
Savaitės gale visi susirinko Jelenos Stanislavovnos kambary, kur buvo
papūga. Polesovas kunkuliavo.
— Tu, Viktorai, nebambėk, — kalbėjo jam išmintingasis Diadjevas. — Ko
tu trankaisi kiauras dienas po miestą? — Reikia veikti! — šaukė
Polesovas. Veikti reikia, o šūkauti visai nereikia. Aš, ponai, štai kaip visa
tai įsivaizduoju. Jeigu Ipolitas Matvejevičius pasakė — šventas dalykas!
Ir, reikia manyt, neilgai teks laukti. Kaip visa tai įvyks, mums neverta
rūpintis: yra kariškiai. O mes — civilinė miesto dalis, inteligentijos ir
pirklių atstovai. Kas mums svarbu? Būti pasirengusiems. Ar mes ką nors
turime? Centrą turime? Ne! Kas stos miesto vadovybės priešakyje? Nieko
nėra. O tai, ponai, svarbiausia. Anglai, ponai, nebedarys, atrodo, daugiau
ceremonijų su bolševikais. Tai mums pirmas ženklas. Viskas pasikeis,
ponai, ir labai greit pasikeis. Užtikrinu jus.
— Na, tuo mes neabejojame, — pasakė Čiarušnikovas, išpūsdamas
žandus.
— Ir gerai, kad neabejojate. Kokia jūsų nuomonė, ponas Kisliarski? Ir
jūsų, jaunuoliai?
Nikeša ir Vladia visa savo esybe pareiškė įsitikinę, kad greit viskas
pasikeisią. O Kisliarskis, supratęs iš „Bystroupako“ prekybinės firmos
vadovo, kad jam pačiam neteks dalyvauti ginkluotame susirėmime,
nudžiugęs viskam pritarė.
— Ką gi mes dabar turim daryti? — nekantriai paklausė Viktoras
Michailovičius.
— Palaukit, — tarė Diadjevas, — imkim pavyzdį iš pono Vorobjaninovo
palydovo. Koks vikrumas! Koks atsargumas! Jūs pastebėjot, kaip greit jis
nukreipė į beglobių šelpimą? Taip ir mes turim veikti. Mes tik padedam
vaikams. Taigi, ponai, siūlysim kandidatus.
— Ipolitą Matvejevičių siūlome bajorų vadovu! — sušuko jaunuoliai
Nikeša ir Vladia.
Ciarušnikovas maloningai sukosėjo:
— Ką jūs! Jis mažiausia ministeris bus. O gal ir diktatorius!
— Na, ką jūs, ponai!.. — tarė Diadjevas. — Tai antraeilis dalykas! Reikia
pagalvoti apie gubernatorių, o ne apie bajorų vadovą. Pradėsim nuo
gubernatoriaus. Aš manau..
— Poną Diadjevą! — su entuziazmu sušuko Polesovas. Kas kitas galėtų
paimti visos gubernijos vairą!
— Esu dėkingas už pasitikėjimą, — pradėjo Diadjevas. Bet dabar atsistojo
staiga paraudonavęs Čiarušnikovas:
— Tą klausimą, ponai, — pasakė jis įtemptu balsu, — reikėtų išventiliuoti.
Į Diadjevą jis stengėsi nežiūrėti.
„Bystroupako“ savininkas išdidžiai žiūrėjo į savo batus, prie kurių buvo
prilipusios skiedrelės.
— Aš neprieštarauju, — tarė jis, — balotiruokit. Viešu ar slaptu
balsavimu?
— Mums nereikia tarybiškai, — užsigavęs tarė Čiarušnikovas, —

balsuokim teisingai, europietiškai — slaptu.
Balsavo popieriukais. Diadjevas gavo keturis balsus, o Čiarušnikovas —
du. Kažkas susilaikė. Iš Kisliarskio veido buvo matyti, kad jis. Jam
nesinorėjo gadinti santykių su būsimuoju gubernatoriumi, kad ir kas jis
būtų.
Kai susijaudinęs Polesovas paskelbė teisingo, europietiško balotiravimo
rezultatus, kambary įsiviešpatavo slopi tyla. Į Čiarušnikovą visi stengėsi
nežiūrėti. Nelaimingas kandidatas į gubernatorius sėdėjo lyg apspjaudytas.
Jelenai Stanislavovnai jo labai pagailo. Ji gi balsavo už jį.
Kitą balsą Čiarušnikovas, gerai išmanąs apie rinkimus, padavė pats už
save. Geroji Jelena Stanislavovna tuojau pradėjo:
— O miesto burmistru aš siūlau vis dėlto išrinkti poną Čiarušnikovą.
— Kodėl „vis dėlto“? — tarė kilniaširdis gubernatorius. — Ne „vis dėlto“,
o būtinai jį. Visuomeninė pono Čiarušnikovo veikla mums gerai žinoma.
— Prašom, prašom! — sušuko visi.
— Vadinas, išrinktas vienbalsiai?
Apspjaudytas Čiarušnikovas atgijo ir net užprotestavo:
— Ne, ne, ponai, aš prašau balotiruoti. Miesto burmistrą net svarbiau
išrinkti negu gubernatorių. Jeigu jau jūs, ponai, norite pareikšti man
pasitikėjimą, tai labai prašau jus balsuoti!
Į tuščią cukrinę pabiro popieriukai.
— Šeši balsai už, — tarė Polesovas, — ir vienas susilaikė.
— Sveikinu jus, pone burmistre! — tarė Kisliarskis, iš kurio veido buvo
matyti, kad jis ir šį kartą susilaikė. — Sveikinu jus!
Čiarušnikovas pražydo.
— Belieka atsigaivinti, jūsų didenybe, — tarė jis Diadjevui. — Nubėkit,
Polesovai, į „Spalį“. Pinigų turit?
Polesovas padarė ranka paslaptingą mostą ir išbėgo.
Rinkimus laikinai pertraukė ir tęsė jau vakarieniaudami.
Mokyklų kuratorium buvo numatytas buvęs bajorų gimnazijos direktorius,
dabar bukinistas, Raspopovas. Jį labai visi gyrė. Tiktai Vladia, išgėręs
trejetą taurelių, staiga ėmė prieštarauti.
— Jo negalima rinkti. Jis man per baigiamuosius egzaminus parašė dvejetą
iš logikos.
Vladią visi užsipuolė.
— Tokią svarbią valandą, — šaukė jam, — negražu galvoti apie savo
gerovę! Pagalvokite verčiau apie tėvynę.
Vladia taip greit buvo suagituotas, jog netgi pats balsavo už kankintoją.
Raspopovą išrinko visais balsais, vienam susilaikius.
Kisliarskiui buvo pasiūlyta biržos komiteto pirmininko kėdė. Jis
neprotestavo, bet per balsavimą dėl visa ko susilaikė.
Atsiminę gimines ir pažįstamus, išrinko: policmeisterį, prabavimo rūmų
pirmininką, akcizo, mokesčių ir pramonės inspektorius, apygardos
prokurorą, teismo pirmininką, sekretorių ir narius; numatė zemstvos ir
pirklių, vaikų globos ir pagaliau miestelėnų valdybų pirmininkus. Jeleną
Stanislavovną išrinko „Pieno lašo“ ir „Baltojo žiedo“ draugijų globėja.
Nikešą ir Vladią, kaip jaunus žmones, paskyrė gubernatūros ypatingų
reikalų valdininkais.
— Pa-laukite! — staiga sušuko Čiarušnikovas. — Gubernatoriui net du

valdininkai! O man?
— Miesto burmistrui, — švelniai tarė gubernatorius, — Ypatingų reikalų
valdininkų pagal etatus nenumatoma.
— Na, tai sekretorių.
Diadjevas sutiko. Nudžiugo ir Jelena Stanislavovną.
— Ar nebūtų galima, — tarė ji nedrąsiai, — čia aš turiu jauną, labai
malonų ir išauklėtą vaikiną. Madam Čerkesovos sūnus... Labai, labai
malonus, labai gabus. Jis dabar bedarbis. Darbo biržoje užsiregistravęs.
Net bilietą turi. Šiomis dienomis jį žadėjo priimti į sąjungą... Gal
galėtumėte paimti? Motina bus labai dėkinga.
— Manau, kad bus galima, — maloniai tarė Čiarušnikovas, — kaip jūs
žiūrite į šį reikalą? Gerai. Apskritai, aš manau, pavyks.
— Ką gi, — tarė Diadjevas, — rodos, bendrais bruožais... viskas?..
Atrodo, viskas?
— O aš? — išsprūdo plonas, susijaudinęs balsas.
Visi atsigręžė. Kampe, prie papūgos, stovėjo visai nusiminęs Polesovas.
Viktorui Michailovičiui juodose blakstienose suvirpo ašaros. Visi labai
susigėdo. Svečiai staiga atsiminė, kad geria Polesovo degtinę ir kad jis
apskritai yra vienas svarbiausių „Kardo ir žagrės“ sąjungos Stargorodo
skyrius organizatorių.
Jelena Stanislavovna stvėrėsi už smilkinių ir išgąstingai suriko.
— Viktorai Michailovičiau! — suvaitojo visi. — Broliuk! Mielasis! Na,
kaip jums ne gėda? Tai ko kertėje stovėjot! Šen tuojau!
Polesovas prisiartino. Jis kentėjo. Iš „Kardo ir žagrės“ draugų tokios
kiaulystės jis nesitikėjo. Jelena Stanislavovna neiškentė:
— Ponai, — tarė ji, — tai baisu! Kaip jūs galėjote užmiršti visiems mums
brangų Viktorą Michailovičių?
Ji atsistojo ir pabučiavo aristokratui šaltkalviui į aprūkusią kaktą.
— Argi, ponai, Viktoras Michailovičius negalėtų būti tinkamas mokyklų
kuratorius arba policmeisteris?
— Viktorai Michailovičiau, — paklausė gubernatorius, — norite būti
kuratorium?
— Na, žinoma, jis bus puikus, humaniškas kuratorius! — parėmė
kandidatūrą burmistras, rydamas grybelį ir raukydamasis.
— O Raspo-opovas? — įsižeidęs paklausė Viktoras Michailovičius. — Juk
jau paskyrėt Raspopovą?
— Taip, iš tikrųjų... Kur dėti Raspopovą?
— Gal jį brandmeisteriu paskirti?
— Brandmeisteriu! — susijaudino Vįktoras Michailovičius.
Prieš jo akis staiga išdygo ugniagesių vežimai, žibintų šviesa, suskambėjo
ausyse trimitų ir būgnų garsai. Sužibo kirviai, sušvytravo deglai, žemė
prasiskyrė, ir juodi drakonai vežė jį į miesto teatro gaisrą.
— Brandmeisteriu? Aš noriu būti brandmeisteris!
— Na ir puiku! Sveikinu jus. Nuo šiandien jūs brandmeisteris.
— Už ugniagesių komandos klestėjimą! — ironiškai tarė biržos komiteto
pirmininkas.
Visi užsipuolė Kisliarskį:
— Jūs visuomet buvot kairysis! Pažįstam jus!

— Ponai, koks aš kairysis?
— Žinom, žinom!..
— Kairysis!
— Visi žydai kairieji.
— Bet, garbės žodis, tokių juokų aš nesuprantu.
— Kairysis, kairysis, nenuslėpsit!
— Naktį miega ir Miliukovą sapnuoja!
— Kadetas! Kadetas!
— Kadetai Suomiją pardavė, — staiga sumykė Čiarušnikovas, — iš
japonų pinigus ėmė! Armėnus veisė!
Kisliarskis nepakentė nepagrįstų kaltinimų. Išbalęs, žybčiojančiomis
akutėmis, biržos komiteto pirmininkas čiupo už kėdės atlošos ir skambiu
balsu tarė:
— Aš visuomet buvau oktiabristas ir visuomet juo liksiu.
Pradėjo svarstyti, kas kuriai partijai prijaučia.
— Pirmiausia, ponai, demokratija! — pasakė Čiarušnikovas. — Mūsų
miesto savivaldybė turi būti demokratiška. Tačiau be kadetpalaikių. Jie
mums pakankamai pribjaurojo septynioliktais metais!
— Tikiuosi, — karčiai pasidomėjo gubernatorius, — mūsų tarpe nėra
vadinamųjų socialdemokratų.
Kairesnių už oktiabristus, kuriems susirinkime atstovavo Kisliarskis,
nebuvo nė vieno. Čiarušnikovas paskelbė save „centro partija“. Krašte
dešinėje stovėjo brandmeisteris. Jis buvo toks dešinysis, jog nežinojo net,
prie kurios partijos prisidėti.
Užsimezgė kalba apie karą.
— Ne šiandien, tai rytoj, — tarė Diadjevas.
— Bus karas, bus.
— Patariu pasirūpinti kai kuo, paskui bus vėlu.
— Jūs taip manote? — susirūpino Kisliarskis.
— O kaip jums atrodo? Jūs manot, kad karui prasidėjus visko gausit
nusipirkti? Tuojau miltai dings iš rinkos! Sidabrinės monetos garuote
išgaruos, visokie popieriukai pradės kursuoti, pašto ženklai, neturį jokios
vertės, ir visi kiti dalykai.
— Karas neišvengiamas!
— Jūs kaip norite, — baigė Diadjevas, — o aš visus atliekamus pinigus
sunaudosiu pirkdamas būtiniausius daiktus.
— O jūsų manufaktūra?
— Manufaktūra savo ruožtu, o miltai ir cukrus — vėl savo. Tą patį ir jums
patariu. Rimtai patariu.
Polesovas šyptelėjo.
— Bet kaip bolševikai kariaus? Kuo? Kuo jie kariaus? Senais šautuvais? O
aviacija? Man vienas žymus komunistas pasakojo, kad jie turi — na, kaip
jums atrodo, kiek jie turi lėktuvų?
— Porą šimtų.
— Porą šimtų? Ne porą šimtų, o trisdešimt du! O Prancūzija turi
aštuoniasdešimt tūkstančių karo lėktuvų.
Išsiskirstė jau po vidurnakčio.
— Ta-aip... Nusmukdė šalį bolševikai. Gubernatorius lydėjo miesto
burmistrą. Abu ėjo nepaprastai pasipūtę.

— Gubernatorius! — kalbėjo Čiarušnikovas. — Koks tu gubernatorius, jei
tu ne generolas?
— Aš būsiu civilis generolas, o tu pavydi? Kai panorėsiu, pasodinsiu tave į
tvirtovės kalėjimą. Pasėdėsi man!
— Manęs negalima pasodinti. Aš esu balotiruotas, man pareikštas
pasitikėjimas.
— Už vieną balotiruotą du nebalotiruotus duoda.
— Pra-ašau su manim nejuokauti! — staiga visa gerkle sušuko
Čiarušnikovas.
— Ko gi tu, kvaily, staugi? — paklausė gubernatorius. — Nori milicijoj
pernakvoti?
— Man negalima milicijoj nakvoti, — atsakė miesto burmistras, — aš
tarybinis tarnautojas...
Blykčiojo žvaigždė. Naktis buvo žavinga. Antrojoje Tarybų gatvėje dar
ilgai ginčijosi gubernatorius su miesto burmistru.

20. NUO SEVILIJOS LIG GRENADOS"

Palaukit, o kurgi tėvas Fiodoras? Kur apsikirpęs Floro ir Lavro cerkvės
šventikas? Jis, rodos, rengėsi eiti į Vynuogių gatvę, į namą Nr. 34, pas
pilietį Brunsą? Kurgi šis angeliškos išvaizdos lobių ieškotojas ir aršiausias
priešas Ipolitui Matvejevičiui Vorobjaninovui, dabar dežuruojančiam
tamsiame koridoriuje prie nedegamos spintos?
Dingo tėvas Fiodoras. Susuko jam galvą nelabasis. Sako, matę jį
Popasnajos stotyje, Donecko geležinkelio ruože. Bėgęs jis peronu, nešinas
arbatinuku su virintu vandeniu...
Godus pasidarė tėvas Fiodoras. Užsigeidė žemės turtų. Dūmė per Rusiją,
vaikydamasis generolienės Popovos komplekto, kuriame, reikia pripažinti,
nė velnio nėra.
Keliauja tėvas po Rusiją. Tik laiškus žmonai rašo.
TĖVO FIODORO LAIŠKAS,
RAŠYTAS CHARKOVO STOTYJE SAVO ŽMONAI
Į N MIESTĄ
Balandėle mano, Katerina Aleksandrovna!
Labai esu tau nusikaltęs. Palikau tave, vargšelę, vieną tokiais laikais.
Turiu tau viską papasakoti. Tu mane suprasi ir, tikiuosi, atleisi.
Joks atskalūnas aš nepasidariau ir, dieve saugok, toks nepasidarysiu.
Dabar skaityk atsidėjus. Mes greitai pradėsim gyventi kitoniškai.
Atsimeni, aš tau kalbėjau apie žvakių fabrikėlį. Turėsime mes jį ir dar
galbūt kai ką turėsime. Ir nebeteks tau pačiai pietų virti ir dar svetimais
valgytojais rūpintis. Išvažiuosim į Samarą ir pasisamdysim tarnaitę.
Čia toks reikalas, tik tu laikyk jį didžiausioje paslaptyje, net Marijai
Ivanovnai nesakyk. Aš ieškau lobio. Atsimeni Klavdiją Ivanovną
Petuchovą, Vorobjaninovo uošvę? Prieš mirtį Klavdiją Ivanovną pasisakė
man, kad jos namuose, Stargorode, vienoje svetainės kėdėje (iš viso jų

dvylika) paslėpti jos briliantai.
Tu, Katenka, nemanyk, kad aš koks vagis. Šiuos briliantus ji paliko man ir
liepė juos slėpti nuo Ipolito Matvejevičiaus, buvusio jos kankintojo.
Štai kodėl aš tave, vargšele, taip netikėtai palikau.
Dabar tu jau nebekaltinsi manęs.
Atvažiavau į Stargorodą, ir, pamanyk, tas senas ištvirkėlis irgi ten
atsibastė. Sužinojo kažkaip. Matyt, senę prieš mirtį kankino. Baisus
žmogus! Ir su juo važinėja kažkoks kriminalinis nusikaltėlis, parsisamdęs
banditas. Jie mane užpuolė, nudėti norėjo. Bet aš ne toks, ne pirštu
penimas, nesileidau.
Iš karto buvau pakliuvęs į klaidingą kelią. Tik vieną kėdę radau
Vorobjaninovo namuose (ten dabar labdaringa įstaiga); nešuosi aš tą baldą
į „Sorbonos“ viešbutį, ir staiga iš už kertės prilenda prie manęs kriokdamas
žmogus, kaip liūtas užpuolė ir pačiupo kėdę. Vos neįvyko peštynės.
Apšmeižti mane norėjo. Vėliau aš pasižiūrėjau — ogi Vorobjaninovas!
Pamanyk, nusiskutęs ir plaukus nusikirpęs, aferistas, senatvėje dar bjauroja
save.
Sulaužėm mes kėdę — nieko ten nebuvo. Tik vėliau aš supratau į
klaidingą kelią pakliuvęs. O tuomet buvau nepaprastai susikrimtęs.
Pasidarė man skaudu, ir aš tam ištvirkėliui visą tiesą į akis išdrožiau.
„Kokia, sakau, gėda senatvėje! Kokie, sakau, žvėriški laikai Rusijoje
užėjo: bajorų vadovas kulto tarną kaip liūtas puola ir prikaišioja, kad jis
neįsirašęs į partiją. Jūs, sakau, žemas žmogus, Klavdijos Ivanovnos
kankintojas ir svetimo turto medžiotojas, o turtas dabar valstybės, ne
tavo“.
Gėda jam pasidarė, ir jis nuėjo sau, turbūt į viešnamį.
O aš grįžau į „Sorbonos“ viešbutį ir pradėjau svarstyti tolimesnius planus.
Ir sugalvojau tai, ko šiam skustam kvailiui niekuomet į galvą neateitų:
nutariau surasti žmogų, kuris tvarkė rekvizuotus baldus. Pamanyk,
Katenka, ne veltui aš teisės fakultete mokiausi: išėjo į naudą. Suradau aš tą
žmogų. Jau kitą dieną radau. Varfolomejičius — labai padorus senukas.
Gyvena sau su senute žmonele, sunkiu darbu duoną pelnosi. Jis man visus
dokumentus davė. Tiesa, teko atlyginti už tokį patarnavimą. Pasilikau be
pinigų (bet apie tai vėliau). Pasirodo, visa dvylika Vorobjaninovo
svetainės kėdžių atiteko inžinieriui Brunsui, gyvenančiam Vynuogių
gatvėje, namas Nr. 34. Tik pagalvok, visos kėdės atiteko vienam žmogui,
ir to aš visai nesitikėjau (bijojau, kad kėdės keliose vietose bus
išskirstytos). Dėl to aš nepaprastai nudžiugau. Čia, kaip tik „Sorbonoje“, aš
vėl sutikau niekšą Vorobjaninovą. Kaip reikiant jį išplūdau, nepagailėjau ir
jo draugo bandito. Labai bijojau, kad jie gali sužinoti mano paslaptį, ir
lindėjau kambaryje, kol jie išvažiavo.
Brunsas, pasirodo, 1923 metais išvažiavo iš Stargorodo į Charkovą, kur
buvo perkeltas į naują tarnybos vietą. Iš kiemsargio sužinojau, kad jis
išsivežė visus baldus ir labai juos saugo. Žmogus jis, sako, rimtas.
Sėdžiu dabar Charkovo stotyje ir rašau tau štai kodėl. Tave aš labai myliu
ir neužmirštu. Antra vertus, Brunso čia jau nebėra. Bet tu nesisielok.
Brunsas, kaip sužinojau, dabar tarnauja Rostove, „Novoroscemente“.
Pinigų beturiu tiktai kelionei. Išvažiuoju po valandos prekiniu-keleiviniu
traukiniu. O tu, geroji, užeik, susimildama, pas žentą, paimk iš jo

penkiasdešimt rublių (jis man skolingas ir žadėjo atiduoti) ir išsiųsk į
Rostovą: centrinis paštas, iki pareikalavimo, Fiodorui Joanovičiui
Vostrikovui. Perlaidą, taupumo sumetimais, siųsk paštu. Kaštuos
trisdešimt kapeikų.
Kas girdėti mieste? Kas naujo?
Ar buvo atėjusi Kondratjevna? Tėvui Kirilui pasakyk, kad greit grįšiu:
girdi, išvažiavo pas mirštančią tetą į Voronežą. Taupyk pinigus. Ar dar
pietauja Jevstignejevas? Perduok jam mano linkėjimus. Pasakyk, kad pas
tetą išvažiavau.
Koks pas jus oras? Čia, Charkove, visai jau vasara. Miestas triukšmingas
— Ukrainos respublikos centras. Iš provincijos atvažiavusiam atrodo, kad į
užsienį pakliuvai.
Padaryk:
1) Atiduok išvalyti vasarinę mano sutaną (verčiau trisrublius už valymą
užmokėti negu naują pirkti), 2) saugok savo sveikatą, 3) kai Gulenkai
rašysi, atsargiai užsimink, kad pas tetą į Voronežą išvažiavau.
Visiems perduok mano linkėjimus. Pasakyk, kad greit grįšiu.
Švelniai bučiuoju, glamonėju ir laiminu.
Tavo vyras Fedia.
Nota bene: įdomu, kur dabar gastroliuoja Vorobjaninovas?
Meilė džiovina žmogų. Nuo aistros mauroja bulius. Gaidys neranda sau
vietos. Bajorų vadovas nustoja apetito.
Palikęs Ostapą ir studentą Ivanopulą smuklėje, Ipolitas Matvejevičius
įsėlino į rausvąjį namuką ir užėmė poziciją prie nedegamos spintos. Jis
girdėjo išeinančių į Kastiliją traukinių dundesį ir išplaukiančių garlaivių
švilpimą.
Tolimojoj Alpuharoj
Gęsta vakaro žara.
Širdis blaškėsi kaip laikrodžio švytuoklė. Ausyse tiksėjo.
Gailiai skundžias gitara,
Kad tavęs čionai nėra.
Koridoriuj siautė nerimas. Niekas nepajėgė atsispirti nedegamos spintos
šalčiui.
Nuo Sevilijos lig Grenados,
Visą naktį lig aušros...
Penaluose raudojo gramofonai. Kaip aviliai ūžė primusai.
Aidi meilės serenados,
Ir girdėt riksmai kovos...
Žodžiu, Ipolitas Matvejevičius buvo be galo įsimylėjęs Izą Kalačiovą.
Daug žmonių praėjo pro Ipolitą Matvejevičių, bet jie dvokė tabaku arba
degtine, vaistine arba senais kopustais. Koridoriaus tamsumoje žmones
buvo galima atskirti tik iš kvapo arba iš žingsnių sunkumo. Lizos vis dar
nebuvo. Ipolitas Matvejevičius tuo neabejojo. Ji nerūkė, negėrė degtinės ir
nenešiojo sunkių, pakaustytų geležinėmis pasagomis batų. Jodu arba
žuvimi ji taip pat negalėjo atsiduoti. Ji galėjo kvepėti tik švelniausiu ryžių
košės kvapu arba skaniai sutaisyta žole, kuria ponia Nordman-Severova
taip ilgai maitino garsųjį dailininką Ilją Repiną.
Bet štai jis išgirdo lengvus, nedrąsius žingsnius. Kažkas ėjo koridorium,
kliūdamas už elastingų jo sienų ir saldžiai murmėdamas.

— Tai jūs, Jelizaveta Petrovna? — paklausė zefyriniu balseliu Ipolitas
Matvejevičius.
Ir kažkas storu balsu sududeno:
— Malonėkite pasakyti, kur čia gyvena Pfeferkornai? Čia patamsy nė
velnio nerasi.
Ipolitas Matvejevičius pabūgęs nutilo. Pfeferkornų ieškotojas nustebęs
laukė atsakymo ir nesulaukęs nušliaužė tolyn.
Tik devintą valandą parėjo Liza. Jie išėjo į gatvę, po karameliškai žaliu
vakaro dangumi.
— Tai kur mes eisim pasivaikščioti? — paklausė Liza. Ipolitas
Matvejevičius pažiūrėjo į baltą spindintį jos
veidą ir, užuot taręs: „Aš čia, Inezilja, prie tavo langų“, — pradėjo ilgai ir
nuobodžiai kalbėti apie tai, kad seniai buvo Maskvoje, kad Paryžius
nepalyginti gražesnis už Maskvą, kuri vis dėlto tebėra netvarkingai
suplanuotas didelis kaimas.
— Atsimenu aš Maskvą, Jelizaveta Petrovna, ne tokią. Dabar visur jauti
šykštumą. O mes savo laikais pinigų nesigailėjom. Gyvename tik
vienąsyk“, — yra tokia dainelė.
Perėjo visą Prečistensko bulvarą ir išklydo į pakrantę, ties Kristaus
išganytojo bažnyčia.
Už Maskvos upės tilto tęsėsi tamsiai rudos lapių uodegos. „Moheso“
elektros stotys leido dūmus lyg eskadra. Tiltais riedėjo tramvajai. Upe
plaukė valtys. Liūdnai skundėsi armonika.
Pagriebusi už rankos Ipolitą Matvejevičių, Liza papasakojo visas savo
nelaimes: apie susikirtimą su vyru, apie sunkų gyvenimą tarp visa
girdinčių kaimynų — buvusių chemikų — apie vegetariškų valgių
nuobodumą.
Ipolitas Matvejevičius klausė ir rezgė planus. Jo širdyje budo demonai. Jis
svajojo apie puikią vakarienę. Priėjo išvadą, kad reikia kuo nors merginą
nustebinti.
— Nueikim į teatrą, — pasiūlė Ipolitas Matvejevičius.
— Geriau į kiną, — tarė Liza, — kinas pigiau.
— O! Kam čia kalbėti apie pinigus! Tokia naktis, ir staiga kažkokie
pinigai!
Įsišėlę demonai nesiderėdami pasodino porelę į karietą ir nuvežė į kiną
„Ars“. Ipolitas Matvejevičius buvo žavingas. Jis nupirko brangiausius
bilietus. Tačiau sėdėti iki seanso pabaigos neužteko kantrybės. Liza buvo
pratusi sėdėti pigiose vietose, arti, ir blogai matė iš brangiai kaštuojančios
trisdešimt ketvirtos eilės.
Ipolito Matvejevičiaus kišenėje buvo pusė sumos, kurią koncesija surinko
iš Stargorodo sąmokslininkų. Tai buvo stambus kapitalas atpratusiam nuo
prabangos Vorobjaninovui. Dabar, sujaudintas lengvos meilės galimybės,
jis ketino nustebinti ir pavergti Lizą plačiu užmoju. Jis manė esąs gerai
tam pasiruošęs. Didžiuodamasis Vorobjaninovas atsiminė, kaip seniau
lengvai pavergė gražiosios Jelenos Bour širdį. Lengvai ir pompastiškai
leisti pinigus jis jau seniai buvo pratęs. Išsiauklėjimu ir mokėjimu kalbėtis
su moterimis garsėjo visame Stargorode. Jam atrodė juokinga eikvoti visą
savo prieškarinę eleganciją pavergti mažutei tarybinei mergaitei, kuri dar
nieko nematė ir nežino.

Po trumpo įkalbinėjimo Ipolitas Matvejevičius nusivežė Lizą į pavyzdinę
MSPO(Maskvos vartotojų kooperatyvų taryba (Moskovskij sovet
potrebitelskich obščestv)) valgyklą „Praha“ — tai buvo „geriausia užeiga
visoje Maskvoje“, kaip jam pasakojo Benderis.
Praha“ nustebino Lizą veidrodžių, šviesos ir gėliųgausumu. Lizai tai buvo
galima atleisti: ji dar niekuomet nebuvo lankiusis dideliuose pavyzdiniuose
restoranuose. Bet veidrodžių salė visai netikėtai nustebino ir Ipolitą
Metvejevičių. Jis buvo atsilikęs, visai užmiršęs restoranų gyvenimą. Dabar
jis drovėjosi savo baroniškų batų keturkampiais galais, prieškarinių kelnių
ir mėnulio spalvos liemenės, nusagstytos sidabrinėmis žvaigždutėmis. Abu
sumišo ir sustingo visos šitos margos restorano publikos akivaizdoje.
— Eime ten, į kampą, — pasiūlė Vorobjaninovas, nors prie pat estrados,
kur orkestras čirpino įprastą „Bajaderės“ popuri, buvo daug laisvų
staliukų.
Jausdama, kad į ją visi žiūri, Liza tuojau sutiko. Paskui ją sumišęs nusekė
salonų liūtas ir moterų širdžių pavergėjas Vorobjaninovas. Sudilusios
salonų liūto kelnės kabojo ant sulysusio kūno lyg maišas. Moterų širdžių
pavergėjas susikūprino ir, norėdamas išblaškyti drovumą, pradėjo šluostyti
pensnė stiklus.
Niekas nepriėjo prie staliuko. To Ipolitas Matvejevičius nelaukė. Ir jis,
užuot galantiškai kalbėjęs su savo dama, tylėjo, kankinosi, nedrąsiai
barškino peleninį į stalą ir nuolat kosėjo. Liza smalsiai dairėsi į šalis, tyla
darėsi nejauki. Bet Ipolitas Matvejevičius nepajėgė nė žodžio ištarti. Jis
užmiršo, kas kalbama tokiai atvejais.
— Būkit malonus! — šaukė jis bėgantiems pro šalį narpito darbuotojams.
— Tuojau, tuojau! — atsiliepdavo skubą oficiantai. Pagaliau jiems atnešė
valgiaraštį. Kiek linksmiau pasijutęs, Ipolitas Matvejevičius įniko į
popierių.
— Bet, — sumurmėjo jis, — veršienos kotletai du rubliai dvidešimt
penkios kapeikos, filė — du dvidešimt penkios, degtinė — penki rubliai.
— Už penkis rublius didelis grafinas, — painformavo oficiantas,
nekantriai žvalgydamasis.
„Kas man atsitiko? — nusigando Ipolitas Matvejevj čius. — Aš darausi
juokingas“.
— Štai, prašom, — tarė jis Lizai su pavėluotu mandagumu. — Gal
išsirinksit? Ką valgysit?
Lizai buvo gėda. Ji matė, kaip išdidžiai žiūri oficiantas į jos palydovą, ir
suprato, jog kavalierius kažką ne daro taip.
— Aš visai neturiu apetito, — tarė ji virpančiu baisuj arba štai kas...
Sakykite, draugas, gal turite ką nors vegetariško?
Oficiantas lyg arklys pradėjo trypti vietoje.
— Vegetariško nieko neturim. Gal omletą su kumpiu?
— Tada štai ką, — tarė apsisprendęs Ipolitas Matvejevičius, — duokit
mums dešrelių. Juk jūs valgysit dešrelių, Jelizaveta Petrovna?..
— Valgysiu...
— Taigi. Dešrelės. Po rublį dvidešimt penkias kapeikas. Ir butelį degtinės.
— Paduodame grafinėlyje.
— Tuomet — didelį grafiną.
Narpito darbuotojas pažvelgė skaidriomis akimis į bejėgę Lizą.

— Kokių užkandžių prie degtinės? Šviežių ikrų? Lašišos? Pyragaičių su
įdaru?
Ipolito Matvejevičiaus sieloje teberuseno metrikacijos biuro reikalų vedėjo
liepsnelė.
— Nereikia, — šiurkščiai atsakė jis. — Kiek kaštuoja rauginti agurkai?
Na, gerai, duokit porą.
Oficiantas nubėgo, ir prie staliuko vėl įsiviešpatavo tyla. Pirmoji prabilo
Liza:
— Aš čia niekuomet nebuvau buvusi. Čia labai malonu.
— Ta-aip, — nutęsė Ipolitas Matvejevičius, kalkuliuodamas, kiek kaštuos
vakarienė.
„ Nieko, — galvojo jis, — išgersiu degtinės — linksmiau bus. O dabar iš
tikrųjų kažkaip nesmagu...“
Bet kai išgėrė degtinės ir suvalgė agurką, nė kiek nepralinksmėjo, o dar
labiau paniuro. Liza negėrė. Nuotaika buvo bjauri. O dar prie staliuko
priėjo žmogus ir, meiliai žiūrėdamas į Lizą, pasiūlė pirkti gėlių.
Ipolitas Matvejevičius apsimetė nepastebįs ūsuoto gėlių pardavėjo, bet šis
nesitraukė. Jam stovint, visai negalima buvo sakyti Lizai komplimentų.
Trumpam laikui jį išgelbėjo koncerto programa. Į estradą išėjo apkūnus
vyras su vizitine eilute, lakuotais batais.
— Na, štai mes vėl pasimatėm, — laisvai tarė jis publikai. Šitame mūsų
koncertinės programos numeryje dalyvauja pasaulinė rusų liaudies dainų
atlikėja, gerai pažįstama visoje Marjino giraitėje, Varvara Ivanovna
Godlevskaja. Varvara Ivanovna, prašom!
Ipolitas Matvejevičius gėrė tylėdamas. Kadangi Liza negėrė ir visą laiką
sakėsi norinti grįžti namo, reikėjo skubiai išgerti visą grafiną.
Kai į sceną išėjo kupletistas su rumbėtais aksominiais marškiniais, pakeitęs
dainininkę, žinomą visoje Marjino giraitėje, ir užtraukė:
Vaikščiojat,
Visur jūs klaidžiojat,
Tarytum jūs apendicitas
Pasidarytų visai kitas...
Vaikščiojat,
Ta-ra-ra-ra, —
Ipolitas Matvejevičius buvo jau gerokai įkaušęs ir drauge su kitais
valgyklos lankytojais, kuriuos prieš valandą laikė storžieviais ir
užkietėjusiais tarybiniais banditais, plojo į taktą ir pritarė:
Vaikščiojat, Ta-ra-ra-ra...
Jis dažnai pašokdavo ir neatsiprašęs eidavo į tualetą. Gretimi staliukai jau
vadino jį dėde ir kvietė kartu išgerti bokalą alaus. Bet bajorų vadovas
atsisakė. Ūmai jis pasidarė išdidus ir į visus žiūrėjo su įtarimu. Liza
ryžtingai atsistojo.
— Aš eisiu. O jūs galit pasilikti. Viena pareisiu.
— Ne, kodėl gi? Kaip bajoras, negaliu leisti! Senjore, sąskaitą! Cha-mai!..
Į sąskaitą Ipolitas Matvejevičius ilgai žiūrėjo supdamasis kėdėje.
— Devyni rubliai dvidešimt kapeikų? — sumurmėjo i jis. — O gal jums
dar duoti buto raktą, kur padėti pinigai?!
Baigėsi tuo, kad Ipolitą Matvejevičių išvedė atsargiai laikydami už
pažastų. Liza negalėjo pabėgti, nes drabužinės numeris buvo salonų liūto

kišenėje.
Jau pirmame skersgatvyje Ipolitas Matvejevičius užgulė petim Lizą ir
pradėjo graibyti ją rankomis. Liza tylėdama priešinosi.
— Klausykit! — kartojo ji. — Klausykit! Klausykit!
— Važiuojam į viešbutį! — įkalbinėjo Vorobjaninovas. Pagaliau Liza
ištrūko ir nieko nežiūrėdama drožė kumšteliu moterų širdžių pavergėjui
tiesiog į nosį. Tuojau nukrito pensnė su auksiniu lankeliu ir, pakliuvę po
kvadratiniu baroniškų batų padu, smagiai sutraškėjo.
Nakties zefyras
Dvelkia efyru...
Liza, rydama ašaras, bėgo Sidabriniu skersgatviu namo.
Šniokščia,
Bėga
Gvadalkiviras.
Apakintas Ipolitas Matvejevičius smulkiais žingsneliais nutipeno į kitą
pusę šaukdamas:
— Laikyk vagį!
Paskui jis ilgai verkė ir beverkdamas nupirko iš senutės visus riestainius
kartu su pintine. Jis išėjo į Smolensko turgavietę, tuščią ir tamsią, ir ilgai
vaikščiojo ten, barstydamas riestainius lyg sėjėjas grūdus. Ir sykiu
nemuzikaliai staugė:
Vaikščiojat,
Visur jūs klaidžiojat,
Ta-ra-ra-ra...
Paskui Ipolitas Matvejevičius susibičiuliavo su vežiku, atvėrė jam visą
širdį ir miglotai papasakojo apie briliantus.
Linksmas ponas!; — sušuko vežiikas. Ipolitas Matvejevičius tikrai
pralinksmėjo. Matyt, jo linksmumas buvo truputį nedoras, nes apie
vienuoliktą wlandą ryto jis pabudo milicijos skyriuje. Iš dviejų šimtų
rublių, kuriais jis taip negarbingai pradėjo saldžių malonumų naktį, buvo
likę tik dvylika.
Jam atrodė, kad jis miršta. Skaudėjo nugarkaulį, maudė kepenis, o galva
buvo lyg švino pripilta. Baisiausia buvo tai, kad jis niekaip neįstengė
atsiminti, kur ir kokiu būdu galėjo išeikvoti tokią didelę sumą. Grįžtant į
namus, teko užeiti pas optiką ir susidėti naujus pensnė stiklus.
Ostapas ilgai nustebęs žiurėjo į sulamdytą Ipolitą Matvejevičių, bet nieko
nesakė. Jis buvo šaltas ir pasiryžęs pulti į kovą.

21. EGZEKUCIJA

Aukcionas turėjo prasidėti penktą valandą. Piliečiams apžiūrėti
parduodamus daiktus buvo galima nuo ketvirtos. Draugai atėjo trečią ir
visą valandą klajojo po mašinų statybos parodą gretimais.
— Atrodo, — tarė Ostapas, — kad jau rytoj mes galėsim, turėdami gero
noro, įsigyti šitą garvežiuką. Gaila, kad nepažymėta kaina. Vis dėlto

malonu turėti nuosavą garvežį.
Ipolitas Matvejevičius kentėjo. Tik kėdės galėjo jį nuraminti.
Nuo jų atsitraukė tik tuomet, kai katedroje pasirodė aukcionierius su
languotomis kelnėmis „šimtmetis“ ir su ilga barzda, plačiai dengiančia
rusiško koverkoto tolstojišką palaidinę.
Koncesininkai atsisėdo ketvirtoje eilėje iš dešinės. Ipolitas Matvejevičius
smarkiai jaudinosi. Jam atrodė, kad kėdes tuojau parduos. Bet jos buvo
pažymėtos keturiasdešimt trečiuoju numeriu, ir iš pradžių buvo
parduodamos visokios smulkmenos: nepilni herbiniai servizai, padažinė,
sidabro postiklinis, ridikiulis, dailininko Petunino peizažas, visiškai naujas
primuso degiklis, Napoleono biustai, drobiniai biusthalteriai, gobelenas
„Laukinių ančių medžiotojas“ ir kiti niekai.
Teko kęsti ir laukti. Laukti buvo labai sunku: visos kėdės buvo čia pat;
tikslas buvo visai arti, jį galėjai pasiekti ranka.
„O koks didelis čia būtų bruzdesys, — pagalvojo Ostapas, žiūrėdamas į
žmones, — jeigu jie sužinotų, koks daikčiukas šiandien parduodamas
vienoje iš tų kėdžių“.
— Statula, vaizduojanti teisingumą! — paskelbė aukcionierius. —
Bronzinė. Visai gera. Penki rubliai. Kas daugiau?
Šeši su puse iš dešinės, gale — septyni. Aštuoni rubliai pirmoje eilėje.
Trečią kartą pirmoje eilėje, tiesiai.
Prie piliečio pirmoje eilėje pribėgo mergina su pinigų gavimo kvitu.
Aukcionieriaus plaktukas nuolat kaukšėjo. Buvo parduodamos peleninės iš
rūmų, bakara stiklas, porceliano pudrinė. Laikas slinko nepaprastai lėtai.
— Bronzinis Aleksandro Trečiojo biustas. Gali atstoti prespapjė! Daugiau,
rodos, niekam netinka. Siūloma kaina parduodamas Aleksandro Trečiojo
biustas.
Publika pradėjo juoktis.
— Pirkit, bajorų vadove, — įgėlė Ostapas, — jūs rodos, mylite tokius.
Ipolitas Matvejevičius neatitraukė akių nuo kėdžių ir tylėjo.
— Nėra norinčių? Aleksandro Trečiojo biustas išimamas iš aukciono.
Statula, vaizduojanti teisingumą. Rodos, į porą ką tik nupirktai. Vasilijau,
parodyk pirkėjams „Teisingumą“. Penki rubliai. Kas daugiau?
Pirmoje eilėje pasigirdo šnarpščiant. Matyt, pilietis norėjo turėti pilną
„Teisingumo“ komplektą.
— Penki rubliai už bronzinį „Teisingumą“!
— Šeši! — aiškiai ištarė pilietis.
— Šeši rubliai tiesiai. Septyni. Devyni rubliai gale, iš dešinės.
— Devyni su puse, — tyliai tarė „Teisingumo“ mėgėjas, pakeldamas
ranką.
— Dar pusė rublio, tiesiai. Antrą kartą pusė rublio tiesiai. Trečią kartą...
Plaktukas kaukštelėjo. Pas pilietį pirmoje eilėje vėl nubėgo panelė.
Jis užmokėjo ir nuėjo į kitą kambarį pasiimti savo „Teisingumo“.
Dešimt kėdžių iš rūmų! — staiga paskelbė aukcionierius.
— Kodėl iš rūmų! — tyliai aiktelėjo Ipolitas Matvejevičius.
Ostapas supyko:
— Eikit jūs po velnių! Klausykit ir nepurkštaukit! Dešimt kėdžių iš rūmų.
Riešutmedžio. Aleksandro Antrojo epocha. Visos geros. Baldų meistro
Gambso darbas. Vasilijau, išnešk vieną kėdę į šviesą.

Vasilijus taip nepagarbiai išvilko kėdę, jog Ipolitas Matvejevičius pašoko.
— Na, sėsk tu, prakeiktas idiote! — sušnypštė Ostapas. — Užsikorė ant
mano galvos. Sakau, sėdėk.
Apatinis Ipolito Matvejevičiaus žandikaulis ėmė lakstyti į šonus. Ostapas
nutilo. Jo akys buvo giedros.
— Dešimt riešutmedžio kėdžių. Aštuoniasdešimt rublių.
Salė sujudo. Buvo parduodamas reikalingas ir pravartus daiktas. Viena po
kitos kilo rankos. Ostapas buvo ramus.
— Ko jūs nesivaržote? — užpuolė jį Vorobjaninovas.
— Eik šalin! — atsakė Ostapas, sukandęs dantis.
— Šimtas dvidešimt rublių užpakaly. Šimtas trisdešimti penki ten pat.
Šimtas keturiasdešimt.
Ostapas ramiai nusigręžė nuo katedros ir pašaipiai žiūrėjo į savo
konkurentus.
Buvo pats aukciono įkarštis. Laisvų vietų jau nebebuvo. Lyg tyčia už
Ostapo ponia, pasikalbėjusi su vyru, irgi įsigeidė kėdžių („Nuostabios
kėdės! Koks gražus darbas) Sania! Juk iš rūmų!“ ir pakėlė ranką.
— Šimtas keturiasdešimt penki penktoje eilėje, iš dešinės. Vienas!
Salė aprimo. Per brangu.
— Šimtas keturiasdešimt penki. Du!
Ostapas abejingai žiūrėjo į lipdytines atbrailas. Ipolitą Matvejevičius
sėdėjo nuleidęs galvą ir drebėjo.
— Šimtas keturiasdešimt penki. Trys!
Bet kol juodas lakuotas plaktukas nukrito ant katedroj faneros, Ostapas
atsigręžė, pakėlė ranką aukštyn ir ramiu balsu tarė:
— Du šimtai!
Visos galvos nukrypo į koncesininkų pusę. Kepurės ir skrybėlės sujudėjo.
Aukcionierius pakėlė nuobodžiaujantį veidą ir pasižiūrėjo į Ostapą.
— Du šimtai. Vienas, — tarė jis, — du šimtai, ketvirta eilė dešinėje —
du... Nėra daugiau norinčių varžytis? Du šimtai riešutmedžio komplektas
iš rūmų. Dešimt kėdžių. Du šimt rublių — trys, ketvirta eilė dešinėje.
Ranka su plaktuku pakilo virš katedros.
— O dangau! — garsiai tarė Ipolitas Matvejevičius.
Ostapas šypsojosi paraudęs, bet ramus. Plaktukas nukrito, išleidęs
dangišką garsą.
— Parduota, — tarė aukcionierius. — Panele, ketvirtoje eilėje, iš dešinės.
— Na, pirmininke, efektinga? — paklausė Ostapas. — Įdomu žinoti, ką
tamsta būtum daręs be techninių reikalų vedėjo?
Ipolitas Matvejevičius laimingas atsiduso. Prie jų risčia pribėgo panelė.
— Jūs pirkote kėdes?
— Mes! — sušuko ilgai valdęsis Ipolitas Matvejevičius. — Mes, mes.
Kada jas galima bus paimti?
— Kada tik norit. Nors ir dabar!
Dainelės motyvas „Vaikščiojat, visur jūs klaidžiojat“ pasiutiškai pradėjo
ūžti Ipolito Matvejevičiaus galvoje. „Mūsų kėdės, mūsų, mūsų, mūsų!“
Apie tai šaukė visas organizmas. „Mūsų!“ — šaukė kepenys. „Mūsų!“ —
tvirtino akloji žarna.
Jis taip džiaugėsi, jog visai netikėtose vietose pajuto plazdant pulsą. Visas
organizmas virpėjo, svyravo ir traškėjo nuo negirdėtos laimės smūgių.

Buvo matyti traukinys, artėjantis prie Sen Gotardo. Atviroje paskutinio
vagono aikštelėje stovėjo Ipolitas Matvejevičius Vorobjaninovas su
baltomis kelnėmis ir rūkė cigarą. Edelveisai tyliai krito ant jo galvos, vėl
papuoštos blizgančia aliuminio žiluma. Ipolitas Matvejevičius važiavo į
Edemą.
— Kodėl gi du šimtai trisdešimt, o ne du šimtai? — išgirdo Ipolitas
Matvejevičius.
Tai kalbėjo Ostapas, rankoje vartydamas kvitą.
— Priskaitoma penkiolika komiso rinkliavos procentų, atsakė panelė.
— Na, ką padarysi! Imkit!
Ostapas išsitraukė piniginę, išėmė du šimtus rublių ir Atsigręžė į
vyriausiąjį koncesijos direktorių:
— Krapštykit trisdešimt rublių, brangusis, ir tik greičiau, juk matot, panelė
laukia. Na?
Ipolitas Matvejevičius nė nemėgino išsitraukti piniginės.
Na? Ko gi jūs į mane žiūrit, lyg kareivis į utėlę? Apkvaišot nuo laimės?
— Aš neturiu pinigų, — pagaliau sumurmėjo Ipolitas Matvejevičius.
— Kas neturi? — paklausė nepaprastai tyliai Ostapas.
— Aš.
— O du šimtai rublių?!
— Aš... m-m-m... p-pamečiau.
Ostapas pažvelgė į Vorobjaninovą ir greitai suprato, kodėl jo veidas toks
surukęs, skruostai pažaliavę, o paakiai nukarę ir patinę.
— Krapštyk pinigus! — piktai sušnibždėjo Ostapas. — Senas niekše!
— Ar jūs mokėsit? — paklausė panelė.
— Vieną valandėlę! — tarė Ostapas, žavingai šypsodamasis, — mažas
nesusipratimas.
Buvo dar mažutė viltis. Buvo galima paprašyti, kad palauktų dalies pinigų.
Ipolitas Matvejevičius atsipeikėjęs įsiterpė į pokalbį:
— Palaukit! — suvapėjo jis. — Kuriam galui komiso rinkliava? Mes nieko
nežinom apie tokią rinkliavą! Reikėjo perspėti. Aš atsisakau mokėti tuos
trisdešimt rublių!
— Gerai, — ramiai atsakė panelė, — aš tuojau viską sutvarkysiu.
Paėmusi kvitą, ji nubėgo prie aukcionieriaus ir pasakė jam keletą žodžių.
Aukcionierius tuojau pakilo. Jo barzda žibėjo ryškioje elektros šviesoje.
— Pagal aukciono taisykles, — balsiai paskelbė jis, — asmuo, atsisakęs
užmokėti visą pinigų sumą už pirktus daiktus, turi palikti salę! Kėdžių
aukcionas atšaukiamas.
Nustebę draugai nesujudėjo.
— Prašyčiau tamstų! — tarė aukcionierius. Efektas buvo nepaprastas.
Žmonės piktai juokėsi.
Vis dėl to Ostapas nesijaudino. Tokių smūgių jis jau seniai nebuvo gavęs.
— Prašyčiau tamstų!
Iš aukcionieriaus balso galėjai spręsti, jog prieštaravimų jis nepakęs.
Salėje juokas pagarsėjo.
Ir jie išėjo. Mažai kam yra tekę išeiti iš aukciono salės su tokia apkartusią
širdimi. Pirmas išėjo Vorobjaninovas. Sulenkęs tiesius kaulėtus pečius,
trumpu švarku keistais baroniškais batais, jis žingsniavo lyg gervė,
jausdamas už nugaros šiltą, draugišką didžiojo kombinatoriaus žvilgsnį.

Gretimame kambaryje koncesininkai sustojo. Dabar į aukcioną jie tegalėjo
žiūrėti tik pro stiklo duris. Kelias atgal jau buvo užkirstas. Ostapas
draugiškai tylėjo.
— Nežmoniška tvarka, — bailiai sumurmėjo Ipolitas Matvejevičius. —
Tikras kriminalas! Milicijai reikėtų pasiskųsti.
Ostapas tylėjo.
— Ne, iš tikrųjų, čia v-velniai žino kas! — toliau karščiavosi
Vorobjaninovas. — Nuo darbo žmonių lupa paskutinį kailį. Iš tikrųjų!.. Už
dešimt nusitrynusių kėdžių du šimtai trisdešimt rublių. Iš proto galima
išsikraustyti...
— Taip, — šaltai atsakė Ostapas.
— Tiesa? — paklausė Vorobjaninovas. — Galima iš proto išsikraustyti...
— Galima.
Ostapas prisiartino prie bajorų vadovo ir apsidairęs smogė jam į šoną
trumpą, stiprų ir pašalinių nepastebėtą smūgį.
— Štai tau milicija! Štai tau per brangios visų šalių darbo žmonėms kėdės!
Štai tau nakties pasivaikščiojimai su mergomis! Štai tau — žilė galvon!
Štai tau — velnias uodegon!
Visos egzekucijos metu Ipolitas Matvejevičius kantriai tylėjo.
Iš šalies galėjo atrodyti, kad mandagus sūnus kalbasi su tėvu, tik tėvas per
daug smagiai purto galvą.
— Na, dabar eik šalin!
Ostapas nusigręžė nuo koncesijos direktoriaus ir ėmė žiūrėti į aukciono
salę. Po valandėlės jis atsigręžė.
Ipolitas Matvejevičius tebestovėjo už Ostapo, nuleidęs rankas.
— Ach, jūs dar čia, visuomenės siela! Šalin! Na?!
— Dra-augas Benderi, — ėmė maldauti Ipolitas Matvejevičius. —
Draugas Benderi!
— Eik! Eik! Ir pas Ivanopulą neateik! Išvysiu!
— Dra-augas Benderi!
Ostapas neatsigręžė. Tai, kas įvyko salėje, jį nepaprastai patraukė, ir
privėręs duris Ostapas pradėjo klausytis.
— Viskas žuvo! — sumurmėjo jis.
— Kas žuvo? — įteikliai paklausė Vorobjaninovas.
— Kėdes parduoda po vieną, štai kas! Gal norit įsigyti? Prašom. Aš jūsų
nelaikau. Tik abejoju, ar jie įsileis. Be to, ir pinigų, rodos, ne per
daugiausia turit.
Tuo tarpu aukciono salėje štai kas darėsi: aukcionierius, matydamas, kad iš
karto nepavyks iš pirkėjų išspausti dviejų šimtų rublių (per dideli pinigai
likusiems salėje smulkiems pirkėjams), nutarė surinkti tuos pinigus
dalimis. Kėdės vėl buvo parduodamos, bet jau partijomis.
— Keturios rūmų kėdės. Riešutmedžio. Minkštos. Gambso darbo.
Trisdešimt rublių. Kas daugiau?
Ostapas greitai atgavo visą ryžtą ir šaltumą.
— Na, jūs, damų numylėtini, stovėkit čia ir nejudėkit. Po penkių minučių
aš grįšiu. O jūs čia žiūrėkit, kas ten darosi. Nė vienos kėdės neišleiskit iš
akių!
Benderio galvoje subrendo veikimo planas, vieninteli: įmanomas tokiomis
aplinkybėmis.

Jis išbėgo į Petrovką ir atsidūrė prie artimiausio asfalto kubilo, kurį buvo
apspitę beglobiai; su jais Ostapas pradėjo rimtas derybas.
Jis, kaip ir buvo žadėjęs, grižo po penkių minučių. Beglobiai stovėjo
išsirikiavo prie durų į aukciono salę.
— Parduoda, parduoda, — kuždėjo Ipolitas Matvejevičius, — keturias ir
dvi jau pardavė.
— Tai jūs taip padarėt, — tarė Ostapas. — Džiaukitės. Rankose turėjom,
supraskit — rankose. Ar galit jūs suprasti?
Salėje skambėjo gergždžiantis balsas, kuriuo gamtai apdovanoja tik
aukcionierius, krupjė ir stiklius.
— Su puse, iš kairės. Trys. Dar viena rūmų kėdė. Tokia pat, visai nauja. Su
puse, tiesiai. Vienas su puse, tiesiai.
Trys kėdės buvo parduotos atskirai, po vieną. Aukcionierius paskelbė
paskutinės kėdės pardavimą. Ostapą smaugė pyktis. Jis vėl užpuolė
Vorobjaninovą. Jo užgaulios pastabos buvo pilnos tulžies. Kas žino, iki kol
būtų nutęsęs Ostapas savo satyros pratybas, jeigu jai nebūtų pertraukęs
vikriai prie jo priėjęs vyriškis rudais Lodzės spalvos drabužiais. Jis
mosavo storomis rankomis, lankstėsi, šokinėjo tarytum žaisdamas tenisą.
— O sakykit, — greit paklausė jis Ostapą, — ar čia iš tikrųjų aukcionas?
Taip? Aukcionas? Ir čia iš tikrųjų parduodami daiktai? Puiku!
Nepažįstamasis atšoko, ir jo veidą nušvietė daugybė šypsenų.
— Tai čia iš tikrųjų parduodami daiktai? Ir tikrai pigiai galima pirkti?
Aukšta kokybė! Labai, labai malonu. Ach!..
Nepažįstamasis, kraipydamas storas šlaunis, nudūmė į salę pro nustebusius
koncesininkus ir taip greit nupirko paskutinę kėdę, jog Vorobjaninovas
nespėjo surikti. Nepažįstamasis su kvitu rankose nuskriejo į daiktų
išdavimo skyrių.
— O sakykit, ar kėdę galima dabar paimti? Puiku! Ach!.. Ach!..
Visą laiką aičiodamas ir nenustygdamas vietoje, nepažįstamasis pasisamdė
vežiką ir nuvažiavo. Jo pėdomis nubėgo vienas beglobis.
Lėtai išsiskirstė ir išvažinėjo visi naujieji kėdžių savininkai. Paskui juos
nusekė nepilnamečiai Ostapo agentai. Ir jis pats išėjo. Ipolitas
Matvejevičius baimingai sekė įkandin. Ši diena jam atrodė lyg sapnas.
Viskas įvyko greit ir visai ne taip, kaip jis tikėjosi.
Sivcevo Vražeke rojaliai, mandolinos ir armonikos šventė pavasarį. Langai
buvo atidaryti. Ištisi gėlynai augo molio vazonėliuose ant palangių. Storas
vyras atlapa plaukuota krūtine, su petnešomis, stovėjo prie lango ir
aistringai dainavo. Pasieniu tyliai sėlino katinas. Produktų krautuvėlėse
švietė žibalinės lemputės.
Prie rausvojo namelio vaikštinėjo Kolia. Pamatęs Ostapą, jis mandagiai
jam nusilenkė ir priėjo prie Vorobjaninovo. Ipolitas Matvejevičius
širdingai jį pasveikino. Bet Kolia negaišo.
— Labas vakaras, — tarė jis ryžtingai ir, nepajėgdamas susivaldyti, drožė
Ipolitui Matvejevičiui antausį.
Tuo pačiu laiku Kolia ištarė gana banalią, Ostapo nuomone, frazę:
— Taip bus visiems, — pasakė Kolia vaikišku balsu, — kas pasikėsins...
Į ką būtent pasikėsins, Kolia nepasakė. Jis pasistiebė ir užsimerkęs dar
kartą drožė Vorobjaninovui per veidą.
Ipolitas Matvejevičius kilstelėjo alkūnę, bet nedrįso nė cyptelėti.

— Teisingai, — tarė Ostapas, — o dabar į sprandą. Porą kartų. Taip.
Nieko nepadarysi. Tenka kartais ir kiaušiniui pamokyti pasileidusią vištą...
Dar kartelį... Taip. Nesivaržykit. Per galvą nebemuškite, pakaks. Tai jo
silpniausia vieta.
Jei Stargorodo sąmokslininkai būtų matę minties galiūną ir rusų
demokratijos tėvą šią kritišką valandėlę, tai, reikia manyti, slaptoji „Kardo
ir žagrės“ sąjunga būtų automatiškai nustojusi egzistuoti.
— Na, rodos, pakaks... — tarė Kolia, kišdamas ranką į kišenę.
— Dar vieną kartelį, — maldavo Ostapas.
— Tegul jį velniai! Kitą kartą žinos!
Kolia pasitraukė. Ostapas užlipo pas Ivanopulą ir pažvelgė žemyn. Ipolitas
Matvejevičius stovėjo netoli namų, prisišliejęs prie ambasados ketinės
tvoros.
— Pilieti Michelsonai! — sušuko Ostapas. — Konradai Karlovičiau! Įeikit
į vidų! Aš leidžiu!
Į kambarį Ipolitas Matvejevičius įėjo jau truputį atsipeikėjęs.
— Negirdėtas įžūlumas! — tarė jis piktai. — Aš vos susilaikiau!
— Oi, oi, oi, — su užuojauta tarė Ostapas, — kokia dabar mūsų
jaunuomenė! Persekioja svetimas žmonas! Eikvoja svetimus pinigus...
Tikras smukimas. O sakykit, kai muša per galvą, iš tikrųjų skauda?
— Aš pakviesiu jį į dvikovą!
— Puiku! Galiu jums rekomenduoti vieną savo pažįstamą. Atmintinai
moka dvikovų kodeksą ir turi porą šluotų, tinkamų lemtingai kovai.
Sekundantai galėtų būti Ivanopulas ir kaimynas iš dešinės. Jis — buvęs
Kologrivo miesto garbės pilietis ir lig šiol didžiuojasi šiuo titulu. O dar
būtų galima surengti dvikovą su mėsmalėmis — tai elegantiškiau.
Kiekvienas sužeidimas tikrai mirtingas! Nugalėtas priešas automatiškai
paverčiamas kotletu. Ar tai jums patiktų, bajorų vadove?
Tuo tarpu gatvėje sušvilpė, ir Ostapas išėjo priimti iš beglobių agentūros
žinių.
Beglobiai puikiai įvykdė pavestą jiems uždavinį. Keturios kėdės pakliuvo į
Kolumbo teatrą. Vaikėzas smulkiai nupasakojo, kaip tas kėdes vežė
karučiais, kaip iškraustė ir sunešė į teatro užkulisį. Teatro patalpos Ostapui
buvo gerai žinomos.
Dvi kitas kėdes, kaip pranešė antras jaunasis pėdsekys, vežiku nusivežė
„prašmatni pana“. Vaikėzas, matyt, didelių gabumų neturėjo. Skersgatvį, į
kurį nuvežė kėdes, jis žinojo: Varsonofjevo. Žinojo jis ir buto numerį:
septyniolika. Tačiau namo numerio nepajėgė atsiminti.
— Smarkiai bėgau, — tarė mažasis valkata, — iš galvos išdulkėjo.
— Pinigų negausi, — pareiškė Ostapas.
— Dė-ėde!.. Juk aš tau parodysiu.
— Gerai! Pasilik. Nueisim kartu.
Aikčiojąs pilietis, pasirodo, gyveno Sadovaja Spaskajos gatvėje.. Jo tikslų
adresą Ostapas užsirašė į bloknotą.
Aštuntoji kėdė nukeliavo į Tautų rūmus. Vaikėzas, sekęs šią kėdę, buvo
labai apsukrus. Nugalėjęs komendantūros ir daugybės kurjerių kliūtis, jis
įsmuko į rūmus ir įsitikino, kad kėdę įsigijo „Varstoto“ redakcijos
ūkvedys.
Dviejų vaikų dar nebuvo. Abu jie atbėgo beveik vienu laiku, uždusę ir

pavargę.
— Kazarmenyj skersgatvis, prie Čistyje Prudy.
— Numeris?
— Devintas. Ir butas devintas. Ten totoriai šalimais gyvena. Kieme. Aš
jiems kėdę padėjau nešti. Pėsti ėjom...
Paskutinis kurjeris atnešė liūdnų žinių. Iš pradžių viskas buvo gerai, bet
paskui reikalai pašlijo. Pirkėjas su kėde įėjo į Spalio stoties prekių sandėlį.
Toliau sekti nebebuvo galima, nes prie vartų stovėjo geležinkelių apsaugos
šauliai.
— Turbūt išvažiavo, — baigė beglobis savo pranešimą.
Tuo Ostapas labai susirūpino. Karališkai atlyginęs beglobiams, — po rublį
kiekvienam, išskyrus Varsonofjevo skersgatvio pasiuntinį, užmiršusį namo
numerį (jam buvo įsakyta ateiti kitą rytą), techninis direktorius grįžo namo
ir, neatsakinėdamas į susigėdusio valdybos pirmininko klausimus, pradėjo
kombinuoti.
— Dar niekas neprarasta. Adresai yra, o kėdėms suieškoti taip pat esama
daug išbandytų būdų: 1) paprasta pažintis, 2) meilės intriga, 3) pažintis su
įsilaužimu, 4) mainai, 5) pinigai. Paskutinis metodas — patikimiausias.
Tik pinigų maža.
Ostapas su ironija pažvelgė į Ipolitą Matvejevičių. Didysis kombinatorius
atgavo įprastą minties aiškumą ir dvasios pusiausvyrą. Pinigų, žinoma, bus
galima gauti. Atsargoje buvo paveikslas „Bolševikai rašo laišką
Čemberlenui“, sietelis arbatai ir dar bus galima toliau verstis daugpatyste.
Tiktai dešimtoji kėdė teikė rūpesčių. Pėdsakas, žinoma, buvo, bet koks
pėdsakas — neaiškus, miglotas!
— Na, ką gi! — garsiai atsiliepė Ostapas. — Tokiomis kortomis galima
lošti. Statau devynis prieš vieną. Posėdis tęsiamas. Girdit jūs, prisiekusis
tarėjau!

22. ŽMOGĖDRA ELOČKA

Viljamo Šekspyro žodynas, tyrinėtojų apskaičiavimu, susideda iš dvylikos
tūkstančių žodžių. Mumbo-Jumbo žmogėdrų genties negro žodyną sudaro
trys šimtai žodžių.
Eločka Ščiukina lengvai ir laisvai išsiversdavo tik su trisdešimčia žodžių.
Štai žodžiai, sakiniai ir jaustukai, parinkti pagal jos užgaidas iš visos
didžios, žodingos ir galingos rusų kalbos:
1. Kiaulinate.
2. Cho-cho! (Reiškia pagal aplinkybes: ironiją, nustebimą, susižavėjimą,
neapykantą, džiaugsmą, panieką ir pasitenkinimą.)
3. Prašmatnu.
4. Niūrus. (Tinka viskam. Pavyzdžiui: „atėjo niūrus Petia“, „niūrus oras“,
„niūrus atsitikimas“, „niūrus katinas“ ir t.t.)
5. Tamsybė.
6. Šiurpus. (Pavyzdžiui, sutikus gerą pažįstamą: „šiurpus susitikimas“.)

7. Vaikėzas. (Tinka apibūdinti visiems pažįstamiems vyrams, kad ir kokio
amžiaus ir visuomeninės padėties jie būtų.)
8. Nemokykit manęs gyventi.
9. Kaip vaiką. („Aš mušu jį kaip vaiką“, — lošiant kortomis. „Aš jį
nukirtau kaip vaiką“, — matyt, kalbant su atsakingu asmeniu.)
10. Žavinga!
11. Storas ir gražus. (Vartojama apibūdinant gyvus ir negyvus daiktus.)
12. Važiuosim vežiku. (Sakoma vyrui.)
13. Važiuosim takso. (Vyriškosios lyties pažįstamiems.)
14. Visa jūsų nugara balta. (Juokai.)
15. Pamanykit!
16. Ulia. (Malonybinė vardų galūnė. Pavyzdžiui: Mišulia, Zinulia.)
17. Oho! (Ironija, nustebimas, susižavėjimas, neapykanta, džiaugsmas,
panieka ir pasitenkinimas.)
Keletas likusių žodžių Eločkai praversdavo pokalbiuose su universalinių
krautuvių pardavėjais.
Jeigu pažiūrėsim į Eločkos Ščiukinos fotografijas, kabančias viršum jos
vyro, inžinieriaus Ernesto Pavlovičiaus Ščiukino, lovos — (viena anfas,
kita — profiliu), tai lengvai pastebėsim iškilią, gana aukštą kaktą, dideles
drėgnas akis, maloniausią visoje Maskvos gubernijoje nosytę ir smakrą su
mažyte, tušu daryta dėmele.
Vyrams patiko Eločkos ūgis. Ji buvo mažutė, ir net visai menkas vyrukas
šalia jos atrodė didelis, galingas vyras.
Ypatingų žymių ji neturėjo. Eločkai jų ir nereikėjo. Ji buvo graži.
Du šimtai rublių, kuriuos kas mėnesį uždirbdavo jos vyras
„Elektroliustros“ fabrike, Eločkai buvo lyg įžeidimas. Tokia menka suma
jokiu būdu negalėjo padėti Eločkai toje atkaklioje kovoje, kurią ji kovojo
jau ketveri metai, nuo to laiko, kai visuomenėje užėmė namų Šeimininkės
ir Ščiukino žmonos vietą. Buvo kovojama visomis jėgomis. Kova
prarydavo visą uždarbį. Ernestas Pavlovičius vakarais imdavo darbo į
namus, atsisakė nuo tarnaitės, pats kūrė primusą, nešiojo šiukšles ir net
kotletus kepė.
Tačiau viskas buvo veltui. Pavojingas priešas kasmet vis labiau ardė namų
ūkį. Prieš ketverius metus Eločka sužinojo turinti užjūryje konkurentę.
Nelaimė užklupo Eločką tą džiaugsmingą vakarą, kai ji apsirengė gražute
krepdešino palaidinuke. Su tuo drabužiu ji atrodė beveik deivė.
— Cho-cho! — sušuko ji, įliejusi į šį žmogėdros šūkį sudėtingus savo
jausmus.
Kitaip tuos jausmus būtų buvę galima išreikšti šiais žodžiais: „Pamatę
mane tokią, vyrai susijaudins. Jie ims virpėti. Žagsėdami iš meilės, jie eis
paskui mane į pasaulio kraštą. Bet aš būsiu šalta. Argi jie verti manęs? Aš
— gražiausia. Tokios elegantiškos palaidinukės niekas pasaulyje neturi“.
Bet žodžių buvo tik trisdešimt, ir Eločka pasirinko vaizdingiausią — „chocho“.
Tą didžią valandą pas ją atėjo Fimka Sobak. Ji atsinešė šaltą sausio
alsavimą ir prancūzišką madų žurnalą. Pirmieji žurnalo puslapiai pavergė
Eločkos žvilgsnį. Spindinti fotografija vaizdavo Amerikos milijardieriaus
Vanderbildo dukterį vakarine suknele. Ten buvo kailiai ir plunksnos, šilkai
ir perlai, nepaprastas fasono lengvumas ir pritrenkianti šukuosena. Tatai

nulėmė viską.
— Oho! — pati sau tarė Eločka. Tai reiškė: arba aš, arba ji.
Kitą rytą Eločka jau sėdėjo kirpykloje... Čia ji paliko gražias juodas kasas
ir nusidažė plaukus rudai, Po to jai pavyko pakilti dar vienu laiptu, kuris
priartino Eločką prie šviesaus rojaus, kur vaikštinėja milijardierių
dukterys, nevertos namų šeimininkės Ščiukinos puspadžio. Kreditan ji
nusipirko šuneną, kuri buvo panaši į kurmėno kailį. Šunena buvo
papuoštas vakarinis tualetas.
Misteris Ščiukinas, seniai svajojęs pirkti naują braižymo lentą, truputį
nusiminė.
Suknelė, papuošta šuns kailiu, tvojo pasiputusiai Vanderbildichai pirmą
taiklų smūgį. Paskui išdidžioji amerikietė susilaukė dar trejeto smūgių.
Fimočkos Sobak padedama, Eločka nusipirko iš kailiadirbio šinšilų
palantiną (rusiškas kiškis, nušautas Tūlos gubernijoje), įsitaisė karvelinio
švelnumo skrybėlę iš argentinietiško fetro ir naują vyro švarką persiuvo į
madingą moterišką žaketą. Milijardieriaus duktė susvyravo, bet ją, matyt,
išgelbėjo mylintis tėvelis Vanderbildas.
Kitame žurnalo numeryje jau buvo keturios prakeiktos konkurentės
fotografijos: 1) su tamsiai rusvais lapių kailiniais, 2) su briliantų žvaigžde
ant kaktos, 3) lakūnės kostiumu — aukšti auliniai bateliai, plonytė žalia
striukė ir pirštinaitės, inkrustuotos vidutinio didumo smaragdais, 4) su
baliaus tualetu — kaskados brangenybių ir truputis šilko.
Eločka paskelbė mobilizaciją. Ščiukinas paėmė iš savišalpos kasos
paskolą. Davė tik trisdešimt rublių. Naujoji paskola iš šaknų pakirto namų
ūkį. Teko kovoti visose gyvenimo srityse. Neseniai buvo gautos vėl naujos
fotografijos: mis naujoje savo pilyje Floridoje. Ir Eločkai teko įsigyti naujų
baldų. Ji pirko aukcione porą minkštų kėdžių. (Laimingas pirkinys! Jokiu
būdu nebuvo galima praleisti progos!) Nepasiklaususi vyro, Eločka
pinigus paėmė iš pietums skirtos sumos. Iki penkioliktos liko dešimt dienų
ir keturi rubliai.
Eločka šauniai parsivežė kėdes Varsonofjevo skersgatviu. Vyro namie
nebuvo. Bet, žinoma, jis greitai parsirado, tempdamas didžiausią portfelį.
— Niūrus vyras parėjo, — aiškiai tarė Eločka.
Visus žodžius ji tardavo aiškiai, ir jie išsprūsdavo iš lupų smagiai lyg
žirniai.
— Sveika, Elenočka, o kas čia? Iš kur gavai kėdes? — Cho-cho!
— Na, iš tikrųjų?
— Žavinga!
— Taip. Kėdės geros.
— Pra-šmat-nios!
— Dovanojo kas nors?
— Oho!
— Kaip? Argi tu pirkai? Už kokius pinigus! Nejaugi už ūkinius? Juk aš tau
tūkstantį kartų sakiau...
— Ernestulia! Kiaulini!
— Na, argi taip galima daryti?! Juk mes neturėsim iš ko gyventi!
— Pamanykit!
— Bet juk tai nepakenčiama! Tu ne pagal išgales gyveni!
— Juokaujat!

— Taip, taip. Jūs gyvenat ne pagal išgales...
— Nemokykit manęs gyventi!
— Ne, pasikalbėkim rimtai. Algos aš gaunu du šimtus rublių.
— Tamsybė!
— Kyšių neimu, pinigų nevagiu ir nemoku jų padirbinėti...
— Šiurpu!
Ernestas Pavlovičius nutilo.
— Štai kas, — tarė jis pagaliau, — taip negalima gyventi.
— Cho-cho! — atsikirto Eločka, sėsdama į naują kėdę.
— Mes turim išsiskirti.
— Pamanykit!
— Mūsų skirtingi būdai. Aš...
— Tu storas ir gražus vaikėzas.
— Kiek kartų aš prašiau tavęs nevadinti manęs vaikėzu!
— Juokaujat!
— Ir iš kur tas idiotiškas tavo žargonas?!
— Nemokykit manęs gyventi!
— O, po velnių! — suriko inžinierius.
— Kiaulinat, Ernestulia.
— Išsiskirkim geruoju.
— Oho!
— Tuo man nieko neįrodysi! Šitas ginčas...
— Aš sumušiu tave kaip vaiką.
— Ne, tai visiškai nepakenčiama. Tavo įrodymai ne sulaikys manęs nuo to
žygio, kuri esu priverstas padaryti. Aš tuojau pat einu ieškoti vežiko.
— Juokaujat!
— Baldus dalysimės pusiau.
— Šiurpu!
— Tu iš manęs gausi šimtą rublių per mėnesį. Net šimtą dvidešimt.
Kambarį palieku tau. Gyvenk kaip tinkama, o aš taip negaliu...
— Prašmatnu, — su panieka burbtelėjo Eločka.
— O aš išsikraustysiu pas Ivaną Aleksėjevičių.
— Oho!
— Jis išvažiavo vasaroti ir vasarai paliko man visą butą. Raktą turiu...
Tiktai baldų nėra.
— Žavinga!
Po penkių minučių Ernestas Pavlovičius grįžo su kiemsargiu.
— Na, garderobo aš neimsiu, jis tau reikalingesnis, bet rašomąjį stalą, būk
jau tokia gera... Kiemsargi, paimkit ir vieną iš šių kėdžių. Manau, turiu
teisę?!
Ernestas Pavlovičius surišo savo daiktus į didelį ryšulį, batus suvyniojo į
laikraštį ir ruošėsi išeiti.
— Tavo visa nugara balta, — tarė Eločka gramofono balsu.
— Sudiev, Jelena.
Jis laukė, kad nors dabar žmona susilaikys nuo įprastų metalinių žodelių.
Eločka taip pat pajuto šios valandėlės rimtumą. Ji susikaupusi ieškojo
tinkamų išsiskyrimui žodžių ir greitai juos surado.
— Važiuosi takso? Ža-avinga! Inžinierius kaip vėjas nuskriejo laiptais.
Vakarą Eločka praleido su Fimka Sobak. Jos apsvarstė nepaprastai svarbų

įvykį, gresiantį pasaulio ekonominiam gyvenimui.
— Rodos, nešios ilgas ir plačias sukneles, — kalbėjo Fima, gūždamasi lyg
vištytė.
— Tamsybė.
Ir Eločka su pagarba pažvelgė į Fimą Sobak. Madmuazelė Sobak garsėjo
kaip kultūringa mergina: ji vartojo apie šimtą aštuoniasdešimt žodžių. Be
to, ji žinojo tokį žodį, kurio Eločka nė sapnuoti negalėjo. Tai buvo
prasmingas žodis: homoseksualizmas. Fima Sobak, be abejo, buvo
kultūringa mergina.
Įdomus pasikalbėjimas užtruko ligi išnaktų.
Dešimtą valandą ryto didysis kombinatorius įėjo į Varsonofjevo
skersgatvį. Priešais jį bėgo beglobis. Jis parodė namą.
— Meluoji!
— Ką jūs, dėde!.. Štai čia, šitos durys. Benderis užmokėjo vaikui dorai
uždirbtą rublį.
— Pridėti reikėtų, — kaip vežikas paprašė vaikėzas.
— Nudvėsusio asilo ausį. Gausi iš Puškino. Viso labo, beglobiuk!
Ostapas pasibeldė į duris visai negalvodamas, kaip pateisins savo vizitą.
Kalbėdamas su poniutėmis jis griebdavosi įkvėpimo.
— Oho? — paklausė už durų.
— Su reikalu, — atsakė Ostapas.
Durys atsidarė. Ostapas įėjo į kambarį, kuris galėjo būti sutvarkytas tik
žmogaus su genio vaizduote. Ant sienų kabėjo kino artistų atvirukai, lėlės
ir Tambovo gobelenai. Šiame margame fone, nuo kurio raibo akys, vos
begalėjai pastebėti mažutę kambario šeimininkę. Ji buvo apsivilkusi
chalatėliu, persiūtu iš Ernesto Pavlovičiaus tolstojiškos palaidinės ir
apvedžiotu kažkokiu kailiu.
Ostapas tuojau suprato, kaip reikės elgtis šiame elegantiškame pasaulyje.
Jis užmerkė akis ir atbulas žengė vieną žingsnį.
— Koks gražus kailiukas! — sušuko jis.
— Juokaujat! — tarė švelniai Eločka. — Tai Meksikos šoklio kailiukas.
— Negali būti. Jus apgavo. Jums davė geresnį kailį. Čia Šanchajaus
pantera. Na, žinoma, pantera. Aš pažįstu iš atspalvio. Matote, kaip žvilga
saulėje!.. Smaragdas! Smaragdas!
Eločka pati dažė akvarele Meksikos šoklį žaliai ir todėl ankstyvo svečio
pagyros jai buvo ypač malonios.
Neduodamas šeimininkei atsipeikėti, didysis kombinatorius iškalbėjo
viską, ką buvo kada nors girdėjęs apie kailius. Paskui pradėjo kalbėti apie
šilką, ir Ostapas prižadėjo žaviajai šeimininkei dovanoti keletui šimtų šilko
kokonų, kuriuos jam atvežęs Uzbekistano CVK pirmininkas.
— Jūs vaikėzas kaip reikiant, — tarė Eločka po pirmųjų pažinties minučių.
— Jus, žinoma, stebina toks ankstyvas nepažįstamo vyro vizitas?
— Cho-cho!
— Bet aš pas tamstą vienu labai delikačiu reikalu...
— Juokaujat!
— Jūs vakar buvot aukcione ir padarėt man nepaprastą įspūdį.
— Kiaulinate!
— Ką jūs! Kiauliškai elgtis su tokia žavia moterimi būtų nežmoniška!
— Šiurpu!

Kalba buvo tęsiama tokiu pat tonu, kartais duodančiu nuostabių vaisių. Bet
Ostapo komplimentai darėsi vis skystesni ir trumpesni. Jis pastebėjo, kad
kambaryje antros kėdės nėra. Reikėjo ieškoti naujų pėdsakų.
Apraizgydamas savo klausimus gražbylystės gijomis, Ostapas sužinojo
vakarykščius Eločkos gyvenimo įvykius.
„Naujas darbas, — pagalvojo jis, — kėdės šliaužioja į visas puses lyg
prūsokai.“
— Mieloji mergaite, — staiga tarė Ostapas, — parduokite man šitą kėdę.
Ji man labai patinka. Tik jūs, turėdama moterišką intuiciją, galėjote
išsirinkti tokį gražų daiktą. Parduokit, mergyte, aš jums duosiu septynis
rublius.
— Kiaulinat, vaikėze! — koketiškai pasakė Eločka.
— Cho-cho! — stengėsi įtaikyti Ostapas.
„Su ja reikia veikti kitaip, — nutarė jis, — pasiūlysim mainus.“
— Žinot, dabar Europoje ir geriausiuose Filadelfijos namuose grįžo
senoviška mada: pilstyti arbatą per sietelį. Nepaprastai efektinga ir tikrai
elegantiška.
Eločka susidomėjo.
— Lyg tyčia mano pažįstamas diplomatas grįžo iš Vienos ir parvežė
dovanų. Įdomus daiktelis.
— Turbūt prašmatnu? — pasiteiravo Eločka.
— Oho! Cho-cho! Mainykime. Jūs man — kėdę, aš jums — sietelį. Norit?
Ir Ostapas išsitraukė iš kišenės mažutį paauksuotą sietelį.
Saulė lyg kiaušinis ritinėjosi sietelyje. Lubose šokinėjo kiškeliai. Staiga
nušvito tamsi kambario kertė. Eločkai šis daiktas padarė tokį pat
nepaprastą įspūdį, kokį padaro sena konservų dėžutė Mumbo-Jumbo
žmogėdrai. Tokiais atvejais žmogėdra šaukia visa gerkle, o Eločka tik
tyliai suvaitojo:
— Cho-cho!
Neleidęs jai atsipeikėti, Ostapas padėjo sietelį ant stalo, paėmė kėdę ir,
sužinojęs žavingosios moters vyro adresą, galantiškai atsisveikino.

23. AVESALOMAS IZNURENKOVAS

Koncesininkams atėjo rugiapjūtė/Ostapas tvirtino, kad kėdes reikia kalti,
kol jos karštos. Ipolitas Matvejevičius susilaukė amnestijos, nors kartais
Ostapas jį kvosdavo:
— Ir koks velnias mane pakurstė susidėti su jumis?! Iš tikrųjų kam jūs
man reikalingas! Važiuotumėt sau namo, į metrikacijos biurą. Ten jūsų
laukia numirėliai, naujagimiai. Nekankinkit kūdikių! Važiuokit!
Bet iš tikrųjų didysis kombinatorius buvo prisirišęs prie sulaukėjusio
bajorų vadovo. „Be jo ne taip linksma būtų gyventi“, — nusprendė
Ostapas. Ir jis linksmai žiūrėjo į Vorobjaninovą, kuriam ant pakaušio jau
buvo išaugęs sidabrinis gazonėlis.
Darbų plane Ipolito Matvejevičiaus iniciatyvai buvo skirta nemaža vietos.

Kai tik ramusis Ivanopulas išeidavo, Benderis tuoj imdavo kalti
kompanionui į galvą, kaip greičiausiai rasti brangenybes.
— Veikti drąsiai. Nieko nesiklausti. Daugiau cinizmo! Tai žmonėms
patinka. Per tarpininkus jokių derybų nevesti. Daugiau kvailių nebėr!
Niekas jums nepadės ištraukti briliantų iš svetimos kišenės. Tačiau be
kriminalų! Mes turim gerbti kodeksą.
Ir vis dėlto lobio ieškoti ne per geriausiai sekėsi. Kliudė Baudžiamasis
kodeksas ir daugybė buržuazinių prietarų, kurių nebuvo atsikratę sostinės
gyventojai. Jie, pavyzdžiui, negalėjo pakęsti naktinių vizitų pro langą.
Teko darbuotis tik legaliai.
Tą dieną, kai Ostapas aplankė Eločką Sčiukiną, studento Ivanopulo
kambary atsirado baldų. Tai buvo kėdė, išmainyta į arbatos sietelį, —
trečias iš eilės ekspedicijos trofėjus. Jau seniai praėjo tas laikas, kai
briliantų medžioklė žadino kompanionams stiprias emocijas, kai jie nagais
plėšė kėdes ir draskė jų spyruokles.
— Jeigu kėdėse ir nieko nėra, laikysim, kad uždirbom bent dešimt
tūkstančių, — kalbėjo Ostapas. — Kiekviena praplėšta kėdė padidina
mūsų galimybes. Kas iš to, jei poniutės kėdėje nieko neradom!? Dėl to jos
nereikia laužyti. Tegul Ivanopulas įsigyja baldų. Mums patiems maloniau.
Tą pačią dieną koncesininkai išskrido iš rausvojo namelio ir patraukė į
priešingas puses. Ipolitui Matvejevičiui buvo pavestas aikčiojąs
nepažįstamasis iš Sadovaja-Spaskajos gatvės. Ostapas jam įbruko
dvidešimt penkis rublius išlaidoms, griežtai perspėjo nelįsti į alines ir be
kėdės negrįžti. Didysis kombinatorius pasirinko sau Eločkos vyrą.
Ipolitas Matvejevičius pervažiavo miestą autobusu Nr. 6. Kratomas ir
mėtomas nuo odinės autobuso sėdynės iki lakuotų lubų, jis galvojo, kaip
sužinoti aikčiojančio piliečio pavardę: kuo pateisinti savo atsilankymą, ką
iš pradžių sakyti ir kaip prieiti prie reikalo.
Išlipęs prie Raudonųjų vartų, jis rado Ostapo nurodytą namą ir pradėjo
vaikščioti į priekį ir atgal. Nedrįso įeiti. Tai buvo senas, nešvarus Maskvos
viešbutis, paverstas į gyventojų kolektyvą, sukomplektuotą, sprendžiant
pagal nuzulintą fasadą, iš niekuomet nemokančių nuomos žmonių.
Ipolitas Matvejevičius ilgai stovėjo prie paradinių durų, atmintinai išmoko
ranka išrašytus grasinimus nevalyviems gyventojams ir nieko nesugalvojęs
užlipo į antrą aukštą. Abipus koridoriaus ėjo atskiri kambariai. Ipolitas
Matvejevičius pamažu, lyg eidamas klasėje prie lentos įrodyti neišmoktos
teoremos, prisiartino prie kambario Nr. 41. Prie durų vienu smeigtuku
buvo prismeigta aukštyn kojomis parudavusi vizitinė kortelė:
Avesalomas IZNURENKOVAS
Visai pakvaišęs Ipolitas Matvejevičius užmiršo pasibelsti, atidarė duris,
žengė tris lunatiko žingsnius ir atsidūrė kambario viduryje.
— Atleiskit, — tarė prislopusiu balsu, — ar galiu pamatyti draugą
Iznurenkovą?
Avesalomas Vladimirovičius nieko neatsakė. Vorobjaninovas pakėlė galvą
ir tik tuomet pastebėjo, kad kambaryje nieko nėra.
Iš kambario sutvarkymo sunku buvo spręsti apie šeimininko įpročius.
Aišku buvo tik viena, kad jis nevedęs ir tarnaitės nelaiko. Ant lango gulėjo

popiergalis su dešrų odelėmis. Kanapa prie sienos buvo užversta
laikraščiais. Mažoje lentynoje stovėjo keletas apdulkėjusių knygų. Nuo
sienų spoksojo spalvotos katinų, kačių ir kačiukų fotografijos. Kambario
viduryje, gretai purvinų, pargriuvusių ant šono batų, stovėjo riešutmedžio
kėdė. Prie visų baldų, taip pat ir prie kėdės iš Stargorodo rūmų, kabėjo
tamsiai raudoni lako antspaudai. Bet Ipolitas Matvejevičius neatkreipė į
juos dėmesio. Jis tuojau užmiršo Baudžiamąjį kodeksą, Ostapo patarimus
ir prišoko prie kėdės.
Tuo tarpu laikraščiai ant kanapos sujudėjo. Ipolitas Matvejevičius
nusigando. Laikraščiai pašliaužė ir nukrito ant grindų. Iš po jų išlindo
ramutis kačiukas. Abejingai pažiūrėjo jis į Ipolitą Matvejevičių ir pradėjo
praustis braukdamas kojyte sau per ausis, snukutį ir ūsus.
— Fu! — pasipurtė Ipolitas Matvejevičius ir pradėjo tempti kėdę iš
kambario. Durys pačios atsidarė. Prie slenksčio bajorų vadovas pamatė ir
patį kambario šeimininką, aikčiojantį nepažįstamąjį. Jis buvo su apsiaustu,
iš po kurio mėlynavo violetinės apatinės kelnės. Rankose jis laikė
viršutines kelnes.
Apie Avesalomą Iznurenkovą galima buvo pasakyti, jog kito tokio
žmogaus nerastum visoje respublikoje. Respublika jį vertino už nuopelnus.
Jis davė jai didelę naudą. Ir vis dėlto Iznurenkovas buvo nežinomas, nors
savo menu buvo toks pat meistras kaip Šaliapinas daina, Gorkis —
literatūra, Kapablanka — šachmatais, Melnikovas — čiuožimu ir rudas
didnosis asiras, turįs geriausią batų valytojo vietą Tverės ir Kamergerių
gatvių kampe, — batų valymu.
Šaliapinas dainavo. Gorkis rašė didelį romaną. Kapablanka ruošėsi
varžyboms su Aliochinu. Melnikovas mušė rekordus. Asiras piliečių
batams teikė saulės blizgesį. Avesalomas Iznurenkovas — krėtė juokus.
Jis niekuomet nejuokavo be tikslo, vien dėl juoko. Jis tai darė vykdydamas
humoristinių žurnalų užsakymus. Savo pečiais jis pakėlė atsakingiausias
kampanijas, daugelį Maskvos satyros žurnalų aprūpindavo feljetonų ir
karikatūrų temomis.
Didieji žmonės juokauja du kartus gyvenime. Jų sąmojis pakelia jų garbę ir
patenka į istorijos puslapius. O Iznurenkovas paleisdavo per mėnesį ne
mažiau kaip šešiasdešimt puikiausių sąmojų, kuriuos visi šypsodamiesi
kartodavo, bet vis dėlto jis buvo nežinomas. Jeigu Iznurenkovo žodžius
dėdavo po piešiniu, tai garbė tekdavo dailininkui. Piešėją rašydavo viršum
piešinio, o Iznurenkovo pavardės visai nedėdavo.
— Tai baisu! — šaukė jis. — Pasirašyti negalima. Po kuo aš pasirašysiu?
Po tomis dviem eilutėmis?!
Ir jis toliau karštai kovojo prieš visuomenės priešus: blogus kooperatorius,
eikvotojus, Čemberleną, biurokratus. Savo sąmoju jis gėlė pataikūnams,
namų valdytojams, savininkams, vedėjams, chuliganams, piliečiams,
einantiems prieš kainų sumažinimą, ir ekonomistams, nesilaikantiems
taupymo taisyklių.
Žurnalams išėjus, juokai buvo kartojami cirko arenoje, perspausdinami
vakariniuose laikraščiuose, nenurodant šaltinio, ir estradoje dainuojami
publikai „autorių kupletistų“ lūpomis.
Iznurenkovas sugebėdavo juokauti net ten, kur, rodos, nieko juokingo
negalima buvo išpešti. Net tokiuose tyrlaukiuose, kaip kainų pakėlimas,

Iznurenkovas mokėjo surasti apie šimtą humoro šedevrų. Heinė būtų
nuleidęs rankas, jei jam būtų kas pasiūlę parašyti ką nors juokingo ir
drauge visuomenei naudingo apie neteisingą mažosios skubos bagažo
tarifikaciją. Markas Tvenas būtų pabėgęs nuo tokios temos. Bet
Iznurenkovas niekuomet nesitraukdavo iš posto.
Jis bėgiojo po redakcijų kambarius, kliūdamas už spjaudyklių ir
aikčiodamas. Per dešimt minučių tema buvo apdorota, sugalvotas piešinys
ir pridėtas parašas.
Pamatęs savo kambary žmogų, nešantį užantspauduotą kėdę, Avesalomas
Vladimirovičius mostelėjo ką tik siuvėjo sulaidytomis kelnėmis, pašoko ir
sučerškė:
— Jūs iš proto išsirraustėt! Aš protestuoju! Jūs neturit teisės! Juk yra
pagaliau įstatymai! Nors jie ne kvailiams rašyti, bet jūs gal girdėjote, kad
baldai gali dar porą savaičių stovėti... Aš duosiu skundą prokurorui!..
Pagaliau užmokėsiu!
Ipolitas Matvejevičius stovėjo lyg įbestas, o Iznurenkovas nusimetė
apsiaustą ir, nesitraukdamas nuo durų, ant savo storų lyg Čičikovo kojų
užsitempė kelnes. Iznurenkovas buvo stambokas, bet lieso veido.
Vorobjaninovas neabejojo, kad jį tuojau čiups ir ves į miliciją. Todėl jis
nepaprastai nustebo, kai šeimininkas, susitvarkęs tualetą, ūmiai nurimo.
— Supraskit, žmogau, — tarė šeimininkas nuolaidžių balsu, — juk aš
negaliu sutikti...
Ipolitas Matvejevičius, Iznurenku dėtas, taip pat nebūtų leidęs, kad dienos
metu kas nors vogtų jo kėdes. Tačiau jis nežinojo, nuo ko pradėti, ir tylėjo.
— Tai ne aš kaltas. Kalta Muzpredo atstovybė. Taip, aš pripažįstu:
nesumokėjau už išnuomotą pianiną aštuonis mėnesius, bet juk aš jo
nepardaviau, nors lengvai galėjau tai padaryti. Aš pasielgiau dorai, o jie —
plėšikiškai. Paėmė instrumentą ir dar į teismą padavė, baldus aprašė. Pas
mane nieko negalima aprašyti. Šie baldai — gamybos įrankiai. Ši kėdė taip
pat gamybos įrankis!
Ipolitas Matvejevičius pradėjo šiek tiek susivokti.
— Padėkit kėdę! — staiga suspigo Avesalomas Vladimirovičius. —
Girdit! Jūs biurokratas!
Ipolitas Matvejevičius klusniai paleido kėdę ir suvebleno:
— Atleiskit, nesusipratimas, tokia tarnyba.
Tuo tarpu Iznurenkovas visai pralinksmėjo. Bėgiodamas po kambarį, jis
užtraukė: „O rytą ji vėl prie langelio šypsojosi kaip visuomet...“ Jis
nežinojo, kur dėti rankas. Jos lakstyte lakstė. Iznurenkovas ėmė rištis
kaklaryšį, bet netekęs kantrybės metė. Paskui nutvėrė laikraštį ir nieko
neperskaitęs nusviedė ant grindų.
— Tai jus šiandien nepaimsit baldų?.. Gerai!.i Ach! Ach!
Ipolitas Matvejevičius, naudodamasis gera proga, ketino išeiti.
— Palaukit! — staiga sušuko Iznurenkovas. — Ar matėte kada nors tokį
katiną? Sakykit, juk jis iš tikrųjų nepaprastai gauruotas?
Kačiukas atsidūrė drebančiose Ipolito Matvejevičiaus rankose.
— Puiki veislė!.. — murmėjo Avesalomas Vladimirovičius, nežinodamas,
ką daryti su savo energijos perteklium. — Ach!.. Ach!..
Jis prišoko prie lango, skėstelėjo rankomis ir pradėjo tankiai linksėti dviem
merginoms, žiūrinčioms į jį pro langą kitapus gatvės. Jis trypė vietoje ir

ilgesingai aikčiojo:
— Priemiesčių mergaitės! Geriausias vaisius!.. Gera veislė! Ach!.. „O rytą
ji vėl prie langelio šypsojosi kaip visuomet...“
— Tai aš einu, pilieti, — kvailai pasakė koncesijos direktorius.
— Palaukit, palaukit! — susijaudino Iznurenkovas. — Vieną valandėlę...
Ach!.. O katinėlis? Juk iš tikrųjų jis nepaprastai gauruotas?.. Palaukit!.. Aš
tuojau!..
Jis sumišęs pasirausė kišenėse, išbėgo, sugrįžo, suaikčiojo, pažvelgė pro
langą, vėl išbėgo ir vėl sugrįžo.
— Dovanokit, brangusis, — tarė jis Vorobjaninovui, kuris per visas šias
manipuliacijas stovėjo nuleidęs kaip kareivis rankas.
Pasakęs šiuos žodžius, jis įbruko bajorų vadovui pusę rublio.
— Ne, ne, susimildami, neatsisakykit. Kiekvienas darbas turi būti
apmokamas.
— Labai dėkingas, — tarė Ipolitas Matvejevičius, stebėdamasis savo
sumanumu.
— Ačiū, brangusis, ačiū, drauguži!..
Eidamas koridoriumi, Ipolitas Matvejevičius girdėjo Iznurenkovo kambary
aikčiojimą, spiegimą, dainavimą ir aistringus šūkavimus.
Gatvėje Vorobjaninovas atsiminė Ostapą ir suvirpėjo iš baimės.
Ernestas Pavlovičius Sčiukinas vaikštinėjo tuščiame bute, kurį jam mielai
visai vasarai buvo užleidęs bičiulis, ir sprendė klausimą: maudytis vonioje
ar nesimaudyti.
Trijų kambarių butas buvo pačioje devynių aukštų namo pastogėje. Jame,
be rašomojo stalo ir Vorobjaninovo kėdės, buvo tik triumo. Į veidrodį
tvieskė saulė ir spigino akis. Inžinierius užgulė rašomąjį stalą, bet tuojau
pašoko. Visi daiktai buvo įkaitę.
— Eisiu ir nusimaudysiu, — nusprendė jis.
Inžinierius nusirengė, atvėso, pasižiūrėjo į save veidrodyje ir nuėjo į vonią.
Jį apglobė vėsuma. Jis įlipo į vonią, apsipylė vandeniu iš melsvo emaliuoto
puoduko ir gerai išsimuilino. Visas aplipo muilo putomis ir pasidarė
panašus į senį šaltį.
— Gerai! — džiaugėsi Ernestas Pavlovičius.
Ir tikrai buvo jam gera, vėsu. Žmonos nebuvo. Ateityje — visiška laisvė.
Inžinierius atsisėdo ir atsuko čiaupą, norėdamas nusiplauti muilo putas.
Čiaupas užspringo ir pradėjo iš lėto kažką neaiškiai kalbėti. Vanduo
nebėgo. Ernestas Pavlovičius kyštelėjo slidų mažąjį pirštą į čiaupo skylutę.
Švirkštelėjo plona srovelė, ir daugiau nieko. Ernestas Pavlovičius
susiraukė, išlipo iš vonios, atsargiai statydamas kojas, priėjo prie virtuvės
čiaupo. Bet ir ten nieko neišmelžė.
Ernestas Pavlovičius nušlepsėjo į kambarį ir sustojo prieš veidrodį. Putos
graužė akis, niežėjo nugarą, muilo dribsniai krito ant parketo. Pasiklausęs,
ar nebėga vonioj vanduo, Ernestas Pavlovičius nutarė pašaukti kiemsargį.
„Tegul bent jis atneša vandens, — nusprendė inžinierius, trindamas akis ir
vis labiau niršdamas, — o tai velniai žino kas!..“
Jis iškišo galvą pro langą. Pačiame kiemo šachtos dugne žaidė vaikai.
— Kiemsargi! — sušuko Ernestas Pavlovičius. — Kiemsargi!
Niekas neatsiliepė.
Ernestas Pavlovičius atsiminė, kad kiemsargis gyvena pirmame aukšte, po

laiptais. Jis perėjo šaltomis plytelių grindimis ir, laikydamasis durų
rankenos, persisvėrė per turėklus. Šioje aikštelėje buvo tik vienas butas, ir
Ernestas Pavlovičius nebijojo, kad jį gali kas nors pamatyti keistais muilo
putų drabužiais.
— Kiemsargi! — riktelėjo jis žemyn.
Žodis sugriaudė ir triukšmingai nuriedėjo laiptais.
— Au-u! — atsiliepė laiptai.
— Kiemsargi! Kiemsargi!
— Hum hum! Hum hum!
Nekantriai trypčiodamas basomis kojomis, inžinierius paslydo ir,
stengdamasis išlaikyti pusiausvyrą, paleido iš rankų duris. Durys
pliaukštelėjo variniu amerikoniško užrakto liežuvėliu ir užsitrenkė. Siena
sudrebėjo. Ernestas Pavlovičius, dar nesupratęs įvykusios nelaimės,
patraukė už durų rankenos. Durys nepasidavė. Inžinierius dar keletą kartų
piktai patraukė ir įsiklausė smarkiai plakančia širdimi. Buvo tamsu ir tylu
kaip bažnyčioje. Pro spalvotus aukšto lango stiklus vos smelkėsi šviesa.
„Situacija!“ — pagalvojo Ernestas Pavlovičius.
— Tai rupūžės! — drėbė jis durims.
Apačioje lyg petardos ūksėjo ir sproginėjo žmonių balsai. Paskui tartum
garsiakalbis sulojo kambarinis šuniukas.
Laiptais kažkas tempė aukštyn vaikų vežimėlį.
Ernestas Pavlovičius bailiai tapnojo laiptų aikštelėje.
— Iš proto galima išsikraustyti!
Jam atrodė, jog visa tai per daug keista, kad galėtų įvykti iš tikrųjų. Jis vėl
priėjo prie durų ir įsiklausė. Jis išgirdo kažkokius naujus garsus. Iš karto
jam pasirodė, kad jo bute kažkas vaikščioja.
— Gal kas nors įėjo pro užpakalines duris? — pagalvojo, nors žinojo, kad
užpakalinės durys užrakintos ir į butą niekas negali įeiti.
Monotoniškas ūžesys nesiliovė. Inžinierius sulaikė kvapą. Tada jis suprato,
kad šis ūžesys — tekąs vanduo. Jis, matyt, bėgo iš visų buto čiaupų.
Ernestas Pavlovičius vos nepravirko.
Padėtis buvo baisi. Maskvoje, miesto centre, devinto aukšto laiptų
aikštelėje stovėjo suaugęs ūsuotas žmogus su aukštuoju mokslu, visai
nuogas ir aplipęs dar neišdžiūvusiomis muilo putomis! Jis nežinojo, kur
lįsti. Greičiau būtų sutikęs sėsti į kalėjimą, negu pasirodyti šitokiu
pavidalu. Teliko tik viena išeitis — žūti. Putos pliuško ir graužė nugarą.
Veidas ir rankos buvo lyg šašuotos; džiūdamas muilas traukė odą kaip
skutamas akmenėlis.
Praėjo pusė valandos. Inžinierius trynėsi į kalkėtas sienas, vaitojo ir kelis
kartus bandė išlaužti duris. Susipurvino ir pasidarė dar baisesnis.
Ščiukinas nutarė žūt būt nusileisti žemyn, pas kiemsargį.
„Nėra kitos išeities, nėra. Tik pasislėpti pas kiemsargį!“
Uždusęs ir prisidengęs ranka, kaip prisidengia vyrai, brisdami į vandenį,
Ernestas Pavlovičius pamažu pradėjo slinkti žemyn palei turėklus. Jis
atsidūrė aikštelėje tarp aštunto ir devinto aukšto.
Ant jo figūros švitėjo spalvoti lango rombai ir kvadratai. Jis pasidarė
panašus į Arlekiną, klausantį Kolombinos ir Pajaco pokalbio. Jis jau
pradėjo leistis į žemesnę aikštelę, bet staiga apatinio buto durys čekštelėjo,
ir iš buto išėjo panelė su balerinos lagaminėliu. Nespėjo panelė nė žingsnio

žengti, o Ernestas Pavlovičius kulkos greičiu jau buvo atsidūręs vėl
viršuje. Jis beveik apkurto nuo smarkaus širdies plakimo.
Tik po pusvalandžio inžinierius atsikvošėjo ir galėjo vėl pradėti savo žygį.
Šį kartą jis tvirtai pasiryžo tuojau nubėgti žemyn ir žūt būt pasiekti
brangųjį kiemsargio butą.
Taip jis ir padarė. Tyliai šokdamas per ketvertą laiptelių ir kažką
mykdamas, inžinierių ir technikų sekcijos biuro narys pasileido žemyn.
Šešto aukšto aikštelėje jis valandėlei sustojo. Tai sužlugdė jo pasiryžimą.
Iš apačios kažkas lipo.
— Nepakenčiamas vaikėzas! — išgirdo moters balsą, gerokai sustiprintą
laiptų reproduktoriaus. — Kiek kartų aš jam sakiau...
Ernestas Pavlovičius, klausydamas jau ne proto, bet instinkto, lyg šunų
persekiojamas katinas skriste užskrido į devintą aukštą.
Atsidūręs savo aikštelėje, priterštoje drėgnų putų, jis tyliai pravirko
raudamas sau plaukus ir konvulsingai svyruodamas į šonus. Karštos ašaros
graužė muilo plutą, palikdamos dvi vingiuotas vagas.
— Viešpatie! — kukčiojo inžinierius. — Dieve mano! Dieve mano!
Gyvenimo nebuvo. O vis dėlto jis aiškiai girdėjo gatve važiuojantį
sunkvežimį. Vadinas, kažkur gyveno žmonės!
Ernestas Pavlovičius dar keletą kartų bandė nusileisti, bet negalėjo:
neišlaikė nervai. Jis pakliuvo į slastus.
— Pribjaurojo laiptus lyg kiaulės! — išgirdo senutės balsą apačioje.
Inžinierius pribėgo prie sienos ir kelis kartus trenkė į ją galvą. Žinoma,
protingiausia būtų buvę šaukti, kol čia kas nors ateis, ir tuomet pasiduoti
atėjusiam į nelaisvę. Bet Ernestas Pavlovičius visai nustojo mąstymo
galios ir sunkiai kvėpuodamas sukinėjosi aikštelėje.
Išeities nebuvo.

24. AUTOMOBILISTŲ KLUBAS

Didelio „Varstoto“ dienraščio redakcija, buvusi antrame Tautų rūmų
aukšte, skubiai kepė medžiagą, kurią reikėjo duoti surinkti.
Surinko ir nesunaudotą praeito numerio medžiagą — pastabas ir
straipsnius, suskaitė eilutes ir pradėjo kasdieninį turgų dėl vietų.
Iš viso laikraštis savo keturiuose puslapiuose galėjo sudėti keturis
tūkstančius keturis šimtus eilučių. Čia turėjo tilpti viskas: telegramos,
straipsniai, kronika, darbininkų korespondentų laiškai, skelbimai, vienas
feljetonas, rašytas eilėmis, ir du — proza, karikatūros, fotografijos,
specialūs skyriai: teatras, sportas, šachmatai, vedamasis ir redakcinis,
tarybinių, partinių ir profesinių organizacijų informacijos, spausdinamo
romano tęsinys, sostinės gyvenimo beletristinės apybraižos, smulkmenos,
pavadintos „Trupinėliais“, mokslo populiarizacijos straipsniai, radijas ir t.
t. Visi skyriai surinkdavo medžiagos dešimčiai tūkstančių eilučių. Todėl
skirstant vietas skiltyse visuomet įvykdavo dramatiškų scenų.
Prie redakcijos sekretoriaus pirmas pribėgo šachmatų skyriaus vedėjas

maestro Sudeikinas. Jis pateikė mandagų, bet pilną kartėlio klausimą:
— Kaip? Šiandien nebus šachmatų?
— Netelpa, — atsakė sekretorius. — Didelė atkarpa. Trys šimtai eilučių.
— Bet juk šiandien šeštadienis. Skaitytojas laukia sekmadieninio skyriaus.
Aš turiu uždavinių sprendimus, turiu žavingą Neunyvako etiudą... aš
pagaliau...
— Gerai. Kiek jūs norite?
— Ne mažiau kaip šimto penkiasdešimt eilučių.
— Gerai. Jeigu turite uždavinių sprendimus, duosiu šešiasdešimt eilučių.
Maestro bandė išsiderėti dar trisdešimt eilučių, bent minėtam etiudui
(nuostabi Tartakoverio — Bogoliubovo indiška partija jo stalčiuje gulėjo
jau visas mėnuo), bet jį nustūmė.
Atėjo reporteris Persickis.
— Gal reikia duoti plenumo įspūdžius? — tyliai paklausė jis.
— Žinoma! — sušuko sekretorius. — Juk užvakar sakėte.
— Plenumą turiu, — tarė Persickis dar tyliau, — ir porą škicų, bet jie
neduoda man vietos.
— Kaip neduoda? Su kuo kalbėjote? Ar jie iš proto išsikraustė?!
Sekretorius nubėgo plūstis. Paskui jį intriguodamas nusekė Persickis, o dar
kiek atsilikęs bėgo skelbimų skyriaus bendradarbis.
— Mes turime Sekarovo skystimą! — šaukė jis liūdnu balsu.
Paskum juos vilkosi ūkvedys, nešdamasis nupirktą redaktoriui aukcione
minkštą kėdę.
— Skystimą antradieniui. Šiandien eina mūsų priedai.
— Daug jūs turėsit naudos iš neapmokamų skelbimų, o už skystimą jau
gauti pinigai.
— Gerai, naktinėj redakcijoj išsiaiškinsim. Atiduokit skelbimą Pašai. Ji
dabar kaip tik važiuoja į naktinę redakciją.
Sekretorius atsisėdo skaityti vedamojo. Šis įdomus užsiėmimas tuojau
buvo pertrauktas. Atėjo dailininkas.
— Aha, — tarė sekretorius, — labai gerai. Turiu temą karikatūrai, ryšium
su paskutinėmis telegramomis iš Vokietijos.
— Aš manau taip, — prabilo dailininkas, — plieninis šalmas ir bendra
Vokietijos padėtis...
— Gerai. Tai jūs kaip nors pakombinuokit, o paskui parodysit man.
Dailininkas nuėjo į savo skyrių. Jis paėmė vatmano popieriaus gabalą ir
pieštuku paškicavo liesą šunį. Ant šuns galvos uždėjo vokišką šalmą su
ietim. Paskui ėmėsi užrašų. Ant šuns pasturgalio spausdintomis raidėmis
užrašė: „Vokietija“, ant užriestos uodegos „Dancigo koridorius“, ant nasrų
— „Svajonės apie revanšą“, ant kaklasaičio — „Daueso planas“ ir ant
iškišto liežuvio — „Štrezemanas“. Prieš šunį dailininkas pastatė Puankarė,
laikantį rankoje mėsos gabalą. Viršum mėsos dailininkas irgi sugalvojo
parašą, bet gabalėlis buvo per mažas ir parašas netilpo. Žmogus, ne toks
sumanus kaip laikraščių karikatūristas, būtų sumišęs, bet dailininkas ilgai
nesvarstęs prikergė prie mėsos kažką panašu į receptą ir jame smulkiomis
raidėmis parašė: „Prancūzų saugumo garantijų siūlymai“. O kad Puankarė
skaitytojai nesumaišytų su kuo nors kitu, ant jo pilvo užrašė: „Puankarė“.
Škicas buvo baigtas.
Ant stalų meniniame skyriuje gulėjo užsienio žurnalai, didelės žirklės,

buteliukai su tušu ir baltylais. Ant grindų mėtėsi sukarpytų fotografijų
nuoraižos: kažkieno petys, kažkieno kojos, peizažo skiautelės.
Kokie penki dailininkai skustuvų peiliukais krebždino fotografijas, ryškino
nuotraukų šešėlius, tepė tušu ir baltylais, antroje pusėje dažė užrašus ir
rašė cinkografijai reikalingą dydį: 3/4 kvadr., 2 skiltys ir taip toliau.
Redaktoriaus kambaryje sėdėjo užsienio delegacija. Redakcijos vertėjas
žiūrėjo į kalbančio užsieniečio veidą ir, kreipdamasis į redaktorių, aiškino:
— Draugas Arno norėtų sužinoti...
Buvo kalbama apie tarybinio laikraščio struktūrą. Kol vertėjas aiškino
redaktoriui, ką norėtų sužinoti draugas Arno, pats Arno aksominėmis
dviratininko kelnėmis ir kiti užsieniečiai susidomėję žiūrėjo į raudoną
plunksnakotį su aštuoniasdešimt šešto numerio plunksna kambario kertėje.
Pluksna beveik siekė lubas, o pats kotas buvo vidutinio žmogaus storio.
Šiuo plunksnakočiu būtų buvę galima rašyti: plunksna buvo tikrai nors
didesnė už stambiausią lydeką.
— Oho-ho! — juokėsi užsieniečiai. — Kolosai!
Šią plunksną redakcijai buvo dovanojęs darbininkų korespondentų
suvažiavimas.
Sėdėdamas Vorobjaninovo kėdėje, redaktorius šypsojosi ir, linguodamas
čia į plunksnakočio, čia į svečių pusę, linksmai aiškino.
Sekretoriate riksmas netilo. Persickis atsinešė Semaškos straipsnį, ir
sekretorius skubiai išbraukė iš trečio maketo skilties šachmatų skyrių.
Maestro Sudeikinas jau nebekovojo dėl žavingo Neunyvako etiudo. Jis
stengėsi išsaugoti nors uždavinių sprendimus. Po kovos, intensyvesnės
negu jo kova su Laskeriu San Sebastiano turnyre, maestro iškovojo sau
vietelę „Teismo ir gyvenimo“ sąskaiton.
Semaškos straipsnį tuojau atidavė rinkti. Sekretorius vėl įsigilino į
vedamąjį. Sekretorius pasiryžo žūt būt jį perskaityti, grynai iš sportinio
intereso.
Kai jis nuskaitė iki: .....Bet paskutinio pakto turinys toks, kad jeigu Tautų
sąjunga jį įregistruos, tai teks pripažinti, jog...“, prie jo priėjo gauruotas
„Teismo ir gyvenimo“ skyriaus redaktorius. Sekretorius skaitė toliau, tyčia
nežiūrėdamas į „Teismą ir gyvenimą“ ir žymėdamas straipsnyje
nereikalingas pastabas.
„Teismas ir gyvenimas“ užėjo iš kitos pusės ir įsižeidęs tarė:
— Aš nesuprantu.
— Na, na! — sumurmėjo sekretorius, stengdamasis nutęsti laiką, — kas
atsitiko?
— Matot, trečiadienį „Teismo ir gyvenimo“ nebuvo, penktadienį „Teismo
ir gyvenimo“ nebuvo, ketvirtadienį ištraukė iš krepšio ir įdėjo tik alimentų
bylą, o šeštadienį išmetė tokią bylą, apie kurią seniai visi laikraščiai rašo ir
tik mes...
— Kur rašo? — suriko sekretorius. — Aš neskaičiau.
— Rytoj visur bus, o mes pavėluosim.
— O ką jūs rašėt, kai jums buvo pavesta Čiubarovo byla? Eilutės negalima
buvo gauti. Aš žinau, jūs rašėt apie šią bylą vakariniam laikrašty.
— Iš kur jūs žinot?
— Žinau. Sakė.
— Taigi man žinoma, kas sakė. Sakė Persickis, tas Persickis, kuris visos

Maskvos akivaizdoje naudojasi redakcijos aparatu, kad tik galėtų duoti
medžiagos Leningradui.
— Paša! — tyliai tarė sekretorius. — Pakvieskit Persickį.
„Teismas ir gyvenimas“ abejingai sėdėjo ant palangės. Už jo nugaros buvo
sodas, kuriame triukšmavo paukščiai ir miestučių žaidėjai. „Teismo ir
gyvenimo“ ginčas su Persickiu užtruko ilgai. Sekretorius likvidavo jį vienu
manevru: išmetė šachmatus ir jų vietoj įdėjo „Teismą ir gyvenimą“.
Persickis buvo įspėtas.
Buvo pats redakcinis įkarštis — penkta valanda.
Viršum įkaitusių rašomųjų mašinėlių rūko dūmeliai. Bendradarbiai diktavo
bjauriais nuo skubėjimo balsais. Vyresnioji mašininkė plūdo niekšus,
pakišusius jai be eilės savo medžiagą.
Po koridorių vaikščiojo redakcijos poetas. Jis sukosi aplink mašininkę,
kurios kuklios šlaunys gaivino jo poetinius jausmus. Jis tempė ją į
koridoriaus, galą ir prie lango kalbėjo meilės žodžius, bet mergina
atsakinėjo:
— Gavau šiandien labai skubų darbą ir būsiu labai užsiėmusi.
Tai reiškė, kad ji myli kitą.
Poetas painiojosi žmonėms po kojomis ir į visus pažįstamus kreipėsi su
nepaprastai nuobodžiu prašymu:!
— Duokit dešimt kapeikų tramvajui!
Dėl šios sumos jis užsuko į darbininkų korespondencijos skyrių.
Pasistumdęs tarp stalų, prie kurių sėdėjo „skaitovai“, ir palietęs rankomis
korespondencijų pundus, poetas pakartojo savo pastangas. Skaitovai,
rūsčiausi redakcijos žmonės (tokius juos padarė būtinybė perskaityti
kasdien po šimtą laiškų, kuriuos parašė žmonės, geriau pažįstą kirvį,
dažytojo teptuką arba karučius negu raštą), tylėjo.
Poetas užsuko į¯ ekspediciją ir pagaliau persikraustė į raštinę. Ten jis ne
tik negavo dešimties kapeikų, bet jį dar užpuolė komjaunuolis Avdotjevas:
poetui pasiūlė įsirašyti į automobilistų ratelį. Įsimylėjusią poeto sielą
apgaubė benzino dūmai. Jis žengė du žingsnius j šalį ir, įjungęs trečiąjį
bėgį, dingo iš akių.
Avdotjevas nė trupučio nenusiminė. Jis tikėjo automobilio idėjos triumfu.
Sekretoriate jis pradėjo kovą iš tolo. Tuo jis sutrukdė sekretoriui baigti
vedamojo straipsnio skaitymą.
— Klausyk, Aleksandrai Josifovičiau. Tu palauk, reikalas rimtas, — tarė
Avdotjevas, sėsdamas ant sekretoriaus stalo. — Mes suorganizavome
automobilistų klubą. Ar neduotų mums redakcija penkių šimtų rublių
paskolos aštuoniems mėnesiams?
— Gali neabejoti.
— Ką? Tu manai, kad nieko neišeis?
— Nemanau, bet žinau. O kiek jūsų būrelyje narių?
— Jau labai daug.
Būrelį kol kas tesudarė tik vienas organizatorius, bet Avdotjevas apie tai
nekalbėjo.
— Už penkis šimtus rublių mes perkame iš „kapinių“ mašiną. Jegorovas
jau nužiūrėjo vieną. Remontas, sako jis, atsieis ne daugiau kaip penkis
šimtus. Iš viso tūkstantis. Na, aš manau suburti dvidešimt žmonių,
kiekvienam po penkiasdešimt. Ar ne puiku? Išmoksime vairuoti mašiną.

Jegorovas bus šefas. Ir po trijų mėnesių — iki rugpjūčio — mes visi
išmoksim važinėti, turėsim mašiną, ir kiekvienas iš eilės važiuosim, kur tik
norėsim.
— O penki šimtai?
— Savišalpos kasa paskolins. Išmokėsim. Na kaip, įrašyti tave?
Bet sekretorius buvo jau nuplikęs, daug dirbęs, buto ir šeimos vergas,
mėgo po pietų pagulėti ant sofos ir prieš užmigdamas paskaityti „Pravdą“.
Jis pagalvojo ir atsisakė.
— Tu, — pasakė Avdotjevas, — senis!
Avdotjevas prie kiekvieno stalo kartojo savo ugningas kalbas. Seniams,
kuriais jis laikė bendradarbius, turinčius dvidešimt su viršum metų, jo
žodžiai sukėlė abejotiną efektą. Jie rūgščiai purtėsi aiškindamiesi esą jau
„vaikų bičiuliai“ ir reguliariai moką dvidešimt kapeikų per metus vargšų
kūdikių globai. Jie, tiesą pasakius, sutiktų įsirašyti į naują klubą, bet...
— Kas „bet“? — rėkė Avdotjevas. — Jeigu šiandien čia būtų automobilis?
Jeigu jums padėčiau ant stalo mėlyną šešių cilindrų „pakardą“ už
penkiolika kapeikų per metus, o benziną ir tepalą valstybės sąskaita?!
— Eik, eik! — kalbėjo seniai. — Siunčiam paskutines žinias. Trukdai
dirbti!
Automobilio idėja geso ir teršė orą. Pagaliau atsirado naujo sumanymo
pionierius. Persickis triukšmingai atšoko nuo telefono, išklausė Avdotjevą
ir sušuko:
— Tu ne taip pradedi, duokš lapą. Pradėsim iš pradžių.
Ir Persickis kartu su Avdotjevu pradėjo naują kampaniją.
— Tu, senas matrace! — kalbėjo Persickis mėlynakiui vaikinui. — Šiam
reikalui visai nebūtini pinigai. Ar davei dvidešimt septintais metais
paskolą? Kiek? Penkiasdešimt? Tuo geriau. Duodi šias obligacijas mūsų
klubui. Iš obligacijų susidaro kapitalas. Iki rugpjūčio galėsim realizuoti
visas obligacijas ir nusipirkti automobilį.
— O jeigu mano obligacija laimės? — spyrėsi jaunuolis.
— O kiek tu nori laimėti?
— Penkiasdešimt tūkstančių.
— Už tuos penkiasdešimt tūkstančių nupirksim keletą automobilių. O
jeigu aš laimėsiu — taip pat. O jeigu Avdotjevas — taip pat. Žodžiu,
nesvarbu, kieno obligacija laimės — pinigai eis automobiliams. Dabar tu
supratai? Juokdary! Savo mašina važiuosi Gruzinų karo keliu! Kalnai!
Kvaily! O paskui tave kitomis mašinomis dums „Teismas ir gyvenimas“,
kronika, įvykių skyrius ir toji dama... žinai, kuri rašo apie kiną!.. Na? Na?
Galėsi prie jos pasimeilinti!..
Kiekvienas obligacijos savininkas širdies gilumoje! netiki laimėsiąs. Bet
užtat jis labai susirūpinęs kaimynų ir pažįstamų obligacijomis. Jis
labiausiai bijo tol kad laimės jie, o jis kaip visada liks nieko nepešęs. Todėl
viltis, kad išloš kaimyno obligacija, stumte stūmė obligacijų savininkus į
naują klubą. Gal kiek mažino karštį baimė, kad gali nelaimėti nė viena
obligacija. Bet tai kažkodėl atrodė mažai tikėtina, ir be tol automobilistų
klubas tokiu atveju nieko nepraras: vieną mašiną iš „kapinių“ garantuoja
obligacijų kapitalai!
Po penkių minučių klubas jau turėjo dvidešimt narių. Kai darbas buvo
baigtas, atėjo sekretorius, išgirdęs apie viliojančias automobilistų klubo

perspektyvas.
— O ką, vyrai, — tarė jis, — gal ir man įsirašyti?
— Įsirašyk, seni, žinoma, — atsakė Avdotjevas, — tik ne pas mus. Mes,
deja, jau turim pilną komplektą ir naujų narių nežadanti priimti iki 1929
metų. Tu geriau įsirašyk į vaikų bičiulius. Ir pigu, ir ramu! Dvidešimt
kapeikų per metus, ir važiuoti niekur nereikia.
Sekretorius pastovėjo, atsiminė, kad jis iš tikrųjų jau senstelėjęs, atsiduso
ir nuėjo baigti skaityti įdomaus vedamojo.
— Sakykite, drauge, — sustabdė jį koridoriuje gražuolis čerkeso veidu, —
kur čia „Varstoto“ redakcija?
Tai buvo didysis kombinatorius.

25. PASIKALBĖJIMAS SU NUOGU INŽINIERIUMI

Prieš eidamas į redakciją, Ostapas patyrė daug nuotykių.
Neradęs Ernesto Pavlovičiaus dieną (butas buvo užrakintas, ir šeimininkas
tikriausiai buvo darbe), didysis kombinatorius nutarė pas jį užsukti vėliau,
o kol kas vaikštinėjo mieste. Trokšdamas kuo greičiau veikti, jis ėjo
gatvėmis, sustodavo aikštėse, mirkčiojo milicininkui, padėdavo moterims
įlipti į autobusus, ir apskritai jam atrodė, lyg visa Maskva su paminklais,
tramvajais, pardavėjomis, cerkvėmis, geležinkelių stotimis ir afišų stulpais
— susirinko pas jį į balių. Jis vaikščiojo tarp svečių, maloniai kalbėjosi su
jais ir kiekvienam rado šiltą žodelį. Tokia lankytojų daugybė truputį
nuvargino didįjį kombinatorių. Be to, buvo jau šešta valanda, ir reikėjo
grįžti pas inžinierių Ščiukiną.
Bet taip jau buvo lemta, kad, prieš pasimatydamas su Ernestu
Pavlovičium, Ostapas turėjo porą valandų sugaišti, kol pasirašė mažutį
protokolą.
Teatro aikštėje didysis kombinatorius pakliuvo po arkliu. Visai netikėtai jį
parbloškė kaulėta krūtine baikštus baltas gyvulys. Benderis griuvo
apsipylęs prakaitu. Buvo labai karšta. Baltas arklys balsu prašė dovanoti.
Ostapas greitai atsistojo. Jo galingas kūnas visai nenukentėjo. Juo labiau
tai buvo gera priežastis sukelti skandalą.
Vaišingo ir malonaus Maskvos šeimininko negalima buvo pažinti. Jis
svyruodamas priėjo prie sutrikusio seno vežiko ir drožė jam kumščiu į
vatinę nugarą. Senukas kantriai priėmė bausmę. Atbėgo milicininkas.
— Reikalauju protokolo! — su patosu suriko Ostapas. Jo balse
nuskambėjo įžeisto iki švenčiausių jausmų žmogaus metalinės gaidos. Ir,
stovėdamas prie Mažojo teatro sienų, kur vėliau bus pastatytas paminklas
didžiajam rusų dramaturgui Ostrovskiui. Ostapas pasirašė protokolą ir
suteikė atbėgusiam Persickiui mažutį interviu. Persickis neniekino juodo
darbo. Jis aiškiai užrašė į bloknotą nukentėjusiojo vardą, pavardę ir
nubėgo.
Ostapas išdidžiai tęsė kelionę. Vis dar pergyvendamas balto arklio
užpuolimą ir apgailestaudamas, kad nespėjo niuktelėti vežikui per sprandą,

didysis kombinatorius, žengdamas per du laiptelius, užkopė į septintą
aukštą, kur gyveno Ščiukinas. Čia jam ant galvos nukrito sunkus lašas. Jis
pažvelgė aukštyn. Iš viršutinės aikštelės tiesiai į akis pasipylė purvino
vandens srautas.
— Už tokias išdaigas vertėtų snukį sudaužyti! — nusprendė Ostapas.
Jis užbėgo į viršų. Prie Ščiukino buto durų, nusigręžęs nuo jo, tupėjo
nuogas žmogus, apaugęs baltomis kerpėmis. Jis tupėjo ant koklinių
plytelių, susiėmęs už galvos, ir suposi į šonus. Aplinkui sruveno vanduo,
kuris sunkėsi pro durų apačią.
— O-o-o, — vaitojo nuogas žmogus, — o-o-o...
— Sakykite, ar čia jūs liejate vandenį? — paklausė susierzinęs Ostapas. —
Ar čia vieta maudyklei? Jūs iš proto išsikraustėt!
Nuogas žmogus pažvelgė į Ostapą ir sukūkčiojo.
— Klausykite, pilieti! Geriau neverktumėt, o nueitumėt į pirtį! Pažiūrėkit, į
ką jūs panašus! Stačiai kažkoks pikadoras!
— Raktą! — sumykė inžinierius.
— Kokį raktą? — paklausė Ostapas.
— Bu-bu-to.
— Kur padėti pinigai?
Nuogas žmogus be paliovos tankiai žagsėjo.
Ostapas vis tiek nesumišo. Jis pradėjo susivokti. Ir kai pagaliau viską
suprato, iš juoko vos nenuvirto už turėklų.
— Jūs negalit įeiti į butą? Bet juk tai paprastas reikalas!
Stengdamasis nesusitepti į nuogą žmogų, Ostapas priėjo prie durų, įkišo į
amerikietiško užrakto plyšį ilgą pageltusį nykščio nagą ir atsargiai pradėjo
jį sukalioti iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią.
Durys tyliai atsidarė, ir nuogas inžinierius, linksmai staugdamas, įbėgo į
užtvinusį butą.
Ūžė visi čiaupai. Valgomajame vanduo sukosi verpetais. Miegamajame
tyvuliavo tikras tvenkinys, kuriame tyliai lyg gulbės plaukiojo naktinės
šlepetės. Tarsi mieguistų žuvyčių būrys susigrūdo į kampą papirosų
nuorūkos.
Vorobjaninovo kėdė stovėjo valgomajame, kur srovė siautė smarkiausiai.
Balti putoti verpetėliai gurgeno aplink jos keturias kojas. Kėdė truputį
drebėjo, lyg ruošdamasi tuojau nuplaukti nuo savo persekiotojo. Ostapas
atsisėdo ant jos ir pakėlė kojas. Atsipeikęs Ernestas Pavlovičius,
šaukdamas „pardon, pardon!“, atsistojo priešais Benderį paraitotomis ligi
kelių šlapiomis kelnėmis.
— Jūs mane išgelbėjot! — susijaudinęs šūkavo jis. — Atsiprašau, negaliu
paduoti rankos, aš visas šlapias. Jūs žinot, aš vos iš proto neišėjau.
— Galėjo, ko gero, taip atsitikti.
— Baisi, neįsivaizduojama padėtis!
Ir Ernestas Pavlovičius, vėl pergyvendamas baisų įvykį, čia
susiraukdamas, čia nervingai juokdamasis, papasakojo didžiajam
kombinatoriui užklupusios jį nelaimės smulkmenas.
— Jeigu ne jūs, būčiau žuvęs, — baigė inžinierius.
— Taip, — atsakė Ostapas, — aš taip pat turėjau panašų nuotykį. Gal dar
truputį blogesnį.
Inžinierius dabar taip domėjosi panašiomis istorijomis, jog metė kibirą,

kuriuo sėmė vandenį, ir pradėjo atidžiai klausytis.
— Visai kaip jums, — pradėjo Benderis, — bet tai atsitiko ne Maskvoje, o
Mirgorode, žiemą, įdomiu laikotarpiu tarp Machno ir Tiutiuniko valdžių
devynioliktais metais. Gyvenau vienoje šeimoje. Pasiutę ukrainiečiai!
Tipiški savininkai: vieno aukšto namukas ir daug visokio šlamšto. Reikia
jums pasakyti, kad kanalizaciją ir kitus patogumus Mirgorode atstojo
sąšlavų duobės. Na, išbėgau aš vieną naktį vienmarškinis tiesiai ant sniego:
peršalti nebijojau — vienai valandėlei... Išbėgau ir negalvodamas
užtrenkiau duris. Šaltis — dvidešimt laipsnių. Beldžiu — neatidaro.
Vietoje negalima stovėti — sušalsi! Beldžiu ir bėgioju, beldžiu ir bėgioju.
Neatidaro. O svarbiausia — namie dar nė vienas nemiega. Naktis baisi.
Šunys staugia. Kažkur šaudo. O aš bėgioju per pusnis vien su apatinėmis
kelnėmis. Visą valandą beldžiausi. Vos nenudvėsiau. Ir kodėl, jūs manot,
neatidarė? Turtą slėpė, kerenkas į pagalvį siuvo. Manė, kad atėjo kratos
daryti. Paskui aš vos neužmušiau jų.
Inžinieriui visa tai buvo labai artima.
— Taip, — tarė Ostapas, — tai jūs būsit inžinierius Ščiukinas?
— Aš. Tik prašau jūsų niekam nepasakoti. Iš tikrųjų nepatogu...
— O, prašom! Antr-nu tet-a-tet. Tarp keturių akių, kaip sako prancūzai! O
aš pas jus su reikalu, draugas Ščiukinai.
— Bus labai malonu jums patarnauti.
— Gran mersi! Reikalas menkas. Jūsų žmona prašė, kad užeičiau pas jus ir
paimčiau štai tą kėdę. Ji sakė norinti turėti porą kėdžių. O jums ji žada
atsiųsti krėslą.
— O, prašom! — sušuko Ernestas Pavlovičius. — Aš labai džiaugiuosi!
Bet kam jus varginti? Aš pats galėsiu nunešti. Dar šiandien.
— Oi, ne! Man tai vieni niekai. Aš netoli gyvenu, man nesunku.
Inžinierius sukruto ir palydėjo didįjį kombinatorių ligi durų. Toliau eiti jis
bijojo, nors raktą iš anksto buvo įsidėjęs į sumirkusių kelnių kišenę.
Buvusiam studentui Ivanopului atiteko dar viena kėdė. Tiesa, jos
apmušalas buvo kiek sugadintas, bet vis dėlto tai buvo graži kėdė, o be to,
visai panaši į pirmąją.
Ostapas per daug nenusiminė, neradęs joje brangenybių; tai buvo tik
ketvirtoji kėdė. Jis žinojo visas likimo išdaigas.
Į darnią jo išprotavimų sistemą lyg koks juodas lukštas buvo įsirėžusi tik ta
kėdė, kuri dingo Spalio stoties prekinio kiemo tamsoje. Mintys apie šią
kėdę buvo nemalonios ir kėlė sunkių abejonių.
Didysis kombinatorius buvo panašus į ruletės lošiką, į vieną iš tų žmonių,
kurie nori išlošti trisdešimt šešis kartus daugiau negu stato. Padėtis buvo
net blogesnė: koncesininkai lošė tokia rulete, kurios vienuolika numerių iš
dvylikos buvo — nulis! Be to, ir dvyliktasis numeris dingo iš akiračio,
atsidūrė velniaižin kur ir, galimas daiktas, slėpė savyje puikų laimėjimą..
Ši karčių apmąstymų virtinė nutrūko sugrįžus vyriausiajam direktoriui. Jau
vien tik jo išvaizda sukėlė Ostapui blogus jausmus.
— Oho! — prabilo techninis vedėjas. — Matau, jūs darote pažangą. Tik
nejuokaukit su manim. Kodėl palikot už durų kėdę? Norit iš manęs
pasišaipyti? .
— Draugas Benderi, — sumurmėjo Vorobjaninovas.
— Ach, kam jūs tampot man nervus? Neškit ją čionai, neškit! Jūs matot,

kad nauja kėdė, ant kurios aš sėdžiu, daug kartų padidino jūsų įgytosios
vertę.
Ostapas pakreipė į šoną galvą ir primerkė akis.
— Nekankinkit vaiko, — tarė pagaliau storu balsu, — kur kėdė? Kodėl jos
neparsinešėt?
Nesklandu Ipolito Matvejevičiaus pranešimą dažnai pertraukdavo
šūkavimai, ironiški aplodismentai ir keblūs klausimai. Vorobjaninovas
baigė savo pranešimą Ostapui garsiai kvatojant.
— O mano instrukcijos? — paklausė Ostapas rūsčiai. — Kiek kartų aš
jums sakiau, kad vogti — nuodėmė! Dar tuomet, kai jūs Stargorode
norėjot apvogti mano žmoną, madam Gricacujevą, — dar tuomet aš
supratau: turite smulkaus kriminalisto būdą. Daugiausia — jūs galit
susilaukti šešių mėnesių griežtos izoliacijos. Minties galiūnui ir rusų
demokratijos tėvui, rodos, per menkas mastas, ir štai kokie rezultatai.
Kėdė, kuri buvo jūsų rankose, išslydo. Maža to, sugadinote lengvą darbą.
Pabandykit padaryti ten antrą vizitą. Jums tas Avesalomas galvą nusuks!
Jūsų laimė, kad padėjo kvailas sutapimas, kitaip būtumėt tupėję už grotų ir
veltui laukę, kol aš ką atnešiu. Maisto aš jums nenešiosiu, turėkit galvoje.
Kas man Hekuba? Jūs pagaliau man ne motina, ne sesuo ir ne meilužė.
Ipolitas Matvejevičius, supratęs savo menkystę, niūriai tylėjo.
— Štai kas, brangusis, aš nematau jokio tikslo dirbti kartu. Šiaip ar taip, su
tokiu nekultūringu kompanionu dirbti už keturiasdešimt procentų man
atrodo absurdas. Volens nolens, bet aš turiu iškelti naujas sąlygas.
Ipolitas Matvejevičius pradėjo kvėpuoti. Iki šiol jis stengėsi nekvėpuoti.
— Taip, mano senas bičiuli, jūs sergate visišku organizatoriaus
bejėgiškumu ir anemija. Taigi jūsų akcijos turi būti atitinkamai
sumažintos. Norit dvidešimt procentų?
Ipolitas Matvejevičius energingai papurtė galvą.
— Kodėl nenorit? Maža?
— M-maža.
— Bet juk tai trisdešimt tūkstančių rublių! Kiek norit?
— Sutinku už keturiasdešimt.
— Plėšimas dienos metu! — tarė Ostapas, mėgdžiodamas Vorobjaninovo
balsą, girdėtą istorinio pasikalbėjimo kiemsargio bute metu.
— Dar maža trisdešimties tūkstančių? Dar reikalingas buto raktas?
— Tai jums reikalingas buto raktas, — sumurmėjo Ipolitas Matvejevičius.
— Imkit dvidešimt, kol ne vėlu, nes galiu kitaip nuspręsti. Pasinaudokit
mano gera nuotaika.
Vorobjaninovas jau seniai buvo netekęs to savarankiškumo, su kuriuo
pradėjo ieškoti briliantų.
Ledas, kuris dar kiemsargio bute sujudėjo, ledas, dundėjęs, traškėjęs ir
sudužęs į granito krantus, seniai sutrupėjo ir ištirpo. Ledo jau nebebuvo.
Plačiai išsiliejo vanduo, kuris be ceremonijų nešė Ipolitą Matvejevičių,
blaškydamas iš šalies į šalį, čia trankydamas į rąstus, čia priplakdamas prie
kėdžių, čia nunešdamas tolyn nuo jų. Ipolitas Matvejevičius jautė didelę
baimę. Viskas jį baidė. Upėje plaukė šiukšlės, naftos ratilai, sulaužytos
vištų peryklos, padvėsusios žuvys, kažkieno baisi skrybėlė. Gal tai buvo
tėvo Fiodoro skrybėlė, kurią Rostove jam nuo galvos nunešė vėjas? Kas
žino! Kelionės galo dar nesimatė. Krantų nebuvo, o plaukti prieš srovę

buvęs bajorų vadovas neturėjo nei jėgų, nei noro.
Srovė jį nešė į atvirą nuotykių jūrą.

26. DU VIZITAI

Lyg išaugęs iš vystyklų kūdikis, kuris, nesiliaudamas nė akimirką, gniaužo
savo vaškinius kumštelius, spardosi kojytėmis, sukioja galvutę, didumo
kaip stambokas antaninis obuolys, su gaubčiuku, ir leidžia iš burnos
burbulus, Avesalomas Iznurenkovas buvo amžinai neramus. Jis spardėsi
putniomis kojytėmis, sukiojo skustą smakriuką, aikčiojo ir darė
plaukuotomis rankomis tokius judesius, lyg būtų gimnastikavęs.
Jo gyvenimas buvo pilnas rūpesčių, visur jis spėdavo pasirodyti ir ką nors
pasiūlyti. Bėgdamas gatve lyg išgąsdinta višta, jis balsu kažką tarškėdavo
tarsi skaičiuodamas, kiek atsieitų mūrinio skardiniu stogu pastato
draudimas. Jo gyvenimo ir veiklos esmę sudarė tai, kad jis jokiu būdu
negalėjo ką nors dirbti arba mąstyti ilgiau kaip minutę.
Jeigu jo sukurti juokai nepatikdavo ir nesukeldavo šypsenos, Iznurenkovas
neįkalbinėdavo redaktoriaus kaip kiti, kad juokai geri ir reikia tik truputį
pagalvoti ir išlukštenti jų sąmojį. Jis tuojau siūlydavo naują variantą.
— Jei blogai, tai blogai, — sakydavo jis, — žinoma... Krautuvėse
Avesalomas Vladimirovičius sukeldavo tokį sąmyšį, taip greit atsirasdavo
ir dingdavo iš nustebusių pardavėjų akių, taip ekspansyviai pirkdavo
šokolado dėžutę, jog kasininkė visuomet tikėdavosi iš jo gauti bent
trisdešimt rublių. Bet Iznurenkovas, trypinėdamas prie kasos ir laikydamas
už kaklaryšio, lyg jį kas smaugtų, — sviesdavo ant stiklinės lentelės
suglamžytą trirublę ir, dėkingai aičiodamas, išbėgdavo.
Jeigu šis žmogus sustabdytų save nors porai valandų, įvyktų kažkas
nepaprasta.
Gal Iznurenkovas tuomet sėstų už stalo ir parašytų gražią apysaką, o gal
savišalpos kasai pareiškimą, kad duotų jam negrąžinamą pašalpą, arba
naują butų įstatymo paragrafą, arba knygą „Kaip gražiai rengtis ir elgtis
visuomenėje“.
Bet šito padaryti jis neįstengė. Pasiutiškai judrios kojos nešė jį tolyn,
pieštukas iš judančių rankų išlėkdavo lyg strėlė, mintys blaškėsi.
Iznurenkovas taip bėgiojo po kambarį, kad net baldų antspaudai kratėsi lyg
šokančios čigonės auskarai. Ant kėdės sėdėjo juki priemiesčio mergaitė.
— Ach, ach! — šūkavo Avesalomas Vladimirovičius. — Dieviška! „Savo
balsu ir akimis caraitė puotą atgaivina.“ Ach, ach! Aukšta klasė!.. Jūs —
karalienė Margo!
Nieko nesupratusi, karalienė iš priemiesčio su pagarba juokėsi.
— Na, valgykit šokoladą, na, aš jus prašau!.. Ach, ach!.. Žavinga!..
Jis nuolat bučiavo karalienei rankas, grožėjosi jos kukliu tualetu, rodė jai
katiną ir meilindamasis klausė:
— Tiesa, jis panašus į papūgą? Liūtas! Liūtas! Tikras liūtas! Sakykite, jis
iš tikrųjų be galo gauruotas?.. O uodega! Uodega! Sakykite, iš tikrųjų jo

ilga uodega? Ach!
Katinas dryktelėjo į kertę, o Avesalomas Vladimirovičius, prispaudęs
rankas prie minkštos ir baltos kaip pienas krūtinės, pradėjo kažkam
lankstytis pro langą.
Staiga jo galvoje užsidarė kažkoks vožtuvas, ir jis pradėjo šaipytis iš
viešnios fizinių ir dvasinių ypatybių.
— Sakykit, ši sagė tikrai stiklinė? Ach, ach! Koks žibėjimas!.. Jūs mane
apakinote, garbės žodis!.. O sakykit, ar Paryžius iš tikrųjų didelis miestas?
Ar ten tikrai yra Eifelifi bokštas? Ach! Ach!.. Kokios rankos!.. Kokia
nosis!.. Ach!..
Jis neglamonėjo merginos. Jam gana buvo jai berti komplimentus. Ir jis
kalbėjo be paliovos. Žodžių srovę sustabdė netikėtas Ostapo pasirodymas.
Didysis kombinatorius vartė pirštais popieriaus lapelį ir rūsčiai klausė:
— Iznurenkovas čia gyvena? Jūs būsite?
Avesalomas Vladimirovičius neramiai žiūrėjo į šaltą svečio veidą. Jo
akyse stengėsi įžvelgti, kokių jis pareikš pretenzijų. Ar čia bus pabauda už
iškultą per pasikalbėjimą tramvajaus langą, ar pakvietimas į liaudies
teismą už nesumokėjimą butpinigių, ar aklųjų žurnalo prenumeratos
pasiūlymas.
— Kas gi tai matė, draugas! — griežtai tarė Benderis. — Stačiai kiaulystė
— išvaryti valdžios kurjerį.
— Kokį kurjerį? — nusigando Iznurenkovas.
— Patys žinot kokį. Tuojau baldus išvesiu. Prašau tamstą, piliete, atsikelti
nuo kėdės, — paliepė Ostapas.
Pilietė, kuriai neseniai buvo deklamuojamos lyriškiausių poetų eilės,
atsistojo.
— Ne! Sėdėkit! — sušuko Iznurenkovas, pridengdamas kėdę visu kūnu.
— Jie neturi teisės!
— Dėl teisės, pilieti, geriau patylėtumėt... Reikia būti susipratusiam.
Duokit šen baldus! Reikia žiūrėti įstatymų!
Tai taręs Ostapas nutvėrė kėdę ir pakėlęs ore papurtė ją.
— Išvežu baldus! — griežtai pareiškė Benderis.
— Ne, neišvešit!
— Kaip neišvešiu! — nusijuokė Ostapas, išeidamas į koridorių. — Ko
gražiausiai išvešiu.
Avesalomas pabučiavo karalienei ranką ir nunėręs galvą nusivijo griežtą
teisėją. Šis jau leidosi laiptais žemyn.
— O aš sakau, kad neturit teisės. Pagal įstatymus baldai gali stovėti dvi
savaites, o jie stovėjo tik tris dienas! O gal aš užmokėsiu?!
Iznurenkovas sukosi aplink Ostapą lyg bitė. Šitaip abu atsidūrė gatvėje.
Avesalomas Vladimirovičius vijosi kėdę ligi kampo. Čia jis pamatė
žvirblius, šokinėjančius prie mėšlo krūvelės. Jis pasižiūrėjo į paukštelius
nušvitusiomis akimis, sumurmėjo, mostelėjo rankomis ir garsiai
kvatodamas sušuko:
— Aukšta klasė! Ach... Ach!.. Koks įdomus temos posūkis!
Naujos temos smulkmenų sužavėtas, Iznurenkovas linksmai pasuko atgal
ir šokinėdamas grįžo namo. Kėdę atsiminė tik namie, kai rado priemiesčio
merginą, stovinčią vidury kambario.
Ostapas nusisamdę vežiką ir parsivežė kėdę.

— Mokykitės, — tarė jis Ipolitui Matvejevičiui. — Kėdė paimta plikomis
rankomis. Veltui. Suprantat?
Praplėšus kėdę, Ipolitas Matvejevičius nusiminė.
— Galimybės didėja, — tarė Ostapas, — o pinigų nė kapeikos. Sakykit, o
gal velionė jūsų uošvė mėgo juokauti?
— O kas?
— Gal jokių briliantų nėra?
Ipolitas Matvejevičius taip energingai ėmė maskatuoti rankomis, kad jo
švarkas pasikėlė aukštyn.
— Na, gerai. Tikėkim, kad Ivanopulo komplektą pavyks padidinti
daugiausia dar viena kėde.
— Apie jus, draugas Benderi, šiandien laikraščiai rašė, — pataikaudamas
prasižiojo Ipolitas Matvejevičius.
Ostapas susiraukė. Jis nemėgo, kad spauda rašytų apie jo asmenį. .
— Ką jūs plepat? Koks laikraštis?
Ipolitas Matvejevičius iškilmingai atskleidė „Varstotą“.
— Štai čia. „Dienos įvykių“ skyriuje.
Ostapas truputį apsiramino, nes bijojo tiktai tų žinučių, kurios būdavo
skyriuose „Mūsų dygliai“ ir „Piktnaudžiautojus į teismą“.
Tikrai „Dienos įvykių“ skyriuje petitu buvo išspausdinta:
PATEKO PO ARKLIU
Vakar Sverdlovo aikštėje vežiko Nr.8974 arklys parbloškė pil. O. Benderį.
Nukentėjęs tik išsigando.
— Tai vežikas truputį išsigando, o ne aš, — subambėjo Benderis. —
Idiotai! Rašo, rašo — ir patys nežino, ką rašo. Ach! Čia „Varstotas“!
Labai, labai malonu. Jūs žinote, Vorobjaninovai, kad šią žinutę rašė galbūt
sėdėdami mūsų kėdėje? Įdomus atsitikimas!
Didysis kombinatorius susimąstė.
Dabar buvo puiki proga užeiti į redakciją.
Sužinojęs iš sekretoriaus, kad visus kambarius abipus koridoriaus užima
redakcija, Ostapas, pasivertęs kvailiuku, pradėjo vaikščioti po visus
redakcijos kambarius. Jam reikėjo žinoti, kuriame kambaryje kėdė.
Jis įlindo į vietkomą, kur jau posėdžiavo jaunieji automobilistai, ir
pamatęs, jog kėdės ten nėra, nudūlino į kitą kambarį. Raštinėje jis apsimetė
laukiąs rezoliucijos, darbininkų korespondencijos kambaryje pasiteiravo,
kur čia, pagal skelbimą, parduodama makulatūra; sekretoriate pasidomėjo
apie prenumeratos sąlygas, o feljetonistų kambaryje paklausė, kur
priimami skelbimai pametus dokumentus.
Taigi jis pasiekė redaktoriaus kambarį; redaktorius, sėdėdamas
koncesininkų kėdėje, dudeno į telefoną.
Ostapui reikėjo laiko susipažinti su vietove.
— Čia, draugas redaktoriau, mane bjauriai apšmeižė, — pradėjo Benderis.
— Kas apšmeižė? — paklausė redaktorius.
Ostapas ilgai vyniojo laikraštį. Pažvelgęs į duris, jis pastebėjo
amerikietišką užraktą. Jeigu išpjautum iš durų stiklo gabaliuką, tai lengvai
galima būtų įkišus ranką atrakinti iš vidaus.
Redaktorius perskaitė Ostapo nurodytą žinutę.
— Koks gi čia, drauge, šmeižtas?
— Kaipgi! O čia: „Nukentėjęs tik išsigando“...

— Nesuprantu.
— Ko aš baidysiuos vežiko?! Apšmeižėte prieš visą pasaulį. Reikia
atšaukti.
Ostapas meiliai žiūrėjo į redaktorių ir į kėdę.
— Štai kas, pilieti, — atsakė redaktorius, — niekas tamstos nešmeižė, ir
dėl tokių niekų pasiaiškinimų nedėsim.
— Na, vis dėlto aš taip lengvai šio reikalo nemesiu, — pagrasė Ostapas,
eidamas iš kabineto.
Jis jau pamatė visa, kas jam buvo reikalinga.

27. NUOSTABI DOPRO PINTINĖ

Efemeriškos „Kardo ir žagrės“ sąjungos Stargorodo skyrius drauge su
„Bystroupako“ vyrukais išsirikiavo į ilgą eilę prie „Duonos produktų“
krautuvės.
Praeiviai stoviniavo.
— Ko čia stovi? — klausė piliečiai.
Nuobodžioje eilėje prie krautuvės visuomet atsiras žmogus, kuris kuo
toliau stovi nuo krautuvės durų, tuo daugiau mėgsta plepėti. O toliausia
stovėjo Polesovas.
— Prisigyvenome, — kalbėjo būsimasis brandmeisteris, — greitai visi
išspaudas valgysim. Devynioliktais metais, ir tai geriau buvo. Mieste miltų
tik keturioms dienoms.
Piliečiai su nepasitikėjimu suko ūsus, ginčijosi su Polesovu ir citavo
„Stargorodo tiesą“.
Įrodę Polesovui, kaip dukart du — keturi, kad mieste miltų kiek tik nori ir
kad nėra ko kelti panikos, piliečiai bėgo namo, ėmė visus pinigus ir stojo į
eilę pirkti miltų.
„Bystroupako“ vyrukai, nupirkę visus miltus, išsirikiavo į naują eilę prie
cukraus ir arbatos.
Tris dienas Stargorode siautė maisto produktų ir kitokių prekių krizė. Kol
bus gautas naujas maisto produktų transportas, kooperacijos ir valstybinės
prekybos atstovai pasiūlė suvaržyti prekių pardavimą ir vienam žmogui
duoti ne daugiau kaip svarą cukraus ir penkis svarus miltų.
Kitą dieną piliečiai sugalvojo, kaip tą suvaržymą apeiti.
Pirmieji eilėje prie cukraus stovėjo Alchenas, jo žmona Sašchen, toliau
Paša Emiljevičius, keturi Jakovlevičiai, o užpakaly jų — penkiolika
prieglaudos senučių su tualdenoro suknelėmis. Išnešęs iš Stargiko
krautuvės apie pusę pūdo cukraus, Alchenas nusivedė savo eilę į kitą
kooperatyvą, keikdamas Pašą Emiljevičių, kuris spėjo suryti jam tekusį
svarą cukraus. Paša bėrė cukrų ant delno, o iš delno pylė į savo plačius
nasrus. Alchenas darbavosi visą dieną. Kad cukrus neišdulkėtų ir
nenubyrėtų, jis paleido Pašą iš eilės ir paliepė jam gabenti pirkinius į turgų.
Ten Alchenas varžydamasis pardavinėjo privačioms krautuvėms cukrų,
miltus, arbatą ir markizetą.

Polesovas stovėdavo eilėse dažniausiai iš principo. Pinigų neturėjo ir dėl to
nieko negalėjo pirktis. Jis ėjo iš eilės į eilę, klausėsi kalbų, darė aštrias
pastabas, reikšmingai kėlė antakius ir pranašavo. Po jo reikšmingų
nutylėjimų mieste pasklido neaiškūs gandai: esą atvykusi slapta „Žagrės ir
kardo“ organizacija.
Gubernatorius Diadjevas per vieną dieną uždirbo dešimt tūkstančių. Kiek
uždirbo biržos komiteto pirmininkas Kisliarskis, nežinojo nė jo žmona.
Mintis, kad jis priklauso slaptai draugijai, nedavė Kisliarskiui ramybės.
Mieste pasklidę gandai visai jį parbloškė. Praleidęs nemigos naktį, biržos
komiteto pirmininkas nusprendė, kad tik nuoširdus prisipažinimas gali
sutrumpinti būsimo kalėjimo laiką.
— Klausyk, Henrieta, — tarė jis žmonai, — jau laikas nugabenti
manufaktūrą pas svainį.
— Argi ateis? — paklausė Henrieta Kisliarskaja.
— Gali ateiti. Jeigu visame krašte nėra prekybos laisvės, tai juk aš turėsiu
kada nors sėsti?
— Tai gal jau paruošti baltinių? Vargšė aš nelaiminga! Amžinai turiu
nešioti tau maistą į kalėjimą. Ir kodėl tu nepasidarai tarybinis tarnautojas?
Juk svainis profsąjungos narys, ir nieko! Tu būtinai turi būti raudonasis
pirklys!
Henrieta nežinojo, kad likimas padarė jos vyrą biržos komiteto pirmininku.
Todėl ji buvo rami.
— Gal aš negrįšiu nakvoti, — tarė Kisliarskis, — tai ryt aplankyk mane
daboklėje. Tik, susimildama, nenešk virtinių. Koks man malonumas
valgyti šaltus virtinius?!
— Gal pasiimsi primusą?
— Taip, manai, ir leis kameroje laikyti primusą! Duokš mano pintinę.
Kisliarskis turėjo tam tikrą dopro reikalams skirtą pintinę, padirbtą pagal
atskirą užsakymą. Ji buvo tikrai universali. Visai išskleista, ji atstojo lovą,
pusiau praskleista — staliuką; be to, ji atstojo ir spintą: buvo lentynos,
maži stalčiukai ir rūbinė. Žmona įdėjo į universaliąją pintinę šaltą
vakarienę ir švarius baltinius.
— Gali manęs nelydėti, — tarė prityręs vyras. — Jei ateis Rubensas,
sakyk, kad pinigų nėra. Sudiev! Rubensas gali palaukti.
Ir Kisliarskis oriai išėjo į gatvę, laikydamas rankoj dopro pintinę.
— Kur jūs, pilieti Kisliarski? — sušuko Polesovas.
Jis stovėjo netoli telegrafo stulpo ir visa gerkle ragino ryšininką, kuris,
geležiniais nagais kabindamasis už stulpo, kopė prie izoliatorių.
— Eisiu prisipažinti, — atsakė Kisliarskis.
— Dėl ko?
— Dėl „Kardo ir žagrės“.
Viktoras Michailovičius neteko žado. O Kisliarskis, atkišęs savo kiaušinio
pavidalo pilvelį, sujuostą plačiu vasarotojo diržu su kišenėle laikrodžiui,
palengva nužingsniavo į prokuratūrą.
Viktoras Michailovičius nuplasnojo pas Diadjevą.
— Kisliarskis provokatorius! — sušuko brandmeisteris. — Ką tik nuėjo
skųstis. Jį dar galima pavyti.
— Kaip? Ir pintinę nešasi? — nusigando Stargorodo gubernatorius.
— Nešasi.

Diadjevas pabučiavo žmoną, sušuko, kad neduotų Rubensui pinigų, jeigu
jis ateitų, ir kūlvertomis išbėgo į gatvę. Viktoras Michailovičius
pasisukaliojo, pakudakavo lyg višta, padėjusi kiaušinį, ir nubėgo pas
Vladią ir Nikešą.
Tuo tarpu pilietis Kisliarskis iš lėto artinosi prie prokuraturos. Eidamas
sutiko Rubensą ir ilgai su juo kalbėjosi.
— O kaip dėl pinigų? — paklausė Rubensas.
— Pinigų užeikit pas žmoną.
— O kodėl tamsta nešiesi pintinę? — įtardamas paklausė Rubensas.
— Einu į pirtį.
— Na, tai karštų garų!
Paskui Kisliarskis užsuko į SSPO cukrainę, buvusią „Bonbon de Varsovi“,
išgėrė stiklinę kavos ir suvalgė sluoksniuotą pyragaitį. Buvo metas eiti
atgailauti. Biržos komiteto pirmininkas įžengė į prokuratūros laukiamąjį.
Kambarys buvo tuščias. Kisliarskis priėjo prie durų, ant kurių kabėjo
lentelė: „Gubernijos prokuroras“, ir mandagiai pasibeldė.
— Prašom! — atsakė gerai pažįstamas Kisliarskiui balsas.
Kisliarskis įėjo ir nustebęs sustojo. Jo panašus į kiaušinį pilvelis iš karto
įdubo ir susitraukė lyg datulė. Tai, ką jis pamatė, buvo visai netikėta.
Rašomąjį stalą, prie kurio sėdėjo prokuroras, buvo apstoję galingosios
„Kardo ir žagrės“ organizacijos nariai. Sprendžiant iš jų mosikavimų ir
verksmingų balsų, galėjai numanyti, kad jie viską prisipažino.
— Štai jis, — sušuko Diadjevas, — vyriausias oktiabristas!
— Pirmiausia, — tarė Kisliarskis, dėdamas ant grindų pintinę ir eidamas
prie stalo, — aš ne oktiabristas. Be to, aš visuomet buvau tarybų valdžios
šalininkas, pagaliau vyriausias — ne aš, o draugas Čiarušnikovas, kuris
gyvena...
— Raudonarmiečių gatvėje! — sušuko Diadjevas.
— Trečias numeris! — kartu pareiškė Vladia ir Nikeša.
— Kieme, į kairę, — pridūrė Viktoras Michailovičius. — Aš galiu
parodyti.
Po dvidešimties minučių atvežė Čiarušnikovą, kuris tuojau pareiškė, kad
esančius kabinete matąs pirmą kartą gyvenime. Po to, nespėjęs atsikvėpti,
Čiarušnikovas įskundė Jeleną Stanislavovną.
Tiktai kameroje, apsivilkęs naujais baltiniais ir išsitiesęs ant dopro
pintinės, biržos komiteto pirmininkas ramiai ir lengvai atsiduso.
Madam Gricacujeva-Bender krizės metu spėjo aprūpinti savo krautuvėlę
maisto produktais ir prekėmis mažiausiai keturiems mėnesiams.
Nusiminusi ji vėl pradėjo ilgėtis jauno vyro, kuris kankinosi Mažojo
sovnarkomo posėdžiuose. Naujas apsilankymas pas burtininkę nesuteikė
nusiraminimo.
Jelena Stanislavovna, susirūpinusi viso Stargorodo areopago dingimu,
dėstė kortas labai abejingai. Kortos skelbė čia pasaulio galą, čia algos
padidinimą, čia pasimatymą su vyru valdiškuose namuose, dalyvaujant
kenkėjui — pikų karaliui.
Ir pats būrimas baigėsi keistai. Atėjo agentai, pikų karaliai, ir išvedė
burtininkę į valdiškus namus, pas prokurorą.
Likusi viena su papūga, sumišusi gyvanašlė jau ketino išeiti, bet staiga
papūga kirto snapu į narvelį ir pirmą kartą gyvenime prašneko žmogaus

balsu.
— Prisigyvenome! — tarė ji sardoniškai, pakišo galvą po sparnu ir išpešė
iš pasparnės plunksnelę.
Madam Gricacujeva-Bender nusigandusi šoko prie durų.
Įkandin jos nuskambėjo karšta, nerišli kalba. Senas paukštis taip nustebo
apsilankius agentams ir išvedus jo šeimininkę į valdiškus namus, kad
pradėjo rėkti visus žodžius, kuriuos tik mokėjo. Daugiausia vietos jos
repertuare teko Viktorui Michailovičiui Polesovui.
— Kitiems neatvykus, — piktai tarė paukštis.
Ir, pasikabinusi už virbo žemyn galva, papūga mirktelėjo viena akimi
sustingusiai prie durų gyvanašlei lyg sakydama: „Kaip jums tai patinka,
madam?“
— Dievulėliau! — suvaitojo Gricacujeva.
— Kokiame pulke tarnavote? — paklausė papūga Benderio balsu. — Kr-rr-rachas... Europa mums padės.
Pabėgus našlei, papūga pasitaisė „krūtinėlę“ ir pasakė tuos žodžius,
kuriuos veltui norėjo išgirsti per trisdešimt metų jos savininkai:
— Popas kvailys!
Našlė klykdama bėgo gatve. O namie jos laukė judrus senukas. Tai buvo
Varfolomejičius.
— Pagal skelbimą... — tarė Varfolomejičius, — dvi valandas laukiu,
panele.
Sunki nujautimo kanopa spyrė gyvanašlei į širdį.
— Och! — pragydo ji. — Nusikamavo širdelė!
— Iš jūsų, rodos, išėjo pilietis Benderis? Tamsta skelbimą davėte?
Našlė sugriuvo ant miltų maišų.
— Kokie silpni jūsų organizmai, — saldžiai tarė Varfolomejičius, — aš
norėčiau pirmiausia sužinoti apie atlyginimą...
— Och!.. Viską imkit! Dabar man nieko negaila! — dejavo jautrioji našlė.
— Taigi. Man žinoma, kur dabar jūsų sūnelis O. Benderis! Koks
atlyginimas?
— Viską imkit! — pakartojo našlė.
— Dvidešimt rublių, — sausai tarė Varfolomejičius. Našlė pakilo nuo
maišų. Ji buvo miltuota. Miltuotos blakstienos greitai mirksėjo.
— Kiek? — paklausė ji.
— Penkiolika rublių, — nusileido Varfolomejičius.
Jis jautė, kad ir tris rublius bus sunku išpešti iš nelaimingos moters.
Spardydama maišus, našlė puolė senuką, šaukėsi dangaus ir jo padedama
susitarė dėl tvirtos kainos.
— Na, ką gi, dievas su jumis, tegul bus penki rubliai. Tik pinigus prašau iš
anksto. Tokia jau mano taisyklė.
Varfolomejičius ištraukė iš užrašų knygutės dvi laikraščių iškarpas ir,
nepaleisdamas jų iš rankų, pradėjo skaityti:
— Štai, prašom pažiūrėti. Jūs, vadinas, rašėte: — „Maldauju... išėjo iš
namų draugas Benderis... žalia eilutė, geltoni batai, melsva liemenė“...
Taip? Tai „Stargorodo tiesa“, vadinas. O štai čia apie jūsų sūnelį rašo
sostinės laikraščiai. Štai: „Pateko po arkliu“... Bet jūs nenusigąskit,
poniute... klausykit toliau.....Pateko po arkliu...“ Bet gyvas, gyvas! Sakau
jums — gyvas! Argi aš už numirėlį pinigus imčiau?... Taigi: „Pateko po

arkliu. Vakar Sverdlovo aikštėje vežiko Nr. 8974 arklys parbloškė pil. O.
Benderį. Nukentėjęs tik išsigando...“ Taigi šituos dokumentus aš jums
įteikiu, o jus man — pinigus iš anksto. Tokia jau mano taisyklė..
Našlė verkdama padavė pinigus. Jos vyras, mylimas vyras geltonais batais,
gulėjo tolimoje Maskvos žemėje, ir nartus vežiko arklys daužė kanopomis
jo melsvą vilnonę krūtinę.
Jautri Varfolomejičiaus siela liko patenkinta našlės atlyginimu. Jis išėjo
paaiškinęs našlei, kad kiti jos vyro pėdsakai tikrai bus rasti „Varstoto“
laikraščio redakcijoje, kur, be abejo, viskas žinoma.
Tėvo Fiodoro laiškas,
RAŠYTAS ROSTOVO ARBATINĖJE „PAUKŠČIŲ „TAKAS“ SAVO
ŽMONAI Į N MIESTĄ
Brangioji mano Katia! Mane užklupo naujas nemalonumas, bet apie tai
vėliau. Pinigus gavau visai laiku, už kuriuos tau labai dėkoju. Atvažiavęs į
Rostovą, tuojau nuėjau pagal adresą. „Novoroscementas“ — labai didedė
įmonė, niekas ten negirdėjo apie inžinierių Brunsą. Aš jau visai buvau
benusimenąs, bet man gerai patarė. Eikit, sako, į raštinę. Nuėjau aš į
raštinę. „Taip, — pasakė man, — tarnavo toks, atsakingas asmuo buvo,
tik, sako, pernai iš čia išėjo. Perkėlė į Baku, į Aznaftą, prie saugumo
technikos.
Na, mano balandėle, ne toks trumpas mano kelias, kaip manėm. Tu rašai,
kad pinigai baigiasi. Nieko nepadarysi, Katerina Aleksandrovna. Neilgai
teks laukti. Apsiginkluok kantrybe ir pasimeldusi dievui parduok mano
studentišką diagonalės kostiumą. Gal dar ir didesnių išlaidų bus. Būk
pasiruošusi viskam.
Brangumas Rostove nežmoniškas. Už kambarį viešbutyje užmokėjau 2
rub. 25 kap. Iki Baku pinigų pakaks. Iš ten, jei pasiseks, pasiųsiu
telegramą.
Orai čia karšti. Apsiaustą ant rankos nešiojuos. Kambaryje bijau palikti —
dar, ko gero, pavogs. Žmonės čia sukti.
Nepatinka man Rostovas. Gyventojų skaičiumi ir geografine padėtimi
miestas daug menkesnis už Charkovą.
Bet nieko, duos dievas, širdele, — ir į Maskvą abu drauge nuvažiuosim.
Pamatysi — tikras Vakarų Europos miestas. O paskui gyvensim Samaroje,
prie savo fabrikėlio.
Ar negrįžo Vorobjaninovas? Kur jis dabar trankosi? Ar dar valgo
Jevstignejevas? Kaip atrodo mano išvalyta sutana? Visiems pažįstamiems
sakyk, kad dabar sėdžiu prie mirštančios tetulės. Ir Gulenkai parašyk.
Tiesa! Visai užmiršau papasakoti tau savo šios dienos baisų nuotykį.
Grožėdamasis ramiuoju Donu, stovėjau aš prie tilto ir svajojau apie būsimą
mūsų išteklių. Kaip tyčia pakilo vėjas ir nunešė į upę tavo brolio
duonkepio kepurę. Tiek ją ir temačiau. Reikėjo pasidaryti naujų išlaidų: už
anglišką kepurę užmokėjau 2 rub. 50 kap. Savo broliui duonkepiui nieko
nepasakok apie šį nuotykį. Įtikink jį, kad esu Voroneže.
Blogai su baltiniais. Vakare skalbiu, o rytą, jei neišdžiūsta, apsirengiu
drėgnais. Bet per tokius karščius net malonu.
Bučiuoju tave ir glaudžiu.
Amžinai tavo vyras Fedia.

28. VIŠTYTĖ IR RAMIOJO VANDENYNO GAIDŽIUKAS

Reporteris Persickis smarkiai ruošėsi didžiojo matematiko Izaoko Niutono
dviejų šimtų metų jubiliejui.
Darbo įkarštyje įėjo Stiopa iš „Mokslo ir gyvenimo“. Paskum jį krypavo
stora pilietė.
— Klausykit, Persicki, — tarė Stiopa, — pas jus štai pilietė su reikalais
atėjo. Eikite čia, piliete! Šitas draugas viską paaiškins.
Stiopa šypsodamas išbėgo.
— Na? — paklausė Persickis. — Ką pasakysit? Madam Gricacujeva (tai
buvo ji) pakėlė į reporterį ilgesingas akis ir tylėdama pakišo jam
popieriuką.
— Taip, — tarė Persickis, — pateko po arkliu... tik išsigando... Koks
reikalas?
— Adresą, — maldaujamai tarė našlė, — gal galima sužinoti adresą?
— Kieno adresą?
— O. Benderio.
— Iš kur aš galiu žinoti?
— O štai draugas sakė, kad jūs žinote.
— Nieko aš nežinau. Kreipkitės į adresų biurą.
— O gal jūs, draugas, atsiminsite? Geltonais pusbačiais.
— Aš pats su geltonais pusbačiais. Maskvoje du šimtai tūkstančių
geltonais pusbačiais vaikščioja. Gal ir jų adresus norit žinoti? Tuomet...
prašom. Mesiu darbą ir tik ieškosiu adresų. Po pusmečio tamsta viską
žinosit. Aš neturiu laiko, piliete.
Bet našlė, pajutusi didelę pagarbą Persickiui, sekė paskui jį koridorium ir,
čežėdama krakmolytu apatiniu sijonu, kartojo savo prašymą.
„Šunsnukis Stiopa, — pagalvojo Persickis. — Na, aš jį užsiundysiu
„perpetuum mobile“ išradėju, pašokinės jis tuomet!..“
— Na, ką aš galiu padaryti? — piktai paklausė Persickis sustojęs. — Iš kur
aš galiu žinoti piliečio O. Benderio adresą? Kas aš — arklys, kuris ant jo
užvažiavo? O gal vežikas, kurį jis, man matant, apdaužė?
Našlė atsakė neaiškiu dudenimu, kuriame buvo galima suprasti tik
„draugas“ ir „labai jus...“
Tautų rūmuose darbai jau baigėsi. Koridoriai ir raštinė ištuštėjo. Kažkur
dar tauškėjo, baigdama puslapį, rašomoji mašinėlė.
— Pardon, madam. Matot, neturiu laiko!
Pasakęs šiuos žodžius, Persickis smuko į išvietę. Palaukęs ten dešimtį
minučių, jis linksmai išėjo. Gricacujeva kantriai šlamėjo sijonais dviejų
koridorių kampe. Prisiartinus Persickiui, ji vėl ėmė tarškėti.
Reporteris įsiuto.
— Štai ką, tetule, — tarė jis, — tegu bus taip, aš pasakysiu, kur tas jūsų O.
Benderis. Eikit tiesiai koridorium, paskui sukit į dešinę, o paskui — tiesiai.
Ten rasit duris. Paklauskit Čerepenikovą. Jis žinos.
Ir Persickis, patenkintas savo išmone, taip greitai dingo, jog krakmolyta

našlė nesuspėjo gauti smulkesnių nurodymų.
Pasitaisiusi sijonus, madam Gricacujeva nukiūtino koridoriumi. Tautų
rūmų koridoriai buvo tokie ilgi ir siauri, kati einantieji nenoromis
pradėdavo skubėti. Iš kiekvieno einančio galima buvo lengvai spręsti, kiek
jis nužingsniavęs koridoriumi. Jeigu jis ėjo tik truputį pagreitintu žingsniu,
tai reiškė, kad jo žygis tik neseniai prasidėjo. Perėjęs du ar tris koridorius,
bėgo lengva ristele. Kartais galima buvo matyti žmogų, bėgantį visu
greitumu, — jis jau buvo pasiekęs penktojo koridoriaus stadiją. O pilietis,
sukoręs aštuonis koridorius, lengvai galėjo lenktyniauti su paukščiu, arkliu
ir pasaulio čempionu Nurmiu.
Pasukusi į dešinę, madam Gricacujeva leidosi bėgti. Parketas braškėjo.
Priešais ją ėjo brunetas melsva liemene, geltonais pusbačiais. Iš Ostapo
veido buvo matyti, kad į Tautų rūmus tokiu vėlyvu metu ateita svarbiais
koncesijos reikalais. Matyt, į techninio direktoriaus planus pasimatymas su
mylimąja nebuvo įtrauktas.
Pamatęs našlę, Benderis pasisuko ir neatsigręždamas nudrožė pasieniu
atgal.
— Draugas Benderi! — sušuko nudžiugusi našlė. — Kur jūs einat?
Didysis kombinatorius pagreitino žingsnius. Sujudėjo smarkiau ir našlė.
— Palaukit, ką aš pasakysiu, — maldavo ji.
Bet jos žodžių Ostapas negirdėjo. Jo ausyse jau švilpė ir dainavo vėjas. Jis
bėgo jau ketvirtuoju koridoriumi, šokte peršokdamas geležinių laiptų
tarpus. Savo mylimajai jis paliko tik aidą, kurį ilgai kartojo laiptinės.
— Na, ačiū, — atsikvėpė Ostapas penktame aukšte, — rado laiką rendezvous! Kas čia atsiuntė šitą karštą poniutę? Jau laikas likviduoti maskviškį
koncesijos skyrių, nes dar, ko gero, čia atvažiuos atsiskyrėlis husaras su
motoru.
Tuo tarpu Gricacujeva, atskirta nuo Ostapo trimis aukštais, tūkstančiu durų
ir tuzinu koridorių, nusišluostė apatinio sijono kraštu suplukusį veidą ir vėl
leidosi ieškoti. Ji norėjo ko greičiau surasti Ostapą ir išsiaiškinti.
Koridoriuose įsižiebė nešviesios lemputės. Visos lemputės, visi koridoriai
ir visos durys buvo vienodos. Našlei pasidarė baisu. Ji panorėjo iš čia
išeiti.
Veikiama koridorių progresijos, ji skrido vis greičiau ir greičiau. Po
pusvalandžio jau nebegalėjo sustoti. Prezidiumų, sekretoriatų, vietos
komitetų, organizacijų skyrių ir redakcijų durys, baisiai trinksėdamos, lėkė
abipus stambaus jos kūno. Bėgdama našlė savo geležiniais sijonais išvartė
nuorūkų urnas. Urnos, žvangėdamos kaip puodai, ritosi paskui ją.
Koridorių kampuose kilo sūkuriai ir verpetai. Daužėsi langeliai. Rodantieji
pirštai, trafaretiškai nuteplioti ant sienų, kiekviename žingsnyje badė
vargšę keliauninkę.
Pagaliau Gricacujeva pakliuvo į vidinių laiptų aikštelę. Ten buvo tamsu,
bet našlė, nugalėjusi baimę, nubėgo žemyn ir patraukė stiklines duris.
Durys buvo užrakintos. Našlė pasileido atgal. Bet durys, pro kurias ji ką
tik buvo įėjusi, buvo taip pat užrakintos kažkieno rūpestingos rankos.
Maskvoje mėgstama rakinti duris.
Tūkstančiai paradinių durų užkalta iš vidaus lentomis, ir šimtai tūkstančių
piliečių į savo butus patenka pro užpakalines duris. Seniai jau praėjo
aštuonioliktieji metai, seniai pasidarė nebeaiški „įsilaužimo į butą“ sąvoka,

išnyko gyventojų organizuota namų apsauga; sprendžiama gatvių judėjimo
problema, statomos didžiulės elektrinės, daromi didžiausi mokslo
bandymai, bet nėra žmogaus, kuris savo gyvenimą paskirtų uždarytų durų
problemai.
Kas tasai žmogus, kuris sugebės įminti kinų, teatrų ir cirkų mįslę?
Trys tūkstančiai žmonių per dešimtį minučių turi įeiti į cirką pro vienas
vieninteles duris, kurių atidaryta tik viena pusė. Likusios dešimt durų,
specialiai padarytos praleisti didelėms žmonių minioms, — uždarytos. Kas
žino, kodėl jos uždarytos? Galimas daiktas, prieš dvidešimt metų iš cirko
arklidės kažkas pavogė dresiruotą asiliuką, ir nuo to laiko pabūgusi
direkcija užrakina patogius įėjimus ir išėjimus. O gal senais laikais
skersvėjis perpūtė garsų oro karalių, ir uždarytos durys tėra tik karaliaus
sukelto skandalo atgarsis.
Teatrų ir kinų žiūrovai išleidžiami nedideliais būreliais, kad nebūtų
spūsties. O spūsties išvengti labai lengva: reikia tik atidaryti daugybę durų.
Bet vietoj to administracija taiko prievartą. Kapeldineriai, susikabinę už
rankų, padaro gyvą barjerą ir apsuptus žiūrovus laiko ne mažiau kaip
pusvalandį. O durys, slaptingosios durys, uždarytos dar Pavlo Pirmojo
laikais, tebėra uždarytos ir šiandien.
Penkiolika tūkstančių futbolo mėgėjų, susidomėjusių puikiu Maskvos
rinktinės žaidimu, turi grūstis į tramvajų pro tokį siaurą plyšį, jog vienas
karys galėtų sulaikyti čia keturiasdešimt tūkstančių barbarų, remiamų
dviejų apsiausties bokštų.
Sporto stadionas neturi stogo, bet vartų yra keleri. Atidaryti tiktai varteliai.
Išeiti galima tiktai išlaužus vartus. Po kiekvienų didelių rungtynių jie
sulaužomi, bet visuomet kažkas, vykdydamas šventas tradicijas, kruopščiai
pataiso juos ir sandariai vėl užrakina.
Jeigu jau nėra jokios galimybės įtaisyti durų (tai atsitinka tada, kai nėra
prie ko jas įtaisyti), griebiamasi kitų priemonių:
1. barjerų,
2. užtvarų,
3. apverstų suolų,
4. perspėjančių užrašų,
5. virvių.
Barjerus itin mėgsta įstaigos.
Jie užkerta kelią prie kiekvieno tau reikalingo valdininko.
Pilietis lyg tigras vaikščioja palei barjerą, stengdamasis ženklais atkreipti į
save dėmesį. Tai pavyksta ne visuomet. O lankytojas galbūt atnešė
naudingą išradimą! O gal jis tik nori sumokėti pajamų mokestį! Bet
barjeras sukliudė — išradimas liko nežinomas, mokestis nesumokėtas.
Užtvaros dažniausiai praktikuojamos gatvėse. Statomos jos pavasarį,
triukšmingoje magistralėje, nurodant, sakysim, jog čia remontuojamas
grindinys arba šaligatvis. Ir bematant triukšminga gatvė ištuštėja. Praeiviai
prasibrauna į jiems reikalingas vietas kitomis gatvėmis. Jiems kasdien
tenka eiti nereikalingą kilometrą, tačiau laki viltis jų neapleidžia. Praeina
vasara. Krinta lapai. O užtvara vis dar stovi. Remontas nebaigtas. Ir gatvė
tuščia.
Apverstais suolais užkertamas kelias į Maskvos skverus, kurie dėl baisaus
statytojų nerūpestingumo neturi tvirtų vartų.

Apie draudžiamus užrašus galėtum visą knygą parašyti, bet šitas reikalas į
autorių planus neįeina.
Užrašai esti dviejų rūšių: tiesioginiai ir netiesioginiai. Prie tiesioginių
galima priskirti:
ĮEITI DRAUDŽIAMA
PAŠALINIAMS ĮEITI DRAUDŽIAMA
PRAĖJIMO NĖRA
Tokie užrašai kartais kabinami prie dažnai lankomų įstaigų durų.
Netiesioginiai užrašai pavojingesni. Jie nedraudžia įeiti, bet retas drąsuolis
išdrįsta ta teise pasinaudoti. Štai tie gėdingi užrašai:
BE PRANEŠIMO ĮEITI NEGALIMA
LANKYTOJAI NEPRIIMAMI
SAVO ATSILANKYMU TRUKDAI DIRBANČIAM
Ten, kur negalima pastatyti barjero arba užtvaros, parversti suolo arba
prikabinti perspėjančio užrašo, ten ištiesiama virvė. Virvė tiesiama pagal
įkvėpimą, visai netikėtose vietose. Jeigu ji ištiesta sulig žmogaus krūtine,
dalykas baigiasi lengvu krūptelėjimu ir šiek tiek nervingu juoku. Jeigu ji
ištempta žemai, žmogus gali rimtai susižaloti.
Velniop duris! Velniop žmonių eiles prie teatro durų! Leiskit įeiti be
pranešimo! Maldaujam pašalinti užtvarą, kurią apsileidęs namų valdytojas
įsitaisė prie savo apirusio panelio. Šalin apverstus suolus! Pastatykit juos į
vietą! Skvere malonu sėdėti kaip tik naktį. Oras grynas, ir į galvą lenda
protingos mintys!
Bet ne apie tai galvojo madam Gricacujeva, sėdėdama ant laiptų už
stiklinių durų Tautų rūmų vidury. Ji galvojo apie našlės likimą, jau snaudė
ir laukė ryto.
Iš apšviesto koridoriaus pro durų stiklus skverbėsi gelsva elektros šviesa.
Pilka aušra skverbėsi pro laiptų narvo langus.
Buvo ramus tyro ir gaivaus ryto metas. Gricacujeva išgirdo koridoriuje
žingsnius. Našlė tuoj atsistojo ir prilipo prie stiklo. Koridoriaus gale sužibo
melsva liemenė. Gelsvi pusbačiai buvo apdulkėję tinku. Vėjavaikis turkų
valdinio sūnus, valydamas nuo švarko dulkes, artinosi prie stiklinių durų.
Katinėli! — pašaukė našlė. — Ka-a-ti-nė-li!
Su neapsakomu švelnumu ji pūtavo į stiklą. Stiklas aprasojo, jį aptraukė
vaivorykštinės dėmės. Pro rasą ir vaivorykštes švietė melsvi ir gelsvi
šešėliai.
Ostapas negirdėjo našlės kukavimo. Jis kasėsi nugarą ir susirūpinęs
sukiojo galvą. Dar valandėlė, ir būtų dingęs už koridoriaus kampo.
Sudejavusi „draugas Benderi“, našlė ėmė belsti į stiklą. Didysis
kombinatorius atsigręžė.
— Aa, — tarė jis, pamatęs, kad nuo našlės jį skiria užrakintos durys, — jūs
taip pat čia?
— Čia, čia, — kalbėjo nudžiugusi našlė.
— Apkabink mane, mano džiaugsme, juk taip ilgai nesimatėm, — pasiūlė
techninis direktorius.
Našlė sujudėjo. Ji šokinėjo už durų lyg dagiliukas narvelyje. Aprimę per
naktį sijonai pradėjo vėl barškėti. Ostapas ištiesė rankas.
— Tai ko gi neateini, mano vištyte? Tavo Ramiojo vandenyno gaidžiukas
taip pavargo Mažojo sovnarkomo posėdžiuose!

Našlė neturėjo fantazijos.
— Katinėli, — tarė ji penktą kartą. — Atidarykit man duris, draugas
Benderi.
— Ramiau, mergele! Kuklumas — moters papuošalas. Kuriems galams tie
strapaliojimai.
Našlė kankinosi.
— Na, ko jūs kankinatės? — klausė Ostapas. — Kas jums neduoda
gyventi?
— Pats išvažiavo, ir pats dar klausia! Ir našlė pravirko.
— Nusišluostykit akutes, piliete. Kiekviena jūsų ašarėlė — molekulė
kosmose.
— O aš laukiau, laukiau, prekybą mečiau. Išvažiavau jūsų ieškoti, draugas
Benderi...
— Na, o kaip dabar sekasi gyventi ant laiptų? Nepučia skersvėjis?
Našlė palengva pradėjo virti lyg didelis vienuolyno virtuvas.
— Išdavikas! — tarė ji sudrebėjusi.
Ostapas dar turėjo valandėlę laisvo laiko. Jis sprigtelėjo pirštais ir,
ritmingai svyruodamas, tyliai uždainavo:
Vyriškį visą laiką Sugundyt kipšas taiko! Per moterų žavius kerus Jis
sukuria širdy gaisrus...
— Kad tu nusprogtum! — palinkėjo našlė, pasibaigus kupletui. —
Apyrankę pavogei, vyro dovaną. O kėdę kam paėmei?
— Jūs, rodos, pradedat liesti asmeniškumus? — tarė Ostapas šaltai.
— Pavogei, pavogei! — kartojo našlė.
— Štai kas, mergele: pasižymėk sau ant nosytės, kad Ostapas Benderis
niekuomet nieko nevogė.
— O sietelį kas paėmė?
— Ach, sietelį! Iš jūsų neliečiamo fondo? Ir tai jūs vadinate vagyste?
Tokiu atveju mūsų pažiūros į gyvenimą diametraliai priešingos.
— Išsinešei, — kukavo našlė.
— Vadinas, jeigu jaunas, sveikas vyras pasiskolino iš provincijos bobutės
jai nereikalingą, dėl silpnos sveikatos, virtuvės rakandą, — jis, vadinasi,
vagis! Ar taip reikia suprasti?
— Vagis, vagis!
— Tokiu atveju mums reikės skirtis. Aš sutinku išsituokti...
Našlė puolė prie durų. Sudrebėjo stiklai. Ostapas suprato, kad laikas išeiti.
— Glamonėtis nėra laiko, — tarė jis. — Sudiev, mylimoji! Mes išsiskyrėm
lyg jūroje laivai.
— Milicija! — suklykė našlė.
Bet Ostapas buvo jau koridoriaus gale. Jis atsistojo ant palangės, sunkiai
nušoko ant drėgnos po nakties lietaus žemės ir dingo žvilgančiuose
fizkultūrininkų soduose.
Našlės šauksmą išgirdo pabudęs sargas. Jis išleido belaisvę, pagrasinęs
pabauda.

29. „GAVRILIADOS“ autorius

Kai madam Gricacujeva paliko nesvetingas Tautų rūmų sales, į juos jau
rinkosi pačių žemųjų kategorijų tarnautojai: gaunamosios ir siunčiamosios
panelės, pamainos telefonistės, jauni sąskaitininkų padėjėjai ir rezerviniai
paaugliai.
Su jais atėjo Nikiforas Liapis, visai jaunas vyrukas gauruotais kaip avino
plaukais ir nekukliu žvilgsniu.
Nemokšos, užsispyrėliai ir pirmą kartą ateiną lankytojai įžengdavo į Tautų
rūmus pro didžiąsias duris. Nikiforas Liapis pateko į rūmus per
ambulatoriją. Šiuose namuose jis buvo savas žmogus ir žinojo artimiausius
kelius į oazes, kur įvairių specialybių plačiašakių žurnalų paunksnėje
trykšta skaidrūs honoraro šaltiniai.
Pirmiausia Nikiforas Liapis užsuko į bufetą. Nikeliuota kasa sučiauškėjo ir
išmetė tris čekius. Nikiforas suvalgė kremo pyragaitį, panašų į gėlių lysvę,
ir, nuplėšęs popierinį dangtelį, išgėrė stiklą rūgusio virinto pieno. Paskui
dar išgėrė arbatos ir nuėjo apžiūrėti savo valdų.
Pirmą vizitą jis padarė mėnesinio medžiotojų žurnalo „Gerasimas ir
Mumu“ redakcijai. Draugo Napernikovo dar nebuvo, ir Liapis
nužingsniavo į „Higroskopinį žinyną“, savaitinį farmacijos darbininkų
garsiakalbį, kuriuo jie palaikydavo ryšius su išoriniu pasauliu.
— Labas rytas! — pasisveikino Nikiforas. — Parašiau puikų eilėraštį.
— Apie ką? — paklausė literatūrinio puslapio viršininkas. — Kokia tema?
Juk jūs, Trubeckojau, žinote, kad mūsų žurnalas...
Norėdamas geriau apibūdinti „Higroskopinį žinyną“, viršininkas pakrutino
pirštus.
Trubeckojus-Liapis pažvelgė į savo baltas panamines kelnes, atsilošė ir
pragydo:
— „Baladė apie gangreną“.
— Įdomu, — tarė higroskopinė asmenybė. — Seniai jau metas populiaria
forma skelbti profilaktikos idėjas.
Liapis tučtuojau pradėjo deklamuoti:
Gavrilą surietė gangrena, Gangrena lovon jį paguldė...
Toliau tuo pat šauniu keturių pėdų jambu buvo pasakojama apie Gavrilą,
kuris būdamas tamsus laiku nenuėjo į vaistinę ir pražuvo dėl to, kad
nepatepė žaizdelės jodu.
— Jūs darote pažangą, Trubeckojau, — pagyrė redaktorius, — bet reikėtų
daugiau... Suprantat?..
Jis pradėjo krutinti pirštus, tačiau klaikiąją baladę priėmė pasižadėjęs
antradienį užmokėti.
Žurnalas „Morzisto šiokiadieniai“ Liapį sutiko gana svetingai:
— Gerai, kad atėjot, Trubeckojau. Mums kaip tik reikia eilėraščių. Tik —
būties, būties, būties! Jokios lyrikos. Girdit, Trubeckojau? Ką nors iš pašto
darbininkų gyvenimo ir kartu, suprantat?..
— Vakar aš galvojau apie pašto darbininkų gyvenimą. Ir man išėjo tokia
poema. Vadinasi ji „Paskutinis laiškas“. Štai:

...Gavrila laiškininkas buvo,
Gavrila laiškus vis nešiojo...
Gavrilos istoriją sudarė septyniasdešimt dvi eilutės. Poemos pabaigoje
laiškanešys Gavrila, pakirstas fašisto kulkos, vis dėlto įteikė laišką
adresatui.
— Kur vyksta veiksmas? — paklausė Liapio.
Klausimas buvo teisėtas. TSRS teritorijoje nėra fašistų, užsieny nerasi
Gavrilų ir ryšių darbuotojų profesinės sąjungos narių.
— Jūs nesuprantat? — tarė Liapis. — Žinoma, veiksmas vyksta pas mus, o
fašistas persirengęs.
— Žinot, Trubeckojau, geriau parašykit mums apie radijo stotį.
— O kodėl jūs nenorit „Laiškanešio“?
— Tegul paguli. Mes imam jį su sąlyga.
Nuliūdęs Nikiforas Liapis-Trubeckojus vėl užsuko į „Gerasimą ir Mumu“.
Napernikovas jau sėdėjo prie stalo. Ant sienos kabėjo gerokai padidintas
Turgenevo portretas — rašytojas su pensnė, ilgais medžioklės batais,
užsikabinęs dvivamzdį. Prie Napernikovo stovėjo Liapio konkurentas,
priemiesčio poetas.
Prasidėjo sena dainelė apie Gavrila, bet jau persunkta medžioklės dvasios.
Kūrinys buvo pavadintas „Brakonieriaus malda“.
Gavrila krūmuos laukė kiškio,
Gavrila tuoj nušovė jį.
— Labai gražu! — tarė gerasis Napernikovas. — Jūs, Trubeckojau, šiuo
eilėraščiu pralenkėt net patį Entichą. Tik reikia kai kur pataisyti.
Pirmiausia reikia išmesti „maldą“.
— Ir kiškį, — tarė konkurentas.
— Kodėl kiškį? — nustebo Napernikovas.
— Dėl to, kad ne sezonas.
— Klausykit, Trubeckojau, pakeiskit ir kiškį.
Nauja poemos redakcija buvo pavadinta „Pamoka brakonieriui“, o kiškiai
pakeisti perkūno oželiais. Paskui paaiškėjo, kad perkūno oželiai
vidurvasarį taip pat nešaudomi. Galiausiai eilės taip skambėjo:
Gavrila krūmuos laukė paukščio,
Gavrila tuoj nušovė jį...ir t. t.
Užkandęs valgykloje, Liapis vėl griebėsi darbo. Jo baltos kelnės švitėjo
koridorių prietemoje. Jis vaikščiojo po redakcijas ir pardavinėjo
daugiaveidį Gavrila.
„Kooperatininkų fleitai“ Gavrila jis įteikė „Eolo fleitos“ pavadinimu:
Tarnavo krautuvėj Gavrila. Pardavinėjo fleitas jis...
Storo žurnalo „Miškas, koks yra“ žiopleliai nupirko nedidelę Liapio poemą
„Pamiškėje“. Jos pradžia buvo tokia:
Gavrila klaidžiojo po girią,
Gavrila kirto bambukus...
Paskutinį kartą tą dieną Gavrila pasidarė duonkepys. Jis rado sau vietelę
„Duonos darbuotojo“ redakcijoje. Poemos antraštė buvo ilga ir liūdna:
„Apie duoną, produkcijos kokybę ir mylimąją“. Poema buvo skirtą
paslaptingai Chinai Člek. Pradžia buvo tokia pat epiška:
Gavrila duoną kept mokėjo.
Bandas visokias kepė jis...

Deklaracija, po madingaus ginčo, buvo išmesta.
Liūdniausia buvo, kad Liapiui niekur nedavė pinigų. Vieni žadėjo duoti
antradienį, kiti ketvirtadienį arba penktadienį, treti tik po dviejų savaičių.
Teko eiti skolintis į priešų stovyklą, — ten, kur Liapio niekuomet
nespausdino.
Liapis nusileido iš penkto aukšto į antrą ir įėjo į „Varstoto“ sekretoriatą.
Nelaimė, tuojau susidūrė su darbščiuoju Persickiu.
— A! — sušuko Persickis, — Liapsusas!
— Klausykit, — tarė Nikiforas Liapis dusliu balsu, — duokit tris rublius.
„Gerasimas ir Mumu“ man skolingi kalnus pinigų.
— Pusę rublio duosiu. Palaukit. Aš tuoj ateisiu.
Ir Persickis sugrįžo atsivedęs apie dešimtį „Varstoto“ bendradarbių.
Prasidėjo bendras pokalbis.
— Na, kaip prekyba? — paklausė Persickis.
— Parašiau nuostabų eilėraštį!
— Apie Gavrilą? Ką nors kaimiško?.. „Gavrila arė nuo pat ryto, mylėjo
plūgą jis labai“?
— Gavrila? Juk tai chaltūra! — gynėsi Liapis. — Aš parašiau apie
Kaukazą.
— O ar jūs buvot Kaukaze?
— Po dviejų savaičių važiuosiu.
— O jūs nebijot, Liapsusai? Juk ten pilna šakalų!
— Labai jie man rūpi! Juk jie Kaukaze nenuodingi! Po šito atsakymo visi
sukluso.
— Sakykit, Liapsusai, — paklausė Persickis, — kokie, jūsų nuomone,
šakalai?
— Aš žinau, nelįskit.
— Na, pasakykit, jei žinote!
— Tokie... gyvatės formos.
— Taip, taip, jūsų tiesa kaip visuomet. Jūsų nuomone, laukinės ožkos
balnas patiekiamas ant stalo drauge su kilpsaičiais.
— Niekuomet aš to nesakiau! — sušuko Trubeckojus.
— Jūs nesakėt. Jūs rašėt. Man Napernikovas pasakojo, kad jūs stengėtės
įbrukti „Gerasimui ir Mumu“ tokias eiles, girdi, iš medžiotojų gyvenimo.
Sakykit atvirai, Liapsusai, kodėl jūs rašot apie tai, ko niekuomet nematėt ir
apie ką neturit mažiausio supratimo? Kodėl jūsų eilėraštyje „Kantonas“
peniuaras pavadintas baline suknele? Kodėl?!
— Jūs miesčionis! — išdidžiai sučirškė Liapis.
— Kodėl eilėraštyje „Arklių lenktynės Budiono prizui laimėti“ žokėjas
balnoja arklį, o paskui sėdasi į vežėčias? Jūs matėte kada nors balną?
— Mačiau.
— Na, sakykit, koks jis?
— Duokit man ramybę. Jūs psichopatas.
— O vežėčias jūs matėt? Lenktynėse buvot?
— Nebūtina visur būti! — šaukė Liapis. — Puškinas rašė eilėraščius apie
Turkiją, niekuomet nebuvęs Turkijoje.
— Taip, juk Erzerumas Tūlos gubernijoje.
Liapis nesuprato sarkazmo. Jis karštai kalbėjo toliau:
— Puškinas rašė naudodamasis medžiaga. Jis perskaitė Pugačiovo maišto

istoriją, paskui rašė. O man apie lenktynes viską papasakojo Entichas.
Po šito virtuoziško apsigynimo Persickis besispyriojantį Liapį nutempė į
gretimą kambarį. Žiūrovai nusekė paskui. Ten ant sienos kabėjo didelė
laikraščio iškarpa, apvedžiota juodais gedulo krašteliais.
— Jūs rašėt šią apybraižą „Kapitono tilteliui“?
— Rašiau.
— Tai, rodos, pirmas jūsų prozos bandymas? Sveikinu! „Bangos ritosi per
pylimą ir krito žemyn srautingu domkratu...“ Na, ir pasitarnavot gi jūs
„Kapitono tilteliui“! „Tiltelis“ dabar ilgai jūsų neužmirš, Liapi!
— O kas?
— O tas, kad... Ar jūs žinote, kas yra domkratas?
— Na, be abejo, žinau, duokit man ramybę...
— Kaip jūs įsivaizduojat domkratą? Na, pasakokite; savo žodžiais.
— Toks... Žodžiu, krinta...
— Domkratas krinta. Įsidėmėkit visi! „Domkratas srautingai krinta“!
Palaukit, Liapi, aš tuojau jums atnešiu pusę rublio. Neišleiskit jo!
Bet ir šį kartą poetas nesulaukė pusės rublio. Persickis atnešė iš
informacijų biuro dvidešimt pirmą Brok-hauzo tomą (nuo Domicijaus iki
Evrejinovo). Tarp Domicijaus tvirtovės didžiojoje Meklenburgo-Sverino
hercogystėje ir tarp Domelio, Belgijos ir Niderlandų upės jis surado
ieškomą žodį.
— Klausykit!.. Domkratas (vokiškai „Daumkraft“) — mašina, kuri kilnoja
didelius sunkumus. Paprastas domkratas dažnai vartojamas vežimams ir
kitiems daiktams kilnoti. Mechanizmas: judanti dantyta plieno dalba, kurią
kelia dantratis, sukamas rankena. Ir taip toliau. Ir toliau: „1879 m. Džonas
Diksonas pastatė obeliską „Kleopatros adata“, padedamas keturių
darbininkų, kurie naudojosi keturiais hidrauliniais domkratais“. Ir šis
įrankis, jūsų nuomone, gali „srautingai kristi“. Vadinas, Brokhauzas ir
Efronas apgaudinėjo žmoniją jau penkiasdešimt metų? Kodėl jus verčiatės
chaltura, o rimtai nestudijuojat? Atsakykit!
— Man reikalingi pinigai.
— Bet pinigų jūs niekuomet neturit. Jūs amžinai medžiojat pusrublius.
— Aš pirkau baldų ir negaliu suvesti biudžeto.
— Ir daug pirkot baldų? Už jūsų chaltūrą moka tiek, kiek ji verta: skatikus!
— Gerus skatikus! Aš tokią kėdę pirkau aukcione...
— Gyvatės formos kėdę?
— Ne. Iš rūmų. Bet mane ištiko nelaimė. Vakar naktį parėjau namo...
— Iš Chinos Člek? — paklausė visi vienu balsu.
— China!.. Jau kiek laiko aš nebegyvenu su China. Grįžau iš Majakovskio
disputo. Pareinu. Langas atidarytas. Ir aš tuojau pajutau, kad kažkas įvyko.
— Ai, ai, ai! — sušuko Persickis, užsidengdamas rankomis veidą. — Aš
jaučiu, draugai, kad pavogė geriausią Liapsuso šedevrą: „Gavrila
kiemsargiu tarnavo, Gavrila kiemsargis stropus...“
— Leiskit man baigti. Nuostabus chuliganiškumas! Į mano kambarį įlindo
kažkokie niekšai ir sudraskė visą kėdės apmušalą. Gal kas paskolins
penketą rublių jos remontui?
— Remontui parašykit naują Gavrilą. Aš jums net pradžią galiu pasakyti.
Palaukit, palaukit... Tuojau... Štai. „Gavrila turguj pirko kėdę. Gavrilos
kėdė — skarmalai...“ Greičiau užsirašykit. „Komodos balsui“ galėsi

brangiai parduoti! Ech, Trubeckojau, Trubeckojau!.. Tiesa, Liapsusai,
kodėl jūs vadinatės Trubeckojum? Ar jums nėra gražesnio slapyvardžio!
Pavyzdžiui, Dolgorukis! Nikiforas Dolgorukis! Arba Nikiforas Valua.
Arba dar geriau: pilietis Nikiforas Sumarokovas-Elstonas? Jeigu jums
pasiseks iškart tris eilėraštpalaikius įbrukti į „Ger-Mumu“, jūs ko
puikiausiai išbrendate iš padėties. Po vienų kliedėjimų galėsit pasirašyti
Sumarokovu, po kita makulatūra — Elstonu, po trečia — Jusupovu... Ech
jūs, chaltūrininke!..

30. KOLUMBO TEATRE

Ipolitas Matvejevičius pamažu darėsi pataikūnas. Kai jis žiūrėdavo į
Ostapą, jo akys įgaudavo melsvą žandarišką atspalvį.
Ivanopulo kambaryje buvo taip karšta, kad išdžiūvusios Vorobjaninovo
kėdės traškėjo lyg malkos krosnyje. Didysis kombinatorius ilsėjosi,
pasidėjęs po galva melsvąją liemenę.
Ipolitas Matvejevičius žiūrėjo pro langą. Ten, kreivais skersgatviais, pro
mažučius Maskvos sodus, nudardėjo herbinė karieta. Juodame jos lake
atsimušė miesto damos, kavalergardas su variniu šalmu, balti papurę
debesėliai. Dundėdami pasagomis, arkliai nutempė gatvės grindiniu karietą
pro pat Ipolitą Matvejevičių. Jis liūdnai nuo jos nusigręžė.
Prie karietos buvo prikabintos MKU raidės. Šis herbas reiškė, jog karieta
išvežiojamos šiukšlės, ir lentinėse jos sienose niekas neatsispindėjo.
Ant pasostės sėdėjo šaunus senis su žila papurusia barzda. Jeigu Ipolitas
Matvejevičius būtų žinojęs, kad vežikas yra ne kas kitas, o grafas
Aleksejus Bulanovas, garsusis atsiskyrėlis husaras, tai, be abejo, būtų
šūktelėjęs seniukui ir pasikalbėjęs su juo apie puikius prieškarinius laikus.
Grafas Aleksejus Bulanovas buvo smarkiai susirūpinęs. Šniodamas
arkliams botagu, jis liūdnai mąstė apie biurokratizmą, graužiantį
asenizacijos poskyrį. Dėl biurokratų kaltės grafas jau visas pusmetis
negauna specprijuostės, jam priklausančios pagal generalinę sutartį.
— Klausykit, — staiga tarė didysis kombinatorius, — kaip jus vadino
vaikystėje?
— O kam jums reikia?
— Šiaip sau! Aš nežinau, kaip jus vadinti. Vorobjaninovu vadinti
nusibodo, o Ipolitu Matvejevičium — per grasu. Na, kaip vadinti? Ipa?
— Kisa, — atsakė Ipolitas Matvejevičius nusišypsojęs.
— Kongenialu! Štai kas, Kisa, pažiūrėkit, kas ten man ant nugaros. Skauda
tarp menčių.
Ostapas nutempė per galvą kaubojiškus marškinius. Prieš Kisą
Vorobjaninovą pasirodė plati užkampio Antinojo nugara, labai gražios
formos nugara, tik truputį nešvari.
— Oho! — tarė Ipolitas Matvejevičius, — kažkoks paraudimas.
Didžiojo kombinatoriaus nugaroje raudonavo ir mėlynavo keistos formos
dėmės.

— Garbės žodis, skaitmuo „aštuoni“, — sušuko Vorobjaninovas. — Pirmą
kartą matau tokią mėlynę.
— O kito skaitmens nėra? — ramiai paklausė Ostapas.
— Tartum raidė „R“.
— Daugiau klausimų nėra. Viskas aišku. Prakeiktas plunksnakotis! Matot,
Kisa, kaip aš kenčiu, kokie pavojai gresia man dėl jūsų kėdžių. Šituos
skaitmenis man įspaudė didelis savigriuvis plunksnakotis su
aštuoniasdešimt šešto numerio plunksna. Turiu jums pasakyti, kad
prakeiktas plunksnakotis nukrito man ant nugaros tuomet, kai įkišau ranką
į redaktoriaus kėdės sėdynę. O jūs nieko kaip reikiant nesugebat. Ar ne aš
nukentėjau dėl Iznurenkovo kėdės? Nekalbu jau apie aukcioną. Rado laiką
suktis apie mergas! Jūsų amžiuje merginėti stačiai žalinga! Saugokit
sveikatą!.. Aš — kas kita. Aš ištempiau našlės kėdę. Aš — dvi Ščiukino
kėdes. Su Iznurenkovo kėde, galima sakyti, susidorojau vienas. Į redakciją
ir pas Liapį taip pat aš ėjau. Tik vieną vienintelę kėdę jūs atgavot, bet ir tą
su mūsų švento priešo arkivyskupo pagalba!
Tyliai žingsniuodamas basomis kojomis po kambarį, techninis direktorius
vedė į protą klusnųjį Kisą.
Kėdė, dingusi Spalio geležinkelio stoties prekių kieme, tebebuvo tamsi
dėmė skaisčiame koncesijos darbų plane, Keturios Kolumbo teatro kėdės
buvo tikras grobis. Bet teatras tiražiniu „Skriabino“ laivu buvo išplaukęs
gastrolių į Pavolgį ir tą dieną vaidino paskutinį sezono spektaklį —
„Vedybų“ premjerą. Reikėjo nuspręsti: pasilikti Maskvoje ir ieškoti
dingusios Kalančos aikštėje kėdės ar važiuoti su trupe į gastrolių kelionę.
Ostapas buvo linkęs išvažiuoti.
— O gal persiskirsim? — paklausė Ostapas. — Aš važiuosiu su teatru, o
jūs pasilikit ir bandykit susekti dingusią prekių kieme kėdę.
Bet Kisa taip bailiai mirksėjo žilomis blakstienomis, jog Ostapas nebaigė
pasiūlymo.
— Iš dviejų kiškių, — tarė jis, — pasirinksim tą, katras riebesnis.
Važiuojam kartu. Bet išlaidos bus didelės. Reikės pinigų. Aš beturiu tik
šešiasdešimt rublių. O kiek jūs turit? Ak, aš užmiršau! Jūsų amžiaus
žmogui merginų meilė taip brangiai kaštuoja!.. Nutarta: šiandien einam į
„Vedybų“ premjerą. Neužmirškit apsivilkti fraku. Jeigu kėdės dar vietoje
ir jų nepardavė už skolas „Socialiniam draudimui“, — rytoj mes
išvažiuojam. Atsiminkit, Vorobjaninovai: artinasi paskutinis komedijos
„Mano uošvės brangenybės“ veiksmas. Artinasi finita la komedia,
Vorobjaninovai! Nedūsaukit, mano senas drauge! Į rampos šviesą! O mano
jaunyste! O, užkulisio kvapai! Kiek atsiminimų! Kiek intrigų! Kiek talento
savo laikais parodžiau vaidindamas Hamletą! Vienu žodžiu, posėdis
tęsiamas!
Taupumo sumetimais į teatrą koncesininkai ėjo pėsti. Buvo dar visai
šviesu, bet žibintai jau žėrėjo citrinos šviesa. Visų akyse žuvo pavasaris.
Dulkės varė jį iš aikščių, karštas vėjelis vijo į siaurus skersgatvius. Ten dar
senutės glamonėjo šį gražuolį ir gėrė su juo arbatą kiemeliuose, prie
apvalių staliukų. Bet pavasario gyvenimas buvo baigtas: viešai jis jau
nebesirodė. O jis taip norėjo nueiti prie Puškino paminklo, kur jau
vaikštinėjo jaunuoliai su margomis kepurėmis, siauromis kelnėmis, „šuns
džiaugsmo“ kaklaryšiais ir batukais „dži-mi“...

Merginos, apsibarsčiusios violetine pudra, slankiojo tarp MSPO(Maskvos
vartotojų kooperatyvų taryba (Moskovskij sovet potrebitelskich obščestv))
šventovės ir „Komunaro“ kooperatyvo (tarp buv. Filipovo ir buv.
Jelisejevo). Merginos garsiai plūdosi. Tuo metu praeiviai sulėtino
žingsnius, bet ne vien dėl to, kad Tverės bulvarą užtvindė minios. Maskvos
arkliai buvo ne geresni už stargorodiškius: jie taip pat tyčia beldė
kanopomis į grindinio trinkeles. Dviratininkai tyliai lėkė iš „Jaunųjų
pionierių“ stadiono, baigę pirmąsias tarpmiestines rungtynes. Ledų
pardavėjas stūmė pavasariškai bildančią žalią dėžę, bailiai šnairuodamas į
milicininką, bet milicininkas, prikaustytas semaforo, tvarkančio gatvės
eismą, buvo nepavojingas.
Per visą šią grūstį slinko ir abu mūsų draugai. Visur jų tykojo pagundos.
Čia pat gatvėje, mažyčiuose židiniuose, kepė Karos, Kaukazo ir filė
šašlikai. Karšti ir aitrūs dūmai kilo į giedrą dangų. Iš alinių, restoranėlių ir
„Didžiojo nebylio“ kino sklido styginės muzikos garsai. Prie tramvajaus
stotelės karščiavosi garsiakalbis.
Reikėjo skubėti. Draugai įžengė į gaudų Kolumbo teatro vestibiulį.
Vorobjaninovas šoko prie kasos ir perskaitė vietų kainas.
— Vis dėlto, — tarė jis, — labai brangu. Šešiolikta eilė — trys rubliai.
— Kaip aš nemėgstu, — tarė Ostapas, — šitų miesčionių, provincijos
kvailiukų! Kur lendat? Ar nematot, kad čia kasa?
— Na, o kur? Juk be bilieto neįleis!
— Kisa, jūs banalus. Kiekviename gerai sutvarkytame teatre yra du
langeliai. Į kasos,langelį kreipiasi tik įsimylėję ir turtingi įpėdiniai. Kiti
piliečiai (jų, žinoma, didesnė pusė) kreipiasi tiesiog į administratoriaus
langelį.
Ir iš tikrųjų, prie kasos langelio stovėjo kokie penki kukliai apsirengę
piliečiai. Galbūt turtingi įpėdiniai arba įsimylėję. Užtat prie
administratoriaus langelio buvo sujudimas. Ten stovėjo marga eilė.
Jaunuoliai su paskutinės mados drabužiais, kuriuos provincijos žmogus
gali tik sapnuoti, su pasitikėjimu mosavo pažįstamų režisierių, artistų,
redakcijų, teatro rūbų siuvėjo, rajono milicijos viršininko ir kitų artimų
teatrui žmonių rašteliais. Kiti buvo gavę teatro ir kino kritikų asociacijos,
„Nelaimingųjų motinų ašarų“ dr-jos, „Cirko eksperimentų“ mokyklos
tarybos narių ir kažkokio „Fortinbraso prie Umslopogaso“ raštelius.
Aštuoni žmonės stovėjo su Espero Eklerovičiaus rašteliais.
Ostapas įsibrovė į eilę, išstumdė fortinbrasiečius ir, šaukdamas „man tik
pažymėjimą, matot, aš net kaliošų nenusimoviau“, prasiskverbė prie
langelio ir pažvelgė į vidų.
Administratorius plušo lyg jautis. Šviesus briliantinis prakaitas vilgė jo
riebų veidą. Telefonas nedavė jam ramybės, birgzdamas tarsi tramvajaus
vagonas, einąs per Smolensko turgavietę.
— Greičiau, — sušuko jis Ostapui, — jūsų raštelis!..
— Dvi vietos, — tarė Ostapas tyliai, — partery.
— Kam?
— Man.
— O kas jūs toks, kad aš jums turiu duoti dvi vietas?
— O aš vis dėlto manau, kad jūs mane pažįstat.
— Nepažįstu.

Bet nepažįstamojo žvilgsnis buvo toks tyras ir giedras, kad
administratoriaus ranka pati paskyrė Ostapui dvi vietas vienuoliktoje
eilėje.
— Eina visokie, — tarė administratorius, gūžtelėjęs pečiais, — ką žinai,
kas jie tokie! Gal jis iš Narkomproso? Rodos, aš jį ten mačiau... Kur aš jį
mačiau?
Ir, mechaniškai duodamas kontramarkes laimingiems teatro ir kino
kritikams, nurimęs Jakovas Menelajevičius stengėsi atsiminti, kur matė
šias giedras akis.
Kai visos kontramarkės buvo išdalintos ir fojė sumažino šviesą, Jakovas
Menelajevičius atsiminė: šias giedras akis, šį drąsų, pasitikintį žvilgsnį jis
matė 1922 metais Tagankos kalėjime, kur ir pats sėdėjo dėl vieno mažo
dalykėlio.
Vienuoliktoje eilėje, kur sėdėjo koncesininkai, prapliupo juokas. Ostapui
patiko muzikinė įžanga, kurią orkestras atliko tuščiais buteliais, Esmarcho
puodukais, pulko saksofonais ir dideliais karo būgnais. Sušvilpė fleita, ir
uždanga, dvelktelėjusi vėsumu, pakilo.
Baisiai nustebo Vorobjaninovas, pratęs prie klasikinės „Vedybų“
interpretacijos, kad scenoje nebuvo Podkoliosino. Greit peržvelgęs sceną,
Ipolitas Matvejevičius pamatė kabančius palubyje faneros stačiakampius,
nudažytus pagrindinėmis spektro spalvomis. Nebuvo nei durų, nei melsvų
langų. Po spalvotais stačiakampiais šoko damos, užsidėjusios dideles
juodo kartono skrybėles. Butelių vaitojimas iškvietė į sceną Podkoliosiną,
kuris įjojo apsižergęs Stepaną. Podkoliosinas buvo apsivilkęs kamerherio
munduru. Išvaikęs damas žodžiais, kurių pjesėje nebuvo, Podkoliosinas
sušuko:
— Ste-pa-a-nai!
Tai sušukęs, jis stryktelėjo į šoną ir sustingo sunkiai įmanoma poza.
Esmarcho puodukai sutarškėjo.
— Ste-pa-anai! — pakartojo Podkoliosinas vėl pašokdamas. Bet kadangi
Stepanas stovėjo čia pat, įsisiautęs į panteros kailį, ir vis neatsiliepė,
Podkoliosinas tragiškai paklausė:
— Ko gi tu tyli, lyg Tautų sąjunga?
— Matyt, išsigandau Čemberleno, — atsakė Stepanas, kasydamasis kailį.
Buvo numanu, kad Stepanas išstums Podkoliosiną ir pasidarys
svarbiausias pjesės veikėjas.
— Na ką? Siuvėjas siuva fraką?
Šuolis. Smūgis į Esmarcho puodukus. Stepanas atsistojo ant rankų ir taip
stovėdamas atsakė:
— Siuva!
Orkestras pagriežė „Madam Baterflai“ popuri. Visą laiką Stepanas stovėjo
ant rankų. Jo veidas pasidarė raudonas.
— O ką, — paklausė Podkoliosinas, — ar siuvėjas neklausė, kam, girdi,
reikalinga ponui tokia gera gelumbė?
Stepanas, kuris tuo laiku jau sėdėjo tarp orkestrantų apkabinęs dirigentą,
atsakė:
— Ne, neklausė. Juk jis ne anglų parlamento atstovas...
— O gal siuvėjas klausė, ar kartais ponas nenori vesti?
— Siuvėjas klausė, ar kartais ponas nenori mokėti alimentų.

Po to šviesa užgeso, ir žiūrovai pradėjo trypti kojomis. Trepsėjo jie tol, kol
nuo scenos išgirdo Podkoliosino balsą:
— Piliečiai, nesijaudinkit! Šviesą užgesino tyčia, pagal režisūros
reikalavimus. To reikalauja medžiaginis apipavidalinimas.
Žiūrovai nurimo. Šviesa neįsižiebė iki veiksmo galo. Visiškoje tamsumoje
griaudė būgnai. Su deglais žingsniavo būrys kariškių, apsivilkusių
viešbučio šveicorių uniforma. Paskui, matyt, ant kupranugario atjojo
Kočkariovas. Apie tai galima buvo spręsti iš dialogo:
— Fu, kaip tu mane išgąsdinai! O dar ant kupranugario atjojai!
— Ak, tu pamatei, nors buvo tamsu! O aš norėjau tau uždrožti per kuprą.
Pertraukos metu koncesininkai perskaitė skelbimą:
VEDYBOS
N. Gogolio tekstas, M. Seršeliafamovo eilės, J. A n t i o c h i j s k i o
litmontažas, Ch. Ivanovo muzika. Spektaklio autorius — Nik. Sestrinas.
Medžiaginis apipavidalinimas — Simbijevičiaus-Sindijevičiaus. Šviesa —
Platono Plaščiuko. Garsinis apipavidalinimas — Galkino, Paikino,
Malkino, Čalkino ir Zalkindo. Grimas — KRULT dirbtuvės. Perukai —
FOMOS KOCIURO. Baldai — Forfinbraso Baltazaro stalių dirbtuvė prie
Umslopogaso. Akrobatikos instruktorius — Žoržeta Tiraspoiskich.
Hidrauliniam presui vadovauja monteris Mečnikovas.
Afiša surinkta, sulaužyta ir atspausdinta FGU KRULT mokykloje.
— Jums patinka? — bailiai paklausė Ipolitas Matvejevičius.
— O jums?
— Labai įdomu, tik Stepanas kažkoks keistas.
— O man nepatinka, — tarė Ostapas, — ypač jų baldai iš kažkokių
Vogopaso dirbtuvių. Ar nesunaudojo jie mūsų kėdžių kitiems reikalams?
Bet ši baimė buvo be pagrindo. Jau antro veiksmo pradžioje negrai su
cilindrais visas keturias kėdes įnešė į sceną.
Piršlybų scena žiūrovams patiko labiausiai. Tą momentą, kai nutiesta per
visą salę viela į sceną įėjo Agafja Tichonovna, baisusis Ch. Ivanovo
orkestras sukėlė tokį triukšmą, kad vien nuo jo artistė turėjo nukristi
žiūrovams ant galvų. Bet Agafja laikėsi puikiausiai. Ji buvo apsivilkusi
kūno spalvos triko ir užsidėjusi vyrišką katiliuką. Balansuodama žaliu
skėčiu su užrašti: „Aš noriu Podkoliosino“, ji ramiai ėjo viela, ir iš apačios
žiūrovai matė jos purvinus padus. Nuo vielos ji nušoko tiesiai ant kėdės.
Tuo tarpu visi negrai, Podkoliosinas, Kočkariovas su balerinų sijonėliais ir
piršlė traukinio palydovo drabužiais padarė salto. Paskui penketą minučių
visi ilsėjosi, ir todėl šviesa vėl buvo užgesinta.
Jaunikiai atrodė labai juokingi, ypač Kiaušinienė. Vietoje jo į sceną įnešė
didelę keptuvę su kiaušiniene. Prie jūrininko buvo pririštas stiebas su bure.
Veltui pirklys Starikovas kaukė, kad jį smaugia patentas ir kiti mokesčiai.
Jis nepatiko Agafjai Tichonovnai. Ji ištekėjo už Stepano. Abu pradėjo ryti
kiaušinienę, kurią jiems patiekė tarnu pasivertęs Podkoliosinas.
Kočkariovas su Fiokla padainavo kupletą apie Čemberleną ir apie
alimentus, kuriuos britų ministras gauna iš Vokietijos. Esmarcho puodukai

sugriežė maršą, ir uždanga, dvelktelėjusi vėsa, nusileido.
— Aš patenkintas spektakliu, — tarė Ostapas, — kėdės tebėra sveikos. Bet
mums nėra ko gaišti: jeigu Agafja Tichonovna kasdien taip šokinės ant
kėdžių, jos neilgai išlaikys.
Jauni vyrukai su madingais švarkais, grūsdamiesi ir juokdamiesi, kalbėjosi
apie garsinį ir medžiaginį apipavidalinimą.
— Na, — tarė Ostapas, — jums, Kisočka, laikas čiūčia liūlia! Rytoj iš ryto
reikės stoti į eilę prie bilietų. Teatras septintą valandą vakare greituoju
važiuoja į Nižnį. Taigi paimsime porą kietų vietų iki Nižnio, Kursko
geležinkeliu. Nedidelė bėda — pasėdėsim. Tik vieną naktį.
Kitą dieną visas Kolumbo teatras jau sėdėjo Kursko stoties bufete.
Simbijevičius-Sindijevičius, pasirūpinęs, kad medžiaginis
apipavidalinimas važiuotų tuo pačiu traukiniu, užkandžiavo prie staliuko.
Sušlapinęs alumi ūsus, jis nerimaudamas paklausė monterį:
— O ar hidraulinis presas nesulūš kelionėje?
— Vargas su tuo presu, — atsakė Mečnikovas, — reikalingas jis mums tik
penkioms minutėms, o vežioti teks visą vasarą.
— O tau su „laiko prožektoriumi“ pjesėj „Ideologijos milteliai“ buvo
lengviau?
— Žinoma, lengviau. Prožektorius, nors ir didesnis buvo, bet ne toks
trapus.
Prie gretimo staliuko sėdėjo Agafja Tichonovna, jaunutė mergina tvirtomis
ir blizgančiomis kaip kėgliai kojomis. Apie ją tūpčiojo garsinis
apipavidalinimas — Galkinas, Paikinas, Malkinas, Čalkinas ir Zalkindas.
— Jūs vakar griežėte ne į taktą, — skundėsi Agafja Tichonovna, — aš ir
nukristi galėjau.
Garsinis apipavidalinimas pradėjo teisintis:
— Ką padarysi! Du puodukai sprogo!
— Argi dabar gausi užsieninį Esmarcho puoduką?! — šaukė Galkinas.
— Užeikit į Gosmedtorgą. Ne tik Esmarcho puoduko, bet ir termometro
ten negausi! — pritarė Paikinas.
— O jūs ir termometrais grojat? — nusigando mergina.
— Termometrais mes negrojam, — pastebėjo Zalkindas, — bet dėl tų
prakeiktų puodukų tiesiog susergi — tenka matuoti temperatūrą.
Spektaklio autorius ir vyriausiasis režisierius Nik. Sestrinas vaikštinėjo su
žmona perone. Podkoliosinas su Kočkariovu išmaukė po trejetą taurelių ir
vienas per kitą flirtavo su Zoržeta Tiraspolskich.
Koncesininkai, atvykę porą valandų prieš traukinio atėjimą, suko jau
penktą ratą apie skverą priešais stotį.
Ipolitui Matvejevičiui svaigo galva. Prasidėjo lemiamas kėdžių medžioklės
momentas. Ilgi šešėliai tįsojo viršum įkaitusio grindinio. Prie
suprakaitavusių veidų lipo dulkės. Bildėjo vežimai. Dvokė benzinas. Iš
samdomų mašinų lipo keleiviai. Jų pasitikti išbėgdavo koks nors Jermakas
Timofejevičius, griebdavo lagaminus, ir apskriti jo ženklai blizgėjo
saulėje. Tolimųjų kelionių mūza čiupo žmonėms už gerklės.
— Na, važiuosim ir mes, — tarė Ostapas.
Ipolitas Matvejevičius klusniai patraukė į stotį. Čia jis akis į akį susidūrė
su grabdirbiu Bezenčiuku.
— Bezenčiukas! — riktelėjo jis nepaprastai nustebęs. — Kaip tu čia

atsiradai?
Bezenčiukas nusiėmė kepurę, apstulbęs iš džiaugsmo.
— Ponas Vorobjaninovas! — sušuko jis. — Garbė brangiam svečiui!
— Na, kaip sekasi?
— Blogai... — atsakė grabdirbys.
— O kodėl?
— Kliento ieškau! Nėra kliento.
— „Nimfa“ konkuruoja?
— Kur jai! Argi ji mane nukonkuruos? Mažai miršta. Po jūsų uošvės tik
vienas „Pjeras ir Konstantinas“ pakratė kojas.
— Ką tu sakai? Ar mirė?
— Pakratė kojas, Ipolitai Matvejevičiau. Eidamas tarnybos pareigas
pakratė kojas. Skuto mūsų vaistininką Leopoldą ir pakratė kojas. Žmonės
kalbėjo — viduriai trūko, o aš taip manau: jis nuo to vaistininko
prisitraukė visokių vaistų kvapo ir nebeišlaikė.
— Ai, ai, ai! — murmėjo Ipolitas Matvejevičius, — ai, ai, ai! Na, ką gi...
vadinas, tu jį ir palaidojai?
— Aš ir palaidojau! Kas gi kitas?.. Argi „Nimfa“, kad ją kur, parduos gerą
grabą?
— Vadinas, nugalėjai?
— Nugalėjau. Tik mušė mane paskum. Vos širdies neišmušė. Milicija
išgelbėjo. Dvi dienas gulėjau, spiritu gydžiausi.
— Trynei kūną?
— Mums nėra reikalo trintis!
— O koks vėjas atpūtė tave čionai? — Prekes atvežiau.
— Kokias prekes?
— Savo prekes. Pažįstamas palydovas padėjo veltui atvežti pašto vagone.
Kaip geram pažįstamam.
Ipolitas Matvejevičius tik dabar pamatė, kad netoli Bezenčiuko stovi
rietuvė grabų. Vieni buvo su spurgais, kiti be. Vieną Ipolitas Matvejevičius
tuoj pažino. Tai buvo apdulkėjęs ąžuolinis grabas iš Bezenčiuko vitrinos.
— Aštuoni, — tarė patenkintas Bezenčiukas, — visi kaip vienas. Kaip
agurkėliai.
— O kam čia tavo prekė reikalinga? Čia savų grabdirbių pakanka.
— O grybas?
— Koks grybas?
— Epidemija. Man Prusis sakė, kad Maskvoje taip siaučia grybas, jog
nespėja grabų dirbti. Sako, ir medžiagos pritrūko. Tai aš ir nutariau
pataisyti reikalus.
Ostapas, smalsiai klausęsis šio pasikalbėjimo, tarė:
— Klausyk, tėvai! Tai Paryžiuje gripas siaučia.
— Paryžiuje?
Žinoma, važiuok į Paryžių. Ten uždirbsi! Tiesa, bus kai kurių sunkumų
gauti vizą, bet tu, tėvai, nenusimink. Jeigu Brianas tave pamils, tai gyvensi
neblogai: pasidarysi Paryžiaus municipaliteto leibgrabdirbys. O čia ir savų
grabdirbių užtenka.
Bezenčiukas nejaukiai apsidairė. Iš tikrųjų, priešingai Prusio tvirtinimams,
aikštėje jis nepamatė nė vieno lavono, žmonės tvirtai laikėsi ant kojų ir kai
kurie net juokėsi.

Traukinys jau seniai išvežė ir koncesininkus, ir Kolumbo teatrą, ir kitus
keleivius, o Bezenčiukas vis tebestovėjo apkvaitęs prie savo grabų.
Užslinkusioje tamsoje jo akys švitėjo geltona neužgesinama ugnimi.
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Volgos valstybinės upeivystės debarkaderių kairėje pusėje, po užrašu
„Risk už žiedų, saugok pinučius, neliesk sienos“, stovėjo didysis
kombinatorius su savo draugu ir artimiausiu padėjėju — Kisa
Vorobjaninovu.
Viršum prieplaukų plevėsavo vėliavos. Dūmai, garbiniuoti lyg žiediniai
kopūstai, veržėsi iš garlaivių kaminų. Prie debarkaderio Nr. 2 buvo
kraunamas laivas „Antonas Rubinšteinas". Krovėjai geležiniais kabliais
tempė medvilnės ryšulius, kiek toliau keturkampiu buvo išrikiuoti ketiniai
puodai, gulėjo mirkytų odų krūvos, vielų ritiniai, lakštinio stiklo dėžės,
kamuoliai špagato pėdams rišti, girnos, dviejų spalvų žemės ūkio mašinos,
medinės šakės, pašukiniu apsiūtos pintinės su trešnėmis, silkių statinaitės.
„Skriabino“ nebuvo. Dėl to Ipolitas Matvejevičius labai susirūpino.
— Ko jūs jaudinatės? — paklausė Ostapas. — Įsivaizduokit, kad
„Skriabinas“ jau čia. Bet kaip jūs į jį pakliūsit? Jeigu mes ir turėtume
pinigų bilietams, ir tuomet nieko nėpeštume. Šitas garlaivis keleivių
nepriima.
Ostapas dar traukiny spėjo pasikalbėti su hidropreso vedėju, monteriu
Mečnikovu, ir viską sužinojo. Garlaivis „Skriabinas“, išnuomotas
Narkomfino, turėjo plaukti nuo Nižnio ligi Caricyno, sustoti kiekvienoje
prieplaukoje ir platinti valstybinės paskolos obligacijas. Tuo tikslu iš
Maskvos išvažiavo visa įstaiga: tiražo komisija, raštinė, dūdų orkestras,
kino operatorius, centrinių laikraščių korespondentai ir Kolumbo teatras.
Teatrui kelionėj buvo duotas uždavinys savo spektakliais populiarinti
valstybinės paskolos idėją. Iki Stalingrado teatrą turėjo išlaikyti tiražo
komisija savo lėšomis, o paskui aktoriai ketino savo rizika atlikti didelę
gastrolių kelionę po Kaukazą ir Krymą su „Vedybomis“.
„Skriabinas“ vėlavo. Buvo pažadėta, kad jis atplauks iš užutekio, kur vyko
paskutinieji pasirengimai, tiktai vakare. Visas sudėtingas aparatas,
atvažiavęs iš Maskvos, įsirengė stovyklą netoli prieplaukos.
Švelnios būtybės su lagaminėliais ir portpledais sėdėjo ant vielos ritinių,
saugodamos savo „undervudus“, ir būgštaudamos žvilgčiojo į krovėjus su
kabliais. Ant girnų įsitaisė pilietis su violetine espanjole. Ant kelių jis laikė
pasidėjęs stirtą emaliuotų lentelių. Viršutinėje lentelėje smalsi akis galėjo
perskaityti:
SAVITARPIO ATSISKAITYMO SKYRIUS

Rašomieji su tumbomis ir kitokie, kuklesni stalai buvo suversti vienas ant
kito. Prie užantspauduotos nedegamos spintos vaikščiojo sargybinis.
„Varstoto“ atstovas Persickis žiūrėjo pro Ceiso žiūroną, didinantį aštuonis
kartus, į turgavietės teritoriją.
Sukdamasis prieš srovę, artinosi „Skriabinas“. Jo šonai buvo nukabinėti
faneros skydais su spalvotais didžiulių obligacijų paveikslais. Garlaivis
sukriokė mėgdžiodamas mamutą, o gal ir kokį kitą gyvulį, priešistoriniais
laikais pavadavusį garlaivio sireną.
Finansininkų ir teatralų stovykla sujudo. Miesto šlaitais bėgo tiražo
tarnautojai. Dulkių debesyje ritosi prie garlaivio storulis Platonas
Plaščiukas. Galkinas, Paikinąs, Malkinas, Čalkinas ir Zalkindas išbėgo iš
„Kelto“ smuklės. Prie nedegamos spintos jau darbavosi nešikai.
Akrobatikos instruktorė Zoržeta Tiraspolskich gimnastės žingsniais
nubėgo tilteliu į garlaivį. Simbijevičius-Sindijevičius, rūpindamasis
medžiaginiu apipavidalinimu, tiesė rankas čia į Kremliaus bokštus, čia į
kapitono, stovinčio ant tiltelio, pusę. Kino operatorius nešė savo aparatą,
iškėlęs aukštai viršum galvų, ir dar nesustojęs pareikalavo savo
laboratorijai keturių vietų kajutės.
To sąmyšio metu Ipolitas Matvejevičius pralindo prie kėdžių ir
nebesivaidydamas jau ėmė tempti vieną kėdę į nuošalią vietą.
— Padėk kėdę! — sustaugė Benderis. — Ar jūs iš proto išsikraustėte?
Paimsim vieną kėdę, o kitos amžinai dings iš mūsų nagų. Geriau
pagalvotumėt, kaip pakliūti į laivą.
Debarkaderiu nužygiavo muzikantai, apsijuosę varinėmis dūdomis. Jie su
panieka žiūrėjo į saksofonus, fleksatonus, alaus butelius ir į Esmarcho
puodukus, kuriais buvo apsirūpinęs garsinis apipavidalinimas.
Tiražo ratus atvežė „Fordo“ furgonu. Tai buvo sudėtinga konstrukcija,
padaryta iš šešių besisukančių cilindrų, žibančių variu ir stiklu. Daug laiko
buvo sugaišta, kol ji buvo pastatyta apatiniame denyje.
Bildesys ir plūdimasis truko iki vėlyvo vakaro.
Tiražo salėje buvo ruošiama estrada, kabinami ant sienų plakatai ir šūkiai,
statomi mediniai suolai lankytojams, jungiami su tiražo mašina elektros
laidai. Laivugalyje buvo sudėti rašomieji stalai; mašinininkių kajutėje
skambėjo juokas, tarškėjo rašomosios mašinėlės. Išblyškęs žmogus su
violetine espanjole vaikščiojo po garlaivį ir kabinėjo ant atitinkamų durų
emaliuotas lenteles:
SAVITARPIO ATSISKAITYMO SKYRIUS
PERSONALINIS SKYRIUS
BENDRA RAŠTINĖ
MAŠINŲ SKYRIUS
Prie didesnių iškabų žmogus su espanjole kabino ir mažesnes:
BE REIKALO NEVAIKŠČIOTI
KLIENTAI NEPRIIMAMI
PAŠALINIAMS ĮEITI DRAUDŽIAMA
INFORMACIJA TEIKIAMA REGISTRATŪROJE
Pirmos klasės salone buvo įrengta piniginių ženklų ir bonų paroda. Tuo
nepaprastai pasipiktino Galkinas, PaikinAs, Malkinas, Čalkinas ir
Zalkindas.
— O kur mes pietausim? — jaudinosi jie. — O jeigu užeis lietus?

— Oi, — tarė Nik. Sestrinas savo padėjėjui, — negaliu!.. Kaip manai,
Serioža, gal galėtume išsiversti be garsinio apipavidalinimo?
— Ką jūs, Nikolajau Konstantinovičiau! Artistai prie ritmo pripratę.
Vėl kilo klegesys. Penketukas suuodė, kad visas keturias kėdes spektaklio
autorius nusigabeno į savo kajutę.
— Taip, taip, — su ironija kalbėjo penketukas, — mes turėsim repetuoti
sėdėdami lovose, o keturiose kėdėse sėdės Nikolajus Konstantinoyičius su
žmona Gusta, neturinčia nieko bendro su mūsų kolektyvu. O gal ir mes
norėtume kelionėn pasiimti žmonas!
Nuo kranto į tiražo garlaivį piktai žiūrėjo didysis kombinatorius.
Naujas šauksmų pliūpsnis pasiekė koncesininkų ausis.
— Kodėl jūs man anksčiau nepasakėt?! — šaukė komisijos narys.
— O iš kur aš galėjau žinoti, kad jis susirgs?
— Čia velniaižin kas! Važiuokit į rabį ir reikalaukit, kad mums skubiai
komandiruotų dailininką.
— Kur aš važiuosiu? Jau šešta valanda, ir rabis seniai uždarytas. Be to, už
pusvalandžio išplaukia garlaivis.
— Tuomet patys piešite. Jei ėmėtės atsakomybės už garlaivio puošimą —
kombinuokit, kaip norit.
Ostapas jau bėgo tilteliu, stumdydamas alkūnėmis nešikus, paneles ir šiaip
žioplius. Prie įėjimo jį sulaikė:
— Leidimą!
— Draugas! — sušuko Benderis. — Tamsta! Tamsta! Storuli! Kur čia
reikalingas dailininkas?
Po penkių minučių didysis kombinatorius sėdėjo baltoje storulio kajutėje.
Tai buvo plaukiojančios tiražo komisijos ūkvedys, ir Ostapas su juo tarėsi
dėl darbo sąlygų.
— Vadinas, draugas, — kalbėjo storulis, — mes iš jūsų štai ko
reikalausimi turit užbaigti piešti meninius plakatus, užrašus ir transparantą.
Mūsų dailininkas jį pradėjo, bet susirgo. Mes jį palikom čia, ligoninėje.
Na, žinoma, ir bendra meninės dalies priežiūra. Ar galit apsiimti? Tiesa,
įspėju — darbo daug.
— Taip, aš galiu tai padaryti. Man teko dirbti panašų darbą.
— Ir jūs galit tuojau su mumis važiuoti?
— Tai bus sunkoka, bet aš pasistengsiu.
Didelis ir sunkus akmuo nusirito ūkvedžiui nuo pečių. Nudžiugęs lyg
vaikas, storulis žiūrėjo į naują dailininką spindinčiomis akimis.
— Jūsų sąlygos? — paklausė akiplėšiškai Ostapas. — Žinokit, aš ne
laidotuvių biuras.
— Darbas vienetinis. Rabio kainomis.
Ostapas bandė suraukti nosį, bet tai padaryti buvo labai sunku. — Be to,
dar nemokamas maistas, — skubėjo pritarti storulis, — ir atskira kajutė.
— Na, gerai, — atsiduso Ostapas, — sutinku. Bet aš dar Turiu berniuką,
asistentą.
— Dėl berniuko nežinau. Tokiam nepaskirta kreditų. Savo sąskaita —
prašom. Gali gyventi jūsų kajutėje.
— Gerai. Mano berniukas vikrus. Įpratęs spartietiškai gyventi.
Ostapas gavo leidimą sau ir vikriam berniukui, įsidėjo į kišenę kajutės
raktą ir išėjo ant denio. Čiupinėdamas raktą, jis jautėsi laimingas. Tai buvo

pirmą kartą jo audringame gyvenime. Raktą ir butą turėjo. Tik pinigų
neturėjo. Bet jie buvo čia pat, greta, kėdėse. Didysis kombinatorius,
susikišęs rankas į kišenes, vaikščiojo denio pakraščiu, nepastebėdamas
likusio ant kranto Vorobjaninovo.
Ipolitas Matvejevičius iš pradžių darė ženklus tylėdamas, o paskui
įsidrąsinęs pradėjo net cypti. Tačiau! Benderis buvo kurčias. Nusigręžęs
nuo koncesijos pirmininko, jis atidžiai stebėjo, kaip į triumą leidžiamas
hidraulinis presas.
Garlaivis ruošėsi išplaukti. Agafja Tichonovna, paprasčiau Mura,
bilsnodama kojytėmis bėgiojo iš savo kajutės į laivugalį, žiūrėjo į vandenį,
garsiai dalijosi savo įspūdžiais su virtuozu balalaikininku ir tuo trikdė
garbingų tiražo veikėjų eiles.
Sirena sustaugė antrą kartą. Nuo to baisaus garso susigūžė į krūvą debesys.
Saulė paraudo ir nukrito už akiračio. Aukštai mieste sužibo lempos ir
žibintai. Turgavietėje, Počiajevo dauboje, rėkavo užkimę gramofonai,
siūlydamiesi paskutiniams pirkėjams. Apkvaišęs ir pasilikęs vienas,
Ipolitas Matvejevičius kažką rėkė, bet jo niekas negirdėjo. Suktuvo
girgždesys slopino visus garsus.
Ostapas Benderis mėgo efektus. Tik prieš trečią signalą, kai Ipolitas
Matvejevičius jau neabejojo, kad paliktas likimo valiai, Ostapas jį pamatė:
— Tai ko jūs stovit lyg stulpas? Aš maniau, kad jūs: jau seniai garlaivyje!
Tuojau nuims tiltelį! Bėkit greičiau! Praleiskit šitą pilietį! Štai leidimas.
Ipolitas Matvejevičius beveik verkdamas įbėgo į garlaivį.
— Tai jūsų berniukas? — su įtarimu paklausė ūkvedys.
— Taip, berniukas, — tarė Ostapas, — argi jis ne gražus? Kas pasakys,
kad čia mergaitė, tegu pirmas meta į mane akmenį!
Storulis paniuręs nuėjo.
— Na, Kisa, — tarė Ostapas, — rytoj reikės griebtis darbo. Tikiuosi, jūs
sugebėsit atskiesti dažus. Ir štai kas: aš dailininkas, baigiau
VCHUTEMAS(Aukštoji teatrinio meistriškumo meno mokykla (Vysšeje
chudožestvennoje učilišče teatralnogo masterstva)), o jūs — mano
pagalbininkas. Jeigu manot, kad tai netiesa, bėkit greičiau atgal į krantą.
Tamsiai žalios putos pakilo iš po paskuigalio. Garlaivis sudrebėjo,
supliauškėjo sugaudė vario lėkštės, fleitos, kometai, trombonai, bosai
užgriežė nuostabų maršą, ir miestas sukdamasis ir balansuodamas
persikėlė į kairįjį krantą. Tebedrebėdamas garlaivis išplaukė į upės vidurį
ir greitai nėrė į tamsą. Užnugary siūbavo žvaigždės, lempos ir
įvairiaspalviai uosto ženklai. Po minutės garlaivis buvo jau taip toli jog
miesto žiburiai atrodė kaip sustingęs vietoje fejerverkas.
Dar tebesigirdėjo dirbančių „undervudų“ bildesys, o Volga ir gamta darė
savo. Visus „Skriabino“ keleivius apėmė palaima. Tiražo komisijos nariai
tingiai sriūbčiojo arbatą. Pirmame vietkomo posėdyje, vykstančiame
garlaivio prieky, viešpatavo santarvė. Taip triukšmingai alsavo šiltas
vakaras, taip švelniai teliūškavo į bortus vandenėlis, taip greit lėkė pro
garlaivio šonus tamsūs krantų kontūrai, kad vietkomo pirmininkas, visiškai
teigiamas žmogus, bežiojąs burną pasakyti kalbą apie darbo sąlygas
neįprastomis aplinkybėmis, netikėtai visiems ir pats sau uždainavo:
Laivas Volga tyliai plaukė, Volga, motin mūsų tu...
O kiti rūstūs posėdžio dalyviai sumurmėjo priedainį:

Aly-yvos žydė-ės...
Rezoliucija dėl vietkomo pirmininko pranešimo taip ir nebuvo parašyta.
Aidėjo pianino garsai. Muzikos vedėjo Ch. Ivanovo instrumentas traukė
lyriškiausias gaidas. Virtuozas balalaikininkas sukosi apie Muročką ir,
nerasdamas žodžių išreikšti meilei, murmėjo romanso žodžius:
— Tu neišeik! Aistringos tavo lūpos tartum ugnis dar degina mane. Dar
kalnus lengvos rūko skraistės supa, dangus dar puošias aukso aušrine...
Simbijevičius-Sindijevičius, įsikibęs turėklų, stebėjo dangaus bedugnę.
Palyginus su ja, medžiaginis „Vedybų“ apipavidalinimas atrodė baisi
kiaulystė. Pasišlykštėdamas jis pažvelgė į savo rankas, kurios taip
įnirtingai darbavosi apipavidalinant klasikinę komediją.
Didžiausio nuobodžio akimirką įsitaisę laivugalyje Galkinas, Paikinas,
Malkinas, Calkinas ir Zalkindas sudrožė į savuosius vaistinės bei alinės
reikmenis. Jie repetavo. Miražas kaipmat išsisklaidė. Agafja Tichonovna
nusižiovavo ir, nekreipdama dėmesio į dūsaujantį virtuozą, nuėjo gulti.
Vietkomiečių širdyse vėl suskambo generalinė sutartis, ir jie ėmėsi
rezoliucijos. Simbijevičius-Sindijevičius gerokai pamąstęs nusprendė, kad
„Vedybų“ apipavidalinimas nėra jau toks blogas. Susierzinęs balsas iš
tamsos šaukė Zoržetą Tiraspolskich pas režisierių į pasitarimą. Kaimuose
lojo šunys. Pasidarė vėsu.
Pirmos klasės kajutėje Ostapas, gulėdamas odinėje sofoje ir svajingai
žiūrėdamas į kamštinę gelbėjimosi juostą, aptrauktą žaliu kiltu, klausinėjo
Ipolitą Matvejevičių:
— Jūs mokat piešti? Labai gaila. Aš, deja, taip pat nemoku.
Pamąstęs jis kalbėjo toliau:
— O raides piešti mokat? Taip pat nemokat? Visai blogai! Juk mes čia
dailininkai! Na, dvi dienas galėsim apgaudinėti, o paskui išdrėbs iš
garlaivio. Per tas dvi dienas turim suspėti padaryti viską, kas reikalinga.
Padėtis truputį komplikuota. Aš sužinojau, kad kėdei režisieriaus kajutėje.
Bet ir tai pagaliau nebaisu. Svarbu, kad mes garlaivyje. Kol mūsų
neišmetė, visos kėdės turi būti apžiūrėtos. Šiandien jau vėlu. Režisierius
miega savo kajutėje.

32. NELABŲJŲ PORELĖ

Žmonės dar miegojo, bet upė gyveno kaip ir dieną. Plaukė sieliai —
didžiuliai rąstų laukai su pastatytais ant jų nameliais. Mažas piktas
buksyras, ant kurio rato gaubtuvo puslankiu buvo užrašyta „Audrų
valdovas“, tempė tris naftos baržas, surištas eilėn. Iš žemupio prapuškeno
greitas pašto garlaiviukas „Raudonoji Latvija“. „Skriabinas“ aplenkė
žemsemių karavaną ir, išmatavęs gylį dryžuota kartimi, ėmė suktis
puslankiu prieš tėkmę.
Garlaivy ėmė busti keleiviai. „Barmino“ prieplaukoje išlėkė svarelis su
špagatu. Už šios virvės prieplaukos darbininkai prisitraukė storą lyną.
Sraigtai ėmė suktis atgal. Pusę upės užliejo baltos putos. „Skriabinas“

sudrebėjo nuo sraigto smūgių ir visu šonu prisišliejo prie debarkaderio.
Buvo dar anksti. Todėl tiražą komisija nutarė pradėti dešimtą valandą.
Tarnybos laikas „Skriabine“, kaip ir sausumoje, prasidėjo lygiai devintą.
Niekas nepakeitė savo įpročių. Tie, kurie vėlavosi į tarnybą sausumoje,
vėlavosi ir čia, nors miegojo pačioje Įstaigoje. Prie naujos tvarkos
keliaujantys Narkomfino etatai priprato gana greitai. Kurjeriai šlavė
kajutes abejingai, kaip ir Maskvoje raštines. Valytojos nešiojo arbatą,
bėgiojo su rašteliais iš registratūros į personalinį skyrių, visai
nesistebėdamos, kad kabinetas buvo garlaivio gale, o registratūra pačiame
priekyje. „Savitarpio atsiskaitymo“ kajutėje švelniai lyg kastanjetės
tarškėjo skaitytuvai ir girgždėjo aritmometras. Prie kapitono būdelės
kažkas kažką plūdo.
Didysis kombinatorius, svilindamas basas kojas į denio grindis, vaikščiojo
aplink ilgą siaurą raudono kartūno juostą, piešdamas joje šūkį, kurio tekstą
nuolat tikrino iš popierėlio:
„Visi į tiražą! Kiekvienas darbininkas privalo turėti kišenėje valstybinės
paskolos obligaciją“.
Didysis kombinatorius nepaprastai stengėsi, bet vis dėlto buvo žymu, kad
gabumų jam stinga. Užrašas nušliaužė žemyn, ir medžiagos atraiža rodėsi
jau galutinai sugadinta. Tada Ostapas, berniuko Kisos padedamas, apvertė
juostą į kitą pusę ir vėl pradėjo piešti. Dabar jis buvo atsargesnis. Prieš
keverzodamas raides, kreiduota virvute nutiesė dvi lygiagretes linijas ir tik
po to, tyliai koneveikdamas nekaltą Vorobjaninovą, pradėjo piešti.
Ipolitas Matvejevičius sąžiningai vykdė berniuko pareigas. Jis iš apačios
nešiojo karštą vandenį, šildė klijus, čiaudėdamas bėrė į kibiriuką dažus ir
pataikaudamas žiūrėjo į akis reikliam dailininkui. Užbaigtą ir išdžiovintą
šūkį koncesininkai nunešė į apačią ir pakabino prie laivo borto.
Storulis, pasamdęs Ostapą, nubėgo į krantą ir iš ten apžiūrėjo naujo
dailininko darbą. Šūkio raidės buvo nevienodo storumo ir truputį
sukrypusios. Tačiau išeities nebuvo — reikėjo ir tuo tenkintis.
Į krantą išlipo dūdų orkestras ir pradėjo pūsti smagius maršus. Muzikos
garsai sušaukė viso Barmino vaikus, o paskui juos atsekė iš sodų ir
suaugusieji. Orkestras griaudė, kol į krantą išlipo tiražo komisijos nariai.
Prasidėjo mitingas. Nuo Korobkovo arbatinės prieangio suskambėjo
pirmieji pranešimo apie tarptautinę padėtį žodžiai.
Kolumbiečiai žiūrėjo iš garlaivio į susirinkimą. Jie matė moterų skareles,
baltuojančias toliau nuo prieangio, nejudančią vyrų minią ir patį oratorių,
kartais mosikuojantį rankomis. Po prakalbos vėl užgriežė muzika.
Orkestrantai atsigręžė ir dūduodami pasuko į garlaivį. Paskum juos griuvo
minia.
Tiražo aparatas metodiškai svaidė skaitmenų kombinacijas. Ratai sukosi,
buvo skelbiami numeriai, barminiečiai žiūrėjo ir klausėsi.
Valandėlei atbėgo Ostapas, įsitikino, kad visi garlaivio gyventojai tiražo
salėje, ir vėl nubėgo ant denio.
— Vorobjaninovai, — pakuždėjo jis, — turiu skubią meninę užduotį.
Atsistokit prie pirmos klasės koridoriaus durų ir saugokit. Jeigu ką
pamatysit ateinantį — pradėkit balsiai dainuoti.
Senis apkvaišo.
— Ką aš dainuosiu?

— Žinoma, kad ne „Dieve, carą saugok“. Ką nors aistringo, pavyzdžiui,
„Obuolėlį“ arba „Širdys mergelių“! Bet įspėju, jei kiek pavėluosit su savo
arija!..
Čia jums ne eksperimentinis teatras! Galvą nusuksiu. Didysis
kombinatorius, šlepsėdamas basais padais, įbėgo į koridorių, išmuštą
vyšninės spalvos paneliais. Valandėlę didelis veidrodis koridoriaus gale
parodė Ostapą. Jis perskaitė prikabintą prie durų lentelę:
NIK. SESTRINAS „Kolumbo“ teatro režisierius
Iš veidrodžio dingo žmogaus atvaizdas. Netrukus jame vėl pasirodė didysis
kombinatorius. Rankoje jis laikė kėdę lenktomis kojomis. Jis nubėgo
koridorium, užlipo į viršų ir, susimerkęs su Ipolitu Matvejevičiumi,
nutempė kėdę į vairininko būdelę. Stiklinėje būdelėje nieko nebuvo.
Paskui Ostapas kėdę nunešė į garlaivio galą ir griežtai pasakė:
— Kėdė čia stovės iki nakties. Aš viską apgalvojau. Čia niekas, be mūsų,
nesimaišo. Uždenkim kėdę plakatais, . o kai sutems — ramiai susipažinsim
su jos turiniu.
Po minutės kėdės, apverstos faneros lakštais ir drobėmis, jau nebebuvo
matyti.
Ipolitą Matvejevičių vėl suėmė aukso karštligė.
— O kodėl mums nenusinešus jos į kajutę? — paklausė jis nekantriai. —
Išardytume ją tuojau pat. Ir jeigu rastume briliantus, — tuojau pat į
krantą...
— O jeigu nerastume? Kas tuomet? Kur ją dėtume? O gal nuneštume atgal
piliečiui Sestrinui ir mandagiai pareikštume: „Atleisk, tamsta, mes jūsų
kėdę pavogėm, bet, deja, nieko joje neradom, taigi, tamsta, gal priimsi
atgal, nors ir sulaužytą...“ Ar galėtum šitaip pasielgti?
Kaip visuomet taip ir dabar didysis kombinatorius buvo teisus. Ipolitas
Matvejevičius atsipeikėjo tik tada, kai nuo denio pasklido uvertiūros
garsai: grojo Esmarcho puodukai ir alaus butelių baterijos.
Tos dienos tiražo operacijos buvo baigtos. Žiūrovai susėdo pakrantės
šlaituose ir visai netikėtai pakėlė ovacijas vaistiniškam negrų ansambliui.
Galkinas, Paikinas, Malkinas, Čalkinas ir Zalkindas išdidžiai dairėsi į
šonus lyg sakydami: „Štai matote!.. O dar sakote, kad plačiosios masės
nesupras. Tikras menas visuomet pasieks žmonių širdis!“
Paskui improvizuotoje scenoje kolumbiečiai suvaidino lengvutį, su šokiais
ir dainomis, vodevilį, kuriame parodė, kaip Vavila išlošė penkiasdešimt
tūkstančių ir kas iš to išėjo. Aktoriai, nusimetę Sestrino konstruktyvizmo
pančius, vaidino linksmai, šoko energingai ir maloniais balsais dainavo.
Pakrantė buvo visai patenkinta.
Paskui koncertavo virtuozas balalaikininkas. Visas krantas nušvito
šypsenomis.
Balalaika sujudo. Ji lakstė už balalaikininko nugaros, ir už nugaros
skambėjo: „Jeigu ponas su grandinėle, tai be laikrodžio jisai...“ Ji lakstė į
orą, skambėdama įvairiausiomis variacijomis.
Po balalaikininko pasirodė Zoržeta Tiraspolskich. Su ja išėjo sarafanais
apsirengusių mergaičių būrys. Koncertas užsibaigė rusų šokiais.
Kol „Skriabinas“ ruošėsi į tolimesnę kelionę, kol kapitonas per vamzdį
kalbėjosi su mašinų skyriumi ir garlaivio pakuros liepsnojo šildydamos
vandenį, dūdų orkestras vėl išlipo į krantą ir visiems džiaugiantis pradėjo

groti šokius. Susidarė vaizdingi, labai judrūs būreliai. Besileidžianti saulė
skleidė švelnią abrikosinę šviesą. Atėjo idealus metas filmuoti. Ir iš tikrųjų
operatorius Polkanas žiovaudamas išėjo iš kajutės. Vorobjaninovas, jau
apsipratęs su berniuko pasiuntinio amplua, atsargiai nešė paskui Polkaną
filmavimo aparatą. Polkanas priėjo prie borto ir įsižiūrėjo į krantą. Ten ant
žolės žmonės šoko kareivišką polką. Vaikinai smarkiai trypė basomis
kojomis, tarsi norėdami perskelti mūsų planetą. Merginos plaukte plaukė.
Kranto terasose ir šlaituose susėdo žiūrovai. Prancūzų kino operatorius iš
„Avangardo“ grupės būtų radęs čia darbo trejetui parų. Bet Polkanas,
nužvelgęs krantą žiurkiškomis akutėmis, tučtuojau nusigręžė, pastriuokom
pribėgo prie komisijos pirmininko, pastatė jį prie baltos sienelės, įbruko į
rankas knygą ir paprašęs nejudėti ilgai ir ritmingai sukiojo aparato
rankenėlę. Paskui susidrovėjusį pirmininką jis nuvedė į laivo galą ir ten jį
nufilmavo saulėlydžio fone.
Baigęs filmuoti, Polkanas išdidžiai nužingsniavo į savo kajutę ir
užsirakino.
Vėl sukaukė sirena, ir vėl paspruko nusigandusi saulė. Atėjo antra naktis.
Garlaivis buvo pasiruošęs išplaukti.
Ostapas su baime mąstė apie kitą rytą. Jam reikėjo iškirpti iš kartono
sėjančio obligacijas sėjėjo figūrą. Šita meninė užduotis didžiajam
kombinatoriui buvo per sunki. Užrašų raides Ostapas dar šiaip taip įveikė,
bet meniniam sėjėjo atvaizdui nebeliko jokių resursų.
— Taigi atsiminkit, — įspėjo storulis, — nuo Vasiukų pradėsim vakarinius
tiražus ir be transparanto jokiu būdu neapsieisim.
— Prašom nesirūpinti, — pareiškė Ostapas, galvodamas ne apie ryt rytą, o
apie šios dienos vakarą. — Transparantas bus padarytas.
Atėjo vėjuota žvaigždėta naktis. Tiražo laivo gyventojai sumigo.
Miegojo tiražo komisijos liūtai. Miegojo personalinio skyriaus avinėliai,
buhalterijos ožiai, savitarpio atsiskaitymo skyriaus triušiai, garsinio
apipavidalinimo hienos bei šakalai ir mašininkių biuro balandėlės.
Tik nelabųjų porelė nesumerkė akių. Didysis kombinatorius išėjo iš kajutės
pirmą valandą nakties. Paskui jį sekė tylus ištikimojo Kisos šešėlis. Jie
užlipo į denį ir tyliai prisiartino prie uždengtos faneros lakštais kėdės.
Atsargiai ištraukęs kėdę, Ostapas pastatė ją ant kojų, sukandęs dantis
atplėšė replėmis apmušalą ir įkišo ranką į sėdynės vidų.
Vėjas siautė ant denio. Danguje ramiai pleveno žvaigždės. Po kojomis,
giliai apačioje, pliuškeno juodas vanduo. Krantų nebuvo matyti. Ipolitą
Matvejevičių krėtė šiurpas.
— Yra! — tarė Ostapas užkimusiu balsu.
Tėvo Fiodoro laiškas,
RAŠYTAS BAKU VIEŠBUTYJE „VERTE“ SAVO ŽMONAI
Į N MIESTĄ
Brangioji ir neįkainojamoji mano Katia!
Kas valandą mes artinamės prie savo laimės. Rašau aš tau iš „Vertės“
viešbučio, ką tik sutvarkęs visus reikalus. Baku miestas labai didelis. Čia,
sako, iš versmių semiamas žibalas, bet į tas vietas reikia važiuoti elektriniu
traukiniu, o aš nebeturiu pinigų. Šį gražų miestą skalauja Kaspijos jūra. Ji
iš tikrųjų labai didelė. Karštis čia baisiausias. Ant vienos rankos nešiojuosi
apsiaustą, ant kitos švarką, bet vis tiek karšta. Rankos prakaituoja. Geriu

daug arbatėlės. O pinigų beveik nėra. Bet maža bėda, brangioji Katerina
Aleksandrovna, greitai turėsime vežimus pinigų. Pagyvensim visur, o
vėliau apsistosime Samaroje, prie savo fabrikėlio, ir gersim antpilus. Bet
arčiau prie reikalo.
Geografine padėtimi ir gyventojų gausumu Baku miestas gerokai pralenkia
Rostovą. Bet vis dėlto jis menkesnis už Charkovą savo judėjimu.
Svetimtaučių čia daugybė. Ypač daug armėnų ir persų. Iš čia, mano
motinėle, ir Turkija netoli. Buvau aš ir turguj ir mačiau daug turkiškų
daiktų ir šerpių. Norėjau nupirkti tau dovanų musulmonišką skraistę, bet
neturėjau pinigų. Ir pagalvojau aš: kai mes praturtėsim (o iki to laiko
beliko tik kelios dienos), tuomet ir musulmonišką skraistę bus galima
nupirkti.
Ak motinėle, užmiršau aš tau parašyti apie porą baisių atsitikimų, kuriuos
pergyvenau Baku mieste: 1) tavo brolio duonkepio švarkas nukrito į
Kaspijos jūrą ir 2) į mane turguj spjovė vienakupris kupranugaris. Abu
nuotykiai mane nepaprastai nustebino. Kodėl valdžia leidžia šitaip elgtis su
pravažiuojančiais keleiviais, tuo labiau kad kupranugario aš neliečiau,
netgi jam norėjau padaryti malonumą: pakutenau žabeliu šnerves! O
švarką visas būrys gaudė, vos pagavo, bet kad tu žinotum, — jis visas
žibaluotas. Jau ir nežinau, ką pasakysiu tavo broliui duonkepiui. Tu,
balandėle, kol kas laikyk liežuvį už dantų. Ar dar pietauja Jevstignejevas?
Perskaičiau laišką ir pamačiau, kad apie reikalą dar nieko tau nepasakojau.
Inžinierius Brunsas iš tikrųjų tarnauja „Aznaftoje“. Tiktai Baku mieste jo
dabar nėra. Jis išvažiavęs atostogų į Batumį. Jo šeima nuolat gyvena
Batumyje. Aš čia kalbėjau su žmonėmis, ir jie pasakoja, kad iš tikrųjų
Batumyje Brunsas laiko visus savo baldus. Gyvena jis ten vasarnamyje,
Žaliajame Kyšulyje... — tokia ten, sako, vasarvietė (brangi, sako). Kelionė
iš čia iki Batumio kaštuoja penkiolika rublių su kapeikomis. Atsiųsk čia
dvidešimt telegrafu, o iš Batumio apie viską tau telegrafuosiu. Paskleisk
mieste gandus, kad aš vis tebegyvenu pas mirštančią tetulę Voroneže.
Amžinai tavo vyras Fedia.
Post scriptum: kai nešiau į pašto dėžutę šį laišką, „Vertės“ viešbutyje
pavogė tavo brolio duonkepio apsiaustą. Aš be galo nusiminiau. Gerai dar,
kad dabar vasara! Tu broliui nieko nesakyk.

33. IŠTRĖMIMAS IŠ ROJAUS

Tuo tarpu, kai vieni romano herojai buvo įsitikinę, kad laikas gali palaukti,
o kiti manė, jog laikas nelaukia, laikas bėgo įprasta tvarka. Po dulkėto
Maskvos gegužės mėnesio atėjo dulkėtas birželis. Apskrities N miesto
automobilis „Gos. Nr. 1“ jau antra savaitė stovėjo sugedęs gilioj pravėžoj,
ties Senųjų ponų aikštės ir draugo Gubernskio gatvės kampu, retkarčiais
apraukdamas apylinkę dvokiančiais dūmais. Iš Stargorodo dopro ėjo
vienas po kito susigėdę „Kardo ir žagrės“ sąmokslo dalyviai — iš jų buvo
paimti raštiški pasižadėjimai niekur iš miesto neišvažiuoti. Našlė

Gricacujeva (karšta moteris, poeto svajonė) vėl ėmėsi bakalėjos prekybos
ir buvo nubausta penkiolika rublių, kam neiškabino aiškioje vietoje
kainoraščio muilui, pipirams, mėliui ir kitoms smulkioms prekėms,
išsiblaškymas atleistinas didelės širdies moteriškei!
— Yra! — pakartojo Ostapas trūksmingu balsu. — Laikykit!
Ipolitas Matvejevičius paėmė drebančiomis rankomis paplokščią medinę
dėžutę. Ostapas tamsoje knisosi kėdės sėdynėje. Švystelėjo pakrantės
švyturėlis. Viršum vandens nutįso auksinis stulpelis ir ėmėj plaukti paskui
garlaivį.
— Koks velnias! — tarė Ostapas. — Daugiau nieko nėra!
— N-n-negali būti, — suvapėjo Ipolitas Matvejevičius.
— Na, jūs taip pat pažiūrėkit!
Vorbjaninovas, sulaikęs kvapą, atsiklaupė ir giliai įmurkdė ranką į sėdynę.
Pirštai sugriebė tiktai spyruokles. Daugiau nieko kieto nebuvo. Kėdė bjaui
riai dvokė sujudinus senas, susigulėjusias dulkes.
— Nėra? — paklausė Ostapas.
— Nėra.
Tuomet Ostapas pakėlė kėdę ir sviedė toli už laivo borto. Vanduo dusliai
supliaukšėjo. Drebėdami nuo nakties drėgmės, suglumę koncesininkai
grįžo į savo kajutę.
— Taip! — tarė Ostapas. — Vis dėlto mes kažką radome.
Ipolitas Matvejevičius ištraukė iš kišenės dėžutę ir apdujęs įsisiurbė į ją
akimis.
— Duokit šen! Duokit! Ko spoksot?
Dėžutę atidarė. Joje gulėjo pažaliavusio vario plokštelė su užrašu:
ŠIA KĖDE
MEISTRAS GAMBSAS
pradeda naują baldų partiją.
1865 m. Sankt-Peterburgas
Šį užrašą Ostapas perskaitė balsu. — O kur briliantai? — paklausė Ipolitas
Matvejevičius.
— Jus nuostabiai nuovokus, brangusis kėdžių medžiotojau! Briliantų,
matote, nėra.
Į Vorobjaninovą buvo gaila žiūrėti. Truputį atžėlę ūsai krutėjo, pensnė
stiklai apsitraukė rūku. Atrodė, kad iš nusiminimo jis plekšnoja ausimis
sau per veidą.
Šaltas, protingas didžiojo kombinatoriaus balsas padarė savo įprastą
magišką poveikį. Vorobjaninovas išsitiesė kaip kareivis ir nutilo.
— Nurimk, liūdesy, nurimk, Kisa! Kada nors mes skaniai pasijuoksim iš
kvailos aštuntos kėdės, kurioje radom idiotišką lentelę. Laikykitės. Čia dar
mes turim tris kėdes — devyniasdešimt devyni šansai iš šimto!
Per naktį be galo nusiminusio Ipolito Matvejevičiaus veide išdygo
vulkaniškas spuogas. Visos bėdos, visi nepasisekimai, visa briliantų
medžioklės kančia — visa tai, rodės, susikoncentravo tame spuoge, kuris
dabar žvilgėjo perlamutru, prinokusiomis vyšniomis ir mėliu.
— Tai jūs tyčia? — paklausė Ostapas.
Ipolitas Matvejevičius konvulsiškai atsiduso ir, aukštas, kiek linktelėjęs
lyg meškerykotis, nuėjo dažų. Prasidėjo transparanto gamyba,
koncesininkai darbavosi ant viršutinio denio.

Ir prasidėjo trečia kelionės diena.
Prasidėjo ji trumpomis rietenomis tarp garsinio apipavidalinimo ir dūdų
orkestro dėl vietos repeticijoms.
Po pusryčių garlaivio gale, vienu metu iš dviejų pusių, išdygo žaliūkai su
varinėmis dūdomis ir liesi Esmarcho puodukų riteriai. Pirmasis ant
užpakalinio suolo atsisėdo Galkinas. Antrasis atbėgo dūdų orkestro
klarnetas.
— Vieta užimta, — niūriai pranešė Galkinas.
— Kas užėmė? — piktai paklausė klarnetas.
— Aš, Galkinas.
— O dar kas?
— Paikinąs, Malkinas, Čalkinas ir Zalkindas.
— O Jolkino pas jus nėra? Čia mūsų vieta!
Abiem pusėm atvyko parama. Triskart apriestas variniu žalčiu, stovėjo
helikonas — galingiausioji orkestro dūda. Svyravo panaši į ausį valtorna.
Trombonai stovėjo jau visai pasiruošę kovai. Saulė tūkstančiais žiburių
spindėjo kovos ginkluose. Tamsus ir menkas atrodė gaJ sinis
apipavidalinimas. Švytėjo butelių stiklai, blausiai žibėjo klizminiai
puodeliai, ir saksofonas — bjauri pūčiamojo instumento parodija,
išsigimusi dūda, — buvo apgailėtinas ir panašus į pypkę.
— Vidurių pravalymo batalionas, — prunkštelėjo priekabusis klarnetas, —
pretenduoja į vietą!..
— Jūs, — tarė Zalkindas, ieškodamas labiausiai įžeįdžiančių žodžių, —
jūs muzikos konservatoriai!
— Netrukdykit mums repetuoti!
— Tai jūs mums trukdot! Kuo mažiau jūsų naktiniais puodais repetuoji,
tuo gražiau išeina.
— O jūsų samovarais repetuok — nerepetuok, nė velnio neišeina.
Nepasiekusios jokio sutarimo, abi pusės pasiliko vietoje ir atkakliai
pradėjo griežti kiekviena savo. Pasroviui nuplaukė tokie garsai, kuriuos
galima būtų palyj ginti su tramvajaus, lėtai šliaužiančio per sukultą stiklą
džeržgimu. Dūdų orkestras grojo Keksholmo leibgvardijoi pulko maršą, o
garsinis apipavidalinimas — negrų šokį „Antilopė Zambezės aukštupyje“.
Skandalas buvo likviduotas, įsimaišius pačiam tiražo komisijos
pirmininkui.
Vienuoliktą valandą didysis darbas buvo baigtas. Eidami atatupstom,
Ostapas ir Vorobjaninovas nutempė transparantą prie kapitono tiltelio.
Prieš juos, iškėlęs rankas į žvaigždes, bėgo storulis ūkvedys. Bendromis
jėgomis transparantas buvo pririrštas prie turėklų. Jis kabojo viršum denio
lyg ekranas. Po pusvalandžio elekrotechnikas prikabino prie transparanto
iš kitos pusės elektros laidus ir įsuko tris lemputes. Beliko tik pasukti
jungiklį.
Priešaky, į dešinę nuo laivo, jau mirgėjo Vasiukų miestelio žiburiai.
Į transparanto apšvietimo iškilmes ūkvedys sukvietę visus garlaivio
gyventojus. Ipolitas Matvejevičius ir didysis kombinatorius žiūrėjo žemyn
į susirinkusius, sustoję abipus dar neapšviesto savo kūrinio.
Kiekvienu nauju įvykiu garlaivio gyventojai labai domėjosi. Mašininkės,
kurjeriai, atsakingi darbuotojai, kolumbiečiai ir garlaivio įgula susigrūdo,
iškėlę galvas, keleivių denyje.

— Paleiskit srovę! — sukomandavo storulis. Transparantas nušvito.
Ostapas pažvelgė žemyn, į minią. Ant veidų krito rausva šviesa.
Žiūrovai juokėsi. Paskui visi nutilo. Ir rūstus balsas apačioje sugriaudė:
— Kur ūkvedys?
Balsas buvo toks atsakingas, kad ūkvedys, neskaičiuodamas laiptų, puolė
žemyn.
— Pažiūrėkit, — tarė balsas, — pasigrožėkit savo darbu!
— Dabar išgrūs! — pakuždėjo Ostapas Ipolitui Matvejevičiui.
Ant denio lyg vanagas užskrido storulis.
— Na, kaip transparantukas? — akiplėšiškai paklausė Ostapas. —
Patinka?
— Pasiimkit savo daiktus! — užriko ūkvedys.
— Kam tokia skuba?
— Pa-si-im-kit daiktus! Lauk! Į teismą pakliūsit! Mūsų viršininkas
nemėgsta juokų!
— Vykite jį! — riktelėjo apačioje atsakingas balsas.
— Sakykit rimtai, jums nepatinka transparantas? Tai iš tikrųjų nekoks
transparantas?
Tęsti žaidimą nevertėjo. „Skriabinas“ jau sustojo Vasiukų prieplaukoje, ir
iš garlaivio galima buvo matyti nustebusius vasiukiečius, susigrūdusius
prie kranto.
Atlyginti dailininkams buvo kategoriškai atsisakyta. Pasiimti daiktams jie
gavo tik penkias minutes.
— Šunybė, — burbtelėjo Simbijevičfus-Sindijevičius, kai kompanionai
lipo į krantą. — Būtų pavedę transparantą apipavidalinti man — nė
Mejerholdas nebūtų geriau padaręs.
Prieplaukoje koncesininkai sustojo ir pažvelgė aukštyn. Juodame danguje
švietė transparantas.
— Hm... taip, — tarė Ostapas. — Transparantukas gana kvailas. Nevykęs
darbas.
Piešinys, darytas neklusnia asilo uodega, palyginti su Ostapo transparantu,
atrodytų muziejinė vertybė. Vietoj obligacijų sėjiko negrabi Ostapo ranka
pavaizdavo kažkokią trinką su cukraus galva ir plonomis lyg virvutė
rankomis.
Už koncesininkų plieskė šviesa ir griaudė garlaivy muzika, o priešaky, ant
aukšto kranto, buvo vidurnakčio tamsa, šunų lojimas ir tolima armonika.
— Reziumuoju padėtį, — gyvai prabilo Ostapas. — Pasyvas: nė skatiko
kišenėje, trys kėdės plaukia žemyn, nėra kur nakvoti, ir neturim nė vieno
vaikų komisijos ženkliuko. Aktyvas: kelionės Volgos upe vadovas, išleista
1926 metais (teko pasiskolinti iš mesjė Simbijevičiaus kajutės). Suvesti
balansą be deficito sunku. Nakvoti teks uoste.
Koncesininkai nusprendė nakvoti ant prieplaukos suolų. Silpnos žibalinės
lempos šviesoje Ostapas perskaitė iš kelionių vadovo:
„Aukštame dešiniajame krante — Vasiukų miestas. Iš čia plukdomi sieliai,
derva, karnos, plaušinės, o čia atvežamos plataus vartojimo prekės kraštui,
kuris yra už penkiasdešimties kilometrų nuo geležinkelio.
Mieste yra 8 000 gyventojų, valstybinis kartono fabrikas su 320
darbininkų, mažytė ketaus lydymo įmonė, alaus darykla ir odos fabrikas.
Be bendrojo lavinimo mokyklų, mieste yra miškų technikumas“

— Padėtis rimtesnė, negu maniau, — tarė Ostapas. — išspausti iš
vasiukiečių pinigų man kol kas atrodo kebli mįslė, o pinigų mums reikėtų
mažiausiai trisdešimt rublių. Mums reikia maitintis, ir, antra, turim
pralenkti tiražo-garlaivį ir sutikti kolumbiečius sausumoje, Stalingrade.
Ipolitas Matvejevičius susitraukė lyg senas sulysęs katinas po kovos su
jaunu konkurentu, aistringu stogų, lepių ir stoglangių valdovu.
Ostapas vaikščiojo tarp suolų, galvojo ir kombinavo. Iki pirmos valandos
nakties didingas planas buvo baigtas Benderis atsigulė šalia kompaniono ir
užmigo.

34. TARPTAUTINIS ŠACHMATŲ KONGRESAS

Iš ryto Vasiukų gatvėmis vaikščiojo aukštas liesas senis su auksine pensnė
ir trumpais, labai nešvariais, dažais aptaškytais batais. Jis lipdė prie sienų
ranka rašytus skelbimus:
1927 m. birželio 22 dieną
„Kartonininko“ klubo patalpose bus paskaita tema:
„VAISINGA DEBIUTO IDĖJA“ ir
ŠACHMATŲ SIMULTANO SEANSAS
Didmeistris (vyresnysis meistras) O. Benderis žais su 160 šachmatininkų.
Visi atsineša savo šachmatų lentas. Žaidėjams įėjimas — 50 kap.
Žiūrovams įėjimas — 20 kap.
Pradžia lygiai 6 val. vakaro. Administracija: K. Michelsonas.
Pats didmeistris irgi negaišo. Už tris rublius išnuomojęs klubą, jis nuėjo į
vietos šachmatų sekciją, kuri kažkodėl buvo įsikurdinusi žirgyno valdybos
koridoriuje.
Sekcijoje sėdėjo vienakis žmogus ir skaitė Pantelejevo išleistą Spilhageno
romaną.
— Didmeisteris O. Benderis! — pareiškė Ostapas, sėsdamasis prie stalo.
— Ruošiu pas jus simultaną.
Vienintelė Vasiukų šachmatininko akis išsiplėtė kiek tik galėdama.
— Tučtuojau, draugas didmeistri! — sušuko vienakis. — Prašom sėstis.
Aš tuojau.
Ir vienakis išbėgo. Ostapas apžiūrėjo šachmatininkų sekcijos būstą. Ant
sienų kabėjo lenktynių arklių fotografijos, o stalą puošė dulkėta kontoros
knyga su užrašu: „Vasiukų šachmatų sekcijos laimėjimai 1925 metais“.
Vienakis atsivedė tuziną įvairaus amžiaus piliečių. Visi jie iš eilės ėjo
susipažinti, sakė pavardes ir su pagarba spaudė didmeistriui ranką.
— Pravažiuodamas į Kazanę... — kalbėjo Ostapas. — Taip, taip, šiandien
vakare simultanas, ateikit. O dabar, atleiskit, prasta nuotaika: esu pavargęs
po Karlsbado turnyro.
Vasiukų šachmatininkai klausė Ostapo lyg sūnūs tėvo.
Ostapą pagavo įkvėpimas. Jis pajuto naujų jėgų ir šachmatinių idėjų

antplūdį.
— Jūs nepatikėsit, — kalbėjo jis, — kaip toli pažengė šachmatų mintis.
Jūs žinote, Laskeris visai suįžūlėjo, su juoj nebeįmanoma žaisti. Jis savo
partnerius apipučia cigarų dūmais. Ir tyčia rūko pigius, kad bjauresnis būtų
dūmas. Šachmatų pasaulis susijaudinęs.
Didmeistris pakreipė kalbą vietos temomis.
— Kodėl provincijoje nėra minties žaismo? Pavyzdžiui, jūsų šachmatų
sekcija. Taip ji ir vadinasi: šachmatų sekcija. Liūdna, mergužėlės! Kodėl
jums nepavadinus jos kaip nors tikrai vaizdingai, šachmatiškai. Sekcija
patrauktų naujus mėgėjų būrius. Pavadintumėt, pavyzdžiui, savo sekciją:
„Keturių žirgų šachmatų klubas“, arba „Raudonasis endšpilis“, arba
„Kokybės netekimas, išlošus tempą“. Būtų puiku! Skambu!
Idėja turėjo pasisekimą.
— Iš tikrųjų, — atsipeikėjo vasiukiečiai, — kodėl mes negalim savo
sekcijos pavadinti „Keturių žirgų klubu“?..
Kadangi sekcijos valdyba buvo čia pat, Ostapas suorganizavo trumpą
posėdį, kuriame sekciją vienbalsiai buvo nutarta pavadinti „Keturių žirgų
šachmatų klubu“. Didmeistris savo rankomis, pasinaudodamas „Skriabino“
laive įgyta patirtimi, nupiešė ant kartono keturis žirgus ir atitinkamą
užrašą.
Tas svarbus žygis pranašavo šachmatų minties suklestėjimą Vasiukuose.
— Šachmatai! — kalbėjo Ostapas. — Ar jūs žinote, kas yra šachmatai? Jie
stumia į priekį ne tik kultūrą, bet ir ekonomiką. Ar jūs žinote, kad jūsų
„Keturių žirgų klubas“, gerai reikalą sutvarkius, gali visiškai pakeisti
Vasiukų miesto gvvenimą?
Ostapas nuo vakar dienos buvo dar nieko nevalgęs, todėl jo iškalbingumas
buvo nuostabus.
— Taip! — sušuko jis. — Šachmatai praturtina šalį! Jeigu jūs priimsit
mano projektą, tai iš miesto į prieplauką galėsit nusileisti marmuro
laiptais! Vasiukai pasidarys dešimties gubernijų centras! Ką jūs seniau
girdėjot apie Zemeringo miestą? Nieko! O dabar tas miestukas turtingas ir
garsus tik todėl, kad ten buvo suorganizuotas tarptautinis turnyras. Todėl
aš sakau: Vasiukuose reikia suruošti tarptautinį šachmatų turnyrą.
— Kaip?! — sušuko visi.
— Visai realus dalykas, — atsakė didmeistris, — mano asmeniniai ryšiai
ir jūsų veiklumas — štai visa, kas reikalinga tarptautiniam turnyrui
suorganizuoti Vasiukuose. Pagalvokit, kaip gražiai skambėtų: „1927 metų
šachmatų turnyras Vasiukuose“. Dalyvauja Chosė Raulis Kapablanka,
Emanuelis Laskeris, Aliochinas, Nimcovičius, Rėtis, Rubinšteinas,
Maroci, Taraša, Vidmaras ir daktaras Grigorjevas. Kad jie sutiks dalyvauti,
aš neabejoju. Be to, dalyvaučiau ir aš pats!
— Bet kaip su pinigais! — suvaitojo vasiukiečiai. — Juk jiems visiems
reikės sumokėti! Daug tūkstančių! Kur juos gausim?
— Viską sprendžia galingas uraganas! — tarė O. Benderis. — Pinigus
suneš turnyro žiūrovai.
— Kas gi sutiks mokėti čia tokius pinigus?.. Vasiukiečiai...
— Kokie ten vasiukiečiai! Vasiukiečiai pinigų nemokės. Jie tik rinks
pinigus! Juk visa tai labai paprasta. Į turnyrą, kur dalyvauja didžiausi
veltmeistriai, susirinks viso pasaulio šachmatų mėgėjai. Šimtai tūkstančių

žmonių, turtuolių ir pasiturinčių, stengsis pakliūti į Vasiukus. Pirmiausia,
upės transportas tokio keleivių kiekio negalės aptarnauti, taigi
NKPS(Susisiekimo kelių liaudies komisariatas (Narodnyj komissariat
putėj soobščenija)) pastatys geležinkelio magistralę Maskva — Vasiukai.
Tai — viena. Antra — reikės pastatyti svečiams viešbučius ir
dangoraižius. Trečia — pakelti žemės ūkį bent tūkstantį kilometrų
aplinkui: svečius reikės aprūpinti daržovėmis, vaisiais, ikrais, šokoladiniais
saldainiais. Reikės pastatyti rūmus, kuriuose vyks turnyras — tai ketvirta.
Penkta — pastatyti garažus svečių autotransportui. Reikės perduoti visam
pasauliui turnyro sensacijas — teks pastatyti galingiausią radijo stotį. Tai
— šešta. Dabar apie geležinkelio magistralę Maskva — Vasiukai. Be
abejo, ši linija nepajėgs aptarnauti visų mėgėjų. Išvada: aerouostas „Didieji
Vasiukai“ — nuolatinis pašto ir keleivių susisiekimas lėktuvais ir
dirižabliais su visais pasaulio kraštais, įskaitant Los Andželą ir Melburną.
Tikrai viliojančios perspektyvos atsivėrė Vasiukių šachmatininkams.
Kambario ribos išsiplėtė iki begalybės. Supuvusios žirgyno sienos
sugriuvo, o jų vietoje į melsvą dangų išsistiebė stikliniai trisdešimt trijų
aukštų šachmatų minties rūmai. Kiekvienoje jų salėje, kiekviename
kambaryje ir net šaudančiuose aukštyn — žemyn liftuose sėdėjo susimąstę
žmonės ir žaidė šachmatais ant malachitu inkrustuotų lentų...
Marmuro laiptai ėjo žemyn nuo kranto iki žydrosios Volgos. Prieplaukoje
stovėjo vandenyno garlaiviai. Funikulieriais kilo į miestą nusipenėję
užsieniečiai, šachmatiškos ledi, indiškosios gynybos garbintojai australai,
indusai su baltais turbanais, ispaniškosios partijos šalininkai, vokiečiai,
prancūzai, naujazelandiečiai, Amazonės upyno gyventojai ir pavydūs
vasiukiečiams — maskviečiai, leningradiečiai, kijeviečiai, sibiriečiai ir
odesiečiai.
Automobiliai konvejeriu slinko tarp marmurinių stelų. Bet staiga visi
sustojo. Iš prašmatnaus viešbučio „Praeinantis pėstininkas“ išėjo pasaulio
čempionas Chosė Raulis Kapablanka i Graupera. Jį apstojo damos.
Milicininkas, apsivilkęs specialia šachmatiška uniforma languotomis galifė
ir su rikiais antpečiuose, mandagiai atidavė pagarbą. Prie čempiono oriai
priėjo vienakis Vasiukų „Keturių žirgų klubo“ pirmininkas.
Dviejų žvaigždžių pokalbį anglų kalba pertraukė atskridęs dr. Grigorjevas
ir būsimasis pasaulio čempionas Aliochinas.
Sveikinamieji šauksmai nuskambėjo per visą miestą, i Chosė Raulis
Kapablanka i Graupera susiraukė. Vienakiui mostelėjus, prie aeroplano
pastatė marmurinius laiptus. Daktaras Grigorjevas nusileido žemyn,
mosikuodamas visiems nauja skrybėle ir komentuodamas galimą
Kapablankos klaidą būsimame mače su Aliochinu.
Staiga akiratyje pasirodė juodas taškelis. Jis greitai artėjo ir augo
virsdamas dideliu skaisčiai žaliu parašiutu. Lyg milžiniškas ridikas ore su
parašiutu kabėjo žmogus, nusitvėręs lagaminą.
— Tai jis! — sušuko vienakis. — Valio! Valio! Valio! Aš pažįstu didįjį
šachmatininką filosofą, daktarą Laskerį. Tiktai jis vienas pasaulyje nešioja
tokias žalias kojines!..
Chosė Raulis Kapablanka i Graupera vėl susiraukė.
Laskeriui greit pakišo marmurinius laiptelius, ir smagus eksčempionas,
nupūtęs nuo kairiosios rankovės dulkelę, nukritusią, kai jis skrido viršum

Silezijos, — puolė į vienakio glėbį. Vienakis, apkabinęs Laskerį, privedė jį
prie čempiono ir tarė:
— Susitaikykit! Prašau jus plačiųjų vasiukiečių masių vardu! Susitaikykit!
Chosė Raulis balsiai atsiduso ir, kratydamas senojo veterano ranką, tarė:
— Aš visuomet vertinau jūsų idėją perkelti rikį iš b5 į cA ispaniškojo
partijoje.
— Valio! — sušuko vienakis. — Paprastai ir įtikinamai, čempiono stilium!
— Valio! Vivat! Banzai! Paprastai ir įtikinamai, čempiono stilium!!! —
pakartojo tūkstantinės minios.
Ekspresai važiavo į dvylika Vasiukų stočių, išlaipindami vis naujus
šachmatų mėgėjų būrius.
Dangus jau žaižaravo nuo reklamų, kai gatvėmis pravedė baltą arklį. Tai
buvo vienintelis arklys, išlikęs po Vasiukų transporto mechanizacijos.
Atskiru nutarimu šis gyvulys buvo pavadintas žirgu, nors iki to laiko tai
buvo tikriausia kumelė. Šachmatų garbintojai sveikino jį, mosikavo palmių
šakomis ir šachmatų lentomis.
— Nesirūpinkit, — ramino Ostapas, — mano projektas garantuoja jūsų
miestui didžiausią gamybinių jėgų suklestėjimą. Pamanykit, kas bus, kai
turnyras pasibaigs ir kai visi svečiai išvažiuos. Suspausti butų krizės,
Maskvos gyventojai užplūs jūsų puikų miestą. Sostinė automatiškai
persikels į Vasiukus. Čia atvažiuos ir valdžia. Vasiukus teks pavadinti
Niumaskva, o Maskvą — Senaisiais Vasiukais. Leningradiečiai ir
charkoviečiai grieš dantimis, bet nieko negalės padaryti. Niumaskva
pasidarys elegantiškiausias Europos centras, o paskui ir viso pasaulio
centras...
— Viso pasaulio!!! — suvaitojo apsvaigę vasiukiečiai.
— Taip! O paskui — viso kosmoso. Šachmatų mintis, padariusi apskrities
miestą žemės rutulio sostine, pavirs taikomojo mokslo centru ir išras
tarpplanetinio susisiekimo priemones. Iš Vasiukų skris signalai į Marsą,
Jupiterį ir Neptūną. Susisiekimas su Venera bus toks pat lengvas kaip
kelionė iš Rybinsko į Jaroslavlį. O paskui, kas žino, i galbūt po kokių
aštuonerių metų, Vasiukuose įvyks pirmas viso pasaulio istorijoje
tarpplanetinis šachmatų kongresas! Ostapas nusišluostė prakaitą nuo savo
kilnios kaktos. Jis taip norėjo valgyti, jog būtų suvalgęs iškeptą šachmatų
žirgą.
— Taip, — išstenėjo vienakis, kvailu žvilgsniu apžvelgęs dulkėtą kambarį.
— Bet vis dėlto kaip šią idėją įgyvendinti praktiškai, sudaryti, taip sakant,
bazę?
Susirinkusieji atidžiai sužiuro į didmeistrį.
— Kartoju, kad praktiškai viskas priklauso nuo jūsų veiklumo. Visą
organizaciją, kartoju, aš imu į savo rankas. Materialinių išlaidų jokių, jeigu
neskaitysime išlaidų telegramoms.
Vienakis ragino bendražygius.
— Na? — klausė jis. — Ką jūs pasakysit?
— Suruošim! Suruošim! — šūkavo vasiukiečiai.
— Kiekgi pinigų reikia... toms... telegramoms?
— Juokingai maža, — atsakė Ostapas, — šimto rublių.
— Mūsų kasoje tik dvidešimt vienas rublis šešiolika kapeikų. Šito,
žinoma, toli gražu nepakaks... Bet didmeistris buvo sumanus

organizatorius.
— Gerai, — tarė jis, — duokit tuos savo dvidešimt rublių.
— Ar užteks? — paklausė vienakis.
— Pirmutinėms telegramoms užteks. O paskui pradės plaukti aukos.
Neturėsim kur dėt pinigų!
Sukišęs pinigus į žalio kelionės švarko kišenę, didmeistris priminė
susirinkusiems savo paskaitą ir turnyrą, kuriame žais prieš 160
šachmatininkų, maloniai atsisveikino iki vakaro ir nuėjo į „Kartonininko“
klubą. Ten jis rado Ipolitą Matvejevičių.
— Aš mirštu badu, — tarė Vorobjaninovas griežlės balsu.
Jis jau sėdėjo prie kasos langelio, bet dar negavo nė vienos kapeikos ir
negalėjo net sausos duonos nusipirkti. Prieš jį gulėjo žalia vielinė pintinėlė,
skirta pinigams.
Į tokias pintinėles vidutinio piliečio namuose dedami peiliai ir šakutės.
Klausykit, Vorobjaninovai, — sušuko Ostapas, — meskit porai valandų
kasos operacijas! Einam į narpitą papietauti. Einant nupiešiu situaciją.
Tiesa, jums reikėtų nusiskusti ir susitvarkyti. Atrodot kaip valkata.
Didmeistris negali bičiuliauti su įtartinos išvaizdos subjektais.
— Nė vieno bilieto nepardaviau, — pranešė Ipolitas Matvejevičius.
— Nieko. Vakare susirinks. Miestas jau paaukojo man dvidešimt rublių
tarptautiniam šachmatų turnyrui organizuoti.
— Tai kam mums dar tas simultanas? — sušnibždėjo administratorius. —
Juk gali apkulti. O turėdami dvidešimt rublių, mes dabar pat galim sėsti į
garlaivį, — kaip tik „Karlas Libknechtas“ iš aukštupio atplaukė, ramiai sau
plaukti į Stalingradą ir laukti ten atvykstančio teatro. Gal ten pavyktų gauti
kėdes. Tuomet būtume turtuoliai, viskas mums priklausytų.
— Su alkanu pilvu negalima tęsti tokių kvailų kalbų. Neigiamai veikia
smegenis. Už dvidešimt rublių mes galbūt ir nuvažiuotume į Stalingradą.
Bet kuo misti kelionėje? Vitaminų, mielas drauge bajorų vadove, niekas
veltui neduoda. O iš ekspansyvių vasiukiečių už simultaną ir paskaitą bus
galima surinkti mažiausiai dar trisdešimt rublių.
— Apkuls! — karčiai pakuždėjo Vorobjaninovas.
— Žinoma, rizika. Gali su gumbais paleisti. Tiesa, aš turiu vieną
projektuką, kuris bent nuo šito išgelbės. Bet apie tai vėliau. Kol kas eime
paragauti dietinių valgių.
Apie šeštą valandą vakare sotus, nusiskutęs ir pakvipęs odekolonu
didmeistris įėjo į „Kartonininko“ klubo kasą.
Sotus ir nusiskutęs Vorobjaninovas guviai pardavinėjo bilietus.
— Na kaip? — tyliai paklausė didmeistris.
— Žiūrovams trisdešimt ir žaidėjams — dvidešimt, — atsakė
administratorius.
— Šešiolika rublių. Silpnai, silpnai!
— Ką jūs, Benderi, — žiūrėkit, kokia eilė stovi! Tikrai apkuls.
— Apie tai negalvokit. Kai muš verksit, o kol kasj negaiškit! Mokykitės
prekiauti!
Po valandos kasoje jau buvo trisdešimt penki rubliai. Publika salėje
nerimo.
— Uždarykit kasą! Duokit pinigus! — tarė Ostapas. — Dabar štai kas:
imkit penkis rublius, drožkit į prieplauką išnuomokit porai valandų

dviirklę valtį ir laukit manęs prie kranto, truputį už sandėlio. Mes
padarysim vakarinę promenadą. Manim nesirūpinkit. Šiandien jaučiu
įkvėpimą.
Didmeistris įėjo į salę. Jis jautėsi žvalus ir gerai žinojo, kad pirmas ėjimas
e2 — e4 jam nežada jokių komplikacijų. Kiti ėjimai, tiesa, skendėjo
visiškame rūke, betl dėl to didysis kombinatorius nė kiek nenusiminė. Jis
buvo suradęs visai netikėtą išeitį išgelbėti net blogiausiai partijai.
Didmeistris buvo sutiktas griausmingais aplodismentais. Nedidelė klubo
salė buvo papuošta spalvotomis popierinėmis vėliavėlėmis.
Prieš savaitę čia buvo „Skęstančių gelbėjimo draugijos“ vakaras. Apie tai
liudijo šūkis ant sienos:
SKĘSTANČIŲJŲ GELBĖJIMAS — PAČIŲ SKĘSTANČIŲJŲ
REIKALAS
Ostapas nusilenkė, ištiesė į priekį rankas, lyg atstumdamas nenupelnytus
aplodismentus, ir užlipo į estradą.
— Draugai! — prabilo jis gražiu balsu. — Draugai ir broliai
šachmatininkai! Šios dienos mano paskaitos tema bus ta pati, kurią
skaičiau, prisipažinsiu, su pasisekimu, prieš savaitę Nižnij Novgorode.
Mano paskaitos tema — vaisinga debiuto idėja. Kas gi, draugai, debiutas ir
kas, draugai, toji idėja? Debiutas, draugai, — tai „Guasi una fantasia“.
Draugai, o kas tai yra idėja? Idėja, draugai, — tai žmogaus mintis, įkūnyta
logiškoje šachmatų formoje. Net menkomis jėgomis galima valdyti visą
lentą. Viskas priklauso nuo kiekvieno atskiro individo. Pavyzdžiui, štai
šitas blondinas trečioje eilėje. Sakysim, jis žaidžia gerai...
Blondinas trečioje eilėje paraudo.
— O ana tas brunetas, sakysim, blogiau. Visi pasisukę dirstelėjo į brunetą.
— Ką gi mes matom, draugai? Mes matom, kad blondinas žaidžia gerai, o
brunetas žaidžia blogai. Ir jokios paskaitos nepakeis tų jėgų santykio, jeigu
kiekvienas individas atskirai nesitreniruos žaisti šaš..., tai yra, norėjau
pasakyti, šachmatais... O dabar, draugai, aš jums papasakosiu keletą
pamokančių istorijų iš mūsų gerbiamų hipermodernistų Kapablankos,
Laskerio ir daktaro Grigorjevo praktikos.
Ostapas papasakojo auditorijai keletą pasenusių anekdotų, kuriuos dar
vaikystėje buvo skaitęs „Mėlynajame žurnale“, ir tuo intermediją užbaigė.
Visi stebėjosi paskaitos trumpumu. Vienakis nenuleido savo vienintelės
akies nuo didmeistrio batų.
Bet prasidėjęs šachmatų seansas sustabdė didėjantį vienakio
šachmatininko įtarimą. Kartu su visais jis padėjo sustatyti stalus. Prieš
didmeistrį susėdo lošti trisdešimt mėgėjų. Kai kurie buvo visai sumišę ir
nuolat dirsčiojo į šachmatų vadovėlius, stengdamiesi atsiminti sudėtingus
variantus, su kurių pagalba tikėjosi pasiduoti didmeistriui nors po
dvidešimt antro ėjimo.
Ostapas nužvelgė „juodųjų“ eiles, kurios apsupo jį pusračiu, uždarytas
duris ir drąsiai pradėjo darbą. Jis priėjo prie vienakio, sėdinčio prie
pirmutinės lentos, ir pastūmė karaliaus pėstininką iš e2 į e4.
Vienakis tuojau griebėsi rankomis už ausų ir pradėjo įtemptai galvoti.
Mėgėjų eilėmis nuėjo šnaresys:
— Didmeistris paėjo e2 — e4.
Ostapas nelepino savo priešų debiutų įvairumu. Kitose dvidešimt

devyniose lentose jis pakartojo tą pačią operaciją — pastūmė karaliaus
pėstininką iš e2 į e4. Vienas po kito mėgėjai čiupo sau už plaukų ir paleido
smegenis į pragarišką darbą. Nežaidžiantieji žiūrėjo į didmeistrį.
Vienintelis miesto fotomėgėjas jau buvo užlipęs ant kėdės ir ruošėsi
padegti magnį, bet Ostapas piktai mostelėjo ranka ir sustojęs garsiai
sušuko:
— Pašalinkit fotografą! Jis kliudo mano šachmatinei minčiai!
„Kokiems velniams palikti savo fotografiją tame miestpalaikyje. Aš
nemėgstu turėti reikalų su milicija“, — nusprendė sau didmeistris.
Pasipiktinusių mėgėjų balsai privertė fotografą atsisakyti žygio.
Pasipiktinimas buvo toks didelis, kad fotografą žiūrovai grūste išgrūdo iš
salės.
Po trečio ėjimo paaiškėjo, kad didmeistris žaidžia aštuoniolika ispaniškųjų
partijų. Dvylikoje partijų juodieji panaudojo nors ir pasenusią, bet dar
praktikuojamą Filidoro gynybą. Jeigu Ostapas būtų žinojęs, kad žaidžia
tokias gudrias partijas ir susiduria su išmėginta gynyba, būtų nepaprastai
nustebęs. Mat didysis kombinatorius tik antrą kartą gyvenime žaidė
šachmatais.
Iš pradžių mėgėjai, o pirmiausia vienakis, labai nusigando. Didmeistrio
klastingumas buvo neabejotinas.
Nepaprastai lengvai ir, žinoma, klastingai juokdamasis širdyje iš
atsilikusių Vasiukų mėgėjų, didmeistris aukojo sunkias ir lengvas figūras.
Apšmeižtam per paskaitą brunetui jis paaukojo net valdovę. Brunetas
nusigando ir jau norėjo pasiduoti, bet tik didelėmis valios pastangomis
prisivertė tęsti žaidimą.
Perkūnas giedrame danguje sugriaudė tik po penkių minučių.
— Matas! — pakuždėjo mirtinai išbalęs brunetas. — Jums matas, draugas
didmeistri.
Ostapas išanalizavo padėtį ir iškilmingai pasveikino brunetą su laimėjimu.
Mėgėjų eilės suūžė.
„Laikas nešdintis“, — pagalvojo Ostapas, ramiai vaikščiodamas tarp stalų
ir atsainiai stumdydamas figūras.
— Jūs neteisingai pastatėt žirgą, draugas didmeistri, — nedrąsiai tarė
vienakis. — Žirgas taip nevaikšto.
— Pardon, pardon, atsiprašau, — atsakė didmeistris, — po paskaitos aš
truputį pavargęs...
Per kitas dešimt minučių didmeistris pralošė dar dešimt partijų.
Nusistebėjimo šauksmai skambėjo „Kartonininko“ klubo salėje. Audra
artinosi. Ostapas iš eilės pralošė penkiolika partijų, o greit dar tris. Pasiliko
tiktai vienakis. Žaidimo pradžioje jis iš baimės pridarė daugybę klaidų, bet
dabar su dideliu vargu vedė žaidimą prie laimingo galo. Ostapas,
nepastebėtas žiūrovų, nuėmė nuo lentos juodą bokštą ir įsikišo kišenėn.
Mėgėjai ratu apsupo žaidikus.
— Čia stovėjo mano bokštas! — sušuko apsidairęs vienakis. — O dabar jo
nėra!
— Jei nėra, tai ir nebuvo! — šiurkštokai atrėžė Ostapas.
— Kaipgi nebuvo? Aš gerai atsimenu!
— Žinoma, nebuvo!
— Kurgi jis dingo? Jūs jį laimėjot?

— Laimėjau!
— Kada? Kuriuo ėjimu?
— Ką jūs čia su savo bokštu man sukat galvą! Jei pasiduodat, tai taip ir
sakykit!
— Palaukit, draugai, aš užsirašiau visus ėjimus!
— Kontora rašo! — atkirto Ostapas.
— Tai nepakenčiama! — sušuko vienakis. — Atiduokit mano bokštą!
— Pasiduokit, pasiduokit... Pradėjot komedijas!
— Atiduokit bokštą!
Didmeistris, supratęs, kad gaišatis — mirtis, pasėmė sauja keletą figūrų ir
sviedė vienakiui į galvą.
— Draugai! — sukriokė vienakis. — Žiūrėkit visi! Mėgėją muša!
Vasiukų miesto šachmatininkai apstulbo.
Negaišdamas brangaus laiko, Ostapas sviedė šachmatų lentą į lempą ir,
tamsoje daužydamas kažkam per dantis ir kaktas, išbėgo į gatvę. Vasiukų
mėgėjai vienas per kitą puolė paskui didmeistrį.
Buvo mėnesiena. Ostapas lėkė sidabrine gatve lengvai kaip angelas,
pasispirdamas nuo nuodėmingos žemės. Kadangi Vasiukai nepasidarė
pasaulio centras, bėgti teko ne tarp marmuro rūmų, bet tarp medinių
namukų su langinėmis.
Įkandin dūmė šachmatų mėgėjai.
— Laikykit didmeistrį! — kaukė vienakis.
— Apgavikas! — rėkė kiti.
— Pižonai! — atsikirto didmeistris, didindamas greitį.
— Milicija! — šaukė nuskriausti šachmatininkai. Ostapas jau bėgo laiptais
į prieplauką. Jam teko nusileisti keturis šimtus laiptelių. Šeštoje aikštelėje
jo jau laukė du mėgėjai, atbėgę aplinkiniu takučiu tiesiog per šlaitą.
Ostapas atsigręžė. Iš viršaus ritosi — lyg šunų gauja — gausinga Filidoro
gynybos šalininkų grupė. Trauktis atgal nebuvo galima. Ostapas pasileido
pirmyn.
— Tuoj aš jus, niekšai! — sumaurojo jis drąsuoliams žvalgams, puldamas
nuo penktos aikštelės.
Išgąsdinti žvalgai riktelėjo, nuvirto už turėklų ir nusirito kažkur į pakalnę.
Kelias buvo laisvas.
— Laikykit didmeistrį! — skambėjo aukštai. Persekiotojai bėgo, bildėdami
mediniais laiptais, lyg krintą kėglių rutuliai.
Pasiekęs upę, Ostapas pasuko į dešinę, dairydamasis laivelio su ištikimu
administratoriumi.
Ipolitas Matvejevičius idiliškai sėdėjo laivelyje. Ostapas griuvo ant
suoliuko ir ėmė įnirtingai irtis tolyn nuo kranto. Po minutės į valtį papliupo
akmenys. Vienas pataikė Ipolitui Matvejevičiui. Truputį aukščiau
vulkaniško spuogo iššoko juodas gumbas. Ipolitas Matvejevičius įgūžė
galvą tarp pečių, ir sušniurkščiojo.
— Žliumbsi čia dabar! Man vos nenusuko galvos, ir aš — nieko: smagus ir
linksmas. O jeigu dar priskaitysim tuos penkiasdešimt rublių gryno pelno,
tai už gumbą jūsų galvoje — visai padorus honoraras.
Tuo tarpu persekiotojai, kurie tik dabar suprato, jog planas paversti
Vasiukus Niumaskva sugriuvo ir didmeistris išsiveža sunkiu vasiukiečių
prakaitu uždirbtus penkiasdešimt rublių, sulipo į didelę valtį ir klykdami

išplaukė į upės vidurį. Į valtį susikimšo apie trisdešimt žmonių. Kiekvienas
norėjo dalyvauti didmeistrio egzekucijoje. Ekspedicijai vadovavo vienakis.
Vienintelė jo akis švietė tamsumoje lyg švyturys.
— Laikykit didmeistrį! — šaukė pilnutėlė barka.
— Skubėkim, Kisa! — tarė Ostapas. — Jeigu jie mus pasivys, negaliu
garantuoti, ar jūsų pensnė liks sveika.
Abi valtys plaukė pavandeniui. Nuotolis tarp jų vis mažėjo. Ostapas yrėsi
įtempęs visas jėgas.
— Nepaspruksit, niekšai! — šaukė iš barkos. Ostapas tylėjo. Neturėjo
laiko atsakyti. Net irklai linko. Vanduo putodamas šniokštė tarp
dūkstančių irklų ir tiško į valtį.
— Greičiau! — kuždėjo pats sau Ostapas.
Ipolitas Matvejevičius drebėjo. Barka džiūgavo. Aukštas jos korpusas jau
pasiekė kairįjį valtelės šoną, pamažu spausdamas didmeistrį prie kranto.
Koncesininkų laukė verksmingas likimas. Barka taip džiaugėsi, jog visi
šachmatininkai perėjo į dešinį kraštą. Tokiu būdu, visai prisiartinę prie
valtelės, jie ruošėsi jungtinėmis jėgomis užklupti piktadarį didmeistrį.
— Saugokit pensnė, Kisa, — nusiminęs sušuko Ostapas, paleisdamas
irklus. — Dabar prasidės!
— Ponai, — staiga sušuko Ipolitas Matvejevičius gaidžio balsu. — Argi
jūs žadat mus mušti?
— Ir dar kaip! — sugaudė Vasiukų mėgėjai, rengdamiesi šokti į valtelę.
Bet tuo tarpu atsitiko labai nemalonus ir užgaulus viso pasaulio doriems
šachmatininkams įvykis. Barka pasviro ir dešiniu kraštu pasėmė vandens.
— Atsargiau! — sucypė vienakis kapitonas.
Bet buvo jau vėlu. Vasiukų drednouto dešiniajame krašte susirinko per
daug mėgėjų. Pasikeitus svorio centrui, barka pradėjo svyruoti ir,
paklusdama fizikos dėsniams, apsivertė.
Bendras šauksmas sudrumstė upės ramybę.
— Uaū! — suvaitojo šachmatininkai.
Trisdešimt mėgėjų sukrito į vandenį. Jie greit išnėrė į paviršių ir vienas per
kitą griebėsi už apverstos barkos. Paskutinis įsikibo vienakis.
— Pižonai! — džiaugsmingai šūktelėjo Ostapas. — Ko gi jūs nemušat
savo didmeistrio? Jūs, jeigu neapsirinku, norėjot mane mušti?
Ostapas apsuko ratą aplink katastrofos ištiktus šachmatininkus.
— Juk jūs suprantat, Vasiukų individai, kad aš galėčiau jus po vieną
paskandinti, bet aš dovanoju jums gyvybę. Gyvenkit, piliečiai! Tik, dėl
dievo meilės, nežaiskit šachmatais! Juk jūs nemokat žaisti. Ei jūs, pižonai,
pižonai... Plaukiam, Ipolitai Matvejevičiau, toliau! Sudiev, vienakiai
mėgėjai! Atrodo, kad Vasiukai nebus pasaulio centras. Aš nemanau, kad
šachmatų meistrai atvažiuotų pas tokius kvailius kaip jūs, net mano
prašomi.
Sudiev, stiprių šachmatiškų pojūčių mėgėjai! Tegyvuoja „Keturių žirgų
klubas“!

35. IR KITI

Rytas koncesininkus užklupo netoli Čeboksarų. Ostapas snaudė prie vairo.
Mieguistas Ipolitas Matvejevičius kilsčiojo irklus. Nuo nakties vėsumo
abu drebėjo. Rytuose skleidėsi rausvi aušros pumpurai. Ipolito
Matvejevičiaus pensnė šviesėjo. Ovaliniai stiklai sužibo. Juose pakaitom
atsispindėjo abu krantai. Sušvitęs juose kairiojo kranto semaforas atrodė
sulinkęs. Mėlyni Čeboksarų kupolai plaukė tarsi laivai. Sodas rytuose vis
augo. Pumpurai pavirto vulkanais, kurių lava žaižaravo gražiausiomis
konditerijos spalvomis. Paukščiai kairiajame krante pakėlė didelį triukšmą.
Auksinis pense lankelis sutvisko ir apžilpino didmeistriui akis. Užtekėjo
saulė.
Ostapas pramerkė akis ir pasirąžė pakreipdamas valtį ir braškindamas
sąnarius.
— Labas rytas, Kisa, — tarė jis žiovaudamas. — „Pasakyti tau norėjau,
kad seniai saulutė kėlės... Oi žinau, oi aš girdėjau, džiaugias sodas,
džiaugias gėlės!..“
— Prieplauka, — pranešė Ipolitas Matvejevičius. Ostapas išsitraukė
kelionių vadovą ir pasiskaitė.
— Rodos, Čeboksarai. Taip, taip...
Kreipiame dėmesį į labai gražias Čeboksarų apylinkes...
— Kisa, iš tikrųjų gražios apylinkės? Dabai Čeboksaruose yra 7 702
gyventojai.
— Kisa! Meskim briliantų medžioklę ir padidinkim Čeboksarų gyventojų
skaičių iki septynių tūkstančių septynių šimtų keturių... A? Tai būtų labai
efektinga... Atidarysim „Pti švo“ ir iš “Pti švo“ turėsim užtikrintą
grankąsnį duonos... Na, toliau!
Miestas įkurtas 1555 metais. Yra išlikusios kelios labai įdomios cerkvės.
Be administracinių Čiuvašijos respublikos įstaigų, čia yra: darbininkų
fakultetas, partinė mokykla, pedagoginis technikumas, dvi antrojo laipsnio
mokyklos, muziejus, mokslo draugija ir biblioteka. Čeboksarų
prieplaukoje ir turguje galima matyti čiuvašų ir čeremisų, kurie skiriasi
savo išvaizda...
Bet, dar nepasiekus prieplaukos, kur galima matyti čiuvašų ir čeremisų, į
akis jiems krito srovės nešamas daiktas.
— Kėdė! — sušuko Ostapas. — Administratoriau! Mūsų kėdė plaukia.
Kompanionai priplaukė prie kėdės. Ji suposi, sukosi, panirdama, vėl
iškildama, ir vis tolo nuo koncesininkų valties. Vanduo laisvai telkšeno jos
perplėštą pilvą.
Tai buvo koncesininkų išmesta iš „Skriabino“ kėdė, ir dabar ji pamažėle
keliavo į Kaspijos jūrą.
— Sveika, mylimoji! — sušuko Ostapas. — Seniai nesimatėm! Žinot,
Vorobjaninovai, ši kėdė man primena mūsų gyvenimą. Mes irgi plaukiam
pasroviui. Mus skandina, mes išplaukiam, nors tuo, rodos, niekas
nesidžiaugia. Mūsų niekas nemyli, išskyrus Kriminalinį skyrių, kuris taip
pat mūsų negloboja. Niekam mes nerūpim. Jeigu vakar šachmatų

mėgėjams būtų pasisekę mus nuskandinti, iš mūsų būtų likęs tik lavonų
apžiūrėjimo protokolas. „Abu lavonai guli kojomis į pietryčius, galvomis
— į šiaurės vakarus. Kūnai smarkiai sužaloti kažkokiu buku daiktu“.
Mėgėjai, matyt, būtų mušę mus šachmatų lentomis. Ką ir kalbėti, apybukis
ginklas. „Pirmas lavonas kokių penkiasdešimt penkerių metų vyro,
suplyšusiu liustrino švarku, senomis kelnėmis ir senais batais. Švarko
kišenėje rastas liudijimas pil. Konrado Karlovičiaus Michelsono vardu...“
Štai, Kisa, viskas, ką apie jus būtų parašę.
— O ką apie jus būtų parašę? — piktai paklausė Vorobjaninovas.
— O! Apie mane visai kitaip būtų parašę. Apie mane būtų taip parašę:
„Antras — maždaug dvidešimt septynerių metų vyro lavonas. Jis mylėjo ir
kentėjo. Jis mylėjo pinigus ir kamavosi dėl jų stokos. Jo aukštą kaktą
puošia žvilgančios juodos garbanos, pašiauštos į saulę. Gražios kojos,
keturiasdešimt antro numerio batai nukreipti į šiaurės pašvaistę. Kūnas
apvilktas skaisčiai baltais rūbais, ant krūtinės auksinė arfa su perlamutro
inkrustacija ir romanso „Sudiev tau, o Naujasis kaime“ gaidos. Jaunuolis
vertėsi deginimu medyje — tai patvirtina rastas jo frako kišenėje
liudijimas Nr. 86 — 1562, išduotas „Pegaso ir Parnaso“ artelės
1924.VIII.23.“ Ir mane, Kisa, būtų iškilmingai palaidoję, su orkestru, su
prakalbomis, o ant paminklo būtų buvęs iškaltas užrašas: „Čia guli
žinomas deginimo technikas ir naikintojas Ostapas Suleimanas Berta
Marija Benderbėjus, kurio tėvas buvo turkų valdinys ir mirė, nepalikęs
savo sūnui Ostapui Suleimanui jokio turto. Velionio motina buvo grafienė
ir gyveno ne iš darbo“.
Taip besikalbėdami koncesininkai priplaukė Čeboksarų krantą.
Vakare, pardavę Vasiukų valtį ir padidinę kapitalą penkiais rubliais,
draugai įsėdo į garlaivį „Urickis“ ir išplaukė į Stalingradą, tikėdamiesi
pralenkti iš lėto plaukiantį tiražo garlaivį ir Stalingrade susitikti su
kolumbiečių trupe.
Į Stalingradą „Skriabinas“ atplaukė liepos pradžioje. Draugai sutiko jį
pasislėpę uoste už dėžių. Prieš iškraunant garlaivy įvyko tiražas. Buvo
lošiamos stambios sumos.
Kėdžių teko laukti keturias valandas. Pirmiausia iš garlaivio pasipylė
kolumbiečiai ir tiražo tarnautojai. Iš jų skyrėsi švytintis Persickio veidas.
Pasislėpę koncesininkai girdėjo jo šauksmus:
— Taip! Tuojau važiuoju į Maskvą! Telegramą jau išsiunčiau! Ir žinot
kokią? „Džiūgauju kartu su jumis“. Tegu patys susivokia!
Paskui Persickis išsinuomojo automobilį, apžiūrėjo jį iš visų pusių ir
pačiupinėjęs radiatorių išvažiavo, kažkodėl lydimas šauksmų „valio!“
Po to, kai iškėlė hidraulinį presą, pradėjo nešti „medžiaginį
apipavidalinimą“. Kėdes išnešė jau sutemus. Kolumbiečiai susėdo į penkis
porinius furgonus ir linksmai rėkaudami nudardėjo tiesiai į geležinkelio
stotį.
— Rodos, Stalingrade jie nevaidins, — tarė Ipolitas Matvejevičius.
Ostapas susirūpino.
— Reikės važiuoti, — nusprendė jis, — bet už ką važiuosi? Na, eime į
stotį, o ten pažiūrėsim.
Stotyje paaiškėjo, kad teatras važiuoja į Piatigorską per Tichoreckają ir
Mineralinius Vandenis. Koncesininkai teturėjo pinigų tik vienam bilietui.

— Jūs mokate važinėti zuikiu? — paklausė Ostapas Vorobjaninovą.
— Pabandysiu, — nedrąsiai sumykė Ipolitas Matvejevičius.
— Na, velniai jus rautų! Geriau jau nebandykit! Dar kartą dovanoju. Tegu
bus taip — zuikiu teks važiuoti man.
Ipolitas Matvejevičius nusipirko trečios klasės bilietą, ir, sukratytas kietoje
sėdynėje, buvęs bajorų vadovas atvyko į apstatytą oleandrais žaliuose
kubiliukuose Mineralinių Vandenų stotį Siaurės Kaukaze. Stengdamasis
nepakliūti į akis išlipantiems kolumbiečiams, jis ėmė ieškoti Ostapo.
Jau seniai teatras išvažiavo į Piatigorską, susitalpinęs į naujutėlius
vasarotojų vagonus, o Ostapo vis nebuvo. Jis atvažiavo tik vakare ir rado
Vorobjaninovą visai nusiminusį.
— Kur jūs buvot? — suvaitojo bajorų vadovas. — Aš tiek prisikankinau!
— Jūs prisikankinot važiuodami su bilietu kišenėje? O aš, vadinas,
neprisikankinau? Tai, vadinas, ne mane nuvarė nuo buferių Tichoreckajos
stotyje? Tai, vadinas, ne aš sėdėjau ten tris valandas kaip kvailys,
laukdamas prekinio traukinio su tuščiais narzano buteliais. Jūs — kiaulė,
pilieti bajorų vadove! Kur teatras?
— Piatigorske.
— Važiuojam! Aš truputį kelionėj uždirbau. Gryno pelno — trys rubliai.
Tai, žinoma, nedaug, bet narzanui ir geležinkelio bilietamas pakaks.
Vasarotojų traukinys, traškėdamas lyg vežimas, per penkiasdešimt
minučių nutempė keleivius į Piatigorską. Pravažiavę pro Zmeiką ir Beštau,
koncesininkai atsidūrė Mašuko pakalnėje.
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Buvo šventadienio vakaras. Visur buvo švaru tarsi išprausta. Net Mašukas,
apžėlęs krūmais ir miškeliais, rodos, buvo susišukavęs ir skleidė kalnų
augmenijos kvapus.
Įvairiausių rūšių baltos kelnės švytravo mažame perone: kelnės iš
panamos, velnio odos, kolomiankos, kilto ir švelnios flanelės. Daugelis
avėjo sandalus ir vilkėjo apašo marškinius. Koncesininkai sunkiais
purvinais batais, sunkiomis apdulkėjusiomis kelnėmis, šiltomis liemenėmis
ir įkaitusiais švarkais jautėsi čia svetimi. Tarp margų vasariškų drabužių,
su kuriais puikavosi kurorto merginos, šviesiausiai ir elegantiškiausiai
apsirengusi buvo stoties viršininkė.
Visi atvykusieji stebėjosi, kad stoties viršininkas buvo moteris. Rudos
garbanos driekėsi iš po raudonos kepurės su dviem sidabro juostelėmis. Ji
vilkėjo baltu uniforminiu švarku ir baltu sijonu.
Pasigrožėję viršininke, perskaitę naują skelbimą apie Kolumbo teatro
gastroles Piatigorske ir išgėrę porą stiklinių narzano po penkias kapeikas,
keleiviai tramvajumi „Stotis — Gėlynas“ nuvyko į miestą. Už įėjimą į
„Gėlyną“ sumokėjo dešimt kapeikų.
„Gėlyne“ grojo muzika, buvo daug linksmų žmonių ir labai maža gėlių.
Simfoninis orkestras baltame kiaukute grojo „Uodų šokį“. Lermontovo

galerijoje pardavinėjo narzaną. Narzaną pardavinėjo kioskuose ir šiaip
išnešiotojai.
Niekas nekreipė dėmesio į apdulkėjusius briliantų ieškotojus.
— Ech Kisa, — tarė Ostapas, — mes svetimi šioje gyvenimo šventėje.
Pirmą naktį kurorte koncesininkai praleido prie narzano šaltinio.
Tik čia, Piatigorske, kada Kolumbo teatras nustebusiems miestelėnams
trečią kartą rodė savo „Vedybas“, kompanionai suprato visą brangenybių
medžioklės sunkumą. Įsibrauti į teatrą, kaip jie tikėjosi, buvo neįmanoma.
Už kulisų nakvojo Galkinas, Paikinas, Malkinas, Čaikinas ir Zalkindas,
kurių menkas honoraras neleido jiems apsistoti viešbutyje.
Slinko dienos, o draugai vargo, nakvodami Lermontovo dvikovės vietoje ir
misdami iš mažo uždarbio už vidutiniokų turistų bagažo išnešiojimą.
Šeštą dieną Ostapui pavyko susipažinti su hidropreso vedėju monteriu
Mečnikovu. Iki to laiko Mečnikovas, neturėjęs pinigų degtinei ir kasdien
pagiriojęs narzanu iš šaltinio, pasinėrė į visišką pesimizmą ir, kaip
pastebėjo Ostapas, pradėjo pardavinėti turguje kai kuriuos pavogtus iš
teatro daiktus. Susitarti pavyko rytą prie šaltinio. Monteris Mečnikovas
vadino Ostapą širdele ir sutiko su jo siūlymais.
— Galima, — kalbėjo jis, — visuomet galima, širdele. Su malonumu,
širdele.
Ostapas tuojau suprato, kad monteris — didelis gėrovas.
Jie dar žiūrėjo vienas antram į akis, glėbesčiavosi, tekšnojo vienas kitam
per nugarą ir mandagiai juokėsi.
— Na, — pasiūlė Ostapas. — Už visą reikalą dešimt.
— Širdele! — nustebo monteris. — Tamsta mane erzinat. Aš — narzano
nukankintas žmogus...
— Kiekgi norite?
— Dėkit pusę šimto. Turtas juk valdiškas. Aš nusikamavęs žmogus.
— Gerai! Imkit dvidešimt! Sutinkat? Na, iš akių matau, kad sutinkat...
— Sutikimas įsigalioja tuomet, kai nė viena pusė neprieštarauja!
— Gražiai kalba, šunsnukis, — pakuždėjo Ostapas Ipolitui Matvejevičiui į
ausį, — mokykitės!
— Kada gi atnešit kėdes?
— Jums — kėdės, man — pinigai...
— Galima, — tarė negalvodamas Ostapas.
— Pinigus iš anksto, — pareiškė monteris. — Rytą — pinigai, vakare —
kėdės arba vakare — pinigai, rytą — kėdės.
— O gal šiandien — kėdės, o rytoj — pinigai? — paklausė Ostapas.
— Aš gi, širdele, nukamuotas žmogus. Tokių sąlygų širdis nepriima!
— Bet juk aš, — tarė Ostapas, — tik rytoj telegrafu gausiu pinigus.
— Tai rytoj ir kalbėsim, — užbaigė atkaklus monteris, — o kol kas,
širdele, — likit sveiki prie šaltinio, aš einu: su presu turiu daug darbo.
Simbijevičius už gerklės griebia. Jėgų nebėra. Argi vienu narzanu gyvas
būsi?
Ir Mečnikovas nuėjo, didingai apšviestas saulės, Ostapas griežtai pažvelgė
į Ipolitą Matvejevičių.
— Laiko, — tarė jis, — mes turim... Ir laikas yra pinigai, kurių mes
neturim. Kisa, mes turim daryti karjerą. Prieš mus guli šimtas
penkiasdešimt tūkstančių rublių ir nulis nulis kapeikų. Reikia tik dvidešimt

rublių, ir lobis bus mūsų. Čia neverta skaitytis su priemonėmis. Žūsi arba
turtingas būsi!
Ostapas susimąstęs apėjo ratu aplink Vorobjaninovą.
— Nusivilkit švarką, bajorų vadove... — staiga pasakė jis.
Ostapas paėmė iš nustebusio Ipolito Matvejevičiaus švarką, numetė ant
žemės ir pradėjo mindžioti dulkėtais batais.
— Ką jūs darot? — sudejavo Vorobjaninovas. — Šitą švarką aš nešioju
penkiolika metų, ir jis atrodo kaip naujas!
— Nesijaudinkit! Jis greitai nebeatrodys kaip naujas! Duokit skrybėlę!
Dabar apiberkit kelnes dulkėm ir apšlakstykit narzanu. Greičiau!
Po kelių minučių Ipolitas Matvejevičius buvo bjauriai purvinas.
— Dabar subrendot tiek, kad galit užsidirbti pragyvenimui doru darbu.
— Ką gi aš turiu daryti? — graudžiai paklausė Vorobjaninovas.
— Prancūzų kalbą turbūt mokat?
— Labai blogai. Išėjau tik gimnazijos kursą.
— Hm... Teks operuoti tuo kursu. Ar galėsit pasakyti prancūziškai tokį
sakinį: „Ponai, aš šešios dienos nevalgęs“?
— Mesjė, — pradėjo mikčioti Ipolitas Matvejevičius, — mesjė, hm, hm...
že ne, rodos, taip, manž pa... šešios
en, de, trua, katr, senk, sis... sis... žur. Vadinas — že ne manž pa sis žur!
— Na ir jūsų tarimas, Kisa! — Pagaliau iš elgetos nėra ko daugiau norėti!
Žinoma, kad Europos Rusijos elgeta prancūziškai kalba blogiau negu
Miljeranas. Na, Kisulia, o kaip su vokiečių kalba?
— Kam gi tas viskas?! — sušuko Ipolitas Matvejevičius.
— O tam — atsakė įtikinamai Ostapas, — kad jūs dabar eisit prie
„Gėlyno“, atsistosit pavėsyje ir prancūzų, vokiečių bei rusų kalbomis
prašysit išmaldos, pasisakydami praeiviams, jog esat buvęs Valstybės
dūmos narys nuo kadetų frakcijos. Gryną pelną paskirsit monteriui
Mečnikovui. Supratot?
Ipolitas Matvejevičius tuojau pasikeitė. Jo krūtinė išsilenkė lyg Rūmų tiltas
Leningrade, akyse blykstelėjo ugnis, ir iš šnervių, kaip pasirodė Ostapui,
išsiveržė tiršti dūmai. Ūsai palengva pakilo.
— Ai, ai, ai, — atsiliepė didysis kombinatorius, nė kiek nenusigandęs, —
pažiūrėkit į jį! Ne žmogus, o kažkoks arkliukas kupriukas.
— Niekuomet, — prabilo lyg iš pilvo Ipolitas Matvejevičius, —
niekuomet Vorobjaninovas nebuvo ištiesęs rankos.
— Tai ištiesite kojas, senas kvaily! — suriko Ostapas. — Jūs nebuvot
ištiesęs rankos?
— Ne, nebuvau.
— Kaip jums patinka tas alfonsizmas? Trys mėnesiai gyvena mano
sąskaita. Trys mėnesiai aš jį maitinu, girdau ir auklėju, o šitas alfonsas
atsistoja dabar į trečią poziciją ir pareiškia, kad jis... Na, pakaks, drauge!
Viena iš dviejų: arba tuojau eisit į „Gėlyną“ ir atnešit ne vėliau kaip šį
vakarą dešimt rublių, arba aš automatiškai pasilieku vienintelis koncesijos
savininkas. Skaičiuoju iki penkių. Taip ar ne? Vienas!..
— Taip, — sumykė bajorų vadovas.
— Na, pakartokit įžadus.
— Mesjė, že ne manž pa sis žur. Geben zi mir bite etvas kopek auf dem
štiuk brot. Sušelpkit buvusį Valstybės dūmos deputatą.

— Dar kartą. Gailiau!
Ipolitas Matvejevičius pakartojo.
— Na, gerai. Jūs, matyt, iš prigimties turite elgetos talentą. Eikit.
Pasimatysim prie šaltinio vidurnaktį. Tik atsiminkit, ne dėl romantikos, bet
todėl, kad vakare gausiau šelpia...
— O kur jūs eisit? — paklausė Ipolitas Matvejevičius.
— Manim nesirūpinkit. Aš veikiu kaip visuomet pavojingiausiose vietose.
Draugai išsiskyrė.
Ostapas nubėgo į popieriaus prekių krautuvėlę, nupirko ten už paskutines
dešimt kapeikų kvitų knygutę ir, atsisėdęs ant akmens suolo, apie valandą
pildė kvitus ir pasirašinėjo.
— Pirmiausia sistema, — murmėjo jis. — Reikia suskaičiuoti kiekvieną
visuomenės kapeiką.
Didysis kombinatorius nudrožė kalnų keliu, einančiu aplink Mašuką į
Lermontovo ir Martynovo dvikovės vietą pro sanatorijas ir poilsio namus.
Lenkiamas autobusų ir porinių ekipažų, Ostapas atėjo prie Kiaurymės.
Nedidelė, iškirsta uoloje galerija vedė į kūgio formos kiaurymę. Galerija
baigėsi balkonėliu, nuo kurio kiaurymės dugne galima buvo matyti
nedidelę dvokiančią malachito spalvos balą. Šita Kiaurymė laikoma
Piatigorsko įžymybe, ir todėl kasdien ją aplanko nemaža ekskursijų bei
pavienių turistų.
Ostapas tuojau sumetė, kad Kiaurymė žmogui be prietarų gali būti dar ir
pelno šaltinis.
„Nuostabus daiktas, — galvojo Ostapas, — kad miestas iki šiol
nesusiprato imti mokesčio už įėjimą į Kiaurymę! Tai, rodos, vienintelė
vieta, kur piatigorskiečiai įleidžia turistus be pinigų. Aš panaikinsiu šią
gėdos dėmę ir atstatysiu miesto reputaciją“.
Ir Ostapas pasielgė taip, kaip diktavo jam protas, sveikas instinktas ir pati
situacija.
Jis sustojo prie įėjimo į Kiaurymę ir, vartydamas rankose kvitų knygutę,
pradėjo šūkauti:
— Įsigykit bilietus, piliečiai! Dešimt kapeikų! Vaikai ir raudonarmiečiai
leidžiami nemokamai! Studentams — penkios kapeikos! Ne profsąjungos
nariams — trisdešimt kapeikų!
Ostapas beveik niekuo nerizikavo. Piatigorskiečiai į Kiaurymę
nevaikščiojo, o iš tarybinio turisto nuplėšti už įėjimą dešimt kapeikų buvo
visai lengva. Iki penktos valandos Ostapas surinko jau kokius šešis rublius.
Daug padėjo ne sąjungos nariai, kurių Piatigorske buvo daugybė. Visi su
pasitikėjimu mokėjo pinigus, ir vienas raudonveidis turistas, pamatęs
Ostapą, triumfuodamas kreipėsi į savo žmoną:
— Matai, Taniuša, ką aš vakar sakiau? O tu vis spyreisi, kad už įėjimą į
Kiaurymę nereikia mokėti. Be to negalima, ar ne, drauge?
— Tikriausia tiesa, — patvirtino Ostapas. — negalima leisti be
užmokesčio. Profsąjungos nariams — dešimt kapeikų, ne profsąjungos
nariams — trisdešimt kapeikų.
Pavakare prie Kiaurymės privažiavo dviem vežimais Charkovo
milicininkų ekskursija. Ostapas nusigando ir norėjo apsimesti nekaltu
turistu, bet milicininkai taip nedrąsiai apstojo didįjį kombinatorių, jog
nebebuvo kelio trauktis. Todėl Ostapas gana tvirtu balsu sušuko:

— Profsąjungos nariams dešimt kapeikų, bet kadangi milicijos atstovai
gali būti prilyginami studentams ir vaikams, tai iš jų po penkias kapeikas.
Milicininkai užmokėjo ir mandagiai pasiteiravo, kam renkami tie pinigai.
— Kapitaliniam Kiaurymės remontui, — akiplėšiškai paaiškino Ostapas,
— kad per daug neprakiurtų...
Tuo tarpu, kai didysis kombinatorius vikriai prekiavo malachito balos
vaizdu, Ipolitas Matvejevičius, sulinkęs ir plikinamas gėdos, stovėjo
akacijos paunksnėje ir, nežiūrėdamas į paeivius, gromuliavo tris išmoktas
frazes:
— Mesjė, že ne manž pa... Geben zi mir bite... Sušelpkit buvusį Valstybės
dūmos deputatą...
Nors daugelis ir šelpė, bet po mažai. Tačiau, žaisdamas grynai paryžietišku
žodžio „manž“ tarimu ir jaudindamas varginga buvusio dūmos deputato
išvaizda, jis teįstengė surinkti apie tris rublius.
Po praeivių kojomis gurgždėjo žvyras. Orkestras su mažomis pertraukomis
grojo Strausą, Bramsą ir Grygą. Šviesiai marga minia, garsiai klegėdama,
ėjo pro seną bajorų vadovą ir vėl grįžo atgal. Nematomas Lermontovo
šešėlis skraidė viršum girsnojančių maconį bufeto verandoje piliečių. Iš ten
sklido odekolono ir narzano garų kvapas.
— Sušelpkit buvusį Vastybės dūmos narį! — murmėjo bajorų vadovas.
— Sakykit, jūs iš tikrųjų buvot Valstybės dūmos deputatas? —
suskambėjo žodžiai prie pat Ipolito Matvejevičiaus ausies. — Ir jūs iš
tikrųjų dalyvavot posėdžiuose? Ach! Ach! Aukšta klasė!
Ipolitas Matvejevičius pakėlė veidą ir sustingo. Prieš jį lyg žvirblis
šokinėjo storulis Avesalomas Vladimirovičius Iznurenkovas. Rudą Lodzės
kostiumą jis buvo pakeitęs baltu švarku ir pilkomis, su koketiškais
šlakeliais kelnėmis. Jis buvo nepaprastai linksmas ir kartais pašokdavo per
penketą verškų nuo žemės. Ipolito Matvejevičiaus Iznurenkovas nepažino
ir bėrė klausimus toliau:
— Sakykit, jūs iš tikrųjų matėt Rodzianką? Ar iš tikrųjų Puriškevičius
buvo plikas? Ach! Ach! Kokia tema! Aukšta klasė!
Vis tebešokinėdamas Iznurenkovas įbruko sumišusiam Vorobjaninovui tris
rublius ir nubėgo. Bet dar,ilgai „Gėlyne“ švytravo jo storos šlaunys ir
krūmuose buvo girdėti:
— Ach! Ach! „Tu man, gražuole, nedainuok dainų tos Gruzijos liūdnos!“
Ach! Ach! „Jos primena kitus laikus, svajas ir tolius paslaptingus!..“ Ach!
Ach! „O rytą vėl jinai šypsojos...“ Aukšta klasė!
Ipolitas Matvejevičius tebestovėjo nuleidęs akis. Ir veltui taip stovėjo. Jis
daug ko nematė.
Įstabioje Piatigorsko nakties tamsoje parko alėjomis vaikščiojo Eločka
Sčiukina, tempdama paskui save klusnų, susitaikiusį su ja Ernestą
Pavlovičių. Kelionė į Rūgščiuosius Vandenis buvo paskutinis jos sunkios
kovos su Vanderbildo dukterimi akordas. Išdidi amerikietė neseniai
išplaukė savo jachta į Sandvičių salas.
— Cho cho! — skambėjo nakties tyloje. — Žavinga, Ernestulia! Ste-buklinga!
O lempų apšviestame bufete sėdėjo melsvasis vagilis Alchenas su savo
žmona Sašchen. Jos paausius ir dabar puošė Nikolajaus laikų bakenbardai.
Alchenas droviai valgė Karos šašliką, užgerdamas Kachetijos vynu Nr. 2,

o Sašchen glostė bakenbardus ir laukė užsakyto eršketo.
Likvidavus antruosius socialinio aprūpinimo namus (buvo parduota viskas,
net virėjo tualdenorinė kepurė ir šūkis „Stropiai kramtydamas maistą, tu
padedi visuomenei“), Alchenas nutarė pailsėti ir pasilinksminti. Pats
likimas saugojo šį sotų sukčių. Jis ketino tą dieną nuvažiuoti į Kiaurymę,
bet nesuspėjo. Ir tai jį išgelbėjo. Ostapas būtų išmelžęs iš nedrąsaus
ūkvedžio mažiausia trisdešimt rublių.
Ipolitas Matvejevičius prie šaltinio atėjo tik tuomet, kai muzikantai jau
tvarkėsi piupitrus, žmonės skirstėsi ir tik įsimylėjusios porelės dūlavo
siaurose „Gėlyno“ alėjose.
— Kiek surinkot? — paklausė Ostapas, kai sulinkęs bajorų vadovas
atkiūtino prie šaltinio.
— Septynis rublius dvidešimt devynias kapeikas. Trys rubliai popieriniai.
O likusieji — varis ir truputis sidabro.
— Kaip iš pirmų gastrolių — labai puiku! Atsakingo darbuotojo uždarbis!
Jūs mane džiuginate, Kisa! Bet norėčiau žinoti, koks kvailys davė jums tris
rublius? O gal jūs davėte grąžos?
— Iznurenkovas ir davė.
— Negali būti! Avesalomas? Mat kur atriedėjo sviedinukas! Kalbėjai su
juo? Ak, jis jūsų nepažino!
— Klausinėjo apie Valstybės dūmą! Juokėsi!..
— Matai, bajorų vadove! Būti elgeta ne taip jau bloga, ypač įsigijusiam
vidurinį mokslą ir turinčiam silpnoką balsą! O jūs dar šiaušėtės, vaizdavote
lordą — antspaudo saugotoją! Na, Kisočka, ir aš ne veltui laiką praleidau.
Penkiolika rublių kaip niekis! Taigi — pakaks!
Kitą rytą monteris gavo pinigus ir vakare atnešė dvi kėdes. Trečios kėdės,
anot jo, nebuvo galima paimti. Ant jos garsinis apipavidalinimas lošė
kortomis.
Kad būtų saugiau, draugai užsikorė beveik į pačią. Mašuko viršūnę.
Apačioje smulkiais sustingusiais žiburiais švietė Piatigorskas. Žemiau
Piatigorsko mirksėjo neryškūs Goriačevodsko stanicos žiburiai. Horizonte
dviem lygiagrečiomis punktyrinėmis linijomis iš už kalno švietė
Kislovodskas. Ostapas pažvelgė į žvaigždėtą dangų ir išsitraukė iš kišenės
jau mums pažįstamas reples.

37. ŽALIASIS KYŠULYS

Inžinierius Brunsas sėdėjo mūrinėje vasarnamio verandoje Žaliajame
Kyšuly po didele palme, kurios krakmolyti lapai aštriais šešėlių spygliais
margino jo skustą pakaušį, baltus marškinius ir Gambso darbo kėdę iš
generolienės Popovos komplekto. Inžinierius nerimavo, laukdamas pietų.
Brunsas atkišo storas, įsirpusias lupas lyg švilpdamas ir padaužos vaikėzo
balsu nutęsė:
— Muse-e-ele! Vasarnamis tylėjo.
Atogrąžų augalai glaudėsi prie inžinieriaus. Kaktusai tiesė į jį spygliuotas

rankoves. Traškėjo dracenų lapai. Bananai ir saginės palmės baidė nuo
inžinieriaus plikės muses. Rožės, apsivijusios verandą, siekė jo sandalus.
Viskas buvo veltui. Brunsas norėjo valgyti. Susierzinęs jis žiūrėjo į
perlamutrinę jūros įlanką, į tolimą Batumio kyšulį ir pusiau giedodamas
šaukė:
— Muse-e-ele! Muse-e-e-ele!
Drėgname subtropikų ore garsas greitai tirpo. Atsakymo nebuvo. Brunsas
įsivaizdavo didelę rudą žąsį riebia oda ir nebegalėdamas susilaikyti suriko:
— Musele!!! Ar jau iškepei žąsytę?
— Andrejau Michailovičiau! — sušuko moteriškas balsas iš kambario. —
Nekvaršink man galvos!
Inžinierius, išpūtęs lūpas, pragydo:
— Musele! Tu užmiršai savo mažutį vyrą!
— Eik po šimtų, besoti! — atsakė iš kambario.
Bet inžinierius nenurimo. Jis buvo pasiruošęs ir toliau šauktis žąsytės, nors
jau dvi valandos be pasekmių tai darė, bet netikėtas šlamesys privertė jį
atsigręžti.
Iš tamsiai žalios bambukų tankmės išėjo vyras apdriskusia mėlyna
palaidine ir dryžuotomis kelnėmis, susijuosęs apsitrynusią virve su
dideliais kutais. Geraširdiškame nepažįstamojo veide šiurpsojo barzdelė.
Rankose jis laikė švarką.
Žmogus prisiartino ir maloniu balsu paklausė:
— Ar čia gyvena inžinierius Brunsas?
— Aš inžinierius Brunsas, — atsakė žąsytės šaukėjas netikėtu bosu. —
Kuo galiu?..
Žmogus tylėdamas puolė ant kelių. Tai buvo tėvas Fiodoras.
— Jūs iš proto išsikraustėt! — sušuko pašokęs inžinierius. — Kelkitės,
susimildami!
— Nesikelsiu, — atsakė tėvas Fiodoras, papurtęs galvą ir giedromis akimis
pažvelgęs į inžinierių.
— Kelkis, tamsta!
— Nesikelsiu.
Ir tėvas Fiodoras atsargiai pradėjo daužyti galvą į žvirgždą.
— Musele! Eik šen! — suriko išsigandęs inžinierius. — Žiūrėk, kas
darosi... Kelkitės, aš jus prašau! Na, maldauju jus!
— Nesikelsiu! — pakartojo tėvas Fiodoras.
Į verandą išbėgo Muselė, gerai pažįstanti vyro balso intonacijas.
Pamatęs moterį, tėvas Fiodoras nesikeldamas keliais nušliaužė prie jos,
nusilenkė iki žemės ir pradėjo:
— Tamsta, motušėle, tamsta, balandėle, visa mano viltis!
Tuomet inžinierius Brunsas paraudo, čiupo svečią už pažastų ir sukaupęs
jėgas jį pakėlė, norėdamas pastatyti ant kojų, bet tėvas Fiodoras gudriai
surietė kojas. Pasipiktinęs Brunsas nutempė keistą svečią į kampą ir jėga
pasodino jį į Gambso kėdę, tiesa, ne iš Vorobjaninovo rūmų, bet iš
generolienės Popovos svetainės.
— Nedrįstu, — sumurmėjo tėvas Fiodoras, dėdamas ant kelių dar
tebedvokiantį žibalu kepėjo švarką, — nedrįstu sėdėti tokių aukštų ponų
akyse.
Ir tėvas Fiodoras vėl bandė pulti ant kelių. Inžinierius, liūdnai sušukęs,

pagriebė tėvą Fiodorą už pečių.
— Musele! — tarė jis sunkiai kvėpuodamas, — pakalbėk su tuo piliečiu.
Čia kažkoks nesusipratimas.
Muselė prašneko rimtu balsu.
— Mano namuose, — tarė ji rūsčiai, — prašau ant kelių neklūpėti.
— Balandėle! — graudžiai pragydo tėvas Fiodoras. — Motuše!
— Kokia aš jums motušė! Ko jums reikia?
Popas pradėjo murmėti kažką nesuprantama. Tik po ilgų klausinėjimų
pavyko suprasti, kad jis kaip ypatingos malonės prašo parduoti jam
dvylikos kėdžių komplektą.
Nustebęs inžinierius paleido iš rankų tėvą Fiodorą, kuris vėl puolė ant
kelių ir kaip vėžlys pradėjo šliaužioti paskui inžinierių.
— Kodėl, — rėkė inžinierius, stengdamasis pasprukti nuo ilgų tėvo
Fiodoro rankų, — kodėl aš turiu parduoti savo kėdes? Nors kažin kiek
tamsta klūpėsit, aš nieko nesuprasiu!..
— Na, juk tai mano kėdės! — suvaitojo tėvas Fiodoras.
— Kaip jūsų? Kodėl jūsų? Iš proto išėjot? Musele, dabar man viskas
aišku! Tai tikras psichopatas!
— Mano... — nusižeminęs kartojo tėvas Fiodoras.
— Ką gi, atrodo, kad aš jas pavogiau? — pasipiktino inžinierius. —
Pavogiau? Girdi, Musele? Čia kažkoks šantažas!
— Ne, dieve mano... — kuždėjo tėvas Fiodoras.
— Jeigu aš jas pavogiau, tai reikalaukit teismo keliu, o mano namuose
nekelkit skandalo! Girdi, Musele! Koks akiplėšiškumas! Neleidžia
žmoniškai, ramiai papietauti!
Ne, tėvas Fiodoras nenorėjo teismo keliu ieškoti „savo“ kėdžių. Visai ne.
Jis žinojo, kad inžinierius Brunsas nevogė jo kėdžių. O, jis apie tai visai
negalvojo. Bet šios kėdės vis dėlto prieš revoliuciją buvo jo, tėvo Fiodoro,
nuosavybė, ir jos be galo brangios jo žmonai, mirštančiai dabar Voroneže.
Vykdydamas jos valią, o ne savo įžūlumu jis išdrįso sužinoti kėdžių adresą
ir ateiti pas pilietį Brunsą. Tėvas Fiodoras neprašo išmaldos. O ne! Jis
pakankamai aprūpintas (nedidelis žvakių fabrikėlis Samaroje), taigi nori
pasaldinti paskutines mirštančios žmonos valandas: nupirkti jai senąsias
kėdes. Jis pasiryžęs užmokėti už visą komplektą bent dvidešimt rublių.
— Ką? — sušuko inžinierius pamėlynavęs. — Dvidešimt rublių? Už puikų
svetainės komplektą? Musele! Tu girdi?! Vis dėlto jis psichopatas! Kaip
dievą myliu, psichopatas!
— Aš ne psichopatas. O tik vykdydamas mano pasiuntusios žmonos
valią...
— Po velnių! — suriko inžinierius. — Vėl pradėjo šliaužioti. Musele! Jis
vėl šliaužioja!
— Sakykit kainą! — suvaitojo tėvas Fiodoras, atsargiai daužydamas galvą
į araukarijos kamieną.
— Negadinkit medžio! Juokingas žmogus! Musele, jis, rodos, ne
psichopatas. Matyt, susinervinęs dėl žmonos ligos. O gal parduoti jam
kėdes? A? Atsikratysim? A? O jei ne, tai jis galvą prasiskels!
— O ant ko mes sėdėsim? — paklausė Muselė.
— Pirksim kitas.
— Už dvidešimt rublių?

— Ne, sakysim, už dvidešimt aš neparduosiu... Neparduosiu, sakysim, ir
už du šimtu... O už du šimtu penkiasdešimt — parduosiu...
Į tuos žodžius atsakė baisus galvos smūgis į dracenos kamieną.
— Na, Musele, man jau įkyrėjo.
Inžinierius ryžtingai priėjo prie tėvo Fiodoro ir pradėjo diktuoti
ultimatumą:
— Pirmiausia, atsitraukit nuo palmės mažiausiai per tris žingsnius. Antra,
tuojau atsikelkit. Trečia, baldus aš parduosiu už du šimtus penkiasdešimt
rublių, ne pigiau!
— Ne iš godumo, — suvaitojo tėvas Fiodoras, — o tik vykdydamas
sergančios žmonos valią.
— Na, brangusis, mano žmona taip pat serga. Tiesa, Musele, tavo silpni
plaučiai? Bet vis dėlto aš nereikalauju, kad jūs... na... parduotumėt man,
sakysim, savo švarką už trisdešimt kapeikų!
— Imkit veltui! — sušuko tėvas Fiodoras. Inžinierius susierzinęs numojo
ranka ir šaltai tarė:
— Baikit, tamsta, savo juokus! Į jokius samprotavimus aš daugiau
nebesileidžiu. Kėdes įkainavau dviem šimtais penkiasdešimčia rublių ir
nenuleisiu nė kapeikos.
— Penkiasdešimt, — pasiūlė tėvas Fiodoras.
— Musele! — tarė inžinierius. — Pašauk Bagrationą. Tegul palydi šį
pilietį!
— Ne iš godumo...
— Bagrationai!
Nusigandęs tėvas Fiodoras išbėgo, o inžinierius nuėjo į valgomąjį ir sėdo
prie žąselės. Mėgstamas paukštis padarė Brunsui teigiamą įtaką. Jis truputį
nusiramino.
Tuo tarpu, kai inžinierius, apvyniojęs šlaunies kauliuką rūkomuoju
popieriumi, pakėlė žąsies kojytę prie rausvų lūpų, lange išdygo maldaująs
tėvo Fiodoro veidas.
— Ne iš godumo, — tarė švelnus balsas. — Penkiasdešimt penki rubliai.
Inžinierius neatsigręždamas sukriokė. Tėvas Fiodoras dingo.
Paskui visą dieną tėvas Fiodoras šmėkščiojo visuose vasarnamio
kampuose. Čia jis lindo iš kriptomerijų pavėsio, čia iš mandarinų miškelio,
čia bėgo per kiemą į Botanikos sodą.
Inžinierius visą dieną šaukė Muselę, skundėsi psichopatu ir galvos
skaudėjimu. Vakaro tamsoje retkarčiais skambėjo graudus tėvo Fiodoro
balsas:
— Šimtas trisdešimt aštuoni! — šaukė jis kažkur tartum iš dangaus.
Po minutės jo balsas jau skambėjo iš Dumbasovo vasarnamio pusės.
— Šimtas keturiasdešimt vienas, — siūlė tėvas Fiodoras, — ne iš godumo,
pone Brunsai, o tiktai...
Pagaliau inžinierius nebeiškentė, išėjo į vidurį verandos ir atsigręžęs į
tamsą pradėjo aiškiu balsu rėkti:
— Velniai jūsų nematė! Du šimtai rublių! Tik atsitraukit nuo manęs.
Sušlamėjo bambukų šakos, kažkas tyliai suvaitojo ir nuėjo tolyn. Paskui
viskas nutilo.
Įlankoje kapanojosi žvaigždės. Jonvabaliai vijosi tėvą Fiodorą ir skraidė
aplink galvą, nušviesdami jo veidą žalsva mediciniška šviesa.

— Na ir žąsinai dabar slankioja! — sumurmėjo inžinierius, eidamas į
kambarį.
Tuo tarpu tėvas Fiodoras skriejo paskutiniu autobusu jūros pakrante į
Batumį. Pašonėje kaip sklaidomi popieriai šlameno nedidelės bangos,
vėjas glostė veidą, ir automobilio sirenai pritarė šakalų kniaukimas.
Tą patį vakarą tėvas Fiodoras telegrafavo į N miestą savo žmonai
Katerinai Aleksandrovnai:
Prekes radau atsiųsk telegrafu du šimtus trisdešimt parduok ką nori. Fedia
Dvi dienas jis džiūgaudamas slankiojo aplink Brunso vasarnamį, iš tolo
sveikino Muselę, ir retkarčiais atogrąžų platybes skrodė jo šauksmas:
— Ne iš godumo, bet vykdydamas pasiuntusios mano žmonos valią!..
Trečią dieną atėjo pinigai su širdį veriančia telegrama:
Pardaviau viską pasilikau be kapeikos bučiuoju ir laukiu Jevstignejevas vis
pietauja. Katia
Tėvas Fiodoras suskaitė pinigus, maldingai persižegnojo, pasisamdė
furgoną ir išvažiavo į Žaliąjį Kyšulį.
Oras buvo niūrus. Vėjas varė debesis nuo turkų žemės. Čorochas rūko.
Dangaus mėlynė vis mažėjo. Audra siekė jau šešis balus. Buvo uždrausta
maudytis ir plaukti valtimis į jūrą. Ūžesys ir perkūnija netilo viršum
Batumio. Audra purtė krantus.
Pasiekęs Brunso vasarnamį, tėvas Fiodoras liepė furgonui palaukti, o pats
nuėjo baldų.
— Atnešiau pinigus, — tarė tėvas Fiodoras, — gal truputį nuleistumėt.
— Musele, — suvaitojo inžinierius, — aš daugiau nebegaliu!
— Ne, ne, aš pinigus atnešiau, — greitai pasitaisė tėvas Fiodoras, — du
šimtu rublių. Kaip jūs sakėt.
— Musele! Paimk iš jo pinigus! Atiduok jam kėdes. Ir tegul greičiau jis
išsinešdina. Mane kankina migrena.
Viso gyvenimo tikslas buvo pasiektas. Žvakių fabrikėlis Samaroje pats
lindo į rankas. Briliantai biro į kišenes kaip saulėgrąžos.
Visas dvylika kėdžių popas susikrovė į furgoną. Jos buvo visai panašios į
Vorobjaninovo kėdes, tik apmušalai buvo ne gėlėto kartūno, o mėlyno
ripso, rausvais ruoželiais.
Nekantru buvo tėvui Fiodorui. Po skvernu už virvės, jis buvo pasikišęs
kirvuką. Tėvas Fiodoras atsisėdo greta vežiko ir, nuolat atsigręždamas į
kėdes, išvažiavo į Batumį. Eiklūs arkliai nuvežė tėvą Fiodorą ir jo lobį į
plentą, pro „Finalo“ restoraną, kurio verandoje tarp bambukinių staliukų ir
pavėnių švilpė vėjas. Pralėkė jie pro tunelį, ryjantį paskutines naftos
transporto cisternas, pro fotografą, tokią darganotą dieną nesulaukiantį
klientų, pro iškabą „Batumio botanikos sodas“ ir pakrante ne per
greičiausiai traukė viršum banguojančios jūros. Kai kur į uolas dūžtančios
bangos apšlakstė tėvą Fiodorą sūriais purslais. Uolų nusviestos nuo kranto,
bangos grįždavo trykšdamos tarsi geizeriai, kildamos aukštyn ir iš lėto
krisdamos žemyn.
Bangų ir audros smūgiai grūdino tėvo Fiodoro iškankintą širdį. Arkliai,
kovodami su viesulu, pamažu artėjo prie Machindžaurio. Kiek aprėpė
akys, visur kriokė, siūbavo drumsti žali vandenys. Lyg apatinis sijonas,
išlindęs iš po netvarkingos poniutės suknelės, ligi paties Batumio
pakrantėje virė baltos putos.

— Stok! — staiga sušuko vežikui tėvas Fiodoras. — Stok, musulmone!
Ir drebėdamas, vis kniubdamas jis pradėjo kraustyti iš vežimo į tuščią
pakrantę kėdes. Abejingas adžaras gavo savo penkis rublius, sušniojo
arkliams ir nuvažiavo į miestą. O tėvas Fiodoras, įsitikinęs, kad aplinkui
nieko nėra, nutempė kėdes nuo uolos į nedidelę, dar neužlietą paplūdimio
aikštelę ir išsitraukė kirvuką.
Valandėlę jis svyravo nežinodamas, nuo kurios kėdės pradėti. Paskui tarsi
lunatikas priėjo prie trečios kėdės ir žvėriškai smogė į ją kirviu. Kėdė
apvirto, išlikusi visai sveika.
— Aha! — sušuko tėvas Fiodoras. — Aš tau parodysiu! Ir jis užpuolė kėdę
tartum gyvą daiktą. Bematant kėdė sutrupėjo į šipulius. Tėvas Fiodoras
negirdėjo, kaip čeksi kirvis, kapodamas medį, ripsą ir spyruokles.
Galingame audros ūžesy lyg veltiny slopo visi kiti garsai.
— Aha! Aha! Aha! — šūkavo tėvas Fiodoras, kirsdamas iš visų jėgų.
Kėdės trupėjo viena po kitos. Tėvo Fiodoro siautulys vis didėjo. Didėjo ir
audra. Drąsesnės bangos atsirišdavo net tėvui Fiodorui ligi kojų.
Audra kriokė nuo Batumio iki Sinopo. Jūra siuto ir rodė savo galybę
kiekvienam laiveliui. Garlaivis „Leninas“, dūliuodamas iš abiejų kaminų ir
sunkiai panėręs vairagalį, plaukė į Novorosijską. Audra švaistėsi Juodojoje
jūroje, mesdama didžiulius vandens kalnus ant Trapezundo, Jaltos, Odesos
ir Konstancos krantų. Už Bosforo ir Dardanelų tylos griaudė Viduržemio
jūra. Gibraltaro sąsiauriu veržėsi į Europą Atlanto vandenynas. Įsiutęs
vanduo juosė žemės rutulį.
O Batumio pakrantėje stovėjo tėvas Fiodoras ir apsipylęs prakaitu kapojo
paskutinę kėdę. Po valandėlės viskas buvo baigta. Tėvą Fiodorą apėmė
baisus nusiminimas. Metęs pamišėlio žvilgsnį į atlošų, kojų ir spyruoklių
krūvas, jis pasitraukė. Banga pagavo popą už kojos. Sušlapęs jis iškopė į
plentą. Didžiulė banga puolė tą vietą, kur ką tik stovėjo tėvas Fiodoras, ir
šliauždama atgal nusinešė sužalotą generolienės Popovos komplektą.
Tėvas Fiodoras to jau nebematė. Jis ėjo plentu sulinkęs, prispaudęs šlapią
kumštį prie krūtinės.
Atėjo jis į Batumį tarsi apakęs: nieko aplink nematė. Jo padėtis buvo baisi.
Jis nieku gyvu negalėjo pasiekti namų už penkių tūkstančių kilometrų su
dvidešimčia rublių.
Tėvas Fiodoras praėjo Turkų turgavietę, kurioje jam paslaptingas kuždesys
patarė įsigyti Koti pudros, šilkinių kojinių ir palaido Suchumio tabako.
Nelaimingasis nudūlino į stotį ir dingo nešikų minioje.

38. DEBESYSE

Praslinkus trims dienoms po koncesininkų ir monterio! Mečnikovo
sutarties, Kolumbo teatras išvažiavo geležina keliu per Machačkalą ir
Baku. Visas tas tris dienas koncesininkai, nepasitenkinę Mašuko viršūnėje
praplėštų dviejų kėdžių turiniu, laukė iš Mečnikovo trečios paskutinės
„Kolumbo“ kėdės. Bet narzano nukankintas monteris pavertė visą

dvidešimtį rublių paprasta degtine ir taip ėmė kvailioti, jog buvo uždarytas
butaforijos sandėlyje.
— Štai jums ir Rūgštieji Vandenys! — tarė Ostapas, sužinojęs, kad teatras
išvažiavo. — Šunsnukis tas monteris! Ir palaikyk tu dabar santykius su
teatro bendradarabiais!
Ostapas pasidarė dar skubresnis. Brangenybių radimo šansai nepaprastai
padidėjo.
— Reikia pinigų kelionei į Vladikaukazą, — tarė Ostapas. — Iš ten
Gruzinų karo keliu nuvažiuosim į Tiflisą automobiliu. Žavingi vaizdai!
Nuostabus peizažas! Gaivus kalnų oras! Ir visa ko finalas — šimtas
penkiasdešimt tūkstančių rublių, nulis nulis kapeikų. Verta tęsti posėdį.
Bet ne taip lengva buvo išvažiuoti iš Mineralinių Vandenų.
Vorobjaninovas buvo visai negabus traukinio zuikis, ir kadangi jo
mėginimai įsėsti į traukinį baigėsi nesėkmingai, jam dar teko gastroliuoti
„Gėlyne“ kaip buvusiam mokslo apygardos globėjui. Sekėsi nekaip. Du
rubliai po dvylika valandų trukusio sunkaus ir žeminančio darbo! Vis dėlto
tai buvo pakankama suma bilietui į Vladikaukazą.
Beslane važiavęs be bilieto Ostapas buvo išmestas iš vagono, ir didysis
kombinatorius apie tris varstus įžūliai bėgo paskui traukinį, grūmodamas
kumščiu visai nekaltam Ipolitui Matvejevičiui.
Ostapui pavyko užšokti ant laiptelio, nes traukinys labai iš lėto šliaužė
Kaukazo kalnagūbriu. Iš šitos pozicijos Ostapas smalsiai žiūrėjo į nutįsusią
kalnų grandinę.
Buvo ketvirta valanda ryto. Kalnų viršūnes nušvietė rausva aušra. Kalnai
Ostapui nepatiko.
— Per daug prašmatnu! — tarė jis. — Laukinis grožis. Idioto vaizduotė!
Niekam tikęs daiktas!
Vladikaukazo stoty keleivių laukė atviras Zakavtopromtorgo autobusas.
Malonūs žmonės kalbėjo:
— Kas važiuos Gruzinų karo keliu, tuos į miestą vežame veltui.
— Kurgi tu eini, Kisa? — sušuko Ostapas. — Mums į autobusą. Tegu
veža, jeigu veltui.
Atvažiavęs autobusu į Zakavtopromtorgo kontorą, Ostapas vis dėlto
nesiskubino užsisakyti vietos autobuse. Gyvai kalbėdamas su Ipolitu
Matvejevičium, jis grožėjosi debesų apsuptu Stalo kalnu ir nusprendęs,
kad kalnas iš tikrųjų panašus į stalą, greitai patraukė tolyn.
Vladikaukaze teko išbūti keletą dienų. Visos pastangos gauti pinigų
kelionei Gruzinų karo keliu arba visiškai neatnešė vaisių, arba davė
pajamų, kurių pakako tik prasimaitinti. Mėginimai rinkti iš piliečių pinigus
buvo nesėkmingi. Kaukazo kalnynas buvo toks aukštas ir matomas, jog
imti pinigus už jo parodymą buvo neįmanoma. Jį galėjai matyti iš bet
kurios vietos. Kitų grožybių Vladikaukazas neturėjo. O Terekas sruveno
pro „Treką“, kur už įėjimą pinigus rinko pats miestas ir be Ostapo. Ipolitas
Matvejevičius elgetaudamas per dvi dienas surinko vos trylika kapeikų.
— Pakaks, — tarė Ostapas, — išeitis tik viena: eisim į Tiflisą pėsti. Per
penkias dienas nueisim du šimtus kilometrų. Nieko, tėvuk, žavingi kalnų
vaizdai, grynas oras!.. Tik reikia pinigų duonai ir mėgėjų dešrai. Prie savo
leksikono galit pridurti frazių itališkai, kaip sau norit, bet iki vakaro turit
surinkti mažiausiai porą rublių! Šiandien pietauti neteks, mielas drauge.

Deja! Blogi reikalai...
Iš ryto koncesininkai tilteliu perėjo Tereką, apėjo kareivines ir pasuko į
žalią klonį, kuriuo ėjo Gruzinų karo kelias.
— Mums sekasi, Kisa! — tarė Ostapas. — Naktį palijo, ir dabar mums
neteks ryti dulkių. Kvėpuokit, bajorų vadove, grynu oru. Dainuokit.
Atsiminkit eilėraščius apie Kaukazą. Elkitės kaip reikiant!..
Bet Ipolitas Matvejevičius nedainavo ir nedeklamavo eilių. Kelias ėjo vis
aukštyn. Praleidęs po atviru dangumi keletą naktų, Ipolitas Matvejevičius
gavo dieglį šone, gėlė sąnarius, o nuo mėgėjų dešros skaudėjai vidurius ir
ėdė rėmuo. Jis žingsniavo persikreipęs, nešdamas rankose penkių svarų
duonos kepalą, įvyniotą į Vladikaukazo laikraštį, ir šiek tiek vilkdamas
kairę koją.
Vėl kelionė! Šį kartą į Tiflisą, šį kartą gražiausiu pasaulio keliu. Bet
Ipolitas Matvejevičius buvo viskam abejingas. Jis nesidairė į šalis kaip
Ostapas. Visai nepamatė Tereko, kuris jau pradėjo urgzti klonyje. Ir tik
žibančios saulėje, ledo sukaustytos kalnų viršūnės jam kažką bylojo: gal
apie briliantų žibėjimą, o gal apie meistro Bezenčiuko grabų glazetą.
Už Baltosios kelias įėjo į tarpeklį ir tęsėsi siaura atbraila, iškirsta stačių
uolų kraštais. Kelio spiralė sukosi aukštyn, ir vakare koncesininkai pasiekė
Larso stotį, esančią tūkstantis metrų virš jūros lygio.
Nakvynę koncesininkai gavo veltui neturtingame duchane ir net gavo po
stiklą pieno, sužavėję šeimininką ir jo svečius kortų kombinacijomis.
Rytas buvo toks gražus, kad net Ipolitas Matvejevičius, kalnų oro
atgaivintas, pradėjo smagiau žingsniuoti. Už Larso stoties tuojau pakilo
didinga Šalutinua kalnagūbrio siena. Tereko klonis čia sulindo į siaurus
tarpeklius. Peizažas darėsi vis niūresnis, ir vis daugiau buvo matyti uolose
užrašų. Ten, kur uolos taip suspaus dė Tereko srovę, kad tarpeklis teturėjo
vos dešimt sieksnių platumo, koncesininkai pamatė tiek užrašų tarpeklio
sienose, jog Ostapas, užmiršęs Darjalo tarpeklio didingumą, stengdamasis
perveikti Tereko dundesį ir vaitojimą, suriko:
— Didieji žmonės! Atkreipkit dėmesį, bajorų vadove! Matot? Truputį
aukščiau debesėlio, žemiau erelio! Užrašąs: „Kolia ir Mika, 1914 m. liepos
m.“ Neužmirštamas vaizdas! Atkreipkit dėmesį į menišką darbą!
Kiekviena raidė — metro didumo ir nupiešta aliejiniais dažais! Kur jūs
dabar, Kolia ir Miką?
— Kisa, — kalbėjo toliau Ostapas, — norit, ir mes įsiamžinsim. Pralenkim
Miką. Aš lyg tyčia ir kreidos turiu! Dievaži, tuoj užlipsiu ir parašysiu: „Čia
buvo Kisa ir Osia“.
Ir Ostapas, ilgai negalvojęs, padėjo ant parapeto, užtverusio plentą nuo
verdančios Tereko bedugnės, mėgėjų dešros atsargą ir pradėjo kopti į uolą.
Ipolitas Matvejevičius iš pradžių sekė, kaip ropščiasi didysis
kombinatorius, bet paskui užsimiršo ir nusigręžęs pradėjo žiūrėti į
Tamaros pilies pamatus, išlikusius ant uolos, panašios į arklio dantį.
Tuo metu už dviejų kilometrų, iš Tifliso pusės, į Darjalo tarpeklį įėjo tėvas
Fiodoras. Jis ėjo vienodu kareivišku žingsniu, žiūrėdamas prieš save
stiklinėmis akimis ir pasiramsčiuodamas aukšta riesta lazda.
Už paskutinius pinigus tėvas Fiodoras nuvažiavo iki Tifliso ir dabar
žingsniavo į tėviškę pėsčias, maitindamasis išmalda. Žingsniuojant per
Kryžiaus perėją (2 345 metrai viršum jūros lygio), jam įkirto erelis. Tėvas

Fiodoras užsimojo ant įžūlaus paukščio lazda ir nuėjo tolyn. Jis ėjo,
paklydęs debesyse, ir murmėjo:
— Ne iš godumo, tik vykdydamas mane pasiuntusios žmonos valią!
Nuotolis tarp priešų mažėjo. Pasukęs už aštraus uolos kyšulio, tėvas
Fiodoras atsimušė į senį su auksine pensnė.
Tarpeklis perskilo tėvo Fiodoro akyse. Tūkstančius metų šniokštęs Terekas
staiga nutilo.
Tėvas Fiodoras pažino Vorobjaninovą. Po baisaus nepasisekimo
Batumyje, po to, kai žuvo visos viltys, — nauja galimybė įsigyti turtą
nepaprastai paveikė tėvą Fiodorą.
Jis nutvėrė Ipolitą Matvejevičių už lieso gurklio ir įleidęs nagus suriko
užkimusiu balsu:
— Kur padėjai savo nužudytos uošvės brangenybes?
Ipolitas Matvejevičius, nieko panašaus nelaukęs, tylėjo taip išvertęs akis,
kad jos beveik lietė pensnė stiklus.
— Sakyk! — grasinančiu balsu šaukė tėvas Fiodoras. — Atgailauk,
nusidėjėli!
Vorobjaninovas pajuto, kad jį baigia smaugti.
Tuomet tėvas Fiodoras, jau džiaugęsis pergale, pamatė šokinėjantį per
uolas Benderį. Techninis direktorius leidosi žemyn, šaukdamas visa
gerkle:
Bangos verda ir putoja,
Dūžta į niūrias uolas...
Tėvo Fiodoro širdį suspaudė didelė baimė. Jis dar tebelaikė bajorų vadovą
už gerklės, bet jo pakinkliai jau drebėjo.
— A, štai kas čia! — draugiškai sušuko Ostapas. — Konkuruojanti
organizacija!
Tėvas Fiodoras negaišo. Išganingojo instinkto vadovaujamas, jis čiupo
koncesininkų dešrą bei duoną ir pasileido bėgti.
— Muškit jį, draugas Benderi! — šaukė nuo žemės atgavęs kvapą Ipolitas
Matvejevičius.
— Čiupk jį! Laikyk!
Ostapas pradėjo spygauti ir švilpti.
— Tiu tiu! — šaukė jis, vydamasis popą. — Kova prie piramidžių, arba
Benderis medžioklėje! Kurgi jūs bėgat, kliente? Galiu jums pasiūlyti
gražiai išdarinėtą kėdę!
Tėvas Fiodoras neišlaikė persekiojimo kančios ir pradėjo kopti į baisiai
stačią uolą. Jį stūmė aukštyn širdis, lipanti prie pat gerklės, ir ypatingas,
vien tik bailiams žinomas kulnų niežėjimas. Pačios kojos kilo nuo granito
ir nešė aukštyn savo valdovą.
— Ū-ū-ū! — šaukė Ostapas iš apačios. — Laikyk jį!
— Jis nusinešė mūsų maistą! — šaukė Ipolitas Matvejevičius, bėgdamas
artyn prie Ostapo.
— Stok! — sugriaudė Ostapas. — Stok, aš tau sakau! Bet tai tik naujų jėgų
suteikė jau uždususiam tėvui Fiodorui. Jis pasispyrė ir bematant atsidūrė
dešimčia sieksnių aukščiau visų užrašų.
— Atiduok dešrą! — šaukė Ostapas. — Atiduok dešrą, kvaily! Aš viską
dovanosiu!
Tėvas Fiodoras jau nieko nebegirdėjo. Jis atsidūrė lygioje aikštelėje, kur

nepavyko įkopti dar nė vienam žmogui. Tėvą Fiodorą suėmė neapsakomas
siaubas. Jis suprato, kad nulipti jam jokiu būdu nepavyks. Uola leidosi į
plentą statmenai, ir apie nulipimą negalėjo būti nė kalbos. Jis pažvelgė
žemyn. Ten siuto Ostapas, ir tarpeklio dugne žybčiojo auksinė Ipolito
Matvejevičiaus pensnė.
— Aš atiduosiu dešrą! — sušuko tėvas Fiodoras. — Nukelkite mane!
Tik Terekas atsakė jam savo ūžesiu, o iš Tamaros pilies skambėjo aistringi
šauksmai. Ten gyveno pelėdos.
— Nu-kel-kit-ma-ne! — gūdžiai šūkavo tėvas Fiodoras. Jis matė visus
koncesininkų manevrus. Jie bėgiojo uolos papėdėje ir sprendžiant iš mostų
bjauriai keikėsi.
Po valandos, atsigulęs ant pilvo ir nuleidęs žemyn galvą, tėvas Fiodoras
pamatė Benderį ir Vorobjaninovą, einančius Kryžiaus perėjos link.
Greitai užslinko naktis. Baisiausioje tamsoje ir pragariškai ūžiant Terekui,
pačiame padebesyje drebėjo ir verkė tėvas Fiodoras. Jam jau nebereikėjo
žemiškų turtų. Tik vieno jis norėjo: žemyn, ant žemės motinėlės. Naktį jis
taip raudojo, kad ne kartą perrėkė Tereką, o rytą, pasistiprinęs mėgėjų
dešra ir duona, pradėjo šėtoniškai kvatoti iš pravažiuojančių apačioje
automobilių. Dieną praleido žiūrėdamas į kalnus ir dangaus šviesulį —
saulę. Kitą naktį jis pamatė karalaitę Tamarą. Karalaitė atskrido pas jį iš
savo pilies ir koketiškai tarė:
— Būsim kaimynai.
— Brangioji! — jausmingai atsiliepė tėvas Fiodoras. Ne iš godumo...
— Žinau, žinau, — tarė karalaitė, — o tik vykdydamas tave pasiuntusios
žmonos valią.
— Iš kur jūs žinote? — nustebo tėvas Fiodoras.
— Aš žinau. Užsuktumėt pas mane, kaimyne. Šešiasdešimt šešias
suloštume! A?
Ji nusijuokė ir nuskrido, paleidusi nakties danguje fejerverką.
Trečią dieną tėvas Fiodoras pradėjo sakyti paukščiams pamokslus.
Kažkodėl jis skelbė protestantizmą.
— Paukščiai, — bylojo jis skardžiu balsu, — atgailaukite viešai už savo
nuodėmes!
Ketvirtą dieną jį iš apačios vedliai jau rodė ekstursantams.
— Dešinėje — Tamaros pilis, — kalbėjo prityrę vedliai, — kairėje stovi
gyvas žmogus, o kuo gyvena ir kaip ten pateko — niekas nežino.
— Na ir laukiniai čia žmonės! — stebėjosi ekskursantai. — Kalnų vaikai!
Plaukė debesys. Viršum tėvo Fiodoro skraidė ereliai. Drąsiausias pagrobė
mėgėjų dešros likučius ir sparno mostelėjimu numetė į putojantj Tereką
apie pusantro svaro duonos.
Tėvas Fiodoras pagrūmojo ereliui pirštu ir visas nušvitęs pakuždėjo:
Paukštužėlis nepažįsta
Jokių rūpesčių, vargų
Ir menkutį savo lizdą
Suka keletą dienų.
Erelis skersomis pažvelgė į tėvą Fiodorą, surike „ka-ka-rie-kū“ ir nuskrido.
— Oi ereli, ereli, didelis tu šelmis!
Po dešimties dienų iš Vladikaukazo atvažiavo ugniagesių komanda ir,
panaudojusi atitinkamus prie taisus, nukėlė tėvą Fiodorą.

Kai jį kėlė žemyn, jis plojo rankomis ir nemalonu balsu dainavo:
Pasaulio karalaitė bū-ū-ūsi
Ir mano draugė amžina-a!
Ir rūstusis Kaukazas daug sykių kartojo M. Lermontovo žodžius ir A.
Rubinšteino muziką.
— Ne iš godumo, — kalbėjo tėvas Fiodoras brandmeisteriui, — o tik...
Kvatojanti šventiką ugniagesiai paguldė ant kopėčių ir nuvežė į
psichiatrinę ligoninę.

39. ŽEMĖS DREBĖJIMAS

— Kaip manot, bajorų vadove, — paklausė Ostapas, kai koncesininkai
artinosi prie Sionio miestuko, — kokiu būdu galima uždirbti duoną šioje
nuskurdusioje apylinkėje, dviejų kilometrų aukštyje viršum jūros?
Ipolitas Matvejevičius tylėjo. Vienintelis verslas, kuriuo jis būtų galėjas
užsidirbti duonos kąsnį, buvo elgetavimas. Bet čia, kalnų vingiuose ir
skardžiuose, nebuvo iš ko prašyti išmaldos.
Beje, ir čia buvo elgetavimas, tik ypatingas — alpinistiškas: prie kiekvieno
važiuojančio pro miestuką autobuso ar automobilio atbėgdavo vaikai ir,
atlikę keliaujančiai auditorijai keletą naurų lezginkos pa, vydavosi mašiną
šaukdami:
— Duokit pinigų! Pinigų duokit!
Keleiviai nusviesdavo vieną kitą varinį pinigėlį ir dumdavo Kryžiaus
perėjos linkui.
— Tikras reikalas, — kalbėjo Ostapas, — kapitalinių išlaidų nereikia,
pelnas nedidelis, bet mūsų aplinkybėmis vertingas.
Apie antrą valandą po pietų Ipolitas Matvejevičius, didžiojo
kombinatoriaus prižiūrimas, pastrapaliojo pravažiuojantiems keleiviams
pirmąjį savo šokį. Šis šokis buvo panašus į mazurką, bet keleiviai,
persisotinę Kaukazo grožiu, palaikė jį lezginka ir numetė šokančiam tris
penkiakapeikius. Antram autobusui, važiuojančiam iš Tifliso į
Vladikaukazą, šoko pats techninis direktorius.
— Duokit pinigų! Pinigų duokit! — šaukė jis piktai. Pradėję juoktis
keleiviai gausiai atsilygino šokėjui.
Kelio dulkėse Ostapas surinko trisdešimt kapeikų. Bet Sionio vaikai
apmėtė konkurentus akmenimis. Gelbėdamiesi nuo akmenų krušos,
keleiviai greitu žingsniu nukeliavo į artimumsią aūlą, kur uždirbtus pinigus
išleido sūriui ir čurekams.
Šokiais vertėsi koncesininkai ir kitas dienas. Nakvojo kalnų saklėse.
Ketvirtą dieną jie plento vingiais nusileido į Kaišauro klonį. Čia kepino
karšta saulė, ir kompanionų kaulai, gerokai atvėsę Kryžiaus perėjoje,
greitai sušilo.
Darjalo uolos, perėjos tamsą ir šaltį pakeitė žalumynai ir gilaus klonio
jaukumas. Keleiviai ėjo viršum Aragvos, leidosi į slėnį, kur gyveno daug
žmonių, ganėsi daug gyvulių ir buvo daug maisto. Čia galėjai ir išmaldos

gauti, ir uždirbti, ir tiesiog pavogti. Tai buvo Užkaukazė.
Pralinksmėję koncesininkai pradėjo greičiau žingsniuoti.
Pasanauryje, turtingame miestelyje, kur buvo du viešbučiai ir keli
duchanai, draugai išsikaulijo čurekų ir atsigulė krūmuose priešais
„Prancūzijos“ viešbutį su sodu ir dviem pririštais grandinėmis lokiukais.
Keleiviai džiaugėsi šiluma, skania duona ir užtarnautu poilsiu.
Bet greitai jų poilsį sudrumstė automobilių sirenų spiegimas, naujų
padangų čežėjimas plentu ir džiaugsmingi balsai. Draugai iškišo galvas.
Prie „Prancūzijos“ privažiavo trys vienodi naujutėliai automobiliai.
Automobiliai tyliai sustojo. Iš pirmos mašinos iššoko Persickis. Paskui jį,
tvarkydamas savo apdulkėjusius plaukus, išlindo „Teismas ir gyvenimas“.
Paskui iš visų mašinų pradėjo lipti „Varstoto“ redakcijos automobilistų
klubo nariai.
— Poilsis! — sušuko Persickis. — Šeimininke, penkiolika šašlikų!
„Prancūzijoje“ subruzdo mieguisti tarnautojai, pasigirdo velkamo už kojų į
virtuvę avino bliovimas.
— Ar jūs nepažįstat šito jaunuolio? — paklausė Ostapas. — Tai reporteris
iš „Skriabino“, vienas mūsų transparanto kritikų. Tačiau kaip prašmatniai
jie atvažiavo! Ką tai reiškia?
Ostapas prisiartino prie kertančių šašliką keleivių ir elegantiškiausiai
pasisveikino su Persickiu.
— Bonžur! — atsakė reporteris. — Aš kažkur jus mačiau, mielas drauge!
A-a-a, atsimenu: „Skriabino“ dailininkas. Juk tiesa?
Ostapas prispaudė ranką prie širdies ir mandagiai nusilenkė.
— Palaukit, palaukit, — tarė Persickis, galįs pasigirti gera reporterio
atmintimi. — Rodos, jus Maskvoje, Sverdlovo aikštėje, parbloškė vežiko
arklys?
— Kaipgi, kaipgi! Ir dar aš, anot jūsų pasakymo, truputį išsigandau...
— O kaip jūs čia, meno reikalais?
— Ne, aš ekskursijos tikslais.
— Pėsčias?
— Pėsčias. Specialistai tvirtina, kad kelionė automobiliu Gruzinų karo
keliu — tikra kvailystė!
— Ne visuomet kvailystė, mano mielas, ne visuomet! Štai mes,
pavyzdžiui, jau ne visi kvailai keliaujam. Mašinėlės, kaip matot, savos.
Pabrėžiu, — kolektyvinės, savos. Tiesioginis susisiekimas Maskva —
Tiflisas. Benzinui pakanka kapeikų. Patogu ir greita. Minkštos sėdynės.
Europa!
— Iš kur visa tai? — su pavydu paklausė Ostapas. — Šimtą tūkstančių
išlošėt?
— Šimtą ne šimtą, o penkiasdešimt išlošėm.
— Preferansu?
— Obligacija, kurią buvo įsigijęs automobilistų klubas.
— Taip? — nustebo Ostapas. — Ir už tuos pinigus jūs pirkot automobilių?
— Matot!..
— Taip. Gal jums reikalingas vadovas? Aš pažįstu vieną vyruką.
Negeriantis.
— Koks vadovas?
— Na, toks... Bendra vadovybė, praktiški patarimai, vaizdingas

apmokymas kompleksiniu metodu... A?
— Aš jus suprantu. Ne, nereikalingas.
— Nereikalingas?
— Deja, ne. Dailininkas taip pat nereikalingas.
— Jei taip, tai paskolinkit rublių.
— Avdotjinai, — tarė Persickis. — Būk geras, duok šitam piliečiui iš
mano sąskaitos tris rublius. Pakvitavimo nereikia. Grąžinti taip pat
nereikės.
— Tai labai maža, — tarė Ostapas, — bet aš priimu. Suprantu visą jūsų
padėties sunkumą. Žinoma, jeigu jūs būtumėte išlošę šimtą tūkstančių, tai
tikrai turbūt būtumėt paskolinę bent penkis rublius. Bet jūs išlošėt tik
penkiasdešimt tūkstančių rublių, nulį kapeikų! Na, vis dėlto ačiū!
Benderis mandagiai nusiėmė skrybėlę. Persickis mandagiai kilstelėjo
skrybėlę. Benderis mandagiausiai nusilenkė. Persickis taip pat. Benderis
pamojo ranka. Persickis, sėdėdamas prie vairo, taip pat pamojavo. Bet
Persickis išvažiavo gražiu automobiliu į šviesius tolius, linksmų draugų
būryje, o didysis kombinatorius pasiliko bestovįs dulkėtame plente su
kvailu kompanionu.
— Ar matėt tokį blizgesį? — paklausė Ostapas Ipolitą Matvejevičių.
— Zakavtopromtorgas ar privati „Motoro“ draugija? — pasiteiravo
Vorobjaninovas, per keletą dienų puikiai susipažinęs su visomis
autotransporto priemonėmis. — Aš jau norėjau prieiti prie jų pašokti.
— Jūs greit visai sukvailėsit, mano vargšas drauge. Koks gi čia jums
Zakavtopromtorgas? Šitie žmonės, girdit, Kiša, išlošė penkiasdešimt
tūkstančių rublių. Patys matot, Kisulia, kokie jie linksmi ir kiek prisipirko
visokio mechaninio šlamšto! Kai mes turėsim pinigų — juos sunaudosim
racionaliau. Ar ne taip?
Ir draugai, svajodami, ką jie nusipirks, kai bus turtingi, išėjo iš Pasanaurio.
Ipolitas Matvejevičius svajojo nusipirkti naujas kojines ir išvažiuoti į
užsienį. Ostapo svajonės buvo platesnio masto. Jo projektai buvo didingi:
Mėlynojo Nilo užtvanka ir lošimo klubas Rygoje su filialais visuose
limitrofuose.
Praslinkus dar dviem dienoms, apie vidurdienį, praėję nuobodžias dulkėtas
vietas: Ananurą, Dušetą ir Cilkanus, keleiviai prisiartino prie Mcchetos,
senosios Gruzijos sostinės.- Nuo čia Kūra suka į Tifliso pusę.
Vakare keleiviai praėjo pro Zemo-Avčalskio hidroelektrinę. Stiklas,
vanduo ir elektra švietė įvairiomis spalvomis. Visa tai atsispindėjo ir
virpėjo sraunioje Kūroje.
Čia koncesininkai susidraugavo su valstiečiu, kuris vienuoliktą valandą
vakare atvežė juos arba į Tiflisą. Buvo tas metas, kai vakaro vėsuma
vilioja į gatvę nusikamavusius po dienos karščių Gruzijos sostinės
gyventojus.
— Miestukas neblogas, — nusprendė Ostapas, išėjęs į Sotos Rustavelio
prospektą, — jūs žinot, Kisa...
Staiga Ostapas, nebaigęs kalbėti, pasileido paskui kažkokį pilietį ir, greit jį
pasivijęs, pradėjo kalbėtis. Paskui mikliai sugrįžo ir bakstelėjo pirštu
Ipolitui Matvejevičiui į šoną.
— Žinot, kas čia toks? — greit pakuždėjo jis. — Tai „Odesos raguolių
artelė — Maskvos riestainiai“, pilietis Kisliarskis. Drožiam prie jo. Dabar

jūs vėl, nors tai paradoksas, esat minties galiūnas ir rusų demokratijos
tėvas. Neužmirškit išpūsti žandų ir judinti ūsų. Jie jau gerokai ataugę. Ak,
po velnių! Koks nuotykis! Fortūna! Jeigu aš tuojau neišlupsiu iš jo penkių
šimtų rublių — spjaukit man į barzdą! Einam! Bėgam!
Iš tikrųjų netoli nuo koncesininkų stovėjo pamėlęs iš baimės Kisliarskis su
česučios eilute.
— Jūs, rodos, pažįstami, — tarė tyliu balsu Ostapas. — Štai artimas
imperatoriui asmuo, minties galiūnas ir rusų demokratijos tėvas.
Nekreipkit dėmesio į jo drabužius. Tai dėl konspiracijos. Vežkit mus
tuojau kur nors. Turim pasikalbėti.
Kisliarskis, atvažiavęs į Kaukazą pailsėti po Stargorodo išgyvenimų, buvo
visai prislėgtas. Murmėdamas kažkokius niekus apie silpną riestainių
kepimo progresą, Kisliarskis įsodino baisiuosius pažįstamus į gražų
ekipažą su pasidabruotais stipinais bei pamina ir nuvežė į Dovydo kalną. Į
kalno viršūnę, kur buvo restoranas, kėlėsi funikulieriumi. Tiflisas su
tūkstančiais žiburių lėtai plaukė į pragarą. Sąmokslininkai kilo tiesiai į
dangų.
Restorano staliukai buvo sustatyti žolėje. Dusliai gaudė Kaukazo orkestras,
ir mažutė mergaitė, žiūrint laimingiems tėvams, savo noru šoko tarp
staliukų lezginką.
— Paprašykit ko nors atnešti, — patarė Benderis. Įgudusiam Kisliarskiui
paliepus, atnešė vyno, vaisių
ir gruziniško sūrio.
— Ir pavalgyti ko nors, — patarė Ostapas. — Kad jūs žinotumėt, brangus
pone Kisliarski, ką man su Ipolitu Matvejevičium teko pergyventi, jūs
nesistebėtumėt mūsų drąsa.
„Vėl, — nusiminęs pagalvojo Kisliarskis, — vėl prasideda mano kančios.
Ir kodėl aš nevažiavau į Krymą? Juk aš norėjau į Krymą! Ir Henrieta ten
patarė!“
Bet jis neprieštaraudamas užsakė du šašlikus ir atgręžė į Ostapą savo
paslaugų veidą.
— Taigi, — tyliai tarė Ostapas, dairydamasis į šalis, — vienu žodžiu...
Mus seka jau du mėnesiai... Turbūt rytoj konspiracinėje buveinėje mūsų
lauks pasislėpę žvalgai. Teks atsišaudyti.
Kisliarskiui net žandai pabalo.
— Mes džiaugiamės, — kalbėjo toliau Ostapas, — susitikę šią sunkią
valandą ištikimą kovotoją dėl tėvynės.
— Hm... taip! — išdidžiai sukriokė Ipolitas Matvejevičius, atsiminęs, su
kokiu alkanu temperamentu šoko lezginką netoli Sionio.
— Taip! — pakuždėjo Ostapas. — Mes tikimės su jūsų pagalba nugalėti
priešą. Aš jums duosiu parabelį.
— Nereikia, — tvirtai atsakė Kisliarskis.
Po minutės paaiškėjo, kad biržos komiteto pirmininkas negali dalyvauti
rytdienos mūšyje. Jis labai apgailestauja, bet negali: nesusipažinęs su karo
mokslu. Todėl jį ir išrinkę biržos komiteto pirmininku. Jis labai gailisi, bet
rusų demokratijos tėvo gyvybei išgelbėti (pats jis senas oktiabristas) yra
pasiryžęs suteikti finansinę pagalbą.
— Jūs ištikimas tėvynės sūnus! — iškilmingai tarė Ostapas, užgerdamas
saldžiu kipianiu kvapnų šašliką. — Minties galiūną gali išgelbėti tik penki

šimtai rublių.
— Sakykit, — gailiai paklausė Kisliarskis, — ar du šimtai negali išgelbėti
minties galiūno?
Ostapas neiškentė ir po stalu džiaugsmingai spyrė koja Ipolitui
Matyejevičiui.
— Aš manau, — tarė Ipolitas Matvejevičius, — kad čia netinka derėtis!
Ostapas tuo tarpu draugiškai įspyrė jam į šlaunį. Tai reiškė: „Bravo, Kisa!
Štai ką reiškia mokykla!“
Kisliarskis pirmą kartą gyvenime išgirdo rusų demokratijos tėvo balsą. Jis
taip nustebo, jog tuojau davė Ostapui penkis šimtus rublių. Paskui
Kisliarskis apmokėjo sąskaitą ir palikęs draugus prie staliuko išėjo,
pasiteisinęs galvos skaudėjimu. Po pusvalandžio jis telegrafavo žmonai į
Stargorodą:
Tavo patarimu važiuoju į Krymą dėl visa ko paruošk pintinę.
Daug vargo dienų, kurias pergyveno Ostapas Benderis, reikalavo greitos
kompensacijos. Todėl tą patį vakarą didysis kombinatorius visiškai
nusilesė restorane ant kalno ir, grįždamas į viešbutį, vos neišvirto iš
funikulieriaus vagono. Kitą dieną Ostapas įgyvendino savo ilgų metų
svajones: nusipirko nuostabiai pilką obuolmušę eilutę. Nors su nauja eilute
buvo labai karšta, jis atkakliai vaikščiojo su ja, apsipylęs prakaitu.
Vorobjaninovui didysis kombinatorius nupirko Tifkooperacijos krautuvėje
baltą pikė eilutę ir jūreivišką kepurę su auksiniu nežinomo jachtklubo
ženklu. Su šiais drabužiais Ipolitas Matvejevičius buvo panašus į prekybos
laivyno admirolą mėgėją. Jo stuomuo išsitiesė. Eisena pasidarė tvirta.
— Ach! — kalbėjo Benderis. — Aukšta klasė! Jei būčiau moteris, tai
tokiam šauniam gražuoliui kaip jūs daryčiau aštuonis procentus nuolaidos.
Ach! Ach! Taip pasipuošę mes galim suktis. Mokat suktis, Kisa?
— Draugas Benderi! — kartojo Vorobjaninovas. — Kaipgi su kėde?
Reikia ieškoti teatro!
— Cho cho! — atsakė Ostapas, šokdamas su kėde dideliame maurų
stiliaus „Orianto“ viešbučio kambaryje. — Nemokykit manęs gyventi,
Kisa. Aš dabar piktas. Turiu pinigų. Bet aš kilnus. Duodu jums dvidešimt
rublių ir leidimą tris dienas plėšti miestą. Aš — kaip Suvorovas!.. Plėškit
miestą, Kisa! Linksminkitės!
Ir Ostapas, kraipydamas šlaunis, smagiai uždainavo:
Varpų aidai,
Varpų aidai...
Susimąstai,
Kai jų klausai...
Draugai girtuokliavo visą savaitę be pertraukos. Admiroliška
Vorobjaninovo eilutė mirgėjo spalvotomis vyno dėmėmis, o Ostapo
drabužiuose jos susiliejo į vieną vaivorykštės spalvų dėmę.
— Sveiki! — tarė aštuntą rytą Ostapas, kuriam pagiriojant atėjo į galvą
paskaityti „Rytų aušrą“. — Klausykit jūs, girtuokli, ką rašo laikraščiuose
protingi žmonės. Klausykit!
TEATRO KRONIKA
Maskvos Kolumbo teatras vakar, rugsėjo 3 d., užbaigęs gastroles Tiilise,

išvažiavo gastrolių į Jaltą. Teatras žada Kryme pasilikti iki žiemos sezono
Maskvoje.
— Aha! Aš jums sakiau! — tarė Vorobjaninovas.
— Ką jūs man sakėt?! — atkirto Ostapas.
Bet jis sumišo. Šitas apsileidimas buvo jam labai nemalonus. Užuot baigus
brangenybių medžioklę Tiflise, dabar reikėjo bastytis dar į Krymo
pusiasalį. Ostapas tuoj pradėjo veikti. Nupirko bilietus į Batumį ir užsakė
„Pestelio“ garlaivyje antros klasės vietas. „Pestelis“ iš Batumio išplaukė į
Odesą rugsėjo septintą dieną dvidešimt trečią valandą Maskvos laiku.
Naktį iš rugsėjo dešimtos į vienuoliktą, kai „Pestelis“, dėl audros
negalėdamas pasiekti Anapos, pasuko į atvirą jūrą Jaltos kryptimi, Ipolitas
Matvejevičius susapnavo sapną.
Jis sapnavo, kad su admirolo drabužiais stovėjo savo namų balkone,
Stargorode, o apačioje ūžianti minia kažko iš jo laukė. Didelis keliamasis
kranas nuleido prie jo kojų deglą kiaulę. Atėjo kiemsargis Tichonas ir,
nutvėręs kiaulę už kojų, tarė:
— Ech, kad ją kur! Argi „Nimfa“ duoda prekę! Ipolito Matvejevičiaus
rankose atsirado durklas. Jis dūrė kiaulei į šoną, ir iš didelės žaizdos
pradėjo byrėti ir riedėti cementu briliantai. Jie šokinėjo ir vis smarkiau
bildėjo. Pagaliau jų bildesys pasidarė nebepakenčiamas ir baisus. Ipolitą
Matvejevičių prikėlė smarkus bangos dūžis į iliuminatorių.
Į Jaltą įplaukė giedrą, ramią dieną, kaitrų, saulėtą rytą. Atsigavęs nuo jūros
ligos, bajorų vadovas lyg jūrų admirolas išdidžiai stovėjo laivo priešakyje,
prie varpo, išpuošto lietiniais slaviškais raštais. Linksmutė Jalta buvo
apsistačiusi krante mažytėmis krautuvėlėmis ir plūduriuojančiais
restoranėliais. Uoste išsirikiavę stovėjo gražūs vežimai su aksomo
sėdynėmis ir drobiniais tentais, „Krymo kurso“ ir „Krymo šoferio“
draugijos automobiliai ir autobusai. Bronzinės merginos sukiojo išskleistus
skėčius ir mosikavo skepetaitėmis.
Draugai pirmieji išlipo į karštą krantinę. Koncesininkų akivaizdoje iš
margos uosto minios išniro česučios eilutė ir greitai iš uosto teritorijos
nužingsniavo tolyn. Bet buvo jau vėlu. Aštrus didžiojo kombinatoriaus
žvilgsnis greitai pažino „česučinį“ pilietį.
— Palaukit, Vorobjaninovai! — sušuko Ostapas.
Ir jis taip greitai puolė pirmyn, jog pilietis su česučios eilute atsidūrė jo
naguose dar nespėjęs išeiti į miestą. Ostapas netrukus sugrįžo su šimtu
rublių.
— Neduoda daugiau. Be to, aš per daug ir nesispyriau: nebeturės kuo grįžti
namo.
Ir iš tikrųjų Kisliarskis tuojau spruko automobiliu į Sevastopolį, o iš ten
trečia klase namo, į Stargorodą.
Visą dieną koncesininkai praleido viešbutyje, atsisėdę nuogi ant grindų ir
nuolat bėgiodami į vonią po dušu. Bet vanduo buvo šiltas lyg bjauri arbata.
Nuo kaitros nebuvo išsigelbėjimo. Atrodė, kad Jalta ištirps ir nutekės į
jūrą.
Aštuntą valandą vakare, keikdami visas pasaulio kėdes, kompanionai
užsitempė įkaitusius štibletus ir nuėjo į teatrą.
Vaidino „Vedybas“. Kaitros nukankintas Stepanas, stovėdamas ant rankų,
vos nenugriuvo. Agafja Tichonovna bėgo viela, laikydama

suprakaitavusiomis rankomis skėtį su užrašu: „Aš noriu Podkoliosino“.
Bet tą valandėlę, kaip ir visą dieną, ji norėjo tik vieno — šalto vandens ir
ledų. Žiūrovai irgi norėjo gerti. Ir greičiausiai tik todėl, kad Stepanas,
ryjantis karštą kiaušinienę, kėlė pasibjaurėjimą, žiūrovams spektaklis
nepatiko.
Koncesininkai buvo patenkinti, nes jų kėdė drauge su trimis naujomis
prašmatniomis rokoko stiliaus kėdėmis stovėjo čia pat scenoje.
Pasislėpę vienoje ložėje, draugai kantriai laukė ilgai užsitęsusio spektaklio
galo. Pagaliau žmonės išsiskirstė, ir artistai išbėgiojo atvėsti. Teatre liko
tik abu tikrieji koncesijos nariai. Visi išguro į gatvę atsigaivinti pagaliau
prapliupusiu lietumi.
— Paskui mane, Kiša! — sukomandavo Ostapas. — Jeigu kas užklups —
mes provincialai, neradę iš teatro išėjimo.
Jie prasibrovė į sceną ir, nuolat žiebdami degtukus, bet vis dėlto užkliuvę
už hidraulinio preso, apžiūrėjo visą sceną.
Didysis kombinatorius užbėgo laiptais aukštyn, į butaforijos kambarį.
— Eikit čia! — sušuko jis.
Vorobjaninovas, mosikuodamas rankomis, nudūmė aukštyn.
— Matot? — paklausė Ostapas, braukdamas degtuką.
Iš tamsos išniro Gambso kėdės atlošą ir skėčio sektorius su užrašu:
".....noriu...“
— Štai! Štai mūsų ateitis, dabartis ir praeitis! Žieb-kit degtukus, Kisa... Aš
jai praskrosiu vidurius!
Ir Ostapas įkišo į kišenę ranką, norėdamas išsitraukti reples.
— Na, — tarė jis, tiesdamas ranką į kėdę, — dar vieną degtuką, bajorų
vadove.
Sušvito degtukas, ir, keistas daiktas, kėdė pati pašoko į šalį ir nustebusių
koncesininkų akyse prasmego po grindimis.
— Mama! — sušuko Ipolitas Matvejevičius, nusviestas prie sienos, nors
pats neturėjo mažiausio noro taip pasielgti.
Pažiro langų stiklai, ir skėtis su užrašu „Aš noriu Podkoliosino“, viesulo
pagautas, išskrido pro langą į jūrą. Ostapas gulėjo ant grindų apverstas
faneros lakštais.
Buvo dvylikta valanda keturiolika minučių. Tai buvo pirmas didelio žemės
drebėjimo, įvykusio Kryme 1927 metais, smūgis.
Devynių balų smūgis, padaręs nesuskaitomų nuostolių visam pusiasaliui,
pačiupo iš koncesininkų rankų brangenybes.
— Draugas Benderi! Kas čia? — rėkė Ipolitas Matvejevičius, pagautas
siaubo.
Ostapas buvo kaip nesavas. Žemės drebėjimas pastojo jam kelią! Tai buvo
vienintelis atsitikimas didelėje jo praktikoje.
— Kas tai? — šaukė Vorobjaninovas. Gatvėje buvo girdėti šauksmai ir
bildesys.
— Bėgam tuojau laukan, kol mūsų neužgriuvo sienos. Greičiau, greičiau!
Duokit ranką, žioply!
Ir jie puolė prie išėjimo. Jų nusistebėjimui, prie durų nuo scenos į
skersgatvį gulėjo parvirtusi sveikutėlė Gambso kėdė. Suurzgęs lyg šuo,
Ipolitas Matvejevičius įsikibo į kėdę.
— Duokit reples! — sušuko jis Ostapui.

— Idiote prakeiktas! — suvaitojo Ostapas. — Tuojau lubos užgrius, o jis
iš proto kraustosi! Greičiau į gatvę!
— Reples! — staugė paklaikęs Ipolitas Matvejevičius.
— Eikit po velnių! Prasmekit čia drauge su savo kėde, o man gyvenimas
brangus kaip akis!
Ostapas šoko prie durų. Ipolitas Matvejevičius sukaukė ir, nutvėręs kėdę,
išbėgo paskui Ostapą.
Vos tik jie atsidūrė skersgatvyje, po kojomis susiūbavo žemė, nuo teatro
stogo pabiro čerpės, ir toje vietoje, kurią tik spėjo koncesininkai palikti,
jau gulėjo hidraulinio preso skiedrelės.
— Na, dabar duokit kėdę! — šaltai tarė Benderis. — Jums, matau, jau
nusibodo ją laikyti.
— Neduosiu! — suspiegė Ipolitas Matvejevičius.
— O kas čia? Maištas laive? Atiduokit kėdę! Girdit?
— Tai mano kėdė! — sugriaudė Vorobjaninovas, užtrenkdamas riksmus,
vaitojimus ir pragarišką bildesį.
— Tokiu atveju štai jūsų honoraras, senas kalioše! Ir Ostapas variniu delnu
drožė Vorobjaninovui per sprandą.
Tuo metu skersgatviu pravažiavo ugniagesių vežimai su deglais, ir jų
mirgančioje šviesoje Ipolitas Matvejevičius pamatė tokią baisią Ostapo
veido išraišką, kad tuojau pakluso ir atidavė kėdę.
— Na, gerai, — tarė Ostapas atsikvėpdamas, — maištas numalšintas.
Imkit kėdę ir neškit paskui mane. Už ją man atsakysit. Jeigu bus net
penkių dešimčių balų smūgis, kėdė neturi pražūti! Supratot?
— Supratau.
Visą naktį koncesininkai klajojo su siaubo apimta minia, nesiryždami kaip
ir visi įeiti į paliktus namus ir laukdami naujų smūgių. >
Prašvitus, kai baimė truputį sumažėjo, Ostapas parinko vietelę, kur nebuvo
arti nei sienų, kurios galėjo užgriūti, nei žmonių, kurie galėtų sutrukdyti, ir
pradėjo ardyti kėdę.
Koncesininkai nepaprastai nustebo: kėdėje nieko nebuvo. Ipolitas
Matvejevičius, nebepakėlęs visų nakties ir ryto išgyvenimų, sukrizeno
keistu, mediniu balsu.
Netrukus pasigirdo trečias smūgis; žemė persiskyrė ir prarijo išsigelbėjusią
nuo pirmo smūgio ir žmonių apipešiotą Gambso kėdę, kurios apmušalo
gėlės šyptelėjo užtekėjusiai dulkių debesyse saulei.
Ipolitas Matvejevičius pasirėplino ir, atgręžęs murkšliną veidą į drumstai
raudoną saulės diską, ėmė staugti. Beklausydamas jo, didysis
kombinatorius apalpo. Atsipeikėjęs jis pamatė greta savęs apaugusį
melsvais šeriais Ipolito Matvejevičiaus smakrą. Jis taip pat buvo nustojęs
sąmonės.
— Pagaliau, — tarė Ostapas sveikstančio po šiltinės ligonio balsu, —
mums liko šimtas šansų iš šimto. Paskutinė kėdė (išgirdęs žodį „kėdė“,
Ipolitas Matvejevičius atgavo sąmonę) dingo Spalio stoties prekių kieme.
Žemė jos neprarijo. Vadinasi... posėdis tęsiamas!
Kažkur dundėdamos griuvo plytos. Pratisai staugė garlaivio sirena.

40. BRANGENYBĖS

Spalio mėnesio pabaigoje, lietingą dieną, Ipolitas Matvejevičius,
nusivilkęs švarką, tik su mėnulio spalvos liemene, nusagstyta smulkiomis
sidabrinėmis žvaigždutėmis, triūsė Ivanopulo kambary. Ipolitas
Matvejevičius dirbo prie palangės, nes iki šiol kambaryje nebuvo stalo.
Didysis kombinatorius gavo didelį meninį užsakymą — pagaminti butų
nuomininkų draugijoms adresų lenteles. Piešti lenteles pagal trafaretą
Ostapas pavedė Vorobjaninovui, o pats beveik visą mėnesį nuo
atvažiavimo į Maskvą žvalgėsi Spalio stoties rajone ir nepaprastai atsidėjęs
ieškojo paskutinės kėdės pėdsakų, — toj kėdėj neabejotinai buvo paslėptos
madam Petuchovos brangenybės.
Suraukęs kaktą, Ipolitas Matvejevičius pagal trafaretą gamino skardines
lenteles. Po pusmetį trukusios briliantų medžioklės jis smarkiai pasikeitė.
Naktimis Ipolitas Matvejevičius sapnavo papuoštus bjauriais transparantais
kalnagūbrius, skrajojantį ir tabaluojantį rudomis kojomis Iznurenkovą,
apsivertusias valtis, skęstančius žmones, krintančias iš dangaus plytas, o
prasivėrusi žemė leido į akis sieros dūmus.
Ostapas, nuolat gyvenęs drauge su Ipolitu Matvejevičium, nepastebėjo
jokios permainos. Tuo tarpu Ipolitas Matvejevičius nepaprastai pasikeitė.
Jo eisena buvo jau nebe ta, ir akių išraiška pasidarė klaiki, ir atžėlę ūsai
nebestyrojo lygiagrečiai su žemės paviršium, bet karojo žemyn lyg
pasenusio katino.
Pasikeitė ir Ipolito Matvejevičiaus būdas. Pasireiškė anksčiau jam
nebūdingas griežtumas ir žiaurumas. Trys epizodai pamažu išugdė jam
tuos naujus jausmus: stebuklingas išsigelbėjimas nuo Vasiukų mėgėjų
kumščių, elgetavimo debiutas Piatigorsko „Gėlyne“ ir žemės drebėjimas,
po kurio jis gerokai surūko ir užslėpė širdyje neapykantą savo
kompanionui.
Pastaruoju metu Ipolitą Matvejevičių kankino didžiausi įtarimai. Jis bijojo,
kad Ostapas vienas išims iš surastos kėdės brangenybes ir išvažiuos,
palikęs jį likimo valiai. Pasipasakoti apie savo įtarinėjimus jis nedrįso,
pažindamas sunkią Ostapo ranką ir jo atkaklų būdą. Kiekvieną dieną,
atsisėdęs prie lango ir skusdamas senu atšipusiu skustuvu išdžiūvusias
raides, Ipolitas Matvejevičius kankinosi. Kiekvieną dieną jis būgštavo, kad
Ostapas nebesugrįš ir jis, buvęs gubernijos bajorų vadovas, mirs badu kur
nors purviname Maskvos patvoryje.
Bet Ostapas pareidavo kiekvieną vakarą, nors linksmų naujienų ir
neparnešdavo. Jo energija ir linksmumas niekuomet neišsekdavo. Viltis
neišblėsdavo jam nė vienai valandėlei.
Koridoriuje bajorų vadovas išgirdo kojų trepsėjimą, kažkas brinktelėjo į
nedegamąją spintą, ir faneros durys lengvai atsidarė lyg vėjo užverstas
knygos lapas. Tarpdury stovėjo didysis kombinatorius. Jis visas buvo
permerktas lietaus, o veidai raudonavo lyg išnokę obuoliai. Jis sunkiai
alsavo.
— Ipolitai Matvejevičiau! — sušuko jis. — Klausykit, Ipolitai

Matvejevičiau!
Vorobjaninovas nustebo. Jau seniai techninis direktorius jį taip bevadino.
Ir jis staiga suprato...
— Yra? — išstenėjo jis.
— Taigi kad yra! Ach Kisa, velniai jus rautų!
— Nerėkaukit, išgirs.
— Tiesa, tiesa, gali išgirsti, — greitai pakuždėjo Ostapas. — Yra, Kisa,
yra, ir, jeigu norit, aš galiu ją tuoj pademonstruoti... Ji geležinkelininkų
klube, naujame klube... Tik vakar jį atidarė... Kaip aš radau? Niekai!
Nepaprastai sunkus žygis! Geniali kombinacija, puikiai atlikta iki
pabaigos! Antikinis nuotykis!.. Vienu žodžiu, aukšta klasė!
Nelaukdamas, kol Ipolitas Matvejevičius užsitemps švarką, Ostapas išbėgo
į koridorių. Vorobjaninovas pavijo jį ant laiptų. Abu susijaudinę, berdami
viens kitam įvairius klausimus, bėgo drėgnomis gatvėmis į Kalančos
aikštę. Jiems net neatėjo į galvą sėsti į tramvajų.
— Jūs apsirengęs kaip batsiuvys! — linksmai plepėjo Ostapas. — Kas taip
dėvi, Kisa? Jums reikalingi krakmolyti marškiniai, šilkinės kojinės ir,
žinoma, cilindras. Jūsų veide yra kažkas kilnu! Sakykite, jūs iš tikrųjų
buvote bajorų vadovas?
Parodęs Vorobjaninovui kėdę, kuri stovėjo šachmatininkų būrelio
kambaryje ir buvo panaši į visas Gambso darbo kėdes, nors ir slėpė savyje
brangenybes, Ostapas nutempė Vorobjaninovą į koridorių. Čia nebuvo nė
gyvos dvasios. Ostapas priėjo prie dar neužglaistyto žiemai lango ir
ištraukė abiejų rėmų kaiščius.
— Pro šitą langelį, — paaiškino jis, — mes lengvai ir tyliai pakliūsime į
klubą. Bet kuriuo nakties metu! Atsiminkit, Kisa: trečias langas nuo
didžiųjų durų.
Draugai dar ilgai klajojo po klubą, apsimetę liaudies švietimo skyriaus
atstovais, ir grožėjosi puošniomis salėmis bei kambariais.
— Jeigu Vasiukuose aš būčiau žaidęs, — pasakė Ostapas, — sėdėdamas
tokioje kėdėje, nebūčiau pralaimėjęs nė vienos partijos. Entuziazmas
nebūtų leidęs prakišti: Bet eime, seneliuk. Turiu dvidešimt penkis rublius.
Išgersim alaus ir pailsėsim prieš nakties vizitą. Gal jums nepatogu gerti
alų, bajorų vadove? Nieko! Rytoj mes laksime šampaną upėmis.
Eidamas iš alinės į Sivcevo Vražeką, Benderis krėtė išdaigas ir užkabinėjo
praeivius. Jis apkabino truputį įkaušusį Ipolitą Matvejevičių ir švelniai
kalbėjo:
— Jūs labai simpatingas seneliukas, Kisa, bet daugiau kaip dešimt
procentų aš jums neduosiu. Dievaži, neduosiu. Na, kam jums, kur jūs dėsit
tiek daug pinigų?
— Kaip kam? Kaip kam? — karščiavosi Ipolitas Matvejevičius.
Ostapas nuoširdžiai juokėsi ir glaudėsi veidu prie šlapios draugo
koncesininko rankovės.
— Na ką jūs pirksit, Kisa? Na ką? Juk jūs neturit jokios fantazijos.
Dievaži, jums per akis ir penkiolikos tūkstančių!.. Juk jūs greit mirsit, jau
senukas. Ir apskritai jums pinigai nereikalingi... Žinot, Kisa, greičiausiai aš
jums nieko neduosiu. Tai lepinimas. Aš paimsiu jus, Kisulia, į savo
sekretorius. A? Keturiasdešimt rublių per mėnesį. Mano maistas. Keturios
laisvos dienos... A? Specdrabužiai, arbatpinigiai, socdraudimas... A?

Priimate tokį pasiūlymą?
Ipolitas Matvejevičius ištraukė ranką ir greitai nužingsniavo. Tokie juokai
varė jį į pasiutimą.
Ostapas pavijo Vorobjaninovą prie pat raudonojo namuko.
— Jūs iš tikrųjų supykot? — paklausė Ostapas. — Juk aš juokavau. Tris
procentus jūs gausit. Dievaži, jums trijų procentų pakaks, Kisa.
Ipolitas Matvejevičius apsiniaukęs įėjo į kambarį.
— A, Kisa? — nesiliovė Ostapas. — Sutikit už tris procentus. Iš tikrųjų
sutikit! Kiekvienas, jumis dėtas, sutiktų. Kambario jums nereikės, nes
Ivanopulas išvažiavo į Tverę visiems metams. O pas mane vis dėlto
galėtumėt būti kamerdineris... Šilta vietelė!
Pamatęs, kad Ipolitą Matvejevičių sunku išjudinti, Ostapas saldžiai
nusižiovavo iškėlęs iki lubų rankas, prisitraukė plačią krūtinės ląstą oro ir
tarė:
— Na, drauguži, ruoškit kišenes. Į klubą eisim dar neišaušus. Tai
geriausias laikas. Sargai tuomet miega ir saldžiai sapnuoja, todėl juos
dažnai ir atleidžia neišmokėję kompensacijos. O kol kas, brangusis, patariu
jums pailsėti.
Ostapas išsitiesė ant surankiotų įvairiose Maskvos vietose trijų kėdžių ir
greitai užmigo murmėdamas:
— O gal kamerdineriu!.. Padorus atlyginimas... Maistas... Arbatpinigiai...
Na, na, pajuokavau... Posėdis tęsiamas! Ledas sujudėjo, ponai prisiekusieji
tarėjai!
Tai buvo paskutiniai didžiojo kombinatoriaus žodžiai. Jis užmigo ramiu,
kietu, gaivinančiu ir sapnų neapsunkintu miegu.
Ipolitas Matvejevičius išėjo į gatvę. Jį graužė pyktis ir pagieža. Mėnulis
šokinėjo per debesėlių kupstus. Drėgni namų pinučiai sodriai žibėjo. Dujų
žibintai su vandens dulkelyčių vainikais švietė neramiai. Iš „Aro“ alinės
išstūmė girtą žmogų. Girtasis subliovė. Ipolitas Matvejevičius susiraukė ir
tvirtu žingsniu pasuko atgal. Jį vedė tik vienas noras: greičiau viską baigti.
Jis įėjo į kambarį, rūsčiai pažvelgė į mieganti Ostapą, patrynė pensnė
stiklus ir paėmė nuo palangės skustuvą. Jo ašmenis dengė sudžiūvusių
aliejinių dažų žvyneliai. Jis įsidėjo skustuvą į kišenę, dar kartą praėjo pro
miegantį Ostapą, nepažiūrėjęs į jį, bet girdėdamas jo kvėpavimą, ir
iškumpino į koridorių. Čia buvo tylu ir tamsu. Matyt, visi jau sumigo.
Gūdžioje koridoriaus tamsoje Ipolitas Matvejevičius demoniškai
nusišypsojo ir pajuto, kaip sujudėjo kaktos oda. Norėdamas geriau patirti šį
naują pojūtį, jis vėl nusišypsojo. Staiga atsiminė, kad gimnazijoje mokinys
Pychtejevas-Kakujevas mokėjo krutinti ausis.
Ipolitas Matvejevičius priėjo prie laiptų ir atidžiai pasiklausė. Ant laiptų
nieko nebuvo. Gatvėje buvo girdėti vežiko arklio kanopų klepsenimas,
garsus ir aiškus, tarsi ten kažkas butų skaičiavęs skaitytuvais. Bajorų
vadovas katės žingsniu įsėlino atgal į kambarį, išėmė iš kabančio ant kėdės
Ostapo švarko kišenės dvidešimt penkis rublius ir reples, užsidėjo savo
nešvarią admirolišką kepurę ir vėl pasiklausė.
Ostapas miegojo ramiai, neknarkė. Jo nosis, gerklė ir plaučiai veikė
idealiai, ritmingai įkvėpdami ir iškvėpdami orą. Tvirta ranka buvo
nusvirusi iki pat grindų. Ipolitas Matvejevičius, jautęs net sekundinį
smilkinių pulso tvaksėjimą, atsargiai iki alkūnės atraitojo dešinę rankovę,

apsivyniojo nuogą ranką korėtu rankšluosčiu, nuslinko prie durų, išsitraukė
skustuvą ir, akimis išmatavęs nuotolį, pasuko elektros mygtuką. Šviesa
užgeso, bet kambarį apšvietė melsva lyg akvariume gatvės žibinto šviesa.
— Juo geriau, — pakuždėjo Ipolitas Matvejevičius.
Jis prisiartino prie galvūgalio ir, ištiesęs į šoną ranką su skustuvu, iš visų
jėgų įstrižai suvarė ašmenis į Ostapo gerklę, tuojau ištraukė skustuvą ir
atšoko prie sienos. Didysis kombinatorius sušvokštė lyg virtuvės kriauklė,
siurbianti vandens likučius. Ipolitui Matvejevičiui pavyko nesusitepti
krauju. Šluostydamas švarku mūro sieną, jis nuslinko iki žydrų durų ir
valandėlę dar pažiūrėjo į Ostapą. Jo kūnas du kartus susirietė ir greitai
nuvirto prie kėdžių atlošų. Gatvės šviesa atsispindėjo tamsioje baloje ant
grindų.
„Iš kur toji bala? — pagalvojo Ipolitas Matvejevičius. — Taip, taip,
kraujas... Draugas Benderis mirė“.
Vorobjaninovas nusivyniojo kiek suteptą rankšluostį, numetė, paskui
atsargiai padėjo ant grindų skustuvą ir išėjo tyliai uždaręs duris.
Atsidūręs gatvėje, Ipolitas Matvejevičius susiraukė ir, sumurmėjęs „visi
briliantai mano, o ne šeši procentai“, patraukė į Kalančos aikštę.
Ties trečiuoju nuo didžiųjų durų geležinkelininkų klubo langu Ipolitas
Matvejevičius sustojo. Veidrodiniai lango stiklai skleidė pilkšvą perlų
šviesą ryto priešaušryje. Drėgną orą skardeno kimūs manevruojančių
garvežių balsai. Ipolitas Matvejevičius vikriai užsikorė ant atbrailos,
pastūmė rėmus ir tyliai nušoko į koridorių.
Lengvai orientuodamasis klubo salėse, pilkoje priešaušrio šviesoje Ipolitas
Matvejevičius surado šachmatų kambarį ir, užkliuvęs galva už kabėjusio
Emanuelio Laskerio portreto, prišoko prie kėdės. Jis nesiskubino. Nebuvo
kur skubėti. Jo niekas nesivijo. Didmeistris O. Benderis miegojo amžinu
miegu rausvame name Sivcevo Vražeke.
Ipolitas Matvejevičius atsisėdo ant grindų, apžergė gyslotomis kojomis
kėdę ir šaltai lyg dantų gydytojas pradėjo traukti iš sėdynės varines vinis,
nepraleisdamas nė vienos. Šešiasdešimt antrąja vinimi darbas buvo
baigtas. Angliškas kartūnas ir panama laisvai gulėjo ant kėdės sėdynės.
Reikėjo tik pakelti juos, ir būtum pamatęs pilnas brangakmenių dėžutes,
dėželytes...
„Tuojau į automobilį, — pagalvojo Ipolitas Matvejevičius, išmokęs
gyvenimo išminties didžiojo kombinatoriaus mokykloje, — į stotį. Ir į
Lenkijos pasienį. Už kokį nors akmenuką mane pergabens į aną pusę, o
ten...“
Ir nekantraudamas kuo greičiau pamatyti, kas bus „ten“, Ipolitas
Matvejevičius nutraukė kėdės apmušalą. Jis pamatė spyruokles, puikias
angliškas spyruokles ir kamšalą, nuostabų prieškarinį kamšalą, kokio dabar
niekur negausi. Bet daugiau kėdėje nieko nebuvo. Ipolitas Matvejevičius
negalvodamas rausė pirštais kėdės vidurius ir dar gerą pusvalandį jos
neišleido iš kibių kojų, bukai kartodamas:
— Kodėl čia nieko nėra? Negali būti! Negali būti!
Buvo jau beveik prašvitę, kai Vorobjaninovas, palikęs viską kaip buvo
šachmatų kambary, užmiršęs ten reples ir nebuvėlio jachtklubo kepurę su
auksiniu ženklu, niekieno nepastebėtas, sunkiai išsliuogė pro langą į gatvę.
— Negali būti! — pakartojo jis, perėjęs visą kvartalą. — Negali būti!

Jis sugrįžo atgal prie klubo ir pradėjo vaikštinėti palei jo didelius langus,
krutindamas lūpas:
— Negali būti! Negali būti! Negali būti!
Retkarčiais jis šūktelėdavo, griebdamasis už sudrėkusios nuo ryto rūko
galvos. Atsiminęs nakties įvykius, jis purtė žilus plaukus. Briliantų
karštligė buvo per daug stiprus veiksnys: jis visai paseno, susmuko per
penkias minutes.
— Vaikšto čia, vaikšto visokie, — išgirdo Vorobjaninovas po pat ausimis.
Jis pamatė sargą su brezentiniu apsiaustu ir batais. Sargas buvo labai senas
ir, matyt, geraširdis.
— Vaikšto ir vaikšto, — draugiškai kalbėjo senis, kuriam, matyt, nusibodo
nakties vienuma. — Jūs, draugas, taip pat domitės. Ir teisingai. Mūsų
klubas, galima sakyti, nepaprastas.
Ipolitas Matvejevičius kankinio žvilgsniu pažvelgė į išraudusį senį.
— Taip, — tarė senis, — nepaprastas šitas klubas. Kito tokio niekur
nerasi.
— O kas jame nepaprasto? — paklausė Ipolitas Matvejevičius,
stengdamasis sukaupti mintis.
Senukas linksmai pažvelgė į Vorobjaninovą. Matyt, jis mėgo pasakoti ir
kartoti apie nepaprastą klubą.
— Na štai, — pradėjo senis, — aš čia sargauju dešimti metai, bet tokio
atsitikimo nebuvo. Tu klausyk, kareiviuk. Na štai, buvo čia nuolatinis
klubas, žinoma, koks, — pirmojo traukos tarnybos ruožo klubas, o aš jį
saugojau. Klubas buvo niekam vertas... Šildė jį, šildė ir nieko negalėjo
padaryti. O draugas Krasilnikovas vis mane bara: „Kur, girdi, tu malkas
dedi?“. Gal aš tas malkas valgau? Kankinosi draugas Krasilnikovas su
klubu — ten drėgna, čia šalta, dūdų rateliui nėra patalpos, ir teatre vaidinti
vien kančia — ponai artistai šąla. Penkerius metus prašė naujam klubui
kreditų, bet nežinau, kuo tas baigėsi. Dorprofsožas nepatvirtino kreditų.
Tik pavasarį nupirko draugas Krasilnikovas scenai kėdą, gerą kėdę,
minkštą...
Ipolitas Matvejevičius klausėsi prisišliejęs prie sargo visu kūnu. Jis neteko
žado. O senis, linksmai juokdamasis, papasakojo, kaip kartą užlipo ant
kėdės, norėdamas išsukti elektros lemputę, ir nuvirto.
— Nuo tos kėdės aš nuslydau, jos apmušalas perplyšo. Ogi žiūriu,
kareivėli, toliau, o ten — visokios dėžutės. Aš tų dėžučių neliečiau. Nuėjau
tiesiog pas draugą Krasilnikovą ir pranešiau. Taip ir komisijai vėliau
pranešiau. Neliečiau aš tų dėžučių ir neliečiau. Ir gerai, kareivėli, padariau,
nes ten rado brangenybes, paslėptas buržuazijos...
— Kurgi tos brangenybės? — suriko bajorų vadovas.
— Kur, kur, — mėgdžiojo senis. — Čia, kareivėli, reikia galvą turėti... Štai
jos!
— Kur? Kur?
— Ogi štai jos! — sušuko raudonskruostis sargas, džiaugdamasis efektu.
— Štai kur jos! Akinius nusivalykit. Klubą už jas pastatė, kareivėli!
Matai? Štai tas klubas! Centrinis šildymas, šaškės su laikrodžiu, bufetas,
teatras, su kaliošais neįleidžia!
Ipolitas Matvejevičius sustingo, neįstengdamas pajudėti iš vietos,
dairydamasis į atbrailas.

Tad štai kur madam Petuchovos brangenybės! Štai kur jos! Visos čia!
Šimtas penkiasdešimt tūkstančių rublių, nulis kapeikų, kaip mėgo kalbėti
nužudytasis Ostapas Suleimanas Berta Marija Benderis!
Briliantai pavirto didžiuliais fasadų stiklais ir gelžbetonio perdenginiais; iš
perlų buvo pastatytos vėsios gimnastikos salės. Deimantų diadema pavirto
teatro sale su judama scena, rubinų auskarai išaugo į liustrų eiles, gyvatės
pavidalo apyrankės su smaragdais pavirto turtinga biblioteka, o fermuaras
persikūnijo į vaikų darželį, planerių dirbtuvę, šachmatų kabinetą ir biliardo
salę.
Brangenybės išliko, jos buvo išsaugotos ir net padidėjo. Jas galėjai liesti
rankomis, bet nusinešti negalėjai. Jos pradėjo tarnauti kitiems žmonėms.
Ipolitas Matvejevičius palietė rankomis granito sienas. Akmens šaltis
pasiekė jo širdį.
Ir jis suriko.
Jo pasiutęs, laukinis ir klaikus lyg pašautos vilkės riksmas pasiekė vidurį
aikštės, nulėkė patiltėn ir, mėtomas iš visur bundančio didmiesčio garsų,
pradėjo silpnėti ir staiga nuščiuvo. Gražus rudens rytas nusirito nuo drėgnų
stogų į Maskvos gatves. Miestas pakilo kasdieniniam žygiui.

