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Maurice Maeterlinck  
ŽYDRIOJI PAUKŠTĖ 

( Ištrauka) 
 
 
Veikėjai ir kostiumai. 

 
TILTILIS: kostiumas — kaip Pero pasakų Nykštuko: kelnaitės trumpos, raudonos, 
palaidinukė švelniai mėlyna, kojinės baltos, kurpaitės ar bateliai geltonos odos. 
 
MITILĖ: kostiumas — kaip Gretutės ar Raudonkepuraitės. 
 
ŠVIESA: suknia mėnulio spalvos, atseit primenanti blyškų auksą, su sidabro 
blizgučiais, gazas žėri kibirkštimis, skleidžia spindulius ir t. t. Stilius neograikiskas ar 
angliškai graikiškas. Talija aukšta, rankos nuogos ir t. t. Ant galvos — kokia nors 
diadema arba lengva karūna. 
 
DIDŽIOSIOS PALAIMOS: kaip pasakyta tekste, rūbai šviesūs, subtilių ir malonių 
atspalvių — rožės pabudimas, vandenų šypsena, gintaro skaistumą, aušros 
žydruma ir kt. 
 
NAMŲ MALONUMAI: įvairių spalvų drabužiai arba, jei patinka, kaimiečių, piemenų, 
medkirčių ir kt. kostiumai, tik idealizuoti. 
 
RIEBIEJI MALONUMAI: iki persimainymo — platūs ir sunkūs raudono bei geltono 
brokato rūbai, daug stambių brangakmenių ir kt. Po persimainymo — kavos ar 
šokolado spalvos triko, su kuriais jie atrodo lyg kartoniniai pajacai, aptempti plėvele. 
 
ŠUO: frakas raudonas, kelnės (iki kelių) baltos, batai lakuoti, vaškytinė skrybėlė — 
kostiumas daugmaž kaip  
 
KATĖ: juodo šilko triko su blizgučiais. 

Reikėtų, kad Šuns ir Katės galvos tik vos vos primintų gyvūnus. 
 
DUONA: prabangus pašos kostiumas. Dukslus ilgas rūbas iš šilko arba raudono 
aksomo auksu siuvinėtas. Didelis turbanas. Riestas kardas. Pilvas labai didelis, 
veidas raudonas, skruostai nepaprastai išsipūtę. 
 
CUKRUS: ilgas šilko rūbas, panašus kaip eunucho, pusiau baltas, pusiau mėlynas, 
kad panėšėtų į popierių, į kurį pakuojamas cukrus. Galvos danga — kaip seralio 
sargų 
 
UGNIS: raudonas triko, apsiaustas purpurinis su žaižaruojančiais blizgučiais, su 
auksiniu pamušalu. Ant galvos įvairiaspalvių liepsnų kuodas. 
 
VANDUO: ilgas „laiko spalvos" rūbas iš „Asilo odos" pasakos, atseit melsvas arba 
žalsvas, įspūdis kaip srūvančio markizeto; stilius irgi neograikiškas, tik dukslesnis ir 
labiau plaukiantis. Galvos danga — iš vandens gėlių  arba iš meldų. 
 
PIENAS: ilgas baltos spalvos rūbas. Galvos danga — balta apvalių formų karūna. 
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AŠTUNTAS PAVEIKSLAS. 

 Priešais uždangą, vaizduojančią gražius debesis 

* Įeina T i l t i l i s , M i t i l ė , Š v i e s a ,  Šuo, Katė, Duona, Ugnis, Cukrus, Vanduo ir 
Pienas 
ŠVIESA. Manau, kad šį sykį mes Žydrąją Paukštę taip kaip ir turim. Apie šią vietą 

reikėjo iš pat pradžių pagalvoti... Bet tik šį rytą, kai aušrai austant stiprėjau, 
švystelėjo man mintis kaip dangaus spindulys... Mes dabar esame prie burtų sodų 
vartų; šiuose soduose, Likimo prižiūrimi, vieši visi Žmonių Malonumai ir Palaimos... 

TILTILIS. Ir daug jų yra? Gal bus galima jų gauti? Ar jų yra mažų?.. 
ŠVIESA. Yra mažų ir didelių, riebių ir liesų, labai gražių ir nelabai patrauklių... 

Tačiau patys bjauriausi prieš kurį laiką buvo išgrūsti iš šitų sodų ir susirado 
prieglaudą pas Nelaimes. Mat, reikia pasakyti, kad Nelaimės gyvena visai šalimais, 
oloje, susisiekiančioje su Malonumų sodais, atitvertoje vien miglos ar plonų 
ploniausio audinio uždanga, kurią plazdena vėjas, atlekiantis iš Teisingumo 
aukštumų arba iš Amžinybės gelmių, plazdena ir retsykiais  pakelia.. 
Dabar mums reikia susitarti, kaip ką darysim, ir imtis atsargumo priemonių. 
Apskritai, Malonumai labai geri, bet vis dėlto kai kurie iš jų yra pavojingesni ir 
klastingesnį net už didžiausias Nelaimes... 

DUONA. Turiu sumanymą! Jeigu jie pavojingi ir klastingi, tai gal geriau būtų 
mums palaukti prie vartų, kad galėtume greitai vaikams pagelbėti, jeigu jiems tektų 
bėgti... 

ŠUO. Jokiu būdu!.. Jokiu būdu!.. Aš su savo dievaičiu eisiu visur!.. Kas bijo, tas 
tegu lieka prie vartų!.. Mums nereikalingi nei bailiai (žiūri į Duoną), nei išdavikai 
(žiūri į Katę). 

UGNIS. Aš tai eisiu į vidų!.. Tenai, sako, linksma!.. Ten visą laiką šoka... 
DUONA. O gal ir valgo?.. 
VANDUO (verkšlendamas). Aš niekad nesu matęs nė mažiausio malonumo!.. 

Norėčiau galų gale pamatyti nors vieną!.. 
ŠVIESA. Nutilkit! Niekas neklausia jūsų... Aš nusprendžiau šitaip: vaikus lydės 

Šuo, Duona ir Cukrus. Vanduo neis su jais, nes jis per skystas; Ugnis irgi neis, nes ji 
per didelė nenuorama. Pienui labai patarčiau likti už vartų, nes jis per jautrus; Katė 
gali daryti kaip nori... 

ŠUO. Ji bijo!.. 
KATĖ. Aš ta proga užeisiu aplankyti kai kurių Nelaimių — jos mano senos 

draugės ir gyvena greta Malonumų... 
TILTILIS. O tu, Šviesa, ar neisi su mumis?.. 
ŠVIESA. Aš taip be niekur nieko negaliu eiti pas Malonumus: dauguma jų 

neatlaiko mano artumos... Bet aš čia turiu storą skarą, kuria susisupu, kai lankau 
laiminguosius... (Ji išskleidžia didelę skarą ir ja rūpestingai susisupsto) Nereikia, 
kad bent vienas mano sielos spindulys juos gąsdintų, nes daug yra Malonumų, 
kurie bijo šviesos ir nėra laimingi... Na, šitaip tai nė patiems negražiesiems, nė 
patiems riebiesiems nebus ko baimintis... 

Uždanga prasiskleidžia ir atsiveria devintas paveikslas 
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DEVINTAS PAVEIKSLAS  

Malonumų rūmai 
Kai uždanga prasiskleidžia, pirmajame rūmų plane matyti lyg saulė, sudaryta 
aukštų marmuro kolonų, tarp kurių, pridengdamos scenos gilumą, kaba sunkios 
purpuro draperijos, pritvirtintos už storų auksuotų virvių. Architektūra primena 
pačius juslinguosius ir prabangiuosius Venecijos bei Flamandų renesanso 
momentus ( Rubensą). Girliandos, gausybės ragai , vazos, statulos, gausybė 
paauksinimų. Viduryje — masyvus ir  jaspio ir auksuoto sidabro stalas, apstatytas 
masyviomis žvakidėmis, aukso ir sidabro indais, apdėtas nuostabiais patiekalais. 
Aplinkui stalą valgo, rėkauja, dainuoja, skėtriojasi, voliojasi arba miega tarp 
žvėrienos, įstabių vaisių, išvartytų ąsočių patys riebieji Malonumai. Jie stambūs, 
nebeįmanomai nutukę, raudonais veidais, vilki aksomais, atlasais, ant galvų — 
aukso, perlų ir brangakmenių vainikai. Gražios vergės be paliovos nešioja 
garuojančius dubenis ir putojančius gėrimus. Muzika vulgari, bravūriška ir brutali, 
joje dominuoja variniai instrumentai. Scena skendi slogioje raudonoje šviesoje. 
T i l t i l i s ,  M i t i l ė , Šuo, D u o n a  ir C u kr u s, iš pradžių gana nedrąsūs, 
pirmajame plane, dešinėje, glaudžiasi aplink Š v i e s  ą. Katė, nieko nesakiusi, 
nudrožia scenos gilumon, irgi dešinėje, pakelia tamsią uždangą ir tenai dingsta. 

TILTILIS. Kas tie stori ponai, kurie čia puotauja ir valgo taip daug skanumynų? 
ŠVIESA. Tai patys riebieji Malonumai žemėje, tie, kuriuos galima matyti gryna 
akimi. Gal kartais Žydroji paukštė ir čia užklysta, nors nelabai panašu. Todėl dar 
nesuk Deimanto. Mes dėl visa ko apžiūrėkim ir šitą salės dalį. 
TILTILIS. Ar galima prie jų artyn prieiti? 
ŠVIESA. Galima. Jie nepikti, nors vulgarūs ir dažniausiai prastai išauklėti. 
MITILĖ. Kiek jie pyragaičių turi!.. 
ŠUO Tiek žvėrienos! ir dešrų! ir avienos! ir veršienos kepenų!.. (Iškilmingai) Nieko 
pasaulyje nėra skanesnio už veršienos kepenis!.. 
DUONA. Tiktai pyragas iš gerųjų miltų! O kiek pyragų ant jų stalo!.. Ir kokių gražių, 
kokių gražių!.. Jie dar storesnį už mane!.. 
CUKRUS. Atsiprašau, atsiprašau, labai labai atsiprašau... Prašyčiau leisti žodį 
tarti... Nenorėčiau nieko užgauti, betgi prašom neužmiršti, kad šito stalo garbės 
viršūnė yra Cukraus gaminiai, o jie savo puikumu ir gausumu viršija — jei taip 
galima pasakyti — visa, kas tik yra Šioje salėje ir gal net visame pasaulyje... 
TILTILIS. Kokie patenkinti atrodo tie storuliai, kokie laimingi!.. Ir kaip jie rėkauja! 
kaip kvatojasi! kaip dainuoja!.. Regis, jie pamatė mus... 
* Tikrai keletas pačių riebiųjų Malonumų atsikėlė nuo stalo ir vos bepaeidami, pilvus 

prilaikydami artėja prie vaikų grupės 
ŠVIESA. Nebijokit, jie labai vaišingi... Jie turbūt nori tave kviesti pasivaišinti... 
Nesutik, nepriimk nieko, nes gali užmiršti, ko išėjai ieškoti... 
TILTILIS. Nejau negalima paragauti nė vieno pyragaičio? Atrodo tokie skanūs, 
Švieži, cukrum pabarstyti, uogiene papuošti, kremu aptepti!.. 
ŠVIESA. Jie yra pavojingi — jie palaužtų tavo valią. Reikia mokėt atsisakyti kai 
kurių dalykų, jei nori gerai atlikti savo pareigą. Vaišių nepriimk, atsisakyk mandagiai, 
bet tvirtai. Štai ir jie.. PATS RIEBUSIS MALONUMAS (tiesia ranką Tiltiliui). Sveikas 
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gyvas, Tiltili!.. 
TILTILIS (nustebęs). Jūs mane pažįstate?.. Kas jūs esate?.. 
RIEBUSIS MALONUMAS. Aš esu pats riebusis Malonumas, Malonumas būti 
turtingam, ir ateinu visų mūsų brolių vardu prašyti jūsų, taip pat ir visos jūsų 
šeimynos, kad savo apsilankymu pagerbtumėte mūsų niekad nesibaigiančią puotą. 
Jūs čia pasibusite visų vertingiausioje draugijoje, tarp pačių tikrųjų ir riebiųjų 
Malonumų, kokių tik yra šioje Žemėje. Leiskite jums pristatyti svarbiausius iš jų. Štai 
mano žentas, Malonumas būti savininku, — jo pilvas kriaušės pavidalo. Štai 
Malonumas tenkinti tuščios garbės norą — pažiūrėkit, kaip dailiai apvalūs jo 
skruostai. 
* Malonumas tenkinti tuščios garbės norą nusilenkia lyg malonę teikdamas 

Štai Malonumas gerti, kai nejauti troškulio, ir Malonumas valgyti, kai nebejauti 
alkio, — jie dvyniai, ir jiems jau kojos pinasi. 

* Dvyniai nusilenkia svirdinėdami 
Štai Malonumas nieko nežinoti, tas kurčias kaip žemė, ir Malonumas nieko 
nesuprasti, tas aklas kaip kurmis. Štai Malonumas nieko neveikti ir Malonumas 
miegoti daugiau negu reikia — jų rankos kaip duonos minkštimas ir akys kaip 
drebučiai. Štai pagaliau Negudrus Juokas, išsižiojęs lig ausų, kuriuo užsikrečia 
visi... 
* Negudrus Juokas nusilenkia ir kvatojasi susiriesdamas 
TILTILIS (rodo pirštu į vieną riebų Malonumą, kuris laikosi kiek nuošaliau). O kas 
toks va šitas, kuris nedrįsta prisiartinti ir gręžiasi nuo mūsų šalin?.. 
RIEBUSIS MALONUMAS. A, tuščia jo, jis truputį sarmatijasi, ir jį nepritinka 
rekomenduoti vaikams... (Stveria Tiltiliui už abiejų rankų) Tai — eime! Puota 
prasideda iš naujo... Jau dvyliktą kartą nuo šiandien ryto. Mes tik jūsų ir laukiam... 
Ar girdit, kaip visi puotos dalyviai šaukia jus didžiais balsais?.. Negaliu jų visų jums 
pristatyti, jų labai daug... (Siūlo ranką abiem vaikam) Leiskite jus palydėti i garbės 
vietas... 
TILTILIS. Didžiai dėkoju jums, pone Riebusis Malonume... Labai gaila... Bet aš 
niekaip negaliu tuo tarpu... Mes baisiai neturim laiko, mes ieškom Žydrosios 
paukštės. Ar jūs kartais nežinot, kur ją rasti? 
RIEBUSIS MALONUMAS. Žydrąją paukštę?.. Palūkėkit... Taip, taip, prisimenu... 
Esu apie ją girdėjęs kažkada... Ji, regis, nėra valgoma... Šiaip ar taip, jos mėsos 
niekad nėra buvę ant mūsų stalo... Tai reiškia, kad jos vertė pas mus ne kažin 
kokia... Bet jūs nenusiminkit: rasit pas mus daug kitų valgių, ir kur kas skanesnių... 
Šit pasinersite į mūsų gyvenimą, tai pamatysit visa, ką mes veikiame... 
TILTILIS. Ką jūs veikiate? 
RIEBUSIS MALONUMAS. Taigi mūsų visas darbas ir yra — nieko neveikti... Mes 
neturime nė minutės laisvos... Reikia gerti, reikia valgyti, reikia miegoti. Esame 
baisiai užsiėmę... 

TILTILIS. Ir tai - įdomu? 
RIEBUSIS MALONUMAS. Na taip... Turi būti įdomu, kitokio užsiėmimo juk ir nėra 

šioje Žemėje... 
ŠVIESA. Jūs taip manote?.. 
RIEBUSIS MALONUMAS (rodydamas pirštu į Šviesą, patylom Tiltiliui). Kas šita 

neišauklėta mergina?.. 
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* Šio pokalbio metu būrelis antraeilių Riebių Malonumų ėmė šnekinti Šunį, Cukrų ir 
Duoną ir juos įtraukė į orgiją. Tiltilis staiga pastebi, kad jo palydovai jau 
susibroliavę su pobūvio Šeimininkais sėdi prie stalo, valgo, geria ir pašėlusiai 
skėtriojasi 
TILTILIS. Na tik pažiūrėkit, Šviesa! Jie jau prie stalo!.. 
ŠVIESA. Pašauk juos! Kitaip bus blogai!.. 
TILTILIS. Tilo!.. Tilo, eik šen!.. Eikš tučtuojau man, girdi tu?! O jums, Cukrau ir 

Duona, kas leido atsiskirti nuo manęs?.. Kaip jūs drįstat šitaip, manęs 
nepasiklausę?.. 

DUONA (pilna burna). Gal tu galėtum mandagiau su mumis kalbėti?.. 
TILTILIS. Ką?.. Tai Duona sau leidžia sakyti man tu?    Kas čia tave apsėdo?.. Ogi 
tu. Tilo!.. Ar tai tu manęs klausai?! Na, eik čia, žemėn, žemėn!.. Ir greičiau!.. 

ŠUO (pusbalsiu iš galustalės). Kai aš valgau, tai manęs nėra niekam, ir aš nieko 
negirdžiu... 

CUKRUS (salsvu balsu). Prašom atleisti, mes negalim taip imti ir palikti vaišingus 
šeimininkus — įsižeistų... 

RIEBUSIS MALONUMAS. Matote!.. Jie duoda jums pavyzdį!.. Ateikit, esate 
laukiami... Nė kokių atsikalbinėjimų... Jei ne, tai mes jus gražiai  priversim... Ei, 
Riebieji Malonumai, padėkit man!.. Sodinkim juos varu prie stalo, kad būtų laimingi 
net prieš savo valią!.. 
* Visi Riebieji Malonumai, džiaugsmingai rėkdami ir šokinėdami, traukia prie stalo 

vaikus, o tie priešinasi; Negudrus Juokas tuo tarpu grubiai stveria už liemens 
Šviesą 

ŠVIESA. Pasuk Deimantą, greičiau!.. 

Tiltilis daro, ką liepia Šviesa. Tučtuojau scena nušvinta neapsakomai tyra, 
nuostabiai rausva šviesa, darnia ir lengva. Sunkios pirmojo plano puošmenos, 
storos raudonos marškos atitrūksta ir dingsta, ir tada atsiskleidžia pasakiškas ir 
malonus jaukios rimties ir giedros sodas, tarytum didingas žalumos būstas su 
harmoningomis perspektyvomis, o jame gausinga medžių lapija, tarpi ir švitinti, 
vešli ir vis dėlto tvarkinga, taip pat gėlių žiedų nelytėti kerai 
 
ŠVIESA. Jie, dievaži, pakvaišo iš baimės... Jie mano pasislėpti pas Nelaimes, tik 

jie tuo mažai pasidžiaugs... 
TILTILIS (apsižvalgo, nustemba). Ogi sodo gražumas! Sodo gražumas!.. Kur 

mes esame?.. 
ŠVIESA. Esame toje pat vietoje, tik tavo akys dabar kitaip mato... Dabar mes 

matom viską taip, kaip iš tikro yra, o netrukus pamatysime sielas tų Malonumų, 
kurie nebijo Deimanto šviesos... 

TILTILIS. Kaip gražu!.. Kokios grožybės visur!.. Galėtum pamanyti, jog dabar 
vidurvasaris... O! Žiūrėkit, rodos, eina į mus, gal pasišnekėti su mumis nori... 
* Iš tikro soduose ima rastis į angelus panašios būtybės, kurios atrodo nubudusios 

iš ilgo miego ir plaukdamos juda tarp medžių. Jos vilki švytinčiais rūbais subtilių ir 
malonių spalvų, primenančių rožės skleidimąsi, vandens šypseną, ryto žydrį, gin-
taro rasą e te... 
ŠVIESA. Štai prie mūsų artinasi kai kurie smagūs ir įdomūs Malonumai, jie mums 
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daug ką pasakys... 
TILTILIS. Tu juos pažįsti?.. 
ŠVIESA. Taip, pažįstu visus; aš pas juos apsilankau dažnai, nors jie to nė žinoti 

nežino... 
TILTILIS. Kiek jų daug, kiek jų daug!.. Eina ir eina iš visų pusių!.. 
ŠVIESA. Kitados jų buvo daug daugiau. Riebieji Malonumai jų apsčiai išnaikino. 

 
 
 
 
 

 


