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Šaunusis kareivis Šveikas ištraukia  
į pasaulinį karą

– M!s" Ferdinand# nu$ov%,&– pasak% 'veikui jo $eiminink%.
'veikas, prie$ kelet# met" medicinos komisijos pripa(intas idiotu, buvo paleistas 

i$ karo tarnybos ir dabar vert%si pardavin%damas $unis&– nusususias baidykles, ku-
rioms jis kurdavo suklastotas genealogijas.

Be to, jis sirgo reumatu ir $iuo metu tryn% de$in)j) kel) apodeldoku.
– Kur) Ferdinand#, ponia Miulerova?&– pasidom%jo 'veikas, tebemasa(uodamas 

savo kelius.&– A$ pa()stu du Ferdinandus. Vienas tarnauja pas vaistinink# Pru$# ir 
kart# apsirik*s i$g%r% butel) tepalo plaukams atauginti. Dar pa()stu Ferdinand# Ko-
kos#, t#, kuris renka $un" m%$l#*. Abiej" n% trupu+iuko negaila. 

– Ne, meld(iamasis, erchercog# Ferdinand#**, kuris gyveno Konopi$+%je, $it# sto-
r#, dievobaiming#...

– J%zau Marija!&– su$uko 'veikas&– 'e tau... O kurgi ponui erchercogui taip atsi-
tiko?

– 'neka, j) nud%jo Sarajeve. I$ revolverio. Va(iavo jis ten su savo erchercogiene 
automobiliu.

– Sakykit, ponia Miulerova, automobiliu... Ai$ku, toks ponas gali sau tatai leisti. 
O tikriausiai ir neman%, kad tokie pasiva(in%jimai gali blogai baigtis. Ir dar Saraje-
ve... Juk tai Bosnijoj, ponia Miulerova... Tatai, matyt, padar% turkai. Nereik%jo mums 
l)sti ir k%sintis ) j" Bosnij# ir Hercegovin#... Tai $it kokie dalyk%liai, ponia Miulerova. 
Erchercogas, vadinasi, am(inatils). Ar ilgai kankinosi?

* ...kuris renka !un" m#!l$.&– Prahoje $un" i$matos buvo renkamos kailiams rauginti.
** Ne, meld%iamasis, erchercog$ Ferdinand$...&– Kalbama apie Austrijos-Vengrijos sosto )p%dinio Pran-
ci$kaus Ferdinando nu(udym# Sarajeve. ,teikusi Serbijai nepriimtin# ultimatum#, Austrija-Vengrija 
1914 m. liepos 28 d. paskelb% jai kar#. Taip prasid%jo Pirmasis pasaulinis karas.
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– Ponas erchercogas i$ karto buvo gatavas, meld(iamasis. -inia&– su revolveriu 
juokai menki. Neseniai +ia, Nusliuose, vienas ponas, be(aisdamas su revolveriu, i$-
py$kino vis# savo $eimyn# ir nud%jo durinink#, at%jus) pasi(i!r%ti, kas ten $audo ke-
tvirtame auk$te.

– I$ kito revolverio, ponia Miulerova, nors ply$k&– nei$$ausi. Tokia sistema&– sta-
+iai prapultis. Bet ponui erchercogui tikriausiai buvo nupirkta kas nors ypatingo. Be 
to, ponia Miulerova, galiu kirsti la(yb", kad (mogus, kuris tai padar%, $iam kartui 
kaip reikiant i$si+iustijo. -inoma, $auti ) pon# erchercog#&– darbas nelengvas. .ia tau 
ne valkatai girinink# nu$auti. Sunkiausia teko prisigretinti. Prie tokio pono apdrisk*s 
neprieisi. Reikia b!tinai u(sid%ti katiliuk#, kad tav*s policininkas nesugriebt".

– Sako, pone, kad j" ten daug buvo.
– Tai, ponia Miulerova, savaime ai$ku,&– patvirtino 'veikas, baig*s masa(uotis 

kelius.&– Jeigu, pavyzd(iui, panor%tum%t nu(udyti erchercog# arba jo didenyb* im-
peratori", j!s b!tinai tur%tum%te su kuo nors pasitarti. Daugiau galv"& – daugiau 
prot". Vienas patars viena, kitas&– kita, (i!r%k, „ir kelias atviras ) s%km*“, kaip gieda-
ma m!s" himne. Svarbiausia&– i$$niuk$tin%ti, kada tas ponas va(iuos pro $al). Prisi-
minkite pon# Liuken), kuris dilde nusmeig% velion* El(biet#*. Juk jis buvo i$%j*s su ja 

* ...nusmeig# velion' El%biet$.&– Imperatoriaus Pranci$kaus Juozapo (mon# ir netikr# Pranci$kaus Fer-
dinando tet# 1898 m. -enevoje nu(ud% vienas ital" anarchistas.
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pasivaik$tin%ti... Tai ir tik%k po to kuo nors! Nuo tada n% viena imperatorien% neina 
pasivaik$+ioti. Tokio likimo gali sulaukti daugelis. 'tai pamatysit, ponia Miulerova, 
prasigaus jie ir prie caro su cariene, o gal, neduok Dieve, ir prie paties m!s" impera-
toriaus, jeigu jau prad%jo nuo jo d%d%s. Jis, senelis, turi daug prie$", dar daugiau negu 
Ferdinandas. Neseniai smukl%je vienas ponas $nek%jo: „Ateis laikas&– $itie impera-
toriai i$lakstys vienas po kito, ir jokia valstyb%s prokurat!ra jiems nepad%s...“ V%liau 
tas ponas netur%jo kuo u(simok%ti u( al", ir smuklininkui teko pa$aukti policij#. 
Ponas t%$k% smuklininkui antaus), o policininkui&– du. Taip j) pintin%j* ir i$gabeno 
prasiblaivyti... Taigi, ponia Miulerova, tokie dalyk%liai dedasi m!s" laikais! Dar, va-
dinas, vienas nuostolis Austrijai. Kai a$ tarnavau kariuomen%j, vienas kareivis nu$ov% 
kapiton#. U(sitais% $autuv# ir patrauk% ) ra$tin*. Ten buvo pasakyta, kad jam +ia n%ra 
ko veikti, o jis vis savo varo&– tur)s pasikalb%ti su ponu kapitonu. Pagaliau kapitonas 
pasirod% ir nubaud% j), u(drausdamas i$eiti i$ kareivini", o tas pa%m% $autuv#&– pyk$t 
jam sta+iai ) $ird)! Kulka kiaurai perv%r% kapiton# ir dar pridar% ra$tin%j nuostoli": 
sute$kino butel) su ra$alu, o $is suliejo tarnybinius popierius.

– O kas buvo tam kareiviui?&– po valand%l%s, kai 'veikas jau vilkosi, paklaus% 
ponia Miulerova.

– Pasikor% su petne$om,&– atsak% 'veikas, valydamas katiliuk#.&– O petne$os buvo 
ne jo&– pasiskolino i$ kal%jimo sargo. Jam, girdi, keln%s smunkan+ios. Argi jis lauks, 
kol j) su$audys? Ai$ku, ponia Miulerova, tokioj pad%ty kam neapsisuks galva. Kal%-
jimo sarg# pa(emino tarnyboj ir dar $e$is m%nesius )s!d%. Bet jis nes%d%jo: pab%go ) 
'veicarij# ir ten dabar pamokslininku ka(kurioj ba(ny+ioj )sitais%... Dabart%s, ponia 
Miulerova, dor" (moni" ma(ai. M%klinasi man, kad erchercog# Ferdinand# tame 
Sarajeve apgavo tas (mogus, kuris j) nu$ov%. Turb!t erchercogas pamat% t# pon# ir 
paman%: „Tikriausiai padorus (mogus, jeigu mane sveikina.“ O ponas %m% ir pyk$te-
l%jo ) j). Vien# ar kelias )var%?

– Laikra$+iai, meld(iamasis, ra$o, kad erchercogas buvo kaip r%tis. Tasai (mogus 
i$py$kino ) j) visus $ovinius.

– Tai atliekama, ponia Miulerova, labai greitai. Baisiai greitai. A$ tam reikalui 
b!+iau nusipirk*s brauning#&– pana$us ) (aisl#, o per dvi minutes su juo galima nu-
$auti dvide$imt erchercog"&– tiek lies", tiek stor". Beje, tarp m!s" kalbant, ponia 
Miulerova, ) stor# erchercog# tikriau gali pataikyti negu ) lies#. Gal atsimenate, 
kaip Portugalijoj buvo nu$autas karalius? Va, koks storas! J!s suprantat, kad kara-
lius liesas nebus... Na, eisiu ) „Taur%s“ smukl*. Jeigu ateit" pin+erio, u( kur) pa%miau 

* Taip j( pintin#j ir i!gabeno...&– Prahoje anais laikais policininkai girtuosius ve(davo rankiniu ve(im%-
liu, vadinamu pintine.
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rankpinigi", pasakykite, kad laikau j) savo $unid%j u( miesto ir neseniai jam apipjaus-
+iau ausis. Ved(ioti jo dabar negalima, nes ausys neu(gijo, gali nu$a$ti. Jei kur i$eisite, 
palikit rakt# pas durinink*.

„Taur%s“ smukl%je s%d%jo tik vienas sve+ias. Tai buvo slaptosios policijos agen-
tas Bret$neideris. Smuklininkas Palivecas mazgojo indus, o Bret$neideris berg(d(iai 
m%gino u(megzti su juo rimt# pa$nekes).

Palivecas buvo (inomas stor(ievis. Kas antras (odis jam i$spr!sdavo „pasturgalis“ 
arba „$!das“. Ta+iau jis buvo gan%tinai i$prus*s ir kiekvienam patardavo paskaityti, 
k# apie pastar#j) daikt# ra$% Viktoras Hugo, pasakodamas apie senosios Napoleono 
gvardijos atkirt) anglams Vaterlo m!$yje*.

– Gra(i vasara,&– paband% u(megzti rimt# kalb# Bret$neideris.
– '!do verta!&– atr%(% Palivecas, d%liodamas indus ) spint#.
– Na ir u(tais% mums Sarajeve!&– su ma(a viltimi tar% Bret$neideris.
– Kokiame „Sarajeve“?&– paklaus% Palivecas.&– Nusli" smukl%je? Ten kiekvien# 

dien# pe$tyn%s, (inia&– juk Nusliai!
– Bosnijos Sarajeve, pone smuklininke. Nu$ov% ten pon# erchercog# Ferdinand#. 

K# ) tai pasakysit?

* ...apie Napoleono gvardijos atkirt( anglams Vaterlo m)!yje.&– Vaterlo m!$yje (Belgija, 1815 m. bir(e-
lio&18 d.) Napoleonas pagrindines j%gas met% prie$ A. Velingtono vadovaujam# angl" ir oland" kariuo-
men*. M!$io baigt) nul%m% Velingtonui ) pagalb# at%j* Pr!sijos korpusai.
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– A$ ) tokius dalykus nesiki$u. Tegu lenda visi jie su $itokiais dalykais ) u(paka-
l)!&– mandagiai atsak% ponas Palivecas, u(sir!kydamas pypk*.&– ,sipainiok dabar ) 
tokius reikalus, (i!r%k, ir nusisuksi sprand#. A$ smuklininkas. Kas pas mane u(eina, 
papra$o alaus, tam ir pripilu. O koks nors ten Sarajevas, politika ar velionis ercher-
cogas su manim nieko bendra neturi. Tai ne mano nosiai. Tiktai kal%jimu kvepia.

Bret$neideris nutilo ir nusivyl*s %m% dairytis po tu$+i# smukl*.
– Anks+iau +ia kabojo jo didenyb%s imperatoriaus paveikslas,&– po valand%l%s v%l 

prabilo Bret$neideris.&– Kaip tik toj vietoj, kur dabar veidrodis.
– Taip, teisyb* teik%t%s pasakyti,&– atsak% ponas Palivecas,&– kabojo, bet j) derg% 

mus%s, tai a$ nune$iau ) pal%p*. -inote, dar kas nors sumanys d%l $ito padaryti koki# 
nors pastab#, tada kils nemalonum". Kuriems velniams man to reikia?

– Sarajeve, pone smuklininke, turb!t labai bjauru?
, $it# ties" ir klasting# klausim# ponas Palivecas atsak% ypa+ atsargiai:
– Taip, Bosnijoj ir Hercegovinoj tokiu metu b!na baisiai kar$ta. Kai a$ ten tarna-

vau, tur%davome m!s" vyresniajam leitenantui d%ti ledus prie galvos.
– Kuriame pulke j!s tarnavot, pone smuklininke?
– A$ toki" dalyk" neprisimenu, niekad nesidom%jau $itokiomis smulkmeno-

mis,&– numyk% ponas Palivecas.&– A$ nesu smalsus. Per didelis smalsumas kenkia.
Slaptasis agentas Bret$neideris galutinai nutilo, ir jo apsiniauk*s veidas pralinks-

m%jo tik )%jus 'veikui, mat jisai, )(eng*s ) smukl*, u(sisak% juodojo alaus su tokia 
pastaba:

– Vienoj $iandien taip pat gedulas.
Bret$neiderio akyse plykstel%jo viltis, ir jis greitai prabilo:
– Konopi$+%je i$kabinta de$imt juod" v%liav".
– Ten j" tur%t" b!ti dvylika,&– patais% 'veikas, nug%r*s i$ bokalo.
– Kod%l j!s manote, kad dvylika?&– paklaus% Bret$neideris.
– D%l lygaus skai+iaus&– tuzinas. Taip lengviau skai+iuoti, be to, tuzinais pigiau 

i$eina,&– paai$kino 'veikas.
Stojo tyla, kuri# nutrauk% pats 'veikas atsidusdamas:
– Tai, vadinasi, am(inatils), duok Dieve jam dangaus karalyst*. Nesulauk%, kada 

bus imperatorius. Kai a$ tarnavau kariuomen%j, vien# kart# nuvirto nuo arklio ge-
nerolas ir susitrenk%. -mon%s puol% jam pad%ti, nor%jo u(sodinti ant arklio, bet pa-
si(i!r%jo, kad jau visi$kai negyvas. Per ap(i!r# jam taip atsitiko. O juk tur%jo b!ti 
pakeltas ) feldmar$alus. I$ $it" ap(i!r" nieko gera nelauk. Sarajeve tikriausiai taip 
pat buvo kokia nors ap(i!ra. Prisimenu, kart# per ap(i!r# mano mundurui tr!ko 
dvide$imties sag", ir mane u( tai patupd% keturiolikai par" ) vienut*. O dvi dienas 
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a$ kaip Lozorius nepakrut%damas i$gul%jau suri$tas „o(iu“*. Nieko nepadarysi&– ka-
riuomen%j reikia drausm%s. Neb!t" jos&– visiems ant visko tik nusispjaut. M!s" vy-
resnysis leitenantas Makovecas visada sakydavo: „Drausm%, j!s mulkiai neraliuoti, 
b!tina. Be jos kaip be(d(ion%s dar tebesikarstytum%t po med(ius. Karo tarnyba jus, 
besmegenius, (mon%mis padaro!“ Na, gal ne taip? ,sivaizduok sau skver#, na, saky-
sim, Karlo aik$t*, ir kiekvienam medy tupi sau po vien# kareiv) be jokios drausm%s. 
Tai mane u(vis labiausiai g#sdina.

– Sarajeve,&– kreip% pokalb) Bret$neideris,&– visk# padar% serbai.
– Klystate,&– atsak% 'veikas,&– visk# u(tais% turkai. U( Bosnij# ir Hercegovin#.
Ir 'veikas i$klojo savo po(i!r) ) Austrijos u(sienio politik# Balkanuose: 1912 me-

tais turkai pralaim%jo kar# su Serbija, Bulgarija ir Graikija, jie nor%jo, kad Austrija 
jiems pad%t", o kai $itas dalykas nei$deg%, nu$ov% Ferdinand#.

– Ar tu myli turkus?&– kreip%si 'veikas ) smuklinink# Palivec#.&– 'ituos nekrik$-
tus? Juk ne?

– Sve+ias kaip sve+ias,&– tar% Palivecas,&– tegul b!na jis nors ir turkas. Mums, 
smuklininkams, politika n% motais. U(simok%k u( al", s%d%k smukl%je ir plep%k, 
kiek telpa,&– $tai mano taisykl%. Kad ir kas ten b!t" nud%j*s m!s" Ferdinand#&– ser-
bas ar turkas, katalikas ar mahometonas, anarchistas ar jauna+ekis**&– man vis viena.

– Gerai, pone smuklininke,&– prabilo Bret$neideris, v%l imdamas netekti vilties, 
kad katras nors i$ j" )klimps.&– Ta+iau pripa(inkit, kad tai didelis nuostolis Austrijai.

U( smuklinink# atsak% 'veikas:
– -inoma, nuostolis, be joki" gin+". Didelis nuostolis. Ferdinando nepakeisi ko-

kiu nors (iopliu. Tik jam b!t" nepakenk* dar storesniam b!ti.
– K# j!s norite pasakyti?&– pagyv%jo Bret$neideris.
– K# noriu pasakyti?&– mielai atsak% 'veikas.&– Va, k#. Jeigu jis b!t" buv*s stores-

nis, j) jau seniai b!t" trenkusi apopleksija&– dar tada, kai Konopi$+%je vaik%si bobas, 
jo dvare rinkusias (agarus ir grybus. Jam neb!t" reik%j* mirti tokia g%dinga mirtimi. 
Nagi, tik pamanykit& – imperatoriaus d%d%, o j) nu$ov%! Juk tai g%da, apie tai tri-
mituoja visi laikra$+iai! Prie$ kelet# met" pas mus, Budejovic" turgaviet%j, truput) 
susikivir+ijus buvo nudurtas vienas gyvuli" pirklys, ka(in koks Br(etislavas Liudvi-
kas. Jis tur%jo vien# s!n" Bohuslav#. Tai tasai, b!davo, kur tik nuvyksta pardavin%ti 
par$", niekas nieko i$ jo neperka. Kiekvienas, b!davo, pasakys: „Tai to nusmeigtojo 

* ...a! kaip Lozorius... i!gul#jau suri!tas „o%iu“.&– „O(ys“&– tai bausm%, taikyta Austrijos-Vengrijos kariuo-
men%je: nusikaltusiam kareiviui u( nugaros priri$davo rankas prie koj" ir taip palikdavo dien# ar ilgiau.
** ...anarchistas ar jauna*ekis...&– Jauna+eki" partija (susik!rusi 1874 m.) reikalavo .ekijai ir kitoms 
slav" tautoms suteikti autonomij#, kovojo su politiniu ir ekonominiu austr" vie$patavimu.
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s!nus. Irgi turb!t geras suk+ius!“ Teko jam gal" gale $okti Krumilove nuo tilto ) 
Vltav# ir teko j) i$ ten i$griebti, teko gaivinti, vanden) teko i$ jo siurbti... ir teko jam 
numirti ant daktaro rank", kai $is ka(in ko )$virk$t%.

– Keistas j!s" palyginimas,&– reik$mingai pasak% Bret$neideris.&– I$ prad(i" kal-
bate apie Ferdinand#, o paskui&– apie gyvuli" pirkl).

– Visi$kai ne,& – puol% teisintis 'veikas.& – Apsaugok, Vie$patie, kad )sigeis+iau 
k# nors su kuo lyginti! Ponas smuklininkas mane pa()sta. Juk tiesa, kad a$ niekada 
nieko su niekuo nelyginu? A$ tik nenor%+iau b!ti erchercogo na$l%s vietoje. K# ji 
dabar darys? Vaikai liko na$lai+iai, !kis Konopi$+%je be $eimininko. I$tek%ti u( kito 
kokio nors erchercogo? Kokia nauda? Nuva(iuos su juo ) Sarajev#, ir antr# kart# teks 
na$lauti... 'it, pavyzd(iui, Zlive, netoli Hluboko, prie$ kelet# met" gyveno vienas ei-
gulys $itokia bjauria pavarde&– Pindi!ras. Nu$ov% j) brakonieriai, o po jo mirties liko 
na$l% su dviem vaikais. Po met" jinai i$tek%jo u( eigulio Pepiko 'avlovico i$ Mydlo-
var", na, t# irgi nu$ov%. I$%jo u( vyro tre+i# kart#, v%l u( eigulio, ir sako: „Tre+ias kar-
tas nemeluoja. Jeigu ir dabar nenusiseks, ne(inau, k# ir daryti.“ Suprantama, ir $itas 
gal# gavo, liko jai nuo trij" eiguli" viso labo $e$etas vaik". Nu%jo jinai ) kunigaik$+io 
ra$tin* ir %m% guostis, kiek prisikentusi d%l t" eiguli". Tada pasi!l% jai i$tek%ti u( 
tvenkinio sargo Jare$o, gyvenan+io prie Ra(ico u(tvankos. Na, k# j!s pasakysite,&– 
prigird% j) (!klaujant)! Ir nuo jo susilauk% dvejeto vaik". Tada ji i$tek%jo u( arkliagy-
d(io i$ Vodnian", o tas jai kart# nakt) vo(tel%jo kirviu ir savo noru nu%jo pasiduoti. 
Kai v%liau Pyseko apygardos teismas nuteis% j) pakarti, jis nukando kunigui nos) ir 
parei$k%, kad apskritai d%l nieko nesigaili ir dar prid!r% ka(k# labai $lyk$taus apie jo 
didenyb* imperatori".

– Ar ne(inote, k# apie j) pasak%?&– pilnu vilties balsu paklaus% Bret$neideris.
– 'ito a$ jums negaliu pasakyti, to dar niekas nei$dr)so pakartoti. Bet, gird%jau, 

tai buvo taip siaubinga, jog ten dalyvav*s teis%jas i$sikraust% i$ proto. J) ir po $iai 
dienai laiko atskirt# nuo kit", kad niekas nei$eit" aik$t%n. Tai nebuvo paprastas jo 
didenyb%s imperatoriaus )(eidimas, kaip )(eidin%ja j) )kau$*.

– O kaip )(eidin%ja jo didenyb* imperatori" )kau$*?&– pasidom%jo Bret$neideris.
– Pra$au jus, ponai, prad%ti kit# kalb#,&– )siki$o smuklininkas Palivecas.&– A$,  

(inote, $ito nem%gstu. Leptels koki# nors nes#mon*, o paskui (mogui nemalonu-
mai.

– Kaip )(eidin%ja jo didenyb* imperatori" )kau$*?& – pakartojo klausim# 'vei-
kas.&– Visaip. Prisigerkite, liepkite u(grie(ti Austrijos himn# ir pamatysite, k# imsit 
$nek%ti. Prikursite apie jo didenyb* imperatori" tiek, kad jeigu nors pus% b!t" tei-
syb%, tai g%dos jam u(tekt" visam gyvenimui. O jis, senelis, ties# sakant, $ito nenu-
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sipeln%. ,sid%m%kit: s!naus Rudolfo jis neteko pa+iame (yd%jime, pilno j%g", (mona 
El(bieta buvo nudurta dilde, brol) Jon# Ort#, Meksikos karali", su$aud% prie ka(ko-
kios tvirtov%s sienos*. Dabart%s v%l, senatv%j nu$ov% jo d%d*. Reikia tur%ti gele(inius 
nervus. Ir po viso to prisimena j) koks girtuoklis ir ima koneveikti. Jeigu dabar kas 
nors u(siliepsnot", eisiu ) savanorius ir tarnausiu jo didenybei imperatoriui ligi pa-
skutinio kraujo la$o!

'veikas dr!+iai sri!btel%jo alaus ir postringavo toliau:
– J!s manot, kad jo didenyb% imperatorius visk# taip ir nuleis? Menkai j) pa()sta-

te. Karas su turkais vis tiek turi b!ti. „Nu(ud%t mano d%d*, tai $ekit jums per snuk)!“ 
Karas nei$vengiamas. Serbija ir Rusija $itame kare mums pad%s. Bus pe$tyni"!

'veikas $itaip prana$audamas buvo puikus. Jo gera$irdis veidas nuo susijaudini-
mo $viet% kaip pilnatis. Jam viskas buvo nuostabiai ai$ku.

– Gali atsitikti,&– pie$% jis toliau Austrijos ateit),&– kad, kilus karui su Turkija, mus 
u(puls vokie+iai. Juk vokie+iai su turkais i$vien. Tai tokie niek$ai, kuriems lygi" pa-
sauly nerasi. Bet mes galim susid%ti su Pranc!zija, kuri nuo septyniasde$imt pirm"j" 
met" grie(ia dant) ant Vokietijos**, ir viskas eis kaip i$ pypk%s. Karas bus, ir n%ra ko 
daugiau kalb%ti.

Bret$neideris atsistojo ir i$kilmingai parei$k%:
– Jums nereikia daugiau kalb%ti. Einam su manim ) priemen* porai (od(i".
'veikas i$%jo su slaptosios policijos agentu ) priemen*. Ten jo lauk% nedidelis siur-

prizas: sug%rovas parod% jam erel)*** ir parei$k%, kad j) are$tuoja ir tuoj pat nuves ) 
policij#. 'veikas band% ai$kinti, kad, matyt, ponas apsirinka, nes jis visi$kai nekaltas, 
nei$tar*s n% vieno (od(io, kuris gal%t" k# nors )(eisti.

, tai Bret$neideris parei$k%, kad 'veikas )vykd% kelet# nusikalstam" veiksm", tarp 
kuri" buvo ir valstyb%s i$davimas. Po to abu sugr)(o ) smukl*, ir 'veikas pasak% Pa-
livecui:

– A$ i$g%riau penkis bokalus ir suvalgiau por# de$reli" su raguoliu. Duokit dar 
stikliuk# slyvin%s. Man jau laikas eiti, juo labiau kad esu are$tuotas.

Bret$neideris parod% Palivecui savo erel), koki# minut* (i!r%jo ) smuklinink#, o 
paskui paklaus%:

– J!s ved*s?

* ...Meksikos karali", su!aud# prie ka%kokios tvirtov#s sienos.&– Turimas galvoje Austrijos erchercogas 
Maksimilianas I (1832–1867), nuo 1864 m. Meksikos imperatorius.
** ...Pranc)zija, kuri nuo septyniasde!imt pirm"j" met" grie%ia dant( ant Vokietijos...&– 1871 m. gegu(%s 
10 d., pasira$ius Frankfurto taikos sutart), Pranc!zija neteko Elzaso ir Ryt" Lotaringijos.
*** ...parod# jam erel(...&– Erelis&– Austrijos-Vengrijos monarchijos herbas, $iuo atveju tai slaptosios po-
licijos agent" (enklas.
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– Taip.
– Ar gali j!s" (mona tvarkyti reikalus vietoj j!s"?
– Gali.
– Tada viskas gerai, pone smuklininke,&– linksmai tar% Bret$neideris.&– Pasi$aukit 

savo (mon# ir paveskit jai visus reikalus. Vakare ateisim j!s" paimti.
– Nesijaudink,&– guod% j) 'veikas.&– A$ esu are$tuotas viso labo tik u( valstyb%s 

i$davim#.
– Bet u( k# gi a$?&– %m% verk$lenti Palivecas.&– Juk buvau toks atsargus!
Bret$neideris $yptel%jo ir pergalingai prane$%:
– U( tai, kad j!s pasak%te, jog ant pono imperatoriaus derg% mus%s. Jums $it# 

„pon# imperatori"“ i$mu$ i$ galvos.
Lydimas slaptosios policijos agento, 'veikas paliko „Taur%s“ smukl*. Kai jiedu 

i$%jo ) gatv*, 'veikas, su gera$irde $ypsena (velgdamas jam ) veid#, paklaus%:
– Ar man nulipti nuo $aligatvio?
– O kam?
– Manau, jog are$tuotieji neturi teis%s vaik$+ioti $aligatviais. 
Jiems einant pro policijos valdybos vartus, 'veikas pasak%:
– 'auniai praleidom laik#! Ar da(nai lankot%s „Taur%s“ smukl%je?
Tuo metu, kai 'veik# i$var% ) policijos ra$tin*, „Taur%s“ smukl%je ponas Palivecas 

perdav% visus reikalus savo verkian+iai (monai, savoti$kai j# ramindamas:
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– Neverk, nestauk! K# jie man padarys u( t# apdergt# jo didenyb* imperatori"?
Taip (avingai ir maloniai $aunusis kareivis 'veikas )(eng% ) Pasaulin) kar#. Isto-

rikams bus )domu, kaip jis gal%jo taip toli numatyti ateit). V%lesni )vykiai klost%si 
ne visi$kai taip, kaip jis i$d%st% „Taur%s“ smukl%j, bet mums reikia neu(mir$ti, kad 
'veikas netur%jo reikiamo diplomatinio i$simokslinimo.

2

Šaunusis kareivis Šveikas  
policijos valdyboj

D%l pasik%sinimo Sarajeve policijos valdyba buvo kim$te prikim$ta auk". Jas ga-
beno vien# po kitos, ir ra$tin%je, kur buvo priimami are$tuotieji, senis inspektorius 
pasitikdavo )einan+iuosius gera$irdi$ku balsu:

– 'itas Ferdinandas jums brangiai atsieis!
'veikas, )ki$tas ) vien# i$ daugelio pirmo auk$to kamer", rado ten $e$i" (moni" 

draugij#. Penki i$ j" buvo sus%d* aplink stal#, o kampe ant lovos, tarsi $alindamasis 
j", s%d%jo $e$tasis&– vidutinio am(iaus vyras.

'veikas %m% klausin%ti vien# po kito, u( k# jie pasodinti. I$ vis" penki", s%din+i" 
prie stalo, jis i$girdo beveik t# pat) atsakym#:

– U( Sarajev#.
– D%l Ferdinando.
– D%l pono erchercogo nu(udymo.
– U( Ferdinand#.
– U( tai, kad Sarajeve nu(ud% Ferdinand#.
'e$tasis, $alin*sis kit" penki", parei$k%, kad jis, bijodamas kokio nors )tarimo, 

nenori su jais tur%ti nieko bendra, nes s%d)s +ia u( tai, jog nor%damas apipl%$ti band% 
nu(udyti vien# Holico valstiet).

'veikas atsis%do prie stalo $alia s#mokslinink", kurie jau de$imt# kart# pasakojo, 
kaip kiekvienas +ia pakliuv*s.

Visi, i$skyrus vien#, buvo sugriebti arba smukl%je, arba vynin%j, arba kavin%j. I$-
imtis buvo tik nepaprastai storas, su akiniais ir u(verktu veidu ponas, kur) are$tavo 
namie, jo paties bute. Are$tavo u( tai, kad dvi dienas prie$ pasik%sinim# Sarajeve 


