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PIRMAS VEIKSMAS PIRMA SCENA

KINGS KROSAS

Judri, kažkur norinčių važiuoti žmonių pilna stotis. Grūstyje ant dviejų 
prikrautų vežimėlių barška du narvai. Juos stumia du berniukai, DŽEIMSAS 

POTERIS ir ALBAS POTERIS. Iš paskos eina jų motina DŽINĖ POTER. Trisdešimt 
septynerių metų vyriškis, HARIS, ant pečių neša dukrelę LILĘ.

ALBAS

Tėti, jis man vis sako.
HARIS

Džeimsai, liaukis.
DŽEIMSAS

Aš tik sakiau, kad jis gali pakliūt į Klastūnyną. Ir gali, todėl... 
(Paklusęs tėčio žvilgsniui) Gerai jau.

ALBAS (žiūrėdamas į mamą)
Tu juk man rašysi, taip?

DŽINĖ

Jei norėsi, kasdien rašysime.
ALBAS

Ne. Ne kasdien. Džeimsas sako, dauguma mokinių gauna laiškus iš 
namų kartą per mėnesį. Aš nenoriu...

HARIS

Pernai tavo broliui rašėme tris kartus per savaitę.
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ALBAS

Ką? Džeimsai!

ALBAS priekaištingai žiūri į DŽEIMSĄ.

DŽINĖ

Taip. Nereikia tikėti viskuo, ką jis pasakoja apie Hogvartsą. Tavo 
brolis mėgsta juokauti.

DŽEIMSAS (išsišiepęs)
Gal jau galima lipti?

ALBAS žiūri į tėtį, paskui į mamą.

DŽINĖ

Jums tereikia tiesiai žengti į sieną tarp devinto ir dešimto perono.
LILĖ

Kaip įdomu!
HARIS

Tik nesustokit ir nebijokit atsitrenkti, tai svarbiausia. Jei baisu, 
geriau bėgti.

ALBAS

Aš pasiruošęs.

HARIS su LILE įsikimba į ALBO vežimėlį, DŽINĖ – į DŽEIMSO, ir visa 
šeima sutartinai pasileidžia į barjerą.
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PIRMAS VEIKSMAS ANTRA SCENA

DEVINTAS SU TRIM KETVIRČIAIS PERONAS

Peronas paskendęs baltuose HOGVARTSO EKSPRESO garuose.
Traukinys irgi pilnas, tačiau ne kostiumuotų vyrų, pasirengusių darbo 

dienai, o burtininkų ir raganų su mantijomis, susirūpinusių, kaip reikės 
atsisveikinti su savo numylėtomis atžalomis.

ALBAS

Pagaliau.
LILĖ

Oho!
ALBAS

Devintas su trim ketvirčiais peronas.
LILĖ

Kur jie? Ar jau čia? Gal dar neatėjo?

HARIS rodo į RONĮ, HERMIONĄ ir jų dukrelę ROUZĘ. LILĖ bėga prie jų.

Dėde Roni, dėde Roni!

RONIS skuba jų pasitikti, LILĖ pripuola kaip viesulas. Jis pakelia ją.

RONIS

O, mano mylimiausias Poterių vaikas.
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LILĖ

Ar turi mano triuką?
RONIS

Užuodi patentuotą Burtininkų burnos kvapą, kuris nuima nosį?
ROUZĖ

Mama! Tėtis vėl daro tą nesąmonę.
HERMIONA

Tau nesąmonė, jam stebuklas, o man... kažkas per vidurį.
RONIS

Pala. Tik nurysiu šitą... orą. O toliau visai paprasta. Atsiprašau, jeigu 
atsiduosiu česnakais...

Jis papučia jai į veidą. LILĖ juokiasi.

LILĖ

Tu kvepi koše.
RONIS

Viens, du, trys. Panele, pasiruošk visai nieko nebeužuosti...

Jis nuima jai nosį.

LILĖ

Kur mano nosis?
RONIS

Tiutiū!

Jis rodo tuščią delną. Triukas nevykęs. Visiems jis tuo ir patinka.

LILĖ

Kaip kvaila.
ALBAS

Visi ir vėl į mus žiūri.
RONIS

Dėl manęs! Aš nepaprastai garsus. Mano bandymai su nosimi 
tapo legenda!
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HERMIONA

Jie iš tikrųjų unikalūs.
HARIS

Na, kaip pavyko pasistatyt mašiną?
RONIS

Pasistačiau. Hermiona netikėjo, kad išlaikysiu žiobarų vairavimo 
egzaminą, įsivaizduoji? Manė, jog turėsiu paveikti egzaminuotoją 
Sugluminimo kerais.

HERMIONA

Nieko aš nemaniau. Visiškai pasitikiu tavimi.
ROUZĖ

O aš tikiu, kad jis vis dėlto suglumino egzaminuotoją.
RONIS

Oi!
ALBAS

Tėti...

ALBAS trūkteli HARIUI už drabužių. HARIS pažvelgia žemyn.

Kaip manai... kas, jeigu... kas, jeigu vis dėlto pateksiu į Klastūnyną...
HARIS

Ir kas baisaus atsitiks?
ALBAS

Klastūnynas yra gyvatės, juodosios magijos namai... ten ne vieta 
drąsiems burtininkams.

HARIS

Albai Severai, tu pavadintas dviejų Hogvartso direktorių vardais. 
Vienas jų, turbūt drąsiausias iš visų žmonių, kuriuos pažinojau, 
mokėsi Klastūnyne ir...

ALBAS

Bet tu pasakyk...
HARIS

Jeigu tau taip svarbu, Paskirstymo kepurė atsižvelgs į tavo jausmus.
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ALBAS

Tikrai?
HARIS

Į mano atsižvelgė.

Šito jis niekada nesakė, ir akimirką žodžiai tebeaidi galvoje.

Hogvartsas, Albai, bus tavo sėkmės pradžia. Prižadu, ten tau nėra 
ko bijoti.

DŽEIMSAS

Išskyrus testralius. Saugokis testralių.
ALBAS

Aš maniau, kad jie nematomi!
HARIS

Klausyk mokytojų, neklausyk Džeimso ir nepamiršk džiaugtis. 
O dabar, jeigu nenorite, kad traukinys išvažiuotų be jūsų, greičiau 
šokit į vidų...

LILĖ

Aš traukinį pralenksiu.
DŽINĖ

Lile, tučtuojau grįžk.
HERMIONA

Rouze, nepamiršk perduoti gerų dienų Neviliui.
ROUZĖ

Mama, juk negaliu perduoti gerų dienų mokytojui!

ROUZĖ žengia prie traukinio. ALBAS atsisuka, paskutinį kartą 
apkabina DŽINĘ su HARIU ir nuseka paskui ją.

ALBAS

Na, gerai. Atia.

Jis įlipa. HERMIONA, RONIS ir HARIS stovi ir žiūri į traukinį.  
Nuskardi švilpukas.
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DŽINĖ

Juk jiems viskas bus gerai, ar ne?
HERMIONA

Hogvartsas – didžiulė mokykla.
RONIS

Didžiulė. Nuostabi. Pilna skanumynų. Kaži ką atiduočiau, 
kad galėčiau ten grįžti.

HARIS

Keista, kad Alis taip bijo pakliūti į Klastūnyną.
HERMIONA

Menkniekis. Va, Rouzė susirūpinusi, kada ji pasieks kvidičo 
rekordą – pirmais ar antrais metais. Ir kada jau galės laikyti VML 
egzaminus.

RONIS

Nežinau, iš kur ji tokia garbėtroška.
DŽINĖ

Ir kaip jausiesi, Hari, jeigu Alis... jeigu jis?..
RONIS

Žinai, Džine, mes visada manėme, jog tu gali pakliūti  
į Klastūnyną.

DŽINĖ

Ką?
RONIS

Tikrai. Fredis ir Džordžas net lažinosi.
HERMIONA

Gal jau eisime? Žmonės pradeda spoksoti.
DŽINĖ

Žmonės visada spokso, kai esate trise. Ir kai po vieną.  
Žmonės visada spokso į jus.

Visi keturi išeina iš stoties. DŽINĖ sulaiko HARĮ.
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Hari... juk jam nieko neatsitiks, ką?
HARIS

Žinoma, nieko.


