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PIRMAS SKYRIUS

Areßtas. Pokalbis su ponia Grubach.
Paskui – panel∂ Biurstner
KaΩkas, matyt, apßmeiΩ∂ Jozefå K., nes, nepadar´s nieko bloga, jis buvo vienå rytå areßtuotas. Ponios Grubach, jo buto
ßeiminink∂s, vir∂ja, kasdien apie aßtuntå atneßdavusi jam
pusryçius, ß^syk nepasirod∂. Taip dar niekada nebuvo atsitik´. K. luktel∂jo valand∂l´, ißvydo, nepakil´s iß lovos,
prießais gyvenançiå senut´, kuri ne^prastai smalsiai steb∂jo
j^ pro langå, o paskui, sykiu pajut´s kaΩkok^ nesmagumå ir
alk^, paskambino. È duris tuçtuojau kaΩkas pasibeld∂, ir ^
kambar^ ^∂jo vyrißkis, kurio K. ligi ßiol niekada nebuvo mat´s
tuose namuose. Jis buvo lieknas, bet sur´stas tvirtai, vilk∂jo
tartum gyte apgijusiå juodå eilut´, kuri buvo panaßi ^ kelionin^ kostiumå su daugybe klosçi¨, kißeni¨, sagçi¨ bei sag¨
ir sujuosta dirΩu ir tod∂l atrod∂ labai praktißka, nors ir negal∂jai suprasti, kam visos tos detal∂s reikalingos.
– Kas tamsta per vienas? – paklaus∂ K., skubiai s∂sdamasis lovoje.
Bet vyrißkis nuleido klausimå negirdomis, lyg jo pasirodymas b∆t¨ paprasçiausias daiktas, ir tik pasiteiravo:
– Tamsta skambinai?
– Tegu Ana atneßa man pusryçius, – tar∂ K., tylomis
atidΩiai steb∂damas nepaΩ^stamåj^ ir m∂gindamas sumoti,
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kas gi tas Ωmogus gal∂t¨ b∆ti. Taçiau ßis nesidav∂ ilgai stebimas, nusigr´Ω∂ ^ duris, truput∂l^ prav∂r∂ jas ir pasak∂
kaΩkam, matyt, stovinçiam prie pat dur¨:
– Jis praßo, kad Ana atneßt¨ jam pusryçius.
Gretimame kambaryje pasigirdo kikenimas, ir iß garso
sunku buvo suprasti, ar ten juokiasi vienas Ωmogus, ar keli.
Nors iß to kikenimo nepaΩ^stamasis negal∂jo suΩinoti nieko,
kas jam b∆t¨ buv´ naujiena, jis vis d∂lto kreip∂si ^ K., lyg
perduodamas ^sakymå:
– Tai ne^manoma.
– Íe tau, – tar∂ K., ißßoko iß lovos ir greitai apsimov∂ kelnes. – PaΩi∆r∂sim, kas ten s∂di gretimame kambaryje ir kaip
ponia Grubach paaißkins man tok^ ^sibrovimå.
Tiesa, jis tuoj pat pagalvojo, kad nereik∂jo ßito sakyti balsiai, nes, ißtar´s tuos ΩodΩius, lyg ir pripaΩino nepaΩ^stamojo teis´ j^ priΩi∆r∂ti, taçiau dabar jam tai atrod∂ nesvarbu.
NepaΩ^stamasis vis d∂lto kaip tik taip suprato jo sakin^, nes
paklaus∂:
– Gal geriau tamsta pasiliktum çia?
– Nei çia pasiliksiu, nei apskritai su tamsta kalb∂siuos,
kol pasakysi, kas tamsta per vienas.
– Aß tamstai tik gero linkiu, – pasak∂ vyrißkis, dabar jau
pats atidarydamas duris.
Gretimame kambaryje, ^ kur^ K. ^Ωeng∂ l∂çiau, negu nor∂jo, iß pirmo Ωvilgsnio viskas atrod∂ beveik taip pat kaip ir
iß vakaro. Tai buvo ponios Grubach svetain∂, ir gal tame
kambary, prigr∆stame bald¨, uΩtiesal¨, porceliano ir prikabin∂tame fotografij¨, ßiandien buvo truput∂l^ erdviau negu paprastai, bet tai ne iß karto gal∂jai pasteb∂ti, juoba kad
didΩiausia permaina buvo ta, jog jame prie atviro lango su
knyga rankose s∂d∂jo kaΩkoks Ωmogus, kuris dabar pak∂l∂
^ K. akis.

pirmas skyrius

11

– Tamsta tur∂jai pasilikti savo kambaryje! Ar Francas
tamstai nesak∂?
– Bet ko tamsta iß man´s nori? – paklaus∂ K., perb∂gdamas akimis nuo naujojo sveçio prie to, kuris buvo pavadintas Francu ir dabar stov∂jo tarpduryje, o paskui v∂l paΩvelgdamas ^ pirmåj^.
Pro atvirå langå buvo matyti ta pati moterißk∂, kuri, pagauta tikro sen∂s smalsumo, dabar irgi per∂jo prie kito lango pasiΩi∆r∂ti, kas çia bus toliau.
– Aß tuoj paklausiu poniå Grubach... – tar∂ K., pasimuist∂,
lyg m∂gindamas ißtr∆kti iß t¨ nepaΩ^stam¨j¨ rank¨, nors ßie
stov∂jo tolokai nuo jo, ir buvo beeinås.
– Ne, – pasak∂ vyrißkis prie lango, numet∂ knygå ant
stalelio ir atsistojo. – Tamstai nevalia ißeiti, juk tamsta
areßtuotas.
– Panaßu, – atsak∂ K. – O uΩ kå? – paklaus∂.
– Mes negalim tamstai to pasakyti. Eik tamsta ^ savo kambar^ ir lauk. Byla prad∂ta, ir viskå suΩinosi, kai ateis laikas.
Aß ir taip nusiΩengiu savo pareigai, draugißkai su tamsta
kalb∂damasis. Bet tikiuosi, kad niekas daugiau man´s negirdi kaip tik Francas, o Francas pats nesilaiko instrukcij¨,
taip maloniai su tamsta elgdamasis. Jeigu tamstai ir toliau
taip seksis, kaip pasisek∂ su sargybiniais, tai gali b∆ti visai
ramus.
K. nor∂jo atsis∂sti, bet ∆mai pasteb∂jo, kad visame kambaryje n∂ra jokio kito kr∂slo, tik fotelis prie lango.
– Tamsta dar pamatysi, kad tai gryna teisyb∂, – pasak∂
Francas ir kartu su savo draugu Ωeng∂ prie K.
Antrasis vyrißkis buvo gerokai aukßtesnis uΩ K. ir viså
laikå plekßnojo jam per peçius. Abu vyrai apΩi∆r∂jo K. naktinius marßkinius ir pasak∂, kad dabar jis tur∂siås apsivilkti
daug prastesnius, taçiau ßiuos marßkinius ir visus kitus jo
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baltinius jie pasaugosiå ir, jeigu jo byla baigsis laimingai,
paskui jam gråΩinsiå.
– Bus geriau, jei savo daiktus tamsta atiduosi mums, o ne
^ sand∂l^, – aißkino jie. – Sand∂ly tarnautojai daΩnai pasisavina kaltinam¨j¨ daiktus, be to, pra∂jus tam tikram laikui,
jie ißparduodami, neΩi∆rint, ar byla jau pasibaigusi, ar dar
ne. O kaip ilgai trunka tokie procesai, ypaç pastaruoju metu! Aißku, gal¨ gale sand∂lis tamstai sumok∂t¨ uΩ tuos daiktus, taçiau ßi suma vis¨ pirma savaime bus menka, nes parduodant j¨ kainå nulemia ne tai, kiek uΩ juos pasi∆loma, bet
tai, kiek ißeina kyßiams. Be to, iß patirties yra Ωinoma, kad
gauti pinigai, met¨ metus keliaudami iß rank¨ ^ rankas, gerokai aptirpsta.
K. beveik nesiklaus∂ t¨ ßnek¨, jam nelabai r∆p∂jo teis∂
tvarkyti savo daiktus, kuriå galb∆t tebetur∂jo; dabar jam
daug svarbiau buvo ißsiaißkinti savo pad∂t^; taçiau ßit¨
Ωmoni¨ akivaizdoje jis niekaip negal∂jo susikaupti, antrojo sargybinio – juk tai gal∂jo b∆ti tiktai sargybinis – viså
laikå familiariai ir draugißkai baksnojamas pilvu; o pak∂l´s
akis K. ißvysdavo prie to stambaus k∆no visai nesiderinant^
lieså, prakaul¨ veidå su didele ir kreiva nosimi ir pasteb∂davo, kad vyrißkis virß jo galvos rodo kaΩkokius Ωenklus
savo draugui. Kas tie Ωmon∂s? Apie kå jie çia ßneka? Kokioje Ωinyboje dirba? Juk K. gyvena valstyb∂je, kurioje gerbiamos Ωmogaus teis∂s, aplink vießpatauja ramyb∂, visi ^statymai tebegalioja. Kas ißdr^so j^ uΩpulti jo paties namuose?
Jis visuomet buvo link´s ^ viskå Ωi∆r∂ti lengvai, patik∂ti blogiausiu dalyku tik tuomet, kai ßis jau ^vykdavo, nesir∆pinti ateitimi, kad ir koks pavojus gr∂st¨. Bet ß^ kartå K. atrod∂, kad taip elgtis negerai, nors viskå gal∂jai palaikyti
pokßtu, ßiurkßçiu pokßtu, kur^ neΩinia d∂l ko, gal tod∂l, kad
ßiandien buvo jo trisdeßimtasis gimtadienis, ißkr∂t∂ kole-
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gos iß banko, aißku, tai buvo visai galimas daiktas, galb∆t
reik∂jo tiktai nusijuokti sargybiniams ^ akis, ir jie b∆t¨ taip
pat prad∂j´ juoktis, gal çia buvo pasiuntiniai, tiesiog iß
gatv∂s paimti, juk jie visai panaß∆s ^ lokius; vis d∂lto ß^syk,
vos pirmå kartå ißvyd´s sargybin^ Francå, K. nusprend∂ nepaleisti iß rank¨ n∂ menkiausio pranaßumo, kur^ galb∆t
tur∂jo prieß tuos Ωmones. K. nutar∂, kad bus menka b∂da,
jei v∂liau kolegos ims kalb∂ti, jog jis nesuprantås juok¨;
uΩtat gerai prisimin∂ – nors nebuvo ^prat´s mokytis iß patirties – kelis ßiaip jau visai nereikßmingus atvejus, kai jis,
ne taip, kaip jo draugai, såmoningai, n∂ truput∂lio nenujausdamas galim¨ padarini¨, pasielg∂ neatsargiai ir paskui uΩ tai buvo gyvenimo nubaustas. Tas netur∂jo pasikartoti, bent jau ß^ kartå. Jeigu çia buvo komedija, tai K.
nusprend∂ suvaidinti jå iki galo.
Kol kas jis dar buvo laisvas.
– Atleiskite, – tar∂ K. ir pro sargybini¨ tarpå skubiai nu∂jo ^ savo kambar^.
– Atrodo, kad jis visai sukalbamas Ωmogus, – pasigirdo
jam uΩ nugaros.
Savo kambary K. iß karto ∂m∂ traukyti raßomojo stalo
stalçius; viskas juose gul∂jo kuo tvarkingiausiai, bet susijaudin´s jis niekaip negal∂jo rasti asmens dokument¨, kuri¨
kaip tik ießkojo. Pagaliau, rad´s dviratininko paΩym∂jimå,
jau buvo beeinås su juo pas sargybinius, bet paskui tas dokumentas pasirod∂ jam per menkas, ir jis ∂m∂ ießkoti toliau,
kol rado metrikus. Kai K. sugr^Ωo ^ gretimå kambar^, atsiv∂r∂
prießin∂s durys, ir buvo be^Ωengianti vidun ponia Grubach.
Jos fig∆ra ßm∂kßtel∂jo tarpdury tik vienå akimirkå, nes, vos
pasteb∂jusi K., ponia Grubach aißkiai sumißo, atsipraß∂, ißnyko ir labai atsargiai uΩdar∂ duris.
– Praßom, praßom, – susp∂jo pasakyti K.
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Jis taip ir liko stov∂ti kambario viduryje, laikydamas rankoje savo dokumentus, vis dar Ωi∆r∂damas ^ duris, kurios
daugiau jau nebeatsiv∂r∂, ir kr∆ptel∂jo tik sußukus sargybiniams, kurie s∂d∂jo prie staliuko po atviru langu ir, kaip pasteb∂jo K., ßveit∂ jo pusryçius.
– Kod∂l ji ne^∂jo? – paklaus∂ K.
– Jai negalima, – pasak∂ aukßtasis sargybinis. – Juk tamsta areßtuotas.
– Kaip aß galiu b∆ti areßtuotas? Ir dar ßitaip?
– Ir v∂l tamsta pradedi, – tar∂ sargybinis, mirkydamas
sviestu apteptå duonos riekut´ ^ indel^ su medum. – È tokius
klausimus mes neatsakin∂jam.
– Tur∂sit atsakyti, – tar∂ K. – Ítai mano asmens dokumentai! O dabar malon∂kit parodyt savuosius, ir vis¨ pirma – areßto order^.
– Vießpatie! – sußuko sargybinis. – Kod∂l tamsta niekaip
negali susitaikyti su savo pad∂tim? Atrodo, lyg tyçia stengiesi be jokio reikalo erzinti mus, Ωmones, kurie ßiuo metu,
ko gero, yra tamstai artimesni uΩ visus artimuosius!
– Tikrai, tikrai, patik∂k tamsta, – prid∆r∂ Francas, nekeldamas prie l∆p¨ kavos puoduko, kur^ laik∂ rankoje, ir Ωvelgdamas ^ K. ilgu, galb∆t reikßmingu, bet nesuprantamu Ωvilgsniu.
Pats to nenor∂damas, K. irgi tokiu pat Ωvilgsniu atsak∂
Francui, bet paskui pliaukßtel∂jo ranka per savo popierius ir
pakartojo:
– Ítai mano asmens dokumentai!
– O kas mums darbo tie dokumentai? – dabar jau sußuko
aukßtasis sargybinis. – Tamsta elgiesi pikçiau uΩ maΩå vaikå.
Ko tamsta iß m∆s¨ nori? Nejaugi tikiesi greiçiau uΩbaigti savo didel^ nelemtå proceså, diskutuodamas apie asmens dokumentus ir areßto order^ su mumis, paprastais sargybiniais?
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Mudu – smulk∆s valdininkai, beveik visai nenusimanome
apie asmens dokumentus ir su tamstos byla turime tik tiek
bendra, kad saugome tamstå po deßimt valand¨ per dienå
ir uΩ tai gauname algå. Tai ßtai kas mes esame, taçiau ^stengiame suprasti, kad aukßtieji organai, kuriems mes tarnaujame, prieß duodami ^sakymå areßtuoti Ωmog¨, pirmiau gerai ißsiaißkina areßto prieΩast^ ir suimtojo asmenyb´. Çia
negali b∆ti klaidos. Juk m∆s¨ organas, kiek aß j^ paΩ^stu, –
tiesa, paΩ^stu tik Ωemiausius valdininkus, – neießko kalt∂s
tarp gyventoj¨; kalt∂, kaip paraßyta ^statyme, pati j^ pritraukia, ir tuomet jis turi si¨sti mus, sargybinius. Toks yra ^statymas. Kokia çia gali b∆ti klaida?
– Aß neΩinau tokio ^statymo, – tar∂ K.
– Tai pats tamsta kaltas, – pasak∂ sargybinis.
– Tas ^statymas turb∆t egzistuoja tiktai j∆s¨ galvose, –
tar∂ K., bandydamas kaip nors ^siskverbti ^ sargybini¨ mintis, pakreipti jas savo naudai arba pats jomis persiimti.
Taçiau sargybinis tiktai ßaltai atr∂Ω∂:
– Tamsta patirsi j^ savo kailiu!
O Francas ^siterp∂:
– Matai, Vilemai, jis prisipaΩ^sta neΩinås ^statymo, bet vis
tiek tvirtina esås nekaltas.
– Tavo teisyb∂, bet jam nieko neißaißkinsi, – atsiliep∂ antrasis.
K. nieko daugiau nebeatsak∂; ar verta, galvojo jis, leistis
dar labiau suklaidinamam to, kå plepa ßitie Ωemiausi valdininkai, kaip jie patys save vadina? Juk jie vis tiek kalba apie
dalykus, kuri¨ n∂ ißmanyt neißmano. Ir tik iß kvailumo taip
pasitiki savimi. UΩteks man persimesti vienu kitu ΩodΩiu su
sau lygiu Ωmogum, ir viskas paaißk∂s daug greiçiau nei po
ilgiausi¨ ßnek¨ su ßitais. K. per∂jo kelis kartus per kambar^,
pamat∂, kaip senoji moterißk∂ anapus gatv∂s atsitemp∂
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apsikabinusi prie lango dar labiau sukrioßus^ sen^. Reik∂jo
kaip nors uΩbaigti ßitå spektakl^.
– Veskite mane pas savo virßininkå, – tar∂ K.
– Tik tada, kai jis pats to panor∂s, ne anksçiau, – atsak∂
Vilemu pavadintas sargybinis. – O dabar, – prid∆r∂, – patarçiau tamstai eit ^ savo kambar^, s∂d∂t ramiai ir laukt, kas
bus nuspr´sta su tamsta daryti. Patariame neeikvoti j∂g¨
tußtiems samprotavimams, geriau susikaupk, nes iß tamstos bus daug pareikalauta. Tamsta elgeisi su mumis ne taip,
kaip mes nusipeln∂me savo palankumu, tamsta uΩmirßai,
kad mes, kad ir kokie menki b∆tume, bent jau kol kas, palyginti su tamsta, esame laisvi Ωmon∂s. O tai nemaΩas pranaßumas. Taçiau mes galime atneßti tamstai ko nors uΩkåsti
iß kavin∂s anapus gatv∂s, jeigu turi pinig¨.
Nieko neatsakydamas ^ ß^ pasi∆lymå, K. valand∂l´ stov∂jo tylomis. Kas atsitikt¨, jeigu jis imt¨ ir atidaryt¨ duris ^
gretimå kambar^ ar net prießkambar^? Gal tuodu n∂ neißdr^st¨ jo sulaikyti, gal tai ir b∆t¨ pati paprasçiausia ißeitis –
elgtis be jokios atodairos? Bet galimas daiktas, kad anuodu
j^ vis d∂lto suçiupt¨, ir tuomet, kartå jau parblokßtas, jis netekt¨ to pranaßumo, kur^ tam tikra prasme dar jaut∂ prieß
juos. Tod∂l K. pasirinko patikimesn^ variantå, nusprend∂ leisti viskam tek∂ti savo vaga ir nu∂jo ^ savo kambar^. Nei jis,
nei sargybiniai neißtar∂ n∂ ΩodΩio.
K. nugriuvo ^ lovå ir pasi∂m∂ nuo prausyklos graΩ¨ obuol^, kur^ dar vakar vakare pasiliko pusryçiams. Dabar tai buvo visi jo pusryçiai, ir, kaip jis ^sitikino atsikand´s pirmå didel^ kåsn^, daug geresni uΩ pusryçius iß purvinos naktin∂s
kavin∂s, kuriuos b∆t¨ gal∂j´s gauti per sargybini¨ malon´.
Jis jaut∂si gerai ir tvirtai; tiesa, ß^ryt nenu∂jo ^ darbå banke,
taçiau, turint galvoje palyginti aukßtas jo pareigas, tai atleistina. KaΩin, ar verta sakyti, kod∂l iß tikr¨j¨ pav∂lavo? Jis nu-
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sprend∂ pasakyti. Jeigu juo nepatik∂t¨, – o tai ßiuo atveju
b∆t¨ visai suprantama, – jis gal∂t¨ pasikviesti liudininkais
poniå Grubach arba net ir tuos du senius iß anapus gatv∂s,
kurie dabar tikriausiai v∂l Ωygiavo prie kito lango. K. steb∂josi, – steb∂josi, bent jau svarstydamas sargybini¨ poΩi∆riu, –
kad jie v∂l ^vijo j^ ^ kambar^ ir paliko visai vienå çionai, kur
jis tur∂jo bent deßimt^ galimybi¨ nusiΩudyti. Tiesa, sugr^Ω´s
prie savo poΩi∆rio, çia pat paklaus∂ save, d∂l ko tur∂t¨ Ωudytis. Nejau d∂l to, kad tuodu s∂di gretimame kambaryje ir
valgo jo pusryçius? NusiΩudyti b∆t¨ taip beprasmißka, jog
jis, net ir nor∂damas, negal∂t¨ taip padaryti – vien d∂l to,
kad toks Ωingsnis b∆t¨ beprasmißkas. Jeigu siauras sargybini¨ protas taip nekrist¨ ^ akis, gal∂tum pamanyti, kad ir jie
yra taip pat ^sitikin´ ir nemato jokio pavojaus palikti j^ vienå.
Jeigu jiems patinka, tegu sau dabar Ωi∆ri, kaip jis eina prie
sienin∂s spintel∂s, kurioje laik∂ butel^ geros degtin∂s, kaip
ißgeria vienå taurel´ vietoj pusryçi¨, o antrå – d∂l dråsos,
nors toks atsargumas ir buvo reikalingas tik tuo ne^tik∂tinu
atveju, jei dråsos gal∂t¨ prireikti.
Staiga j^ taip ißgåsdino riktel∂jimas iß gretimo kambario,
kad jis net kaukßtel∂jo dantimis ^ taurel∂s kraßtå.
– Tamstå ßaukia inspektorius! – pasigirdo balsas.
K. ißgåsdino tiktai pats riksmas, tas trumpas, kapotas kareivißkas riksmas, kurio jis visai nesitik∂jo ißgirsti iß sargybinio Franco. O paçiu ^sakymu jis labai apsidΩiaug∂.
– Pagaliau! – sußuko jis, uΩdar∂ spintel´ ir tuçtuojau nuskub∂jo ^ svetain´.
Ten stov∂jo abu sargybiniai ir, lyg tai b∆t¨ savaime suprantama, v∂l parvijo K. atgal ^ jo kambar^.
– Kas tamstai ßov∂ ^ galvå? – ∂m∂ ßaukti jie. – Nejau vienmarßkinis eisi pas inspektori¨? Jis lieps ir tamstå, ir mudu
ißplakti.
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– Paleiskit mane, po velni¨! – sußuko K., nuvarytas jau
iki pat drabuΩi¨ spintos. – Jeigu Ωmog¨ uΩpuoli lovoje, n∂ra
ko tik∂tis, kad rasi j^ su fraku.
– Nieko nebus, – atsak∂ sargybiniai, kurie visuomet, kai
tik K. imdavo ßaukti, visißkai nusiramindavo, beveik nuli∆sdavo, ßitaip j^ sutrikdydami ir iß dalies prablaivindami.
– Juokingos ceremonijos! – suniurzg∂jo jis, bet jau nusikabino nuo k∂d∂s ßvarkå ir palaik∂ j^ truput^ abiem rankom,
lyg pavesdamas sargybiniams spr´sti, ar bus geras. Tuodu
papurt∂ galvas.
– Reikia juodo ßvarko, – pasak∂ jie.
K. numet∂ ßvarkå ant grind¨ ir pasak∂, pats nesuprasdamas, kå turi galvoje:
– Juk tai dar ne teismo pos∂dis.
Sargybiniai nusißypsojo, bet neatlyΩo:
– Reikia juodo ßvarko.
– Gerai jau, gerai, kad tik greiçiau, – tar∂ K., pats atidar∂
spintå, ilgai raus∂si tarp daugyb∂s drabuΩi¨, ißsirinko pat^
geriausiå juodå kostiumå, kuris jam taip graΩiai gul∂jo, jog
maΩne k∂l∂ vis¨ paΩ^stam¨ susiΩav∂jimå, susirado naujus
marßkinius ir ∂m∂ r∆pestingai rengtis. Slapçiomis galvojo,
kad vis d∂lto pavyko paspartinti viså eigå, nes sargybiniai
uΩmirßo nuvaryti j^ ^ voniå. Jis dirsçiojo ^ juos b∆gßtaudamas, kad jie dar gali prisiminti, bet sargybiniams tai, aißku,
neat∂jo n∂ ^ galvå, uΩtat Vilemas neuΩmirßo pasi¨sti Franco
praneßti inspektoriui, kad K. rengiasi.
Baigus rengtis, Vilemas nuved∂ j^ per tußçiå svetain´ ^
kitå kambar^, kurio suveriamos durys jau buvo plaçiai atidarytos. K. gerai Ωinojo, kad ßiame kambaryje neseniai apsigyveno kaΩkokia panel∂ Biurstner, maßinink∂, kuri labai
anksti ißeidavo ^ darbå, v∂lai pareidavo namo ir su K. tik
pasilabindavo, daugiau nieko. Dabar naktinis stalelis buvo
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atitrauktas nuo jos lovos ir paverstas tardytojo stalu, o uΩ jo
s∂d∂jo inspektorius. Jis buvo uΩsik∂l´s kojå ant kojos ir vienå
rankå laik∂ uΩmet´s ant k∂d∂s atloßo.
Kambario kampe stov∂jo trys jauni vyrai ir apΩi∆rin∂jo
panel∂s Biurstner fotografijas, prisegtas prie demblio ant sienos. Ant praviro lango rankenos kabojo balta palaidinuk∂.
Kitoje gatv∂s pus∂je lange v∂l gl∆dojo abudu seniai, tik dabar j¨ kompanija dar padid∂jo, nes uΩ j¨ nugar¨, gerokai
aukßtesnis uΩ juos, maigydamas ir sukdamas pirßtais savo
rusvå barzdel´, stov∂jo kaΩkoks vyrißkis atlapa kr∆tine.
– Jozefas K.? – paklaus∂ inspektorius, ko gero, vien tam,
kad atkreipt¨ ^ save ißsiblaßkius^ K. Ωvilgsn^.
K. linktel∂jo.
– Tamstå turb∆t labai nustebino ßio ryto ^vykiai? – paklaus∂ inspektorius, abiem rankom subraukdamas ^ kr∆vå
kelis ant stalo gul∂jusius daiktus – Ωvak´, degtukus, kaΩkokiå knygå ir adat¨ pagalv∂l´, – lyg t¨ dalyk¨ jam b∆t¨ reik∂j´
apklausai.
– Aißku, – atsak∂ K., pagautas smagaus jausmo, kad pagaliau stovi prieß protingå Ωmog¨ ir gali pasikalb∂ti su juo
apie savo reikalå. – Aißku, aß buvau nustebintas, bet tik jau
ne labai.
– Ne labai? – paklaus∂ inspektorius, statydamas Ωvak´ ^
stalelio vidur^ ir rikiuodamas aplink jå visus kitus daiktus.
– Tamsta tikriausiai mane ne taip supratai, – skubiai ∂m∂
aißkinti K. – Nor∂jau pasakyti... – jis nutilo ir apsidair∂ po
kambar^, ießkodamas kr∂slo. – Ar gal∂çiau atsis∂sti? – paklaus∂.
– Tai nepriimta, – atsak∂ inspektorius.
– Nor∂jau pasakyti, – kalb∂jo nebeuΩsikirsdamas K., –
kad tai mane, Ωinoma, labai nustebino, taçiau, kai Ωmogus
gyveni pasaulyje trisdeßimt met¨ ir turi prasimußti vien
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savo j∂gomis, kaip kad man buvo skirta, tai apsipranti su
netik∂tumais ir per daug nesidedi j¨ ^ ßird^. Ypaç tokio kaip
ßiandien.
– O kod∂l ypaç tokio kaip ßiandien?
– Nesakau, kad visa tai laikau pokßtu, – mano supratimu, pokßtui to jau b∆t¨ per daug. Tokiame pokßte tur∂t¨
dalyvauti ir pensiono gyventojai, ir j∆s visi, o tai jau virßija
pokßto ribas. Taigi nesakau, kad tai pokßtas.
– Taip, teisyb∂, – tar∂ inspektorius, skaiçiuodamas degtukus d∂Ωut∂je.
– Taçiau, antra vertus, – kalb∂jo toliau K., kreipdamasis ^
visus esançius kambaryje: jam labai nor∂josi patraukti d∂mes^
ir t¨ trij¨, kurie Ωi∆rin∂jo fotografijas, – taçiau, antra vertus,
ta istorija negali b∆ti ir labai reikßminga. SprendΩiu iß to,
kad esu apkaltintas, bet nejauçiu n∂ maΩiausios kalt∂s, uΩ
kuriå mane gal∂t¨ kas apkaltinti. Bet ir tai antraeilis dalykas, svarbiausia – kas mane apkaltino? Koks organas veda
proceså? Argi tamstos valdininkai? N∂ vienas iß j∆s¨ neturit
uniformos, jeigu uniforma nelaikysim tamstos, – jis parod∂ ^
Francå, – drabuΩi¨, bet ir tai greiçiau tik kelioninis kostiumas. Reikalauju atsakyti ^ ßituos klausimus ir esu ^sitikin´s,
kad, viskå ißsiaißkin´, mes kuo ßirdingiausiai atsisveikinsim.
Inspektorius nusvied∂ degtuk¨ d∂Ωut´ ant stalo.
– Tamsta labai klysti, – atsak∂ jis. – Ir ßitie ponai, ir aß
pats esame tiktai antraeil∂s fig∆ros tamstos byloje ir beveik
nieko apie jå neΩinome. Nors ir neßiotume paçias tikriausias
uniformas, nuo to tamstos reikalai n∂ kiek nepablog∂t¨. Aß
net negaliu pasakyti, kad esi apkaltintas, tikriau, neΩinau,
ar tamsta iß viso kuo nors kaltinamas. Tamsta areßtuotas,
tas teisyb∂, bet daugiau aß nieko neΩinau. Gal sargybiniai
tamstai dar ko nors priplep∂jo, bet tai ir t∂ra plepalai. Taçiau
nors ir neatsakau ^ tamstos klausimus, vis d∂lto noriu patar-
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ti: maΩiau galvok tamsta apie mus ir apie tai, kas tamstos
laukia, geriau galvok apie save. Ir nekelk tokio triukßmo su
savo nekaltumu, tai menkina ßiaip jau neblogå ^sp∆d^, kur^
tamsta mums darai. Ir apskritai reik∂t¨ maΩiau ßnek∂ti, beveik viskå, kå tamsta dabar pasakei, buvo galima suprasti ir
iß tamstos laikysenos, net jeigu b∆tum ißtar´s tik porå ΩodΩi¨;
beje, visa tai per daug naudos tamstai nedav∂.
K. ^smeig∂ ^ inspektori¨ akis. Gavo pamokå kaip mokinukas, ir dar, ko gero, iß jaunesnio Ωmogaus? Buvo ißbartas
uΩ atvirumå? O apie tai, uΩ kå jis yra areßtuotas ir kas paliep∂ areßtuoti, taip nieko ir nesuΩinojo? K. susijaudino, ∂m∂
vaikßtin∂ti po kambar^ iß vieno galo ^ kitå, niekas jam ßito
nedraud∂; atsismauk∂ rankogalius, persibrauk∂ ranka sau
per kr∆tin´, pasiglost∂ plaukus, pra∂jo pro anuos tris ponus, sumurm∂jo: „Juk tai beprasmißka“, – o ßie atsigr´Ω∂ ir
paΩvelg∂ ^ j^ draugißkai, taçiau rimtai, – pagaliau v∂l sustojo
prie inspektoriaus stalo.
– Prokuroras Hastereris – geras mano biçiulis, – tar∂ jis. –
Ar gal∂çiau jam paskambinti?
– Ûinoma, – atsak∂ inspektorius. – Tiktai nesuprantu, kokiå tai gal∂t¨ tur∂ti prasm´. Nebent tamsta nor∂tum pasikalb∂ti su juo kokiu asmeniniu reikalu.
– Kokiå prasm´? – sußuko K., labiau apstulb´s nei supyk´s. – Kas gi tamsta toks? Ießkai prasm∂s, o pats darai
tokius beprasmißkus dalykus, kad baisu Ωi∆r∂ti! Staçiai akmuo gali pravirkti! Pirmiausia ßitie ponai uΩpuol∂ mane, o
dabar ßtai s∂di ar stovi sau aplinkui ir ßokdina prieß tamstå.
Ir dar klausi, kokia prasm∂ skambinti prokurorui, kai aß, pasak tamstos, esu areßtuotas. Gerai, neskambinsiu.
– Na jau, na, – pasak∂ inspektorius, mosteldamas ranka
link prießkambario, kuriame buvo telefonas. – Praßom skambinti.
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– Ne, dabar nebenoriu, – tar∂ K. ir nu∂jo prie lango.
Antroje gatv∂s pus∂je visa kompanija Ωi∆r∂jo kaip Ωi∆r∂jusi pro langå, bet atrod∂, kad jie truput∂l^ sunerimo, kai K.
pri∂jo artyn. Senukai jau buvo bekylå nuo palang∂s, bet vyrißkis, stovintis jiems uΩ nugar¨, juos nuramino.
– Irgi mat atsirado Ωi∆rovai, – garsiai sußuko K. inspektoriui, rodydamas pirßtu pro langå. – Dinkit iß ten, – suriko
jis per gatv´.
Visi trys tuoj atsitrauk∂ porå Ωingsni¨, abu senukai net
uΩlindo uΩ vyrißkio, kuris uΩdeng∂ juos savo plaçiu stuomeniu ir, sprendΩiant iß jo l∆p¨ judesi¨, kaΩkå jiems pasak∂,
nors iß taip toli ΩodΩi¨ nebuvo galima suprasti. Bet visißkai
Ωi∆rovai nepranyko, atrod∂, lyg jie laukt¨ progos v∂l nepastebimai prisiartinti.
– Kokie ^kyr∆s, ^Ω∆l∆s Ωmon∂s! – pasak∂ K., atsigr´Ωdamas ^ kambar^.
Paßnairav´s ^ inspektori¨, K. nusprend∂, kad ßis, ko gero, jam pritaria. Bet gal∂jo b∆ti ir taip, kad inspektorius visai
nesiklaus∂, nes laik∂ prispaud´s rankå prie stalo ir sakytum
tyrin∂jo savo pirßt¨ ilg^. Abu sargybiniai s∂d∂jo ant siuvin∂tu uΩtiesalu apdengto lagamino ir tryn∂si rankomis kelius.
Trys vyrai, ^sisprend´ ^ ßonus, be tikslo dair∂si aplinkui. Buvo tylu lyg kokioje vis¨ uΩmirßtoje kontoroje.
– Taigi, gerbiamieji ponai, – sußuko K., ir valand∂l´ jam
atrod∂, kad visi jie s∂di jam ant peçi¨, – sprendΩiant iß tamst¨
povyz¨, mano byla atrodo lyg ir baigta. Manau, kad bus geriausia, jei mes nesiginçysime, ar tamst¨ elgesys pateisinamas, ar nepateisinamas, ir taikiai uΩbaigsime viså istorijå
rank¨ paspaudimu. Jeigu tamstos irgi esate tos paçios nuomon∂s, tada – praßom...
Jis Ωeng∂ prie inspektoriaus stalelio ir ißties∂ rankå.
Inspektorius pak∂l∂ akis, pakramt∂ l∆på ir paΩvelg∂ ^
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ißtiestå rankå; K. vis dar tik∂josi, kad jis paduos savåjå. Taçiau
ßis atsistojo, pasi∂m∂ kietå apskritå skryb∂l´, gul∂jusiå ant
panel∂s Biurstner lovos, ir atsargiai uΩsid∂jo abiem rankom
ant galvos, lyg ta skryb∂l∂ b∆t¨ visai nauja ir jis jå pirmå
syk^ matuot¨si.
– Kaip paprastai tamstai viskas atrodo! – tar∂ jis K. –
Tamstos nuomone, mums reik∂t¨ taikiai uΩbaigti viså tå istorijå? Ne, ne, tai tikrai ne^manoma. Taçiau, antra vertus,
visai nenoriu pasakyti, kad tamstai reik∂t¨ nusiminti. O kam?
Juk tamsta tiktai areßtuotas, nieko daugiau. Aß tur∂jau tamstai tai praneßti, praneßiau ir pamaçiau, kaip tamsta ^ tai reagavai. Tuo ßiandien ir uΩbaigsim, galim atsisveikinti, tiesa,
tik laikinai. Tamsta dabar turb∆t nori eit ^ bankå?
– È bankå? – paklaus∂ K. – O aß maniau, kad esu areßtuotas.
K. paklaus∂ truput^ ^Ω∆liai, mat nors inspektorius ir nepaspaud∂ rankos, jis jaut∂si vis labiau nepriklausomas nuo
t¨ Ωmoni¨, ypaç po to, kai inspektorius atsistojo. K. Ωaid∂ su
jais. Ketino net vytis juos iki pat vart¨ ir si∆lytis, kad j^
areßtuot¨, jeigu jie pam∂gint¨ ißeiti. Tod∂l pakartojo:
– Kaipgi galiu eit ^ bankå, jei esu areßtuotas?
– Ak, ßit kas, – pasak∂ inspektorius, jau stov∂damas prie
dur¨. – Tamsta man´s nesupratai. Aißku, tamsta areßtuotas,
bet tai neturi trukdyti tamstai dirbti savo darbå. Tas neturi
keisti n∂ tamstos ^prasto gyvenimo b∆do.
– Jei taip, tai areßtas ne toks jau baisus, – tar∂ K., prieidamas prie pat inspektoriaus.
– Kitaip aß niekad ir nemaniau, – atsak∂ ßis.
– Bet tuomet, ko gero, nebuvo didelio reikalo n∂ praneßti
man apie areßtå, – pasak∂ K., Ωengdamas dar arçiau.
Kiti irgi pri∂jo artyn. Visi dabar buvo susirink´ ^ vienå
daiktå prie pat dur¨.
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– Tai buvo mano pareiga, – tar∂ inspektorius.
– Kvaila pareiga, – neatlyΩo K.
– Galb∆t, – pasak∂ inspektorius, – bet negaißkime laiko
tokioms kalboms. Maniau, kad tamsta nori eit ^ bankå. O
kadangi tamsta kimbi prie kiekvieno ΩodΩio, tai noriu pridurti: aß neverçiu tamstos eit ^ bankå, tik maniau, kad tamsta to nori. Kad tamstai b∆t¨ lengviau tai padaryti ir kad
tamstos at∂jimas ^ bankå kuo maΩiau krist¨ kitiems ^ akis,
pakvieçiau çionai palyd∂ti tamstos ßituos tris ponus, tamstos kolegas.
– Kå? – sußuko K., su nuostaba paΩvelgdamas ^ tå trejetå.
Íitie pilki, anemißki jaunuoliai, ^strig´ jam ^ atmint^ tik
kaip grup∂ prie fotografij¨, tikrai buvo tarnautojai iß jo banko, ne, ne kolegos, – ßitaip juos pavadinti buvo per daug
dråsu, ir tai rod∂, kad inspektorius ne toks jau visaΩinis, –
taçiau jie tikrai buvo Ωemesnieji banko tarnautojai. Ir kaip
K. j¨ iki ßiol nepasteb∂jo? Kaip smarkiai tur∂jo prirakinti jo
d∂mes^ inspektorius ir sargybiniai, jei jis nepaΩino ßito trejeto? Nepaslankaus, amΩinai mosikuojançio rankomis Rabenßteinerio, ßviesiaplaukio Kulicho su giliai ^dubusiomis
akimis ir Kaminerio su jo nepakençiama ßypsena, atsirandançia d∂l chronißko raumen¨ spazmo.
– Labas rytas, – pasak∂ K. po valand∂l∂s ir padav∂ rankå
tiems trims ponams, kurie, mandagiai nusilenk´, jå paspaud∂. – Visai nepaΩinau j∆s¨. Na kå gi, eisim ^ darbå, ar ne?
Banko tarnautojai suskato juoktis ir uoliai linkçioti, lyg
viså laikå tik to ir b∆t¨ lauk´, o kai K. pasigedo savo skryb∂l∂s, kuri liko gul∂ti jo kambaryje, visi trys paskui kits
kitå nub∂go jos atneßti, ir tai, aißku, rod∂, kad jie ßiek tiek
sumiß´. K. stov∂jo tyl∂damas ir Ωi∆r∂jo jiems ^kandin pro
dvejas atviras duris, paskutinis, Ωinoma, b∂go abejingasis
Rabenßteineris, kuris tik iß padorumo pasileido elegan-
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tißka ristele. Kamineris padav∂ jam skryb∂l´, ir K., kaip
jau, beje, ne kartå anksçiau banke, tur∂jo priminti pats sau,
kad Kamineris ßypsosi nesåmoningai, kad jis apskritai negali såmoningai nusißypsoti. Paskui prießkambaryje duris visai kompanijai atv∂r∂ ponia Grubach, kuri anaiptol
neatrod∂ labai susikrimtusi, ir K., kaip kad daΩnai darydavo, v∂l paΩvelg∂ ^ jos prikyßt∂s juostel´, kuri buvo nepaprastai giliai ^sir∂Ωusi ^ galingå jos k∆nå. Gatv∂je K. ißsitrauk∂ laikrod^ ir, nenor∂damas be reikalo gaißti laiko, nes
ir taip v∂lavo jau viså pusvaland^, nusprend∂ nusisamdyti automobil^. Kamineris nub∂go uΩ kampo paießkoti
maßinos, o kiti du aißkiai steng∂si ißblaßkyti K.; staiga Kulichas parod∂ ^ vartus kitoje gatv∂s pus∂je, kuriuose kaip
tik ißniro aukßtas vyras su ßviesia barzdele ir, iß pradΩi¨
truput∂l^ sumiß´s, kad taip pasirod∂ visu ∆giu, pasitrauk∂
prie sienos ir atsir∂m∂ ^ jå. Senukai, matyt, dar lipo laiptais Ωemyn. K. supyko ant Kulicho, kam tas atkreip∂ d∂mes^ ^ vyrißk^, kur^ jis pats jau anksçiau pasteb∂jo ir kur^
net tik∂josi ißvysti.
– NeΩi∆r∂kit tenai! – ß∆ktel∂jo jis, pats nejausdamas, kaip
nevykusiai nuskamb∂jo tokie ΩodΩiai, pasakyti suaugusiems
Ωmon∂ms.
Bet jam neprireik∂ nieko aißkinti, nes kaip tik tuo metu privaΩiavo automobilis, visi sus∂do, ir maßina pajud∂jo iß vietos. Staiga K. prisimin∂, kad jis visai nepasteb∂jo,
kada iß∂jo inspektorius su sargybiniais, iß pradΩi¨ inspektorius uΩgoΩ∂ jam tris banko tarnautojus, o paskui tarnautojai uΩgoΩ∂ inspektori¨. Didelio proto blaivumo tai nerod∂, ir K. pasiryΩo ateityje labiau kontroliuoti save ßiuo
atΩvilgiu. Vis d∂lto nejuçiomis dar kartå pasisuko atgal ir
persisv∂r∂ per automobilio galå, tik∂damasis kur nors
pamatyti inspektori¨ ir sargybinius. Taçiau tuoj pat v∂l
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atsigr´Ω∂ ir patogiai atsiloß∂ maßinos kamputyje, n∂ nepaband´s ießkoti j¨ akimis. Nors iß paΩi∆ros taip ir neatrod∂, bet kaip tik dabar jam nor∂josi ißgirsti kok^ paguodos Ωod^, taçiau ponai reg∂josi pavarg´, Rabenßteineris
dair∂si pro deßin^ langå, o Kulichas – pro kair^j^, ir tik Kamineris buvo atsuk´s ^ K. savo ßypsenå, iß kurios pasißaipyti, deja, neleido Ωmonißkumas.

