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Näitelawa kujutab politsei-kommissari kantseleituba, paremal pool aken, pahemal pool uks, mis
wäiksesse ruumi wiib, kus küttematerjali talwe-taga
wara hoitakse. Tagaseinas tiiw.uks, weidi pahemal
p«»l eemal köetud kamin.

Kommisfar, Uks meesterahwas.
Kommisfar (kirjutuselaua, juures istudes).
Rrge läige minule ometi enam pääle, pagana
pihta, mill ei ole mitte Ütsi Teiega tegemist.

ffleesferahmas. Siis andke mulle ometi
luba sõjariista kanda!
Kommissär. Ei!
ffleesterohroas. Mio Teil selle wastu
wõib olla?
Kommisfar. Minul on selle wastu niipalju, — et ma 'seda ei taha.
meesterahwas. See ümbrus on päris
kardetaw, teda teewad tallalekippujad hädaohtlifufy, kes öö läbi ümber nuusiwad ja möödaminejaid kinni wõtawad, et neid paljaks riisuda.
Päälegi olen mina ühes trükikojas trükiparandaja,
see on amet, nti* mind sunnib hilja koju minema.
Kommisfar Siis walige enesele teine amet!

ß

meesterahwas. Wäga Hää meelega, muretfege mulle mõni amet!
Kommissär. Ma arwan, Teie tahate naljaheituiist omale lubada-. Teie ei ole siin mitte
mõnes kohatuulamife kontoris.
ttleesterahöjas.
$a kui minute täna öösi
kallale tungitakse — mis siis?
Kommissar
I n s tulete Teie homme siia
ja seletate mulle seda.
meesterahwas. J a siis?
Kommissar. £[{*, aga ainult siis — annan
mina Teile luba wäljas käies rewolwrit kanda.
meesterahwas.
Wäga armulikult, nia
pean enne enesele-kallale kippuda lastina, wõib
olla elik ennast ära tappa lastina, enne kni Teie
mulle luba annate enesekaitseks sõjariista kanda.
Kommissär. J a muldugi.
Meesterahwas. • suurepäraline!
Kommissär Nüüd on küllalt. Mina olen
Walitsuse käsul siiu, kelle teenistuses mul anu on
olla. Minu kohus nõuab nunn käest seaduste
täitmist ja mitte, nagu Teie näite arwama, Teie
tarkuse harutamist. Kui Teie meie ametikohtadega mitte rahnl ei ole, sii? kaoiage nad ära.
Meesterahwas. .Ali fee minu teha olew'...
Kommissär. Kuidas? äRis? Weel üks
niisugune sõna ia ню lasen Teid kinni panna.
Kas on niisugust ilmaparandajat enne nähtud,
kes oma rewolutsionilisi mõtteid kuni politseikommissari kantseleisse kannad? Teie õnn, et
nia hää mees olen. . . (Meesterahwas tahab
kõnelda.) Rüüd on uiul aga sellest isu otsas!

Ma ütlen Teile, küllalt, waadake, et Teie wälja
saate ja jalamaid, ehk ma näitan Teile, et minuga
»litte hää ei ole maid jagada! Minge, minge!...
(Meesterahwas läheb ruttu ja kohkunult ära.)
Kommissär (üksi). £>, seda anarhisti pean
ma juba meeles!
Kommissär, üks agent.

Kommissar (töheb laua juurde tagasi, seab
ennast sellessesamasse olekusse, nagu waatuse algusel.
Paberite hunnikust, kus hommikused aruanded on, tut
wustab ta ennaft, silma üle lastes, asjadega, mis
tema otsustamise alla käiwad. Lõpuks kärsitu liigutus. Ta kõlistab, üks agent astub sisse).
Kommissär.
Ma palun herra Punez
MMU juurde ilmuda. (Agent läheb ära ja peaaegu
selsa'mal ajal ilmub kutsutaw isik.)
Punez (50 aastane mees, waene, kartlik, on
oma kehwa ülikonda niipalju kui wõimalik kohendanub- Kergitab oma linasest riidest mütsi, mis tema
pääd katab, ja läheneb, alandlilka teretusesõin>
pomisedes).
Kommissär. Tere. Kas Teie teate, herra
Punez, et Teie omas. ametis uagn siga segate!
Kui uõndawiisi edasi läheb, siis olen mina suu»itnd direktorilt nõudma, et tema Teid koha
päält lahti laseks eht kuhugi mujale saadaks.
oeifcrn korda, herra Pune,;, sada korda olen ma
Teid täskinnd aktisid nõnda korraldada, et minu
töö lihtsamaks jn mõtlemine selgemaks läheks ja et
nia ühe pilguga oma lana ja oina ülesanded
üle wõiksin waadata. Aga asjata! Ma oleksin
wõinud Teile sellesama tagajärjega „Mu isamaa"
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„>taera-Iaani" wiisi püül ette laulda. Waadate
ometi lord posti (haarab mõne paberi kätte): Ühe
teenija kaebtus oma isandate wastu liiategemise
pärast; mis mul sellega tegemist? Sinna ei ole
midagi parata, ära! Ja see: Ühe erainimese
kaebtus woorimehe pääle, kes temaga tui räbnlaga ümber on käiuud — see au alles sõber —
uns see mulle korda lähed? Ara! J a see sodi.
lits kurt wärawawaht ja salkkond inimesi, kes
taebawad, et nad kaks tundi tvärawa taga wihma
täes on seisnud: Mingu majaperemehe juurde!
Wöi arioab ta, et mina temale wärawat lahti
tegema läheu? Ära! (Wbtab weel ühe paberi.)
Ja see köögitüdruk, kes kaheksa päewa eest palka
uõuab — see on ringkonna kohtu asi! Ära!
J a see kah, see jälle! Tõepoolest, herra Puue;,
Teie olete Ш armastuse wörkuoes ehk ma olen
Teie poolt liiga palju oodauud. hellest on >uul
aga hinnt otsas — waikige! Ma teati, et ma
hää mees olen, aga ma ei lase ennast mitte
narrida! Pange seda tähele, see on Штат
õpetus, Ulis um Teile annan, lubage, et ma
Teile rjiitfb päewa soowiu, herra Punez!
Vunez (alandlikult naeratades). Mina olen
süüdi mis.' poolest hispanlane, roimi nimi uteldakse Puanäs. (Kumardab maani ja läheb ära.)
Kornrnisfar, pärast Uks agent, siis Uks naesteranwas
Kornmisfar (töötab, siis kolistab ta jälle.
Ilnlul' endine agent). Järguline! (Agent ära.)
Kornrnisfar (üles tõustes). Kaminas ei ole
jn tuld —Siberi kiilm sees. (Läheb pahemale

!,
>oole söetambri juurde, wõtab tühwli, täidab selle
Ktega ja wiskab need kaminasse. Selsamal silmapilgul astub üks nae«teranwa« sisse.)
NaesteraKwa«. Kommissari herra?
Kommissär (kühwel käes). @ее ma olen.
Naesterakwas. Ma tulen kaebtust tõstma...
Kommissär (wäga kindlalt). Oma mehe pääle!
Naegteranwa«. Ja.
Kommissar. Teie näete, et ma õieti ära
ашшшо olen: aga armuline prõua, mina ei
wõi midagi Teie kasuks teha. Kahetsen wäga,
et ma Teile seda ütlema pean, mm see on minu
kohus. (Läheb laua poole.)
Naesteranwa«. Kommissari herra ! (Tahab
istuda.)
Kommissär (ei istu mitte). Armuline proua,
Teie waew on asjata. Teie wiidate paljalt oma
aega ja raiskate minu oma. Tähelepanemise
wäärt — see arwamine on kolmel neljandikul
naeste hulgast, et politseitonnnissar katki rebitud
abielu väitaja on! Armuline proua, kodukolde
wäiksed nägelemised ei täi mitte politseitommisfari alla; wälja arwatud abieluritkmnised in
flagranti, kus kommissär ainult kokkumagamise
puhul abielupaari korteris ennast sekka segada
wõib ja tohib. Kas Teie mehega niisugune
juhtumine on olnnd?
Naesterakwas. Kommissari herra!
Kommissar. Mitte iil) te- ülearnst sõna!
Ma palun: ja eht ei.
Naesterahwas
Aga. . .

?
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Kommissär. Kui ja, siis andke prokurörile kaebtus sisse, kes mulle ojja kohto ilchawfed
katte saadab, kui ei, siis on Teie samm otstarbeta ja Teie wõite minna.
naesterahwas
Шш mees ci pew mind
mitte —
Kommissär. Aga mis siis? Peksab ta
Teid? Sel korral laete asjalugu tunnlstajate
poolt tõeks teha, taewale abielnlahntannse koi)tusse ja kohtunikud mõistawad protsessi Teie
kasuks. Ma kardan Teile, et naesed päris hallud on kommissari juurde jooksma ja teda igale
poole setka tisknrna. Tönt wõtku! Olge mõistlik! Kui nia igav majas, kue kiseldatfe, wahemees tahaksin olla, siis peate tuul kuuskümmend
päewa ja päewal nelikümmend kaheksa tundi olema.
Паезтегапшав.
D; kommissari herra,
sellest ci ole juttugi, minu mees peksab mind
niisama wähe, nagu ta mind petabgi.
Kommisfar. Ei peksa? Siis '.vean nia
kihla, et ta hull ou. ,
Nae«teranwaz. Jah, kahinks.

Kommissär (naeratades). Teie öeate tunnistama, et mina seda nägu mees olen, na^u
see, kee asju tnnned, millest ta räägib.
Naesterahwas. >!nidae Teie wõisite ära
arwata?
Kommissär. Mina olen nende asjadega
harjunud. Teie lugu tunnen ma, armas prõua,
A-st kuni £'u\ ja niisuguseid külalisi, nagu Teie,
taid mul ligi kümme liitki päewas. Kas tahate
Nõuu? Hääd nõuu? (Naesterahwas nikutab pääga
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>a istub.) Minge rahuliku südamega ladu ja
pange supp keema. Teie mees ei ole mitte hullem kui mina!
Naesterahwas. Talle peaks hullusärkselga
aj aina!
Kommissär, (ii oie minno!
Naesterahwa». Du!
Kommissar, (ii ole! Kas Teu mees
purjutab?
Naesterahwas. Mitte põrmugi.
Kommissar. On Teil teäda, et tal soetõbi eht paiksepiste on olnud?
Naesterahwas. Mitte aimugi!
Kommissär. Kas ta on joomahaigete,
langetõbiste eht nõdrameelsete suquto»uast?
Naesterahwas. 3eda ei arwa ma mitte.
Kommissär. Saal siis on.
Naesterahwas. Mis siis? Kas see on
mõni põhjus, tui tema sugukonnas ühtegi nõdrameelset ei ole, et neid sellepärast ta щішіч sugu
konnas ühtegi olla ei wõi?
Kommissär. Lubage!
Naesterahwas. Tenia ei ioo tüll mitte
sugugi, mi* aga ei takista, et tal muidu millesgi
loomulitkude inimestega sarnadust ei ole, et ta
kõnesid kõneleb, millest mitte tiippigi aru ei saa,
ja tegusid teeb, millel aru ega õtsa ei ole.
Kommissär. Mio kõnesid, mis tegusid?
Naesterahwas
Mis kõnesid? 3a need
uneta ööd, mi* nia sellega mööda saadan, et
teda iseenesega kõnelema kuulen! Nende järele
Teie ei küsi ', Et tähele panen, hüda* ta, nuual.
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teab, mis wälja uuristab, junial teab, Uba ähwardab ja tundide kaupa pääd murrab: nendest
silmapilkudest kõnelemata, ku* ta särgi wäel fängist wälja kargab, rewolwer käes ja karjub:
„Ma kõminutan igaühe maha, kes minu uaist
puutub!" Kas see on loomulike oa kas seda
wõib kaua aega kannatada?
Kommissar. Ta on armublde!
Naesterahwas. Armukade V
Kommissär Ja.
Naesterahwas
Seda on kerge ütelda.
Ma tahaksin teada, kas see armukadedus ou,
kui ta ennast sagedasti kaks kuni kolm tundi
luku. taha kinni paneb, et felistondlife korra
wastu waljult mürada, ja huluda, et igal inimesel hämblik laes, lutikas woodis ja rott kontrabassis on.
Kommissär. Tema töendab, et kontrabassis rottisid он V
Naesteranwas Ja, siis näeb ta igal pool
nõdrameelseid, kommissari herra, ja selle juures
ei tee ta ühtegi sammu ilma mõirgamata: üks,
kaks, üks, kaks — seletades, et ta oma tupsu
harjutab, nõnda et ta terwes linnajaos naeru
alla ou sattunud ja poisid hõisates tema pääle
jahti peawad.
Kommissär. Teie liialdate!
Naesteranwas. Mitte sugugi.
Kommissär (õlasid kehitades). Aga mis
Teie mõtlete ometi? Kui see tõik tõsi oleks,
siis oleksiwad agendid teda awaliku rahu M u mise päran ammugi kinni wõtnud.
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Haesterahmas. Agendid teemad ainult
taksist üle astujate woorimeestega tegemist. (tõuseb iiles.j
Kommi&far. Meie agendid on tublid poisid, tes oma aaictikohnsid toredasti täidawad.
.sTni Teie sellepärast olete tulnud, et nende kohta
oma kibedat nalja heita, siis olete Teie aadressi
poolest eksinud. Mina olen lnll hää mees, et
ma Teie halpi loba päölt {'nuhin, aga ärge
ustuga et ma ka Teie häbematnfi sallima Hatkan! Et Teie mehe juurde tagasi pöörda, kas
Teie kindlasti soowite, et ta hnll oleks? Hää
küll, ma olen nõuus, ta on hnll, mis u i s ? . ' . ' .
Nae5teranwa5. Mis siis?
Kornrnisfar. 3a muidugi, mis on siis
ininal temaga tegemist?
NaesteraKwa«. Wum anoan. . .
Kommissar, ВШ eksite Teie rängasti!
Kas inina nõdrameelsete arst olen, kas mina teda
terweks teha wõin ? Ei! Zääl on! Tarwis
on ometi kord mõistlikult rääkima hakata ja asju
õiges Wlllgufes maadelda. (Naesterahwas teeb
liigutuse.) Armas inimene, Teie mehe asi, tni ta nõnda on, nagu Teie ütlete, ei käi mitte
tommisfari, waid terwishoiu seltsi wõimntonda.
Zelle järele ei peo Teie oma hirmuga mitte
minu juurde tulema, maid sinna minema. Mina
wõin Teile ainult ütelda: kni mitte mõnda ootamata juhtumist ei tule, siis lakatakse Teie palme
tagasi.
Haesteraheuas. Mispärast?

N

Kommissar
Seda тчшЪ ainult naestcval)loab küsida; mispärast? fest et tcrwishoiu
selts mitte see ei ole, mis rumal rahwas arwad
ja et abiltõilud, inis tenial käepärast, kangel,
wäga Kugel on tasakaalast nende kohustega,
mis temal anyatatfe olema jo mille al! tn
kokka langeb.
ITacstcrahmas. AH'
Kommissär
Tuhate arwusid? (Naesterahwas istub.)
Kommissär. Saate ta. Terwiohuiu seltsi
toetuseks on järgmised sammad: l. Sissetulekud
selleks otstarbeks määratud kapitalidest, kingitustest jne., ütleme aasta* kolm ja pool miljoni,
kni neid rohkesti on: mitte ühte suud üle selle.
2. Mõned wäiksed protsendid teatrite, pallide ja
klubide sissetulekutest, ühtekokku, wõib olla, uel,
ja pool miljoui. 3. Päri* matsu üks miljon
ehk selle ümber. 4. Sissetulek surnuaedade rentimisest, hpspitalidest, üleüldse kakskümmend miljoni, nii* mitte palju ei tähenda: wiimaks igaaastane summa lirnia poolt, umbes kakskümmend
miljoni, mis midagi ei tähenda: üleüldse kõik
tokku nelikümmend üheksa miljoni.
Naesteranwa«. . . . mis mitte selle ихк'Ш
wäärt ei ole, et nendest kõnelda.
Kommissär (kumardades). Teie wõtate mul
sõna suust ära.
Naezteranwa« (»нее tõustes). Mina ütlen
Teile, kommissari herra, ainult. esiotsa on minu
mees üksi miinile hädaohtlik, ща see silma-
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pilk ei ole mitte enam blugel, ku* ta kõigite
hädaobtlik saad olen«a. . .
Kommissar (wäga wiisakalt). Niipea kui
fee silmapilk tulnud on, armuline pruua, saame
meie walmis olema, senikaua aga ei wõi mina
iga kahtluse pärast hullumajadele ette tõtata, sest
et »eed asutused mitte ainult haigeid täis ei ole,
waid nende pääle ka wastuwõtmise palwetega
tormi jookstakse, ja ül)t »eest eestkostmise alla
panna, kelle pääaju pehmust nähtftwasti ainult
te;.n naese mõttekujutusest tuled otsida. Teie
peate ometi tunnistama, et mina parema tahtmisega terwet holnmikupoolt selle pääle ära raisata ei wõi, et ühte ja sedasama asja mäletseda,
kuni himu täi* saab, ilma et lootust olek* arusaamist leida! sellepärast saate Teie aru, et
mina ielle asja esialgul lõpetatuks loen. lTõufeb üles.)

Naesteraliwaz
гее tähendab, kommissari herra ?
kommissär
See tähendab, et Teie ilusat,
wäga huwitawat »uttu ajate, aga õnnetul kotto
bel riisub kohusetäitmine miinilt selle nõidusliku
lõbu. lTeda uffc poole saates.) Armuline prõua,
ma loodan Teid jälle näha, soonntage oma
mehele bromi, liitumist ja lülina weega pesemist!
Mul on auu Teile hääd päewa soowida!
Kommissär, Breloc.
(Selsa,nal silmapilgul, kui naesterahwa« ära
läl>el>, on hääl näiteseinte taga kuulda.)
KlMNNis-

sari Herra!

Ui

Kommisfar. Mi^ leic »oonme?
Hääl. Paar sõna kõnelda?
Kommissär. Ainult paar!
Hääl. Ma tarwitaa ainult ühc minuti.
Kommissär. M i t e rohlem?
Hääl. Waswalt!
Kommissär. Kui nõnda. . . (Astub kõrwale, läwe pääl tuleb Вгеіос nähtawale, wõtab
kübara pääst ja tuleb ettepoole.)
Kommissär. Seletage.
Vreloc. Kommissari Herm, see on wäga
lihtne Ma tulen Teile ühte nüri ära andnul,
nii* ma täna öösi St. Michel bulwari ja Monsieur le prince uulitsa nurga päält leidsin.
Kommissär. Ilm ?
Vreloc
Uur.
Kommissär
Näidake siia!
Vreloc. Ziin la on. (Wõtab oma taskust
uuri ja annab kommissari lätte, kes seda kaua
waatled.)
Kommissär (uuri kaua silmitsedes). Tõepoolest uur!
Vreloc. Kahtlemata.
Kommissär. Wa tänan. (1'äbeb ühe laua
juurde, tõmbab laeka lahti ja paneb uuri sinna sisse.)
Vreloc. Kas ma tohin nüüd ära minna?
Kommissär (teda käeliigutusega tagasi hoides).
Weel mitte.

Vreloc. Mül on wähe aega.
Kommissär. Wäga kahin.
Vreloc. Mind oodatakse.
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Kommisfar (kuiwalt). MU Teid juba
oodatatse.
õrelac (wähe imestades). Щ?
Kommissär. Ja.
õrelac. Aga. . .
Kammistel:. Mitte mingisugust mia. Ega
Teie ometi ei arwa, et mina selle uuri Teie
käest wastu wõtan, ilma ei Teie mulle seletaksite,
kuidawnsi Tsie selle uuri saite.
Vrelac. M»l oli praegu auu ^eile seletada, et ma tema täna öösi St. Michel milwari ja Monsieur le prince uulitsa nmgo. päält
leidsin.
Kommissär. Ha, wäga hää, aga fnft V
õrelac
.stuft V Maast.
Kommissär. Kõnnitee päält?
õrelac Kõnnitee päält.
Karnrnisfar (kahtlustades)
See on aga
imelik — kõnnitee ei ole muidu mitto see kaht,
kuhu narisid pandakse.
õrelac. Ma pean Teile tahendama. . .
• Kommissär
Ma keelan Teile iqa tähenduse tegemise ava. Ma arwan, et ma oma ainetikohusid.tunnen, ^'lmaloaqe oma nimi.
õrelac (kärsitus hääles). Mmu nimi on
Johann Eustachine Vreloc, olen Hontoises -i'.i.
detsembril 1861 Peter Timoleon Alfons Johann
)akob Alsved Dekar Breloc^i ia tenia abikaasa
Colestine Moucherolle pojana siindinnd.
Kommissär. Kus Teie elate?
õrelac. Peri elle uulitsas 47, I. tõrval.

la

Kommissär (tui ta selle Üles on tähendanud).
Millest Teie elate?
Breloc (tes pahaseks saab). Mul on 25.000
franki, mõisa Tourlames, jahipidamise koht
Beauces, 9 koera, 3 kassi, ilks hobune, l1 kõduja nm ia l meresiga.
Kommissär. Jätkub. Kui hilja oli, fui
Teie selle uuri leidsite?
Brcloc. Kell •") hommiku.
Kommissär, (pilkawalt). Mitte hiljem?
Breloc. Ei.
Kommissär. Teie näite iseäralist elu elama.
Вгеіос. Mina elan nõnda, nagu mulle
meelt mööda on.
Kommissär. Wõib ollu, aga minul on
õigus küsida, mis pagan Teil kell 8 hommiku
St. Michel bulwari ja Monsieur le prince
uulitsa nurgal tegemist oli, tui Teie ometi ennast
Petrelle uulitsas 47 üttele elama.
Вгеіос. kuidas, mina ütlen. . . ?
Kommissär. ии, Teie ütlete seda ometi.
Вгеіос. Ma ütleu seda sellepärast, er see
nõnda ott.
Kommissär. Zee tuleb Teil tõeks teha.
Zelle wahe sees tehke mulle seda lõbu, tui ma
paluda tohin, ja wastate wiisakalt küsimuste
pääle, mida minu lodus on Teile ette panua.
Mina küsi» Teilt, mis otsisite Teie nii haruldasel tunnil linnajaos, kus Teie mitte ei ela?
õreloc (piinlikult). Mina tulin oma armu-

kese juurest.
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Kommisfar. Kes oti Teie anuufoucV
Brdoc. Üks abielus naene.
Kommisfar. Kellega to abielus on?
Brdoc. ІИ)с apteekriga.
Kommisfar. Nimega?
Brdoc. See ei ole Te« asi.
Kommisfar. Teie ei tea nähtawüsti, tellega Xcic Vnelete?
Brdoc. Ma аглнш aineti.
Kommisfar. Mi< Teie siis mõtlete, noor
inimene? Teie saate warsti teises toonis nülistaina! Teie kõnelete teelt, nagu seda mulle weel
ei ole luhtunud - hoopis teist laadi, tni Teie
nägu näitab, mis mulle pagana kahtlane paistab!
Breloc. M i s ?
Kommisfar. 3a muidugi.
Teie peate
juba kord nunn ees olnud olema. Kas Teie
olete juba karistust kandnud?
Breloc (äritatult). Mis Teile meelde tuleb?
Kommisfar. (üles karates).
Teie lähete
häbemataks'
Breloc
J a Teie lolliks.
Kommisfar. Wõtke see sõna tagasi!
Brdoc. Teie narrite mind! Kas mina
mõne kelmi nägu olen? (Kommissar jookseb ukse
juurde, awab selle ja mõlemad hüüawad iibel ajal.)
Breloc. Nüüd on küllalt, Teie wenitate
oma ülekuulamisega minu aega! Kas seda on
enne kuuldud: inina leian uuri, pööran oina
tee päält kõrwale, et seda Teie tätte ära anda
ja see on nüüd fee tärni! 2 « on innlle üsna
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paras! See saab mind lahkusetõbest .parandama
ja püüdmisest mõistliku inimese wiisi talitada.
Kommissar. Oata, sa poiss, ma tahan
lina õpetttoa mulle tarwilist auupakkunlist (Не* »
näitama! Niisugune hulgus! Ma tunnen Teid!
Teie ütlete ennast Petrelle uulitsas elama?
Teie ütlete oma niine Breloc olema? Seda
wõin nia uskuda cht uskumaw jätta' Noh meie saame ju näha.'
Kommissar (agendile). Wõtke see іиішепе
tiimi ja Mige ta ära.
õreloc. No see on aga liig!
Ядепт. Edasi, edasi, kongi ilina tvastnraalimata!
õreloc <teda peaaegu wsigisi ära wiidatse).
Noh, fui ma weel peaksin inõnc leidurn, mõtte
nnri! (Kaob ära.)
Kommisfar, pärast herra flochc ja kaks agenti.
Kommissär. Breloc, Breloc, kust inina
tean, kas selle inimese ninu Breloc on? Wiimaks wõiks jn niinn niini ka Breloc olla; kui
inimesi lihtsalt uskuda tahetaks, siis on »ende
kõikide nimi У сіо<;. (УЯпа alla astudes., Põrgu
iviisi tõmbab siin. (Näitelan'a taga mUra, uks
kistakse lahti ja herra flache astub sisse, kane agendi
wahel rabeledes.)
floclie. Kommissari juurde, kus on kommissär, niina tahan konlluissariga raalida!
Kommissär (agentidele). Mis on?
floche. Kas Teie olete kommissär?
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Kommissar Ilma mürata, tui ma paluda
tohin! Teie kõnelete siis, km >na kitsi«. Kuidas
asi on?
5agrenaille. See herra kogus Dunkerque
ia Ftntboulg Poissõnniöre intlitfa nurgal ml>
wast kokku, selle läbi et ta wabariigi kohta sõimusõnu 1)ііііЫ*. .Sfiii inimesi iga nuka ja kandi
päält tõttu oli woolanud, kiirustasime meie.oma
snjnmusio, mi»» ametiwend ja inina, ia nõudsime
selle (іеіта käest, et tenia uulitsa hääga wabaks
teeks ja läbikäimist mitte amm ci takistaks.
Tenia oani ninakalt wastu, ni* lootsime meie
tema käe alt kinni ja tõime siia.
Kommissär. Kas ta märatses V
Cagrenaille. (ii, kommissari herra!
Kommissar Ma* ta Teid teotas?
cagrenaille. Mitte sugugi.
klocne. Mul ei olnud ühtegi põhjnst toiU
sakate agentide wastu wiisakusea olla: ja mi*
seadustest üleastumisesse puutub, sii* auustan
ma ainetitohtasid sellet* liiga pal jn, et nende
käskusid tähelepanemata jätta.
Kommissar. See on seisukoht, mida Teie
waremini oleksite pidannd walima.
flocke Kunas, näituseks?
Kommissär. Miti agendid nõudsiwad, et
Teie ära läheksite.
flocke (ettenxiutWuK, aga pilkawalt». Ah nii* !
Kommissär (wäga waljult). Щ ші*?-.
f loche. Mina ütlen, al) mis? AH nii*!
tohib iaaiik* ütelda.

Kommisfar. Mis aga üksgi ei tohi, see
on, nagu Xcic tegite, awalikult meeleawaldust
toinze päinia ja mässulisi kõnesid pidada.
flocne (põlgawalt). Wabariik mi mulle läila.
Kommisfar. See ei Wabanda seda katset
mitte, teda ka teistele läilaks teha.
flocne. seda ka weel? (Naerab.)
Kommissar, (imestuses). M s ? Seda ta
il) eel?

flocne. Mina ütle», seda ta weel> kas
see Teid haawad?
Kommissär.
3fa muidugi, see haawad
»liud. Et Teie ininale iiiwda wastate, siis tõmbame mele tohe teised keeled pääle. ('Agentidele.)
Hää küll! (Agendid ära. Waheaeg, bammaste
wahelt.» Zeda ta weel. . . (ölafid kehitades,ivõtab
ühe lehe paberit, kastab sule tindipotti ja tahab kir
jutama hatata.) .ollidas Teie niini on?
flocne. Floche!
Kommissar. 3-ga eht ilnia s-ta?
flocne. Ilma s-ta.
Kommissär. Teie eesnimi?
flocne. Johann Eduard'
Kommissär. Elukoht?
flocne Haudrette uulits J2<).
Kommissär
Teie amet?
flocne. s))i\\\ ei ole ühtegi ametit, mul
on wäike kapital, mis minu kasuks tööd teeb.
Kommissär. >ta? Teil mõni amunalt on?
flocne. Kellel? Minul? Ei!
Kommissär. 3 o ? Aga see? (Näitab laia
punase paela pääle Bloche növbiaugus.)

L»3/

flocke
£ , |ос он paljalt lihtne märt.
(Naerab.) Et опт nõrka mälu aidata! Teised
inimesed toowad omale taskurätiku sisse sõlme
aaa niis soo aitab, tui nohu oi ole! Mina
pistan paela llööbiaugu sisse!
Kommissar. Hüwa, aga soo paol wõib
Toid kuiiots tuaks wangi saata. Wõtko ta ara!
floche (wõtab paela ära).
- Kommissar, (istub). Kui waua?
floche (istub). Ma* Teie wõito omale ühto
luulotajat otto kujutada, tos ühes toas kurbmängu kirjutab, kus tlawori pääl hommikust
õhtuni toouirodolit mängitakse (Kommissär imestab.) Kas polo tõsi, oi! Noh, uiiuu mälu on
selle luuletaja sarnane: see on pääaju wiga,
mille tegewus liiga muusikalil on.
Kommissär. Teie tahate mind segi ajada.
Hoidko oma ülespuhutud kõned omale ja wastako minu küsimuste pääle. 5kui waua Teie olete?
flocke. С, ma olin 25 aastat waua.
Kommisfar. Mis Teie ütlete?
flocke. Kakskümmmd wiis aastat.
Kommissar. Kuidas? Teie olete kakskürnmoud wiis aastat tuana?
>iatstumiuoud
wiis aastat?
flocke. Jah.
Kommissär (õiendades). Teie o l i t o kaksküiunioud wiis aastat waua.
flocne. sellepärast jäiu ma ka nii wauaks.
Kommisfar. Iseäralik mõttekäik.
floclie. Iseäralik? 3ee on (оодШ! aagll
matcmatiline tõendus, selge kui kuu ja lihwe
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nagu lapse hing. Miim olin katstültlluend mii*
aastat wana — päris tõesti — oma kahetümnewiiendal sundimise päewal ütlesin urn enesele:
ilus wanadus, jääme selle juurde, ma jäin selle
juiuoc jn jään Teie lubaga kuni sulinani selle
juurde. (Waheaeg.)

Kommisfar. Üks silmapilk. Ma arwan,
et Teie mind mitte pilaata ei taha.
floche. Ma ei lein ka midagi minu sõnades, mis Teile selle tõendamiseks põhjast annaks.
Kommisfar
Ei, tõepoolest mitte, aga. . .
flache. M a olen seda ettekäänet oodanud,
tema oleks ähwardaw niisugusel ajal, kus mõistus raskel sammul läbi uulitsate jalutab, pää
allpool ja jalad ülemalpool. Nõuda jõutakse
aegamööda sinna, et.õige ja wale wahel enam
wahet ei tehta, et siis walet õigeks, warju waipuseks, päikest kuuks ja »nõistust hulluseks pidada.
Nõnda iuhtus la, et niinu naene nõdrameelsusest
täidetud õhuwooluga tõttu puutumise läbi hulluks
töfs ja mind hullumajasse saata lootis. (Naerab.)
Kommissär (imestust järele tehes).
Kas
see on wõinmlik? Вес lutikas oli siis temal stnlgis?
flache. 3a rott kontrabassis.
Kommisfar (kõrwale).
Rniid ma tean,

kellega mul tegemist on. (Kõwasti.) Саде hääd.
rlocne
IuhMmine selle õnnetuga, rai*
umbes niisamati ta suure hulga juures on, pidi
loomnlitnlt waimu poolest täiesti kindla niOttc
targa meeleterawust ja analüserimise loogikat
äratama. Ma tuhnin ka seda huwitawat juhtuinist põhjalitlilt ilmida ja tema põhjuste ning
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mõjude poolest läbi katsuda, nia olen sellepärast
ütie>töö kirjutanud, nlillele ma „waimlik wänoipimedus" päülkirjaks panin.
Kommissär. * Herra!
klocne. D, see on suure filososilrse \Ш-

susega töö.

Kommissär. Kahtlemata, сит. . .
flocke Minu sügawate tähelepanekute wili.
Kornmisfar. Cl) nui Jumal. . . ,
floche. Ja mo olen nõnda waba, et Teile
lamedates soontes tenia sisu ette seletada, kommissari herra. (Jätab jutu pooleli.) Teie wabandäte. (Tsnseb üles ja läheb tagaseina äärde.)
Kommissär <natuke rahutult kõrwale). .Siiii=

das see inimene mulle wastumeelt on! Pagana
pihta, ta paneb ukse liifru! (Tormab sinnapoole,
aga Floche on juba ettepoole tulnud.)

flocne. Ma teen nii nagu oleksin nia kodus.
kommissär. Seda ma näen, Teie ei peats
aga parem mitte nõndawiisi tegema: fu* on
nia wõti?

flocke
Teie wõti?
Kommissär. Ja, minu wõti.
flocke. Mis шогі?
Kommissär. Selle ukse wõti säält.
flocne. Ja nii* edasi?
Kommissär. Andke ta siia!
flocke (wäaa pehmelt).

Ei.

Kommissär lii ?
flocke lii.
Kommissär Mispärast V
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f loche. Zest et ma teda parema meelega
oinas taskus pean. Teil ei ole sellest mingisugust tasu, et see ute lahti olets, aga minul
on sellest palju tasu, et ma tean ta kinni olema.
Mina pean Teid "tui ametlikku isitul jumaliku

saladuse sisse pühitsema, olgu!

Aga seda ukse

hoolde jätta, mte kuulmata lahti ja tiuui täib,
et iga uudi^'umulit» poisi fonoad, tee juhtumise
kaudu mööda jootsed, seda saladust ära tuulda
wõitsiwad, see ou koguni teine asi, miil» herra!
Nõdrameelsuse õhk, mte igalpoolmeie ümber heljud,
sigineb ühtesoodu. Ta sünnib eksiarwannstest
looduse wahetles käseb,jainimestewahel, kes tema
täslusid mitte ei täida, ja turietikust ühe osa tartade siinide ja teise osa wastuseismise wahel.
Kommissar (argpüksi Mlegü, kes wette
hüppab). >tni Teie mulle mitte tohe »nuu wõtit
ei anna, fite hüüan ma appi; löön ukse maha
ja lase» Teid tui worstiotfa finni siduda ja
wahituppa wiia. Kas saite aru?
slocne. 2aan aru. (Wõtab taskust rewolwri
jo seab õtsa kommissari poole.) >iui Teie wee! ühe
soua kõnelete, ennast liigutate, ühete silmapilguks
järele jätate Minu silmade walget wahtimäst,
siis lasen nuua Teie niua pihta kuus paulu,
uite Teid lõhti lööb tui tännuana. Kas niisugust jaburit ou euue nähtub?!
Kommizlar. Щ ! liia palu». . .
flache. Wait, eht Teil saab hale ots
olema! Mina olen hää mees, aga jaburit ei
wõi ma mitte sallida.
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Kommisfar (hääleta). Ma mõistan.
frloche (hullustuse hoos). Jabur on »linn
wihawaeNlane, teda ma Põlgan, temale maksan
ma t&tte, ühe iaburi nägu mõjub juba, et mind
meeletuks teha. Ja kui uiul keegi käes oleks,
siis ei teaks ma mitte, mis ma teeksin.
Kommissar (kõrwale,. Zee on hulluswse
tuju, nüüd olen ma toredasti kimbus. (Mõlemad
mehed waatawad üksteisele silmi. On näha, et
kommissär oma elu eest tahte kopitutgi ei auuaks.
Kui ta oma wiimast hingepalwet pead, hakkab Floche
kõwasti naerma.)
flacne. Kas teate, et Teie komissariks
ometi wähe arg olete?
Kommissär. Mina ?
flocne
Teie pelgasite tüll tublisti.
Kommissar. Ma kinnitan Teile. . .
floche. Ärge nüüd julget mängige, Teie
wärisete in weel praegu nagu wasika sült. Teie
ei saanud sugugi aru, et nia nalja tegin. Kas
urn olen seda nägu, kellel kurjad mõtted on?
Kommissar.

-

Ei, muidugi

mitte, aga. . .

f loche. Mis aga?
Kommissär.
Rewolwer, õnnetus wõib
ruttu juhtuda.
floche. Teie räägite lapsejuttu, sõjariist
on ainult tnilllinata inimese käes kardetaw, mina
aga 'lasen kahekümne wiie sammu päält ässa
kaardi seest wälja ehk piidal warre tagast aia,
enne kui Teie tolm lageda saate.

°я

Kommisfar (elawat huwitust näidates), sta*
tõesti j?
flache. ) a muidugi, selle kohta peate kohe
ise otsust andma..
Котишки-. Kuidas? M i s ? Mis Teie
tahate teha?
flocke. Teie saate kohe näha.
іпде liizutage ainait! ("Astub mõne sammu tagasi ja sihib
kommissari pääle.)
Kornmisfar. Ei, i mitte!
flocne
^lrge liigutage ennast, pagema
pihta! Ma iitlcn Teile aineti, et selle innres
midagi karta.ei ale; kuul läheb Teil pahemast
kõrwast lähedal: mööda, Teie kuulete, knidas ta
wilistab. See on wäga lõbus, sellepärast pange
tähele'' llks, kaks! '
Kommissar (hüppeid tehes). Ma ei taha
miite.
flocne. Lollpää, sultkfetarw weel waja,
rewolwer oleks lahti läinud ja mina oleksin Teile
kuuli kehasse, kihutanud. (Wihaselt.) 3iüüd peate
Teie tunnistama, et'seltskond hä*ri teeks, kui
la niisugused olewüsed> nag» Teie, terwishoiu
politsei paalt ära koristada laseks, Näete «kepi
feest »lõota wälja .tõnnuates», ,ua ei tea tõesti
mitte, mis mind keelab Teid tili mardikat seina
külgi naelutamast.
*
Komrnisfar. Küllalt! (Laua taga põgenedes.) Mllalt, taewa nimel! 3ee on ju hirmus!
linne rewolwer, siis mõõk. Teie ees ei шоі
nhte silnmpilkugi oina ei» pärast julge alla.
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floche (mõõta ära wisates). Narr!
Kommissär, (ii sugugi mitte!
rloche. Lambapää, kamel, eesel!
Kommissar. Ma waunun, et Teie eksite.
Teil оп шиш omaduste kohta wale arwamine.
flocne. Teie olete põline narr, klassillk
tüüpus, kes oma enese tarkust kuulmab ja wälja
patud. Aga idiot, kõik teie iuures lõhnab ja
annab tunnistust waimliscst langemisest Teie
kõnewiis« weidrusest (raputad teda tui ploomipuud)
talli Teie mia piirita totruseni!
Kommissar. Viina lahke.
flocne (lauale läheuedes». J a mis tähendawad need paberiwintad? Need ei ole mitte
paaku püssirohtu wägrt.
Kommissar, siisgi, siisgi.
klocne. iii, see on ka Teie kustunud
mõistlise eksimine. (Rabab protokollid ja paberid
kokku ja pillab nad ürnberkeeru laiali.)
Kommissär. Taewa pärast!
flocne (kirjakasti ees). Ja »cil kastidel ei
ole üleüldse mingisugust otstarbet.
Kommissär, lubage'
flocne. Wõttekujntus, kõik nlõttekujutits.
(5ombab kastid laegastest wälja ja keerutab ringi,
nõnda et aktide kimbud lendawad.)
Kommissär. Noh, ma tänan.
flocne (kamminas tuld märgates). Ja see?
Kommissär. Mis see?
flocne (kamina pääle näidates», £ес?
Kommissär
See on tuli!
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Kommisfar. (käsa taewa poole tõstes). Tuli.
lhullumeelselt naerma hakates.) Tuli — jaanuari kuul.
Kommisfar. J a mis edasi?
slacne (ettepoole). Küll see mi loll'
Woh, küllalt. «Pääd raputades, uimetissörme otsaette pannes). Rott kontrabassis ia liltitas sänais. Kas see on wõimalik, tas Teie ei saa aru,
tui Tde mitto hullumaja elanik ei ole, et inimesel
suwel soe ja talwel tülm peab olema! Kustutage see tuli ära!
Kommissar. Ei.
flocke (käskija toonil, kes nalja ei mõista).
Teie ei kustuta seda mitte ära?
Kommisfar. (kindlalt). Ja. (Tõuseb üles,
läheb aegamööda kamina juurde; waheaeg.)
klocne. Noh, kas saad warsti?
Kommissär, (teeb rutemini, kamina pääl seisab weekarawiun. Ta kaldad selle seest wee tulle)»
flacne. Loodus täseb edasi, et inimene
talwel ennast kopsupõletiku, tiisikuse, rinnanahapõletiku ja jooksja läbi surmale walmis pead
hoidma, sellepärast tehke atcu lahti!
Kommissär, (ii.
flacne (ähwardades). Teie ei tee siis mitte
lahti?
Kommissär. Ja. (Jooksed lühikeste sam«
luudega akna juurde.)
flocne. Natuke rutemini! J a ?
Kommissär (kisub meeleheitlikult akna lahti».

31

flocke. Wiimaks nõuab loodus, et inimefel talwel jalad ära külmanud oleksiwad^
tõmmake oma saapad maha!
Kommissar. Ah, ci. '.Via tänan.
rlocne (rewolwrit mm).
Teie ei taha
mitte?
Kommistab J a , ja. (Tõmbab saapad maha.
Flocke näoliigutused.)
Hflche (wiskab saapad aknast wälja. Söekambrit märgates). Hstis see ON?
Kommissar. Söekammer.
flocne. Hüwa, minge sisse.
Kommissar. Mis Teie ütlete?
slocne. Mina ütlen, Teie peate • sinna
sisse minema.
Kommissar. Äga. . .
kiocne. Teie ei taha mitte, saat. . . .
Kommissär. Ma teen ju kõik. (X'üheb söe
kambrisse. Ukse pääl wiiwitab ta, siis wõtab Floche
teda kraet pidi kinni ja tõutab teda pimedasse ruumi
ning paneb ukse riiwi, tuleb ettepoole, pistab mõõga
kepi sisse, enne ühe akti tükiga pühkides, puhastab
kuue käiksega oma tsilindri ära ja paneb pähä, enne
weel nipsu lastes tolmukibemekest päält ära ajades,
öiis liigutab ta oma käsa automatiliselt, hüüab 1,
2, l, 2, keerab ukse lukust lahti, jätab agendid jumalaga ja läheb ära.)
Kaks agenti, Kornmlsfar.
(Waheaeg. Siis awab üts agent ukse, waatab ümber ja hüüab:) Lagreuaille,
ікдгепаШе!
5agrenaille (sisse tormates).
Mis on,
>ni« wissa?
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1. agent Kus siis kommissari herra on?
tagrenaille. Ши\ ei ole teilest aimugi.
1. agent
Nv see on alles lugu.
llagrenaille llciad kommissari kübara). Ziin
on tema kübar.
l. agent (nael) te»,a palitut). 3itu tema nahk.
5agrenaiUe. Tema wihmawari! (Waheaeg.)
l. agent llonti fastud kateqa'. Ja, taewa
niinel. . . (Mõleinad tormawad akna juurde ja waatawad wälja, pahemale ja paremale poole.)
cagrenaillc. Midaqi ei ole näha!
l. agent. .MU ma ehmatasin! (Kommissavi hääl.)
Hääl. Lagrenaille, LagrenaAe!
cagrenaille. Kuuled so, keegi hüilab mind.
Näal. Garrigon!
баггідоп. Mind tol,. . .
Näal. Appi!
Cagrenaille. 2ee on kommissari herra.
oarrigon. Jumala pärast' To on söekambris. (Teeb selle lahti.)
Kornrnisfar (tuleb wälja, must kui korstuapühkija), .Unni wõrta! Kinni loõtto! Nöörib,
töeronod, ahelad siia' Appi! Terwe linn o»
hodaohliH!
(Cesriie.)

lss»

<

/

Hind 20 кор.

