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KINDRALI POEG

..POSTIMEHE" TRÜKK, TARTUS

ESIMENE PILT.
Tuba lossis, kindrali poja õpiruumiks korda seatud. Kõik
asjad ei ole veel omal kohal. Esimese pilguga võib seda tuba
õpetlase kabinetiks pidada, aga lähemal vaatlemisel leidub isegi
buduaari tunnusmärke. Üldse on mugavuse eest hästi hoolitse
tud. Seintel kuulsate sõja- ja riigimeeste pildid.
Kevadsuve keskpäev. Akende taga haljendab puiestik.

TEENER (tuleb tagauksest, mille praokile jätab, ja läheb
enese ette pomisedes kärmesti vasemale poole. Tema kõnnaku
laadist ja sammude rütmist, näoilmest ja sõnade hääldamisest aval
dub endine sõjamees, vääramatult käskijale alistuv, pimedast peast
sõnakuulelik, ustav ja .truu. Uriseb vahel, aga ainult enese ette.
Vanus ebamäärane. Ülikonnas endise sõjamehe tunnusmärke,
rinnal mõned aumärgid. Varjab mõnda kehavigastust, mis kõnna
kus kipub väljenduma. Peatub lävel. Kõrvaltoas kuuldakse prl.
Ronny häält; antakse teenrile juhatusi).
Kuulen, armuline
preili . . . Silmapilk, armuline preili! (Läheb üle toa,
enese ette urisedes, tagumisele lävele.)
Siia, siia! . . (Astub
paar sammu edasi, teise ruumi.) Võtke otsast kinni ! (Tuleb
tagasi, kusetti ühest otsast kandes.)
ÜKS TÖÖLINE (kannab seda teisest otsast, tuleb
teenri järele tagauksest sisse).

TEENER. Pange maha! Tooge sealt need peh
med toolid ka siia!
TÖÖLINE (toob tagant toast toole).
TEENER (kusetti ja toole kohale seades, vaadates ja
uuesti neid ümberpaigutades, sündsamat kohta otsides).

TÖÖLINE. Küll on aga tore tuba!
TEENER. Ehee! Oled sa aga vähe toredust
näinud!
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TÖÖLINE. Tea, kas see õige saabki kindrali
toaks ?
TEENER. Eheheh ! Sellest saab kindrali pojale
tudeerimise tuba!
TÖÖLINE. Või pojale?! Sellele sõdurile, kes
täna hommikul linnast ratsa siia sõitis?
TEENER. See ei olnud sõdur, vaid ohvitser!
Noorhärra sai sõjas juba leitnandiks! Ristki vahvuse
eest rinnal!
TÖÖLINE. Vaata rojo!
TEENER. Härra leitnant siin, aga tuba ei ole
veel korras! See on see naiste viis — ikka venitada
ja kõik viimaseks silmapilguks jätta! Preili juba paar
nädalat siin, aga härra leitnandi tuba ei ole ikka veel
korras!
TÖÖLINE. Eks te ise seadnud korda!
TEENER. Kust mina võin! Preili kordab iga
päev : küll ma näitan kuidas seda sääda, kui aega saan!
Mina oleksin võinud seda ammu teha!
TÖÖLINE. Kes see preili siis õige on?
TEENER. No eks ta ole perenaise asemel! Ka
dunu kindraliproua sugulane, kusiine või mis ta olla.
Proua surmast saadik, paar aastat juba perenaine.
Kindral usaldab kõik tema hooleks ...
TÖÖLINE. Või tema hooleks! — Tea, kuna see
kindralihärra siis ise tuleb?
TEENER. Täna õhtul, või homme hommikul!
Küll see seab korra jalule — ooo! . . . Soo, olgu või
nõnda! Võite minna!
TÖÖLINE. On ikka tore küll! (Pikkamisi tagant välja.)
TEENER (kohendab veel lühidalt üht ja teist, siis vase
male poole. Selle järele avaneb varsti tagumine uks. Sisse astub
vaikselt, aeglaselt)
SPARTAKUS. (Kui ta kedagi ei näe, hakkab tõsiselt,
vaevalt märgatava põlgliku ilmega sisseseadet vaatlema. Tema
kasv on üle keskmise, vanus üle kolmekümne. Nägu on habe
tunud, ruuged juuksed laugust kahele poole soetud, aga niisked
salgud kipuvad otsale langema. Näib, nagu oleks ta tõbevoodist
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tõusnud või raskesti kannatanud. Ta võib mõnda püha usukanna
tajat meelde tuletada. Aga lähemal vaatlemisel peletab selle
mulje silmade julm pilk ja põlglik ilme näol. Võõraste ees omab
peaaegu alandlikkuse, abituse ja lihtsameelsuse ilme. Riietatud
kui demobiliseeritud sõjamees, viletsasti, kepp ühes käes, kott
teises. Astub mõned sammud, peatub, vaatleb, arutleb iseeneses
kuhu minna.)
TEENER (vasemalt poolt tulles, veel lävel). Kuulen,
armuline preili ... Teie käsu peale ! (Pöördub sõjamehe
likult ja tormab pomisedes taha poole. Põrkab peaaegu vastu
Spartakust. Ehmudes.) Kes sa oled r . . .
Mis sa siin

otsid ? .. Kust sa siia said ? . .
SPARTAKUS (vaikselt, rahulikult.) Liig palju küsi
musi korraga, härra veltveebel! . . Palun mahti vasta
miseks . . .
TEENER (ehmumisest toibunud, veel kurjemalt).
Kes
su siia sisse laskis?
SPARTAKUS. Eeskojas ei olnud ühtki teenrit
vastu võtmas . . . Tulin ise.
TEENER. Mis sa otsid?
SPARTAKUS. Palun armulise preili jutule lasta.
TEENER (osatades).
Armulise preili jutule 1 . .
Praegu! . . Armuline preili ei võta jutule!. . Tal pole
aega!.. Ja mis sa tema jutule kipud?.. Mis sul
tarvis ?
SPARTAKUS. Seda tahan just armulisele prei
lile öeldagi, härra veltveebel.
TEENER. Tema ei võta niisukesi jutule . . . Mui
dugi jälle armupaluja, kerjaja . . .
SPARTAKUS. Endine sõjamees, nagu teiegi,
härra veltveebel . . .
TEENER (kannatamatult). Ei saa, ütlen sulle! Saa
ometi aru! . . Varsti võib härra kindral siin olla, tar
vis kõik korda seada — nüüd veel aega misukestega...
Mine peretuppa, lase enesele tükk leiba ja kausitäis
suppi anda . . . (Spartakust enese ees välja tõrjudes.) Mine
n’d, mine !
SPARTAKUS (katsub midagi vastu rääkida). Ehk
siiski, härra alam-ohvitser . . .
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TEENER (surub tema tagauksest välja, ise
PREILI RONNY (tuleb vasemast uksest.

läheb järele).

Ta on enam
toredasti kui maitseliselt riides ja on kõik abinõud tarvitusele
võtnud, et 18-ne-aastane näida, mis tal ka peaaegu korda läheb.
Ainult teraval tähelepanekul võib teda kahekümneviie - aastaseks
pidada. Asjalikku juttu ajades tehtult autoriteetlik, muidu aga
püüab kõnes ja . liigutusis elavam, noorem ja kergem olla, kui
tõepoolest on. Ümiseb laulu, vaatleb end peeglis, silmitseb tuba,
üht ja teist asja korraldades.)

TEENER (tuleb tagauksest).
PRL. RONNY. Õn kõik kindrali vastuvõtmiseks
valmis ?
TEENER. Kõik, armuline preili! On aga teada,
mis kella ajal härra kindral siia jõuab ?
PRL. RONNY. Kell seitse õhtul.
TEENER. Hea küll, ma lasen selleks ajaks kõik
rahva lossi õue käsutada.
PRL. RONNY. Muusikakoor on ?
TEENER. Seda ei saanud tänaseks kuidagi kokku.
PRL. RONNY (pahaselt). Seal on 1
TEENER. Kornet ä piston oli eile linna sõitnud
ja tulla alles õhtu hilja! Pasunal täna õhtupoole ema
matus — ei saa selleks ajaks kabelist koju. Aga rahva
sean lossi õue kahele poole ritta. Niipea kui kindral õue
jõuab, karjuvad kõik „ hurraa!“ ja „elagu härra kindral1“
PRL. RONNY (naljatades). Kust te teate, et rahvas
„hurraa !“ karjub ?
TEENER. Selle eest ma juba hoolitsen. Rehe
all on õllevaat üleval ja pool pangi viina ka. Juba
enne anname igale ühele natuke auru, küll nad siis
teavad, mis teha!
PRL. RONNY. Kas mõisarahvas nii vara juba
õhtul on ?
TEENER. Ütlesin valitsejale, et ta selle tähtsa
päeva puhul töö varemini lõpetaks.
PRL. RONNY. Oli nõus ?
TEENER. Urises, et kibe kevadine tööaeg, aga
ma ütlesin: rahvas tahab ometi selle mõisa ja lossi uut
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peremeest ja kuulsat kindralit näha, kes meie riigi vaen
lastest, mässajatest ja revolutsionääridest vabastanud
ja sissetunginud vaenlast löönud... Siis andis järele.
PRL. RONNY. Mingisuguseid kõnesid vist ei tule?
TEENER. Võib olla, et kindral lossitrepilt rah
vast tänab. Sel puhul lasen ma „hurraa!“ ja „elagu
härra kindral!“ karjuda.
PRL. RONNY. Aga homme hommikul?
TEENER. Homme hommikuks on ka kõik korras:
pritsimeeste pasunakoor mängib äratust, suurnikud ja
töölised annavad soolaleiba.
PRL. RONNY. Saatkonnad on juba kokku seatud?
TEENER. Töölisi oli raske saada. Nad jo kõik
punased. Suurnikud kippusid suuremal arvul kui tarvis.
PRL. RONNY. Kõnemehed on?
TEENER. Kõik korras. Töörahva nimel kõneleb
külarätsepp; juba mässu ajast kui hea kõnemees tuntud.
PRL. RONNY. Ega siin mässukõnet tule pidada I
TEENER. Ta ei olla ammu enam punane. Sõi
mata aina töölisi.
PRL. RONNY. Väga hea. Kui veel milleski juha
tusi tarvis, pöörge minu poole... Kus härra leitnant
peaks olema? Teatage, et tema tuba korras on.
TEENER. Silmapilk, armuline preili 1 (Tagauk
sest ära.)

PRL. RONNY (kõnnib laulu ümisedes, puusade, õlgade
ja rinnaga edvistades mööda tuba, end peeglis vaadeldes).
KINDRALI POEG (tuleb tagauksest. Kahekümne-aastane, sale, ohvitseri mundris. Tema nägu tuletab meelde printse,
kellest noored kodanlaste tütred unistavad. Aga puudub printsi
kergus, tühjus ja muretus. On isegi umbusalduse, kahtluse ja traagilikkuse jooni märgata. Teretab sõjamehelikult, viisakalt, püüdes
rõõmus olla.)
PRL. RONNY (rõõmsalt, koketeerides). Aa, teie, härra

leitnant! Miks te end nõnda peidate?! Vaevalt nägin
teid hommikul, kui tulite . . .
KINDRALI POEG. Kõndisin mööda lossi tube,
teid ei olnud kuski näha!
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PRL. RONNY. Otsige mind, otsige I
KINDRALI POEG. Ei tahaks teid tülitada . z.
PRL. RONNY. Sõjamees ei pea häbelik olema!..
KINDRALI POEG. Ma ei olegi enam sõjamees.
See on mööda, ja vist jäädavalt. Munder oli ratsa
sõiduks sünnis; viskan selle veel täna seljast.
PRL. RONNY. Kui kahju 1 Mulle meeldib väga
ohvitseri munder.
KINDRALI POEG. Munder ? Võin oma mundri
teile kinkida ? 1
PRL. RONNY. See on halb nali. Ütelge parem,,
kuidas teile see tuba meeldib ?
KINDRALI POEG. Liiga palju pehmust ja mõnu
sust ! Mõnele laisale kodanlase pojale kohane, keda
mõnusustega õppima meelitatakse!
PRL. RONNY. Oo, ma arvan, sõjaväljaelu ja
külmade kaevikute järele on teil tarvidus komfordi järele.
KINDRALI POEG. Õppisin seal kannatama ja
kõigest ülearusest loobuma. Nägin ka teiste kanna
tusi . . .
PRL. RONNY. See võis kole olla!
KINDRALI POEG. Küllalt kole, et inimest mõt
lema sundida . . . (Lühike vaikus.) Ma kirjutasin teile sealt
nii mitmel korral, miks te mulle ei vastanud?
PRL. RONNY. See on: ma ju vastasin! . .
KINDRALI POEG (õrnalt ette heites). Mitme pika
kirja peale paarirealine kaart, ja seda nimetate vasta
miseks !
PRL. RONNY. Kas teate, härra leitnant, ma ei
oska ... ma ei oska filosofeerida ja suuri probleeme
lahendada . . . Teie kirjad olid nii tõsised ja ikka suur
test küsimustest, — elumõttest, surmast ja armastusest.
KINDRALI POEG. Elu ja surma mõttest . . . Ma
arvasin, et praegusel ajal igaüks niisuguste asjade
peale mõtleb. Arvasin, et teiegi mõtlete nende tuhan
dete peale, keda purustatud liikmetega sõjaväljalt koju
surema või nälgima toodi, või kes seal maha maeti.
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PRL. RONNY. Ah, jätke see ... Meie vanuses
peab elama ja elust rõõmu tundma, aga mitte raskeid
mõtteid mõtlema.
KINDRALI POEG. Elu ei võimalda kõigile rõõmu.
PRL. RONNY. Mis see meisse puutub ? . . . Mis
lähevad meile need korda . . . Meie ei jõua ilma eest
muretseda! . . . Oleksin teile ehk pikemalt kirjutanudki,
aga pealinnas oli nii vähe aega.
KINDRALI POEG (pilkavalt). See on juba aru
saadavam põhjus!
PRL. RONNY. Teie ei usu? Aga teie isa, härra
ülemjuhataja pool käis väga palju võõraid, omi ja ise
äranis väljamaalasi. Pidin, nagu teate, perenaise ametit
pidama, külalisi vastu võtma, nende lõbustamise eest
hoolitsema, nendega salongis vestlema . . . Siis sage
dased külaskäigud, suareed, raudid, ballid. Härra
kindral võttis mind igale poole ühes . . . Sinna kulus
minu aeg! . .
KINDRALI POEG. Saan aru.
PRL. RONNY. Peate tõesti mind vabandama.
Peale selle see sõjaaja ärevus ja rahutus. Ei tea mis
homne päev toob . . .
KINDRALI POEG. Saan nüüd täiesti aru.
PRL. RONNY. Aga nüüd on kõik sõjad ja
mässud mööda, nüüd võib jälle rõõmsasti ja muretult
elada. Ja minu kui perenaise kohus on selle eest hoo
litseda, et siin kõigil lõbus oleks, muu seas ka teil.
KINDRALI POEG. Oo, ma tarvitan nii vähe!
Kui aga päike sagedamini paistaks . . .
PRL. RONNY. Kas teate, tuleb täna härra
kindraliga ka võõraid ?
KINDRALI POEG. Ei, vist mitte kedagi peale
adjutandi.
PRL. RONNY. Oo, see on üks lõbus ohvitser!
KINDRALI POEG. See kergats!
PRL. RONNY. Kuidas te teist ohvitseri atesteerite!
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KINDRALI POEG. Atesteerin teda õiglaselt.
PRL. RONNY. Ja kedagi muud ei tule?
KINDRALI POEG. Võib olla politseiülem.
PRL. RONNY. Ka väga peen ohvitser!
KINDRALI POEG. Ta ei kanna enam mundrit!
PRL. RONNY. Kahju, ta oli selles nii kena!
KINDRALI POEG. Karjerist ja tuulelipp.
PRL. RONNY. Teie olete väga sapine.
KINDRALI POEG. Ainult otsekohene.
PRL. RONNY. Loodan, et te siin minu hoole
all lõbusaks ja heaks inimeseks muutute.
KINDRALI POEG (kehitab õlgu, vaatab talle igatsevalt
ja nukralt otsa).

PRL. RONNY. Aga nüüd nägemiseni, mul on
veel palju korraldusi teha. (Hakkab minema, pöörab veel
tagasi.) Ja õpetaja on teil ka juba siin!
KINDRALI POEG. Teine tuleb vist õhtul.
PRL. RONNY. See on kole! Nüüd . . . suvel,
õppida!
KINDRALI POEG. Härra kindral, minu isa, tahab,
et ma sõjaväljal kaotatud aja suvel tagasi võidaksin!
PRL. RONNY. Hirmus! Siis olete meile kadu
nud ! (Nikutab peaga ja läheb vasemale poole.)
KINDRALI POEG (vaatab talle järele, laskub siis kur

valt pehmesse tooli. Kargab aga pehmust tundes üles, vaatab
tooli põlglikult ja istub kõvale toolile. Helistab.)

TEENER (tagauksest). Teie käsu peale, härra
leitnant!
KINDRALI POEG. Paluge härra magister siia.
TEENER. See kõhna näoga, härra leitnant?
KINDRALI POEG. Just see.
TEENER. Silmapilk, härra leitnant. (Tagauksest ära.)
KINDRALI POEG (vaatleb pilte seintel).
MAGISTER (tuleb tagauksest pikkamisi. Teretab pead

nikutades.)
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KINDRALI POEG. Olete juba puhanud teeväsimusest ?
MAGISTER. See ei olnudki väsitav.
KINDRALI POEG. Minu isa, härra kindral, soo
vis, et pean juba täna teiega õppimise asjus selgu
sele jõudma.
MAGISTER. Olen valmis.
KINDRALI POEG. Armas härra magister, ma
ei taha teiega ametlikult kõnelda. Teid valisin mina
enesele suveks õpetajaks, teise õpetaja, härra profes
sori, valis minu isa.
MAGISTER. Teie ei valinud mind ometi isa
tahtmise vastu?
KINDRALI POEG. Ei, ta hindab teid kui ande
list keelemeest ja loodab, et teie mind võõraste keelte
praktikas hästi edasi viite.
MAGISTER. Ma katsun seda teha.
KINDRALI POEG. Mina ei hinda teid aga
mitte kui keelemeest, vaid kui õpetajat üldse.
MAGISTER. Ma ei tea .. .
KINDRALI POEG. Keeltepraktika sünniks nõnda,
et meie ühes viibides, kodus ja kõnningutel võõrast
keelt kõneleksime . . . Aga ma soovin teilt enam . . ►
Teie olite ainuke õpetajaist, kes meid koolis ei kohtlenud kui kingsepp saabast, et sellest tore, läikiv asi
saaks. Teie ei keelanud ega käskinud ainult, vaid
katsusite meie halbu omadusigi mõista ja meie ideaali
dest, mis nii lapsikud olid, aru saada.
Tahaksin
teiega kui seltsilisega kõnelda kõigist küsimusist, mis
minul hinge peal ja mis mus tekivad.
MAGISTER. Kardan, et teile nois asjus vähe
kasulik võin olla. Olen eneselegi halb nõuandja olnud.
KINDRALI POEG. Peaasi, mul oleks siin keegi,
kellega otsekoheselt rääkida võiksin . . . See siin on
meie klassituba.
MAGISTER (vaadates). Kuulsate meeste pildid...
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KINDRALI POEG. Sest minust tahetakse kuul
sat meest teha ja ma pean neist eeskuju võtma.
MAGISTER. Keda tahaksite neist kõive ennem
jälgida ?
KINDRALI POEG (pilte vaadates). Neid karjeristekindralisi, keisrite ja kuningate truid orje mitte. Ma
põlgan neid ja nende kuulsust!
MAGISTER. Teie ei põlga ometi kuulsuse kõr
val, mis sagedasti tehtud, inimese tõsist suurust ?
KINDRALI POEG. Kellel neist seda on ?
MAGISTER (vaatleb pilte, nagu otsides).
KINDRALI POEG (tõmbab taskuraamatu). Mul On
siin vahel veel paar pilti.
MAGISTER. Kes need on?
KINDRALI POEG. Näiteks see. Mis te ütlete ?
MAGISTER (vaadates). Kristus ? Aga Tema suu
rus ei ole nende omaga võrreldav.
KINDRALI POEG. Ja teie ei soovita seda mulle
eeskujuks ?
MAGISTER. Ei soovita.
KINDRALI POEG. Miks?
MAGISTER. See võib kurvalt lõppeda ja... te
maga teevad paljud üleliia tegemist...
.... KINDRALI POEG. Ja teevad tema nimega head
karjäärigi!
MAGISTER. Nimelt, selleks teda veel tarvita
taksegi.
KINDRALI POEG. Armas härra magister! Minu
ema kasvatas mind tõsises jumalakartuses... Ta suri
ühel, kevadel maal, suvituskohas; ma olin veel linnas
koolis, ei saanud teda enam näha. ~Ta oli mulle sa
lajas, ' kindrali teadmata, selle Suure Õpetaja pildi jät
nud ja sellele nõrkeva käega kirjutanud: „Nõudke
esite Jumala riiki ja tema õigust, kõik muu peab teile
pealegi antama.“ See sõna ja mälestus minu emast
ei anna mulle rahu, see kiusab mind ja veetleb mind ...
See ei lasknud mind sõjaväljal teistega ühes purjutada,
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roppu elu elada ega lõbustuseks vange tappa. See
tegi mulle sõjavälja elu ja kaasvõitlejad vastikuks.
Nad kõik ütlesid seal, et kõrget ja püha ülesannet
täitvat. Aga kuidas võib kõrge ja püha ülesanne ini
mesi demoraliseerida, tooreks ja jõledaks teha ?!
MAGISTER. Miks kahtlete siis veel? Valige
siis tee, mis ema teile juhatas!
KINDRALI POEG. Minu isa aga jutlustab mulle
seda maailma, karjääri, kuulsust, võimu ja edu.
MAGISTER. Aga teie ise?
KINDRALI POEG. Mina... ma kõigun ja kaht
len. (Võtab taskuraamatu vahelt pildi.) Siin veel Üks pilt.
MAGISTER. Kes see on?
KINDRALI POEG. See on — Spartakus, rõ
hutute ja mässajate juht.
MAGISTER. Ka üks, kes võimu ja vägivalla
õigust jutlustab — nagu teie isagi. Sellega on aga
veel kardetavam tegemist teha.
KINDRALI POEG (rõõmsalt). Seda ma usun!
MAGISTER. Aga miks te seda pilti oma taskus
kannate!
KINDRALI POEG. Pean Spartakust siiski meie
rahva hulgas suuremaks, julgemaks ja — idealistlisemaks meheks 1
MAGISTER. Spartakust, seda kahtlaste olluste
juhti, kes tema abil vee peale tahavad tõusta?
KINDRALI POEG. Õige, aga kui palju kahtlasi
olluseid sõja ajal minu isa abil vee peale pole tõus*
nud? Kui inimene aastate kaupa lootusetult võitleb
niisugustes oludes kui Spartakus, niisuguse ülivõimu
vastu kui praegune riik, võitleb ilma sõjaväeta suurte
sõjavägede vastu, iga silmapilk poomist ootes, siis peab
teda ometi austama, eks ole?
MAGISTER. Aga ta on meie vaenlane...
KINDRALI POEG. See oli sõjaväli, tapalava,
kus ma õppisin vaenlast inimeseks pidama. Kui sa
enese ümber muud ei näe ega kuule kui toorest
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sõimu vaenlase kohta, kui sa ainult kulunud lööksõnu
vaenlase nurjatuse ja alatuse kohta kuuled, ilma et
keegi vaevaks võtaks oma sõnu ja tundmusi hinnata;
kui vastane ainult selleks on, et tema kallal metslastest-esiisadelt päritud toorust demonstreerida ja inim
suse olemasolu eitada — siis katsud inimlikku õiglust
otsida ja leiad, et vaenlane on samasugune inimene, ainult
teistsuguses sihis tegutsev. Aga jätame selle praegu...
Ma ei tahaks teid esimesel päeval oma kahkluste ja
küsimistega väsitada. Vaadakem parem lossi ja tema
ümbrust.
MAGISTER. Heameelega.
KINDRALI POEG, oige hea. (Vasemale poole uksest
ühes magistriga välja.)

SPARTAKUS (hiilib uuesti tagauksest sisse ja astub
pikkamisi edsi. Vaatab ümber, tahab vasemale poole minna, aga
sel silmapilgul astub sealt)
TEENER (sisse). Jälle siin! Ma viskan sinu uper
kuuti trepist alla !..
SPARTAKUS (rahulikult). Laske mind enne armu
lise preili jutule 1
TEENER. Ütlesin juba: preilil ei ole aega
täna kerjustega juttu ajada!
SPARTAKUS. Olen nagu teiegi demobilisee
ritud sõdur.
TEENER. Mis sa siis tahad?
SPARTAKUS. Kõige esite preiliga kõnelda.
TEENER. Käi kus kurat! (Tormab Spartakuse poole.)
PRL. RONNY (tuleb tagauksest, vaas lillekimbuga käes).
Mis see tähendab? Kes see on?
TEENER. Üks häbematu kerjus, armuline preili.
Tahab vägisi teie jutule pääseda.
PRL. RONNY. Kes te olete?
SPARTAKUS. Olen demobiliseeritud sõdur,
armuline preili, mitte kerjus.
PRL. RONNY. Hea küll, istuge.
TEENER (taganeb urisedes vasemalt poolt uksest välja)
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PRL. RONNY. Ja nüüd öelge, mis te soovite?
Tulete abiraha või koguni maa pärast?
SPARTAKUS. Ei, ma palun tööd.
PRL. RONNY. Siis pöörake valitseja poole.
SPARTAKUS. Kõnelesin temaga, ütles : ei olla
tarvis. Ja mu jalg on veel haige, ei luba igat tööd teha.
PRL. RONNY. Aga mis mina siis teha võin,
kui valitsejal tööd ei ole anda.
SPARTAKUS (on üles tõusnud, tungivamalt ja mitte
enam viletsa sõjamehena). Teie võite, preili Ronny!
PRL. RONNY (kohkudes). Kes te olete?
SPARTAKUS. Kas te mind ei tunne? (Oma
hariliku hääle ja näoga.) Seitse aastat on mööda.... Te
olete palju muutunud ... ja vist ka mina...
PRL. RONNY (kargab üles). IVIis see tähendab 1
Teie ... Spar— (peaaegu karjudes) Spartakus 1
SPARTAKUS (ümber vaadates). Tasemini. See on
mulle väga kardetav.
PRL. RONNY (kähiseva häälega). Mis te siit otsite?
SPARTAKUS. Varjupaika.
PRL. RONNY. Siit?! Varjupaika?!
SPARTAKUS. Olen tagaaetu ja otsitu igal pool.
Olen surma mõistetu. Olen haiglane ja väsinud. Ei
suuda enam põgeneda ega end peita. Ei ole kuski redu...
PRL. RONNY. Ja mina peaksin teid siin peitma ?
SPARTAKUS. Muidu kõlksun juba homme oksas.
Teie ei taha seda ometi! Tuletage meelde meie
sõprust . . . tutvust seitsme aasta eest. . . Teil ei ole
ometi verejanu!
PRL. RONNY. Ei, ei!... See kõik on kole !...
Ma ei taha teie surma, aga sellepärast nimelt soovitangi
teile viibimata minna!
SPARTAKUS. Mul ei ole kuhugi minna. Andke
mulle siin tööd, mingisugust tööd . . .
PRL. RONNY. Siin, kindrali majas! Teie verivaenlase majas!
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SPARTAKUS. Ma ei ole praegu võitleja. Võin
teile lubada, et senikaua kui siin elan, midagi ei tee,
midagi ette ei võta . . . ilma teie teadmata.
PRL RONNY. Ei, ei, see kõik on kole! Ma
ei soov? teie surma, aga mis tööd... ja see kõik võib
avalikuks tulla 1!
.
SPARTAKUS. Siis kannatan mina, mitte teie.
Teie võtate demobiliseeritud sõduri tööle. Mul on tun
nistused, 6. polgust, haavatud ...
.
PRL. RONNY (mälestustes elades). Ja teie Olete
see kellega seitsme aasta eest ühes jalutuskaike tegime
ja ühes . . Ma olin veel päris plika... Missugune elu
teil selja taga on!
SPARTAKUS. Palun teid endise tuttavana . . .
PRL. RONNY. Teie võiks siin vahest aedniku
abiks
abiks hakata
hakata ...
... Aga see. on siiski nii hirmus ... te
lasete ühel ilusal ööl meid õhku...
õhku. . .
SPARTAKUS. Ütlesin teile, et ma praegu võit
leja ei ole ja üksikute
i--------- isikute vastu ei võitle ma ülase...
PRL. RONNY. Ah, see on nii huvitav ja kole
ühtlasi! Ei, ei, ma ei julge seda 1 . . Mis teil seal
kotis on? . .
SPARTAKUS. Pühakiri.
PRL. RONNY. Milleks see?
SPARTAKUS. Lootsin ainult sellest pääsmist. . .
Olen nimelt tunnistuse järele „ärganu“.
PRL RONNY. See on tõesti tore! Ja näite
ka välimuselt kui vagatseja ...
SPARTAKUS. Olen seda kui tarvis sisemisL_.....
seltki . . . Võtke mind aedniku abiks ... Võtke,
----preili Ronny!
PRL. RONNY. Hea küll, Aga te peate tõotarna, et mitte vähematki midagi . . saate aru . .
SP
ART AKUS, C
oige julge. Palju enam pean
SPARTAKUS.
teie käest kindlustust nõudma, et te ühel ilusal silmapilgul mind ära ei annaks.
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PRL. RONNY. Otsa olete aga lõpnud! . . Teie
elu on siiski lõpmata huvitav olnud! Teie jutustate
mulle sellest ometi?
SPARTAKUS. Lükkame selle edaspidiseks.
KINDRALI POEG (tuleb vasemalt poolt sisse. Vaatab
sõnalausumata Spartakuse ja Ronny otsa.)

PRL. RONNY. Tõin teile need lilled . . .
KINDRALI POEG. Tänan.
PRL. RONNY (toibub kohkumisest). See siin on
demobiliseeritud sõdur, haavatud, palub mingit tööd
KINDRALI POEG (vaatleb Spartakust).
Kust
polgust ?
SPAR1 AKUS. Kuuendast, härra leitnant!
KINDRALI POEG. Kus haavatud ?
SPARTAKUS. Eelviimases suures lahingus, härra
leitnant.
KINDRALI POEG. Maad ei nõutanud ?
SPARTAKUS. Ei ole jõudu.
PRL. RONNY. Ma arvan, aednikule abiks võiks
ta olla. Aid tuleks sel suvel põhjalikult korda seada!
Aias on poollagunenud ühetoaline majake. Sinna võiks
tema asetada . . .
SPARTAKUS. Eluaeg oleksin tänulik, armuline
preili. Jumal ise tasugu.
PRL. RONNY. Juhatage ta sinna, härra leitnantKINDRALI POEG. Hea küll, ma juhatan teid
aedniku juurde.
SPARTAKUS. Tänan teid tõsiselt, härra leitnant.
KINDRALI POEG ja SPARTAKUS (lähevad taga
uksest valja).

PRL. RONNY. Kui hirmus ja kardetav see kõik
on ... ja kui huvitav. Kas ma oleksin seitsme aasta
eest eeldada võinud, et nii suure ja kardetava mehega
sõbrustan! Mis annaksid teised naised, kui selle me
hega ... ooo!,.
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TEINE PILT.
Pühapäeva hommik teisel päeval.
Lossi rõdu aiapool küljes, haljaste puie, põõsaste ja lil
ledega ehitud. Vasemal pool, rõdu ees, aia liivased raad, lillepuhmad ja põõsad. Eemal puud, mille latvade vahelt lossikiriku
katus ja lühike torn ristiga paistab.

PROFESSOR. (Tuleb lossist rõdule, vaatleb rõõmsalt aia
ilu ja peatab siis pilgu sinaval taeval. Ta . on alla neljakümne
aasta, väga representabel, hästi riietatud, ei ole enesele teornoffiao-a ega teiste teadustega liiga teinud. Praegu on tai nii rõõm
sas meeleolus, et mõnda laulu tahaks ümiseda, näit. „Ma teretan
sind, hommik", või teist sarnast. Istub viimaks tugitoolile.)
KINDRALI POEG. (Tuleb vasemalt poolt aia teed
mõõda pikkamisi, mõtteis. Ta on erariides, kübar ühes, kepp tei
ses käes. Jõuab rõdu trepi ette, seisatab väheks.)
PROFESSOR. Tere hommikust, armas noorsõber!
KINDVALI POEG. Tere hommikust, härra pro
fessor 1
PROFESSOR. Arvasin, et esimene olen, aga
teie juba ... aias !... Siin on tõesti ilus ...
KINDRALI POEG. Käisin mõisat mööda kõn
dimas ...
PROFESSOR. Ilus mõisa, eks ole?
KINDRALI POEG (nikutab peaga).
PROFESSOR. Siis on teie isa, härra kindral,
oma suurte teenete eest osaltki selle kingituse läbi
tasutud! Eks ole, see mõisa kingiti kindralile kõige
inventariga — ma mõtlen tööriistu, karja jne.- ?
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KINDRALI POEG (nikutab peaga). Jah, härra pro
fessor. Käisin praegu karjalautade juures ja nägin kui
loomi välja aeti.
PROFESSOR. Hea kari ? Anglerid ?
KINDRALI POEG. Ma tõesti ei tea mis tõugu,
— kõik tumepunased.
PROFESSOR. Aa, need on anglerid! Hea
tõug 1 Hästi toidetud ?
KINDRALI POEG. Väga hästi, kõik siledad,
puhtad, terved, just nagu linnas näitustel.
PROFESSOR. See tuleb sellest, et nende eest
hoolitseda mõistetakse.
KINDRALI POEG. Laudad on väga puhtad,
põrand kui kirikus, valgust ja õhku palju. Toitmine
eeskujulik, mitte midagi juhuslikku, nagu seletati. . .
Neid pestakse ja harjatakse. Aeg ajalt käib kontroll
ja arst.
PROFESSOR. Suurepärane! Otse süda läheb
rõõmsaks seda kuuldes! Nõnda areneb meie majan
duslik kultuur, mis vaimlise kultuuri aluseks, nõnda
läheme edasi ilusa tuleviku poole!
KINDRALI POEG. Minugi süda läks rõõmsaks
seda nähes, härra professor!
PROEESSOR. Miks ka mitte: maa tulevik on
teie tulevik, on meie kõigi tulevik!
KINDRALI POEG. Ja oleks ehk praegugi rõõ
mus, kui ma lautade juurest koju oleksin pöörnud.
PROFESSR. Kuhu te siis veel läksite ?
KINDRALI POEG. Ma astusin edasi ja jõudsin
ühe suure vana maja juure, väikeste akendega.
PROFESSOR. Vana rehi?
KINDRALI POEG. Esiteks pidasin minagi seda
reheks — tunnen seda ainult raamatute kaudu ja sõja
käigul nägin paaris kohas.
EROFESSOR. Ei olnud rehi ?
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KINDRALI POEG. Ei olnud rehi. Seina ääres
päikese paistel soendasid end mõned kaltsudes ja
närudes lapsed.
PROFESSOR. Ai, ai, ai! Nii on need emad siin I
KINDRALI POEG. Astusin lähemale, hakkasin
küsitlema. Kuulsin, et olevat mõisatööliste- või moona
katemaja.
PROFESSOR. Aa, siis on asi selgel Need
elavad alati räpaselt!
KINDRALI POEG. Seest kuuldus laste kisa ja
naiste kõne. Mind peletas see kõik eemale, aga tõm
bas ühtlasi. See oli ilm, mida ma veel mitte ei olnud
oma silmaga näinud.
PROFESSOR. Sinna oleksime üheskoos pidanud
minema! Ma oleksin teie silmi aidanud avada. Teine
kord, kui sarnase käigu ette võtate, ärge unustage mi
nule nimetamast.
KINDRALI POEG. Katsusin seekord ise oma
silmi avada. . . Astusin sisse... Seal oli mitu tuba,
igas ühes mitu voodit, rohkesti inimesi ja palju lapsi...
Mõned haiged ja kahvatud kui surmavarjud... kõik
kaltsudes, paljajalu. Ja naised... Mul on praegu halb,
kui nende kondiseid kogusid ja kolletanud, haiglasi
nägusid meelde tuletan... Ühes voodis lamas haige
naine... Ja need voodid !.. Ja kõik, mis seal oli...
Vastik mõtelda!
PROFESSOR (kortsutas pahandatult kulme). Sellest
kõigest seletavalt rääkides on mul hea juhus teile esi
mest õppetundi ühiseluteaduses anda...
KINDRALI POEG. See võib olla, aga see vi
letsuse pilt muljub mind sügavalt... Nii ilusad karja
laudad, nii hästitoidetud ja ravitsetud loomad... ja ini
mesed niisuguses viletsuses ja nii nälginud nägudega...
PROFESSOR. Mitte ära segada loomi ja ini
mesi. .. Looma eest peame hoolitsema, tema on mõist
matu. .. Inimene peab ise enese eest hoolitsema...
Igaüks iseenese eest...
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KINDRALI POEG. Aga ühed meist on nõrgad,
teised tugevad... Nõrgemad langevad eluvõitluses vi
letsusse. ..
PROFESSOR. See on Jumalast nõnda. Kogu
looduses näeme seda seadust... Sel kombel sünnib
loomulik valik tugevamatest. . .
KINDRALI POEG. Aga kuhu jääb siis suur käsusõna: Sina pead oma ligemist armastama kui ise
ennast . . .
PROFESSOR. Armas noorsõber, mitte nii radi
kaalseks minna Püha Kirja seletamises . . . Tubli ports
jon egoismi — teeb meid ainult tugevaks. Üleliigne
altruism aga nõrgaks. Kui meie ajaloo suuri tegelasi
vaatleme, siis näeme, et nad väga kaastundlikud ja
ligemisearmastajad ei olnud.
KINDRALI POEG. See on selle järele, keda
neist suureks peame.
PROFESSOR. Võtame suurused, kelle üle ei
vaielda: Makedoonia Aleksander, Napoleon... (Kiriku
kell on kutseks helisema hakanud.)

KINDRALI POEG. Aga seal, kuhu see kella
helin meid kutsub, jutlustatakse, et ei ole kõrgemat
ideaali kui See, kelle kuju altari kohal. On see õige,
või petetakse meid seal?
PROFESSOR. Armas noorsõber, see on hea,
et nõnda otsekoheselt kõnelete. Siis saan teid mõ
nestki kahtlusest üle aidata. See ideaal, mida nimeta
site, on tõesti kõige kõrgem ja suurem. Aga igaüks
teostab seda ideaali omas kutses omal kombel. Ka
suur sõjamees võib tõsine kristlane olla.
KINDRALI POEG. Kuidas see võimalik on ?
Eks õpetanud Kristus ometi: „Armasta oma ligemist
kui iseennast" ja veel: „Kes oma venda vihkab oma
südames, see on venna tapja". Kas võib inimene tõsine
kristlane olla ja Kristuse suurimat käsusõna rikkuda?
PROFESSOR. Meie peame tema suurt õpetust
igapäevase elu jaoks seletada mõistma.
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KINDRALI POEG. Aa! asi seisab seletamises!
Teie ütlete väga õigesti: meie peame seletada mõistma,
osavalt seletada mõistma! Ma hakkan vist kõigest sel
lest aru saama . . . Aga mulle ei ole tähtis seletus,
vaid seletaja isik, õpetuse teostumine, kehastumine.
PROFESSOR. Sellest kõigest kõneleme edaspidi.
(Vaikivad.

Kiriku kell heliseb.)

KINDRALI POEG. Tahaksin ka vaimulikuks
saada.
PROFESSOR. Teie? Vaimulikuks?
KINDRALI POEG. Mitte palgaliseks jumalasõnateadlaseks või seletajaks, vaid inimeseks, kes teab
kuidas kristlikku elu elada ja oma ülesannet siin ilmas
täita, kes eeskujuga võiks teisi õpetada, mitte jutlus
tega ega ettelugemistega.
PROFESSOR. Selleks ei tarvitse teil vaimulikuks
saadagi.
KINDRALI POEG. Aga kes ütleb mulle mis
ma tegema peaksin? Milleks oma elu ohverdama?
PROFESSOR. Meie kõik, teie isa, mina, härra
magister, püüame teile juhatust anda. Aga oma elu
ohverdamisega ei maksa rutata.
KINDRALI POEG (ei pannud seda tähele). Kui ma
sõtta läksin, täitis mind suur vaimustus. Igal pool
kõlas hüüe : „Isamaa eest!“
PROFESSOR. See oli õige vaimustus.
KINDRALI POEG. Miks meie ei jumalda juute,
kes Jerusalemma müüridel meeleheitlikult roomlaste
vastu võitlesid? Eks see olnud isamaaline vaimustus,
mis neid vastupanekule kihutas? Miks meie jumaldame Seda, olgugi sagedasti silmakirjaks, Kes ei liigu
tanud sõrmegi Rooma valitsuse vastu, kes soovitas
keisrile maksta, mis keisri kohus?
PROFESSOR. See nõuaks pikemat seletust.
KINDRALI POEG (ei pannud seda nagu tähelegi).
Kas Kristus oleks mõõga, piigi ja kilbiga võitlema läi
nud, kui tema elu ajal juutidel roomlastega sõda oleks
alanud ?
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PROFESSOR. Tema ütles: Minu kuningriik ei
ole siit maailmast.
KINDRALI POEG. Õige! Väga õige 1 Aga
meie kuningriik on siit maailmast?
TEENER (tuleb lossist, teretab sõjamehelikult, seab ilu-

puid ja lilli sündsamale kohale).

PROFESSOR. Meil on siin ilmas oma ülesanded,
suured kohused . . .
KINDRALI POEG. Nii et meid see sõna „Minu
kuningriik ei ole siit maailmast" millekski ei kohusta?
PROFESSOR. Kui keegi tunneb, et tema kuning
riik siit ei ole .. .
KINDRALI POEG. See tehku Kristuse eeskujul?
Aga üldiselt seda soovitada ei maksa?
PROFESSOR. Armas noorsõber, teie küsimused
on kiusavad.
KINDRALI POEG. See võib olla; nad kiusavad
ka mind ennast. Aga küsitlen siiski, kui lubate.
PROFESSOR. Olge haeks, armas noorsõber.
KINDRALI POEG. Kõnelesin teile neist vaestest
ja viletsatest seal mõisa töölistemajas. Olen neid ka
linna agulites näinud. Mind viis sinna noor sõdur,
kellega laskekraavis tutvusin. Tema oli sealt vilet
sate riigist pärit. Mulle avanes uus ilm, ja sest saadik
vaevan ennast küsimusega: kuidas neid peaks aitama?
PROFESSOR. Miks vaevate teie ennast selle
küsimusega ? Meil on ometi valitsus, ametlik hoole
kanne ja tervishoiu-valitsus; meil on eraheategevus,
meil on, Jumalale tänu, igal kihil oma esitus parla
mendis.
KINDRALI POEG. Ja hoolimata sellest on vi
letsus suur, kui seda oma silmaga vaadata. Tekib
küsimus, missugust abi neile kannatajaile ennem tarvis:
ainelist toetust või hingetröösti ? Selle järele seaksin
omad sammud.
PROFESSOR. Ma soovitaksin teile esialgul õp
pida, oma teadmisi täiendada . . .
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KINDRALI POEG. Ons meil vähe rohkete tead
mistega inimesi? Inimesi, kelle ajud lõhkemas tead
miste küllusest 1 Kes aina hiilgavad ja sätendavad
teadmistest 1 Aga kui vähe on neid, kes oleksid suurte
ideaalide elavad kehastused 1
PROFESSOR. Armas noorsõber ...
TEENER (jookseb jälle lossist rõdule). Palun härrasid
sisse astuda. Suurnikkude ja tööliste saatkonnad tu
levad . . . Moosekandid toovad härra kindralile aratust . . . (Jookseb ümber ja talitab.)
PROFESSOR (kindrali pojale). Teine kord sele
tan ma teile kõiki neid küsimusi.
KINDRALI POEG. Katsun ka ise nende üle sel
gusele jõuda. (Läheb lossi.)
PROFESSOR (tema järele).
MOOSEKANDID (tulevad tagant poolt, pasunad käes
1
1 TEENER. Kuhu te tormate! Seiske! Sinna,
paremale poole. Mitte sinna 1 Edasi natuke, vaat sinna .
SUURNIKKUDE ja TÖÖLISTE SAATKON
DADE LIIKMED (hakkavad ilmuma, üksikult, kahe ja kolme
kaupa).

ÜKS MOOSEKANT

(katsub puhkudes pasunat).

TEENER (kargab talle lähemale).
Vait! . Kes Seal
löristab enneaegu !.. Suurnikud siia ! Töölised sinna,
taha poole . . . Säädige endid ritta 1 . . Siledamad
ette poole ! . . Mis rida see on 1 (Spartakusele, kes eemal
põõsaste taga.) Hei, sina logard seal, mis sa lomberdad, tule aita rahvas ritta seada!
SPARTAKUS (tuleb tagant, seab töölisi ritta).
Kui
kindral teil peremeheks, siis peate ka soldatikombel
seisma õppima! Sirgelt seista !
TEENER. Hei, sina seal oma soolaleivaga, seisa
siin ees ! Kes kõne peab ? . . Sina ?! Hea küll 1
Aga kõvasti! Ja et peatuma ei jää! . . Kus see töö
liste soolleib ! . . Paremat taldrikut ei saanud ! . . Mis
sugused viletsad riided kõigil! Ja et sa mul viisakalt
kõneled, kindrali mässu vaigistamise ja karistamise eest
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tänad ja tundmusi avaldad! Peaasi on tundmuste aval
damine, et see ei ununeks . . . Kõne järele karjute
„hurraa!“ ja kõvasti, ühe korraga!
KEEGI SAATKONNA LIIKMETEST. Iga kõne
järele ?
TEENER. Kindrali kõne järele, lambapea! Ja
selle peale : ta elagu !
KEEGI SAATKONNA LIIKMETEST. Kas muusikakoor ka?
TEENER. Kindral, lambapea ! Kindralile hüüdke:
ta elagu 1 . . Soo ! . . Kas moosekandid on valmis ?
MUUSIKAKOORI JUHT. Valmis.
TEENER. Siis laske lahti!
MUUSIKAKOORI JUHT. Mida käsete?
TEENER. Koraal, lambapead !
MUUSIKAKOORI JUHT. (Annab märku. Üks pasun
piuksatab enneaegu. Siis hakkab pasunakoor halvasti, aga kõigest
jõust koraali puhuma.)

TEENER. (Kaob sisse. Pasunakoor mängib kaks salmi läbi.'
SPARTAKUS (seab ridu ja asub tööliste taha).
TEENER. (Ilmub korra, valib siledamaid suurnikke esimesse
ritta, viskab soolaleiva taldrikult midagi maha ja jookseb jälle
sisse enese ette pomisedes. Pasunakoor vaikib teise salmi järele,
ainult mõned algavad kolmat salmi, vaikivad aga kohe.)

TEENER (jookseb välja). No mis te vahite ! Nüüd
kohe teine tükk!
MUUSIKAKOORI JUHT. Mis teiseks mängida ?
TEENER. Ma ütlesin juba eile — marss !
MOOSEKANDID. Ei tea, missugust!
TEENER. Nüüd hakkate arutama! Laske lahti,
ükskõik mis! . . Silmapilk ! (Muusikakoor algab, ühed üht,,
teised teist, viimaks kõik ühte marssi.)

KINDRAL. (Astub lossist rõdule, mundris, kõik aumärgid
rinnas ja kaelas. Ta on umbes viiekümne-aastane, hästi hoidunud.
Võib märgata, et ta ainult sõjamees ei ole. Tugev kehaliselt ja
ka vaimliselt. Kindraliga ühes tuleb rõdule)
ADJUTANT (noor, läikiv kergats ohvitser, paljud au
märgid rinnal, mille tähtsalt ette ajab).
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KINDRALI POEG (asub
MAGISTER (kindrali poja

kindrali kõrvale).

kõrval).
PROFESSOR (kindrali vasemale käele).

PRL. RONNY

(professori kõrvale).
(Muusika vaikib, kuigi mitte korraga.)

KINDRAL.

Tervitan ja tänan teid kõiki!

TEENER (annab märku suurnikkude saatkonna poole, kus
koheldakse).

SUURNIKKUDE JUHT. Kõrge härra kindral!
Meie tulime siia, mitte et teid tervitada, (köhatatakse)...
et mitte teid ainult tervitada, vaid et teile oma tund
musi avaldada ja oma kõige suuremat tänu! Sest meie
ei saanud enam endist viisi elada, aga meie elasime
enne kõik hästi ja jõukalt; see taheti ära jagada, et
meie kõik pidime ühesarnaseks saama, et ei pidanud
olema enam omandust ega vaeseid. .Aga teie, tulite
ja päästsite meid, et meile ülekohut ei saaks sündida
ja et meie nüüd jälle julgesti endist viisi edasi võime
elada. Meie nägime ja teame, et ükski valitsus ei
suutnud meid päästa ja lubas meie maid ja varandusi
ülekohtuselt võtma hakata, enne kui teie ülemjuhata
jaks saite ja kange käega kõik hüvitasite, kes midagi
nõuda julges. Meie soovime, et teie meid alati kait
seksite ja meie võiksime alati mureta elada ja et meil
viletsust ega häda karta ei oleks. Selleks toome tänu
täheks teile soolaleiba ja avaldame tundmusi, hüüame:
elagu ! (Soolleib antakse ära. Elagu-hiiüded.)
KINDRAL. Tänan teid, armsad lapsed! Ei ootnud seda. Täitsin ainult oma kohut isamaa ja rahva
vastu. Minu hooleks usaldati sissetunginud vaenlase
väljatõrjumine; minu hooleks usaldati ka nende häbe
matute mässajate hävitamine. Ma täitsin oma ülesande.
Otsustavalt, valjult, halastamatult surusin ma mässu
maha. Tarvis oli see umbrohi juurtega välja kiskuda.
Valitsus ja rahvas on minu teguviisi õigeks tunnustanud.
Sellest on mulle küllalt . . . Nüüd tulin ma siia oma
maalapikese peale, mis mulle annetati, et teiega, ühes
koos põldu harida ja rahulikus töös sõjaraskusi unus
tada. Võtke mind vastu eneste hulka... (Kiiduavaldused.)
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Aga käärimine ei ole ühes rahvakihis veel lõppenud;
see kestab edasi ja meie peame valvel olema. Maa
ei ole puhas rahulolematutest ja vaenukülvajatest. Neid
on igal pool, neid on igas majas, neid on meie seaski.
Sellepärast olgem valvel! Veel kord: tänan teid kõiki
südamest 1
SUURNIKUD (hüüavad „hurraa !“).
TÖÖRAHVA ESITAJA (köhatab).
SPARTAKUS (tõukab teda ja soolaleiva kandjat ette
poole).

TÖÖRAHVA ESITAJA. Kõrge ja suur kind
ral I Meie, töörahva esitajad, saame aru ja kahjatseme,
et oma kohused ära unustasime. Meie hakkasime oma
õigust nõudma ja ei tahtnud enam endist viisi sõna
kuulda ja selle eest saime raskesti karistada. Nüüd
aga saame aru, et rahulikult tööd peame tegema ja
mitte vastu hakkama, kuidas ka kellegi seisukord on,
ja mitte õigust nõudma. Sest ühed on vaesed ja tei
sed rikkad, aga see peab nõnda jääma ja meie peame
selle korraga rahul olema, mis on. Sellepärast aval
dame ka meie oma tundmusi. Ta elagu! (Hõredad hüü
ded : ta elagu!)

KINDRAL. Tänan ka teid, töörahvas! Kui teie
rahulikult tööd teete ja oma kohust täidate, olete kõi
gile kasulikud ja teile peab osaks saama, mis õigus ja
seadus. Aga kes teist tahab oma õigust nõuda, kes
kihutama, ässitama ja mässama hakkab, see on kahju
lik ja selle vastu ei tohiks ükski valitsus õrn olla.
(Suurnikud- õige!)
Kui valitsus laseb vabalt ässitada ja
kihutada, siis läheb riik hukka! (Suurnikud : õige!) Tä
nan teid kõiki 1 (Hüüded: elagu!) (Kiriku kell heliseb jälle
kutsudes.)
Nüüd aga ütlen teile kõigile: mingem püha
kotta ja tänagem Jumalat ühel meelel, et ta meid
nõnda kaugele aidanud ja et ta ka edaspidi meid
aitaks 1 (Kummardab saatkondade poole. Need hakkavad ühes
moosekantidega pahemale poole valguma.)

KINDRAL, ADJUTANT, MAGISTER, PROFES
SOR ja TEENER (lähevad lossi).
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PRL. RONNY (vahib viivitades Spartakuse poole, kes
saatkondade lahkumisel pikkamisi taha poole läheb. Siis läheb
ka lossi.)
KINDRALI POEG (üksi rõdule jäädes, kuulab vähe ki
riku kella helinat, siis astub loorberipuie ja põõsaste vahele, istub
ja laskub käsipõsikile).

PRL. RONNY

(jookseb lossist rõdule, sealt alla, viipab

käega).

SPARTAKUS

(ilmub põõsa tagant, teeb nagu töötaks

rehaga).

PRL. RONNY. Ma ei saanud tänane öö magada !
SPARTAKUS. Seda juhtub . . .
PRL. RONNY. Teie pärast.
SPARTAKUS. Hm . . .
PRL. RONNY. Teie peate siiski siit minema!
SPARTAKUS. Teie ajate mind lausa surma!
Mu jalg ei ole terve. Kuhugi ei ole mul minna ega
suuda ka minna.
PRL. RONNY. Ma ei saa rahu, kui siin olete 1
Kindral on nüüd ka siin . . . see on kole!
SPARTAKUS. Kindral võib siin elada ... Tal
ei ole midagi karta.
PRL. RONNY. Kui see avalikuks tuleb, olen
kadunud.
SPARTAKUS. Siis hoidke, et see avalikuks ei
tule. Muidu olen ka mina kadunud.
PRL. RONNY. (Tungivalt.) Tõotage, et teie siin
midagi ette ei võta! Mitte vähematki.
SPARTAKUS. Mitte vähematki teie teadmata.
PRL. RONNY. Mitte kõige vähematki kihutust!
SPARTAKUS. Ega ma ometi kindrali või tema
adjutanti oma usku hakka käänama!
PRL. RONNY. Hea küll, minge, aga pidage mee
les oma tõotust, muidu kõlgume mõlemad ! Minge...
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St'ART AKUS (pikkamisi tahapoole).
PRL. RONNY (astub pikkamisi mööda treppi üles rõ
dule). See on kardetav mäng! Aga see inimene on
mulle huvitav! Kahju, et ta praegu nii haiglane ja
otsas on 1
KINDRALI POEG (tõuseb üles ja astub oma redust välja).
PRL. RONNY (karjatab teda nähes).
KINDRALI POEG. Palun tõsiselt vabandust —
see oli alatu minust — kuulata, mis ainult teie kahe
teada pidi jääma.
PRL. RONNY (hingeldades). Teie kuulsite ?
KINDRALI POEG. Juhtusin siin lehestiku var
jus istuma... Kui teie jutt huvitavaks muutus, ei jul
genud, ei tihanud või ei raatsinud seda katkestada.
Veel kord : see oli inetu minust... Vabandage.
PRL. RONNY. Teie teate siis... teate, kes
see on?
KINDRALI POEG. See teie kaitsealune ? Tean...
see on kuulus mässujuht Spartakus...
PRL. RONNY (paludes). Teie ei ütle ometi kel
lelegi ?
KINDRALI POEG. (Pöörab pikkamisi näo kõrvale. Ke
hitab ebamääraselt õlgu.)

PRL. RONNY. Saatke ta minema. Saatke ta
ise kohe minema!
KINDRALI POEG. Ta on teie külaline ja kait
sealune. .. Teie olete siin perenaine...
PRL. RONNY. Ta tuli ja palus! Ta on haa
vatu ja haiglane. Muidu puuakse ta kohe. Tahate
siis seda! Ise kõnelete kristlikust vennaarmastusest!
KINDRALI POEG. Kas kristlik vennaarmastus
teid sundis teda siia võtma?
PRL. RONNY. Ma tundsin teda seitsme aasta
eest... Ta oli siis üliõpilane. Ma ei suutnud oma en
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dist tuttavat surma saata. Ma tunnen teie suurmeelsust, teie ei ütle sellest kellelegi! Aga kui teie ei
või sallida, et ta siin on, siis saatke ta ise minema!
Teie teete ometi nõnda?
KINDRALI POEG. Ma ei tea, mis ma teen või
tegema pean...
PRL. RONNY (südamlikult). Teie olete suurmeelne
ja hea...
KINDRALI POEG (võtab tema käe ja suudleb). Kui
teie mu vastu hea olete, tahan ma kogu ilma vastu
suurmeelne ja hea olla 1
PRL. RONNY. Tänan teid ! (Nikutab pead ja lä
heb lossi).

KINDRALI POEG (vaatab kui palvetades
Aita mind suur ja tugev ja hea olla!
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ülespoole).

KOLMAS PILT.
Pühapäeva õhtupool kesksuvel.
Vasemalt paremale poole madalduv haljas nõlvak, hõredast
noorest metsast piiratud; paremalt poolt, tagant, kus nõlvak mada
laks tasandikuks muutub, paistavad eemal voored ja künkad mitmevärviliste põllulapikestega ja asulatega, mis aidadest ümbritsetud.
Vasemal pool, kõrgemal, üle puie latvade on lossi torne ja katust
näha. Ees, nõlvakul, noorte lipp sümboolse linnuga, kes nokas
tarkuse ja rõõmu embleemi kannab. Lipuvarda ümber rohul üliriided, kübarad, pudelid, klaasid, mõned vaibad, seljakotid, raa
matud j m. Eemalt kuuldakse noorte kilkamist, huikamist, naeru
ja kõnet. Vahete vahel lauldakse.

KINDRAL ja PROFESSOR

(tulevad vasemalt poolt

eest lagedale).

KINDRAL. Siin ongi nende laager!
PROFESSOR. Ja seal nad laulavad1 Oo, mu
retu noorus!
KINDRAL. Ma andsin nimme pojale nõu, et ta
väljapaistvamad noored vahete vahel siia, enese iuurde
koguks.
PROFESSOR. Niisugune rõõmus seltskond on
temale väga tarvilik. Ta on alati iseeneses, juurdleb
ja mõtleb üleliiga ...
KINDRAL. Ma ei taha oma kadunud abikaasale
etteheiteid teha — tema mälestus on mulle alati
kallis, — aga poeg on nähtavasti temast ja tema
kasvatusviisist liiga palju omandanud.
PROFESSOR. Aa, nüüd hakkan ma aru saama,
kust see ilmastpõgenemise tung, liiga vali enesearvus
tus, kõigutamatu järjekindlus ja eneseohverdamise ideaal!

33

3

KINDRAL. Seal on nüüd teie ülesanne teda targu
mõistliku tasakaalu ja mõõdutunde poole viia.
PROFESSOR. Katsun seda jõudumööda teha.
KINDRAL. Ma ei tahaks mitte, et tast ühekülgne
fanaatik saaks. Tahaksin, et tast praktilise eluvaatega
teoinimene kujuneks.
PROFESSOR. Ta näib praegu põnevas otsimise
ajajärgus olevat. Kaldub peaaegu usumehe karjäärile...
KINDRAL. Hoidku Jumal ise teda selle eestL.
Kõik muu — aga mitte usumees!.. Praegusel ajal
vaatab iga arusaaja nende kui paratamatu kurjuse peale.
Vabandage seda ütelust — olete ju ise ka usutea
duse professor...
PROFESSOR. Usuteadlane ja usumees — need
on kaks ise asja ... Mina olen teadlane.
KINDRAL. Nagu ma juba teile öelnud, sooviksin
temas kord poliitikategelast, riigimeest näha. Aga
mitte mõnd radikaali, vaid mõõdukat, reaaloludega ja
võimalustega arvestajat.
PROFESSOR. Tal on suur kalduvus äärmusse
ja sagedasti kordab ta: kõik või mitte midagi I Ta
otsib enesele teostumatut ideaali. Ta tahab ennast
ohverdada... mingi suure, mingi kõige suuiema heaks.
KINDRAL. Need on siiski head eeldused, et
edasi jõuda, kõrgele tõusta; kui teda aga hästi juhtida
oskaksime.
PROFESSOR. Iseäranis näib tal viimasel ajal
sotsiaalküsimuste ja poliitika vastu suur huvi oievat...
KINDRAL. See on hea! Tagugem rauda, kui
see tuline on.
PROFESSOR. Ma ei jäta selles asjas ühtegi
juhust kasutamata.
(Kuulatavad mõni minut noorte lõbusat laulu ja vahivad
kaugusse)

KINDRAL. Olen juba tüdinud kabinetis istu
misest ja mälestuste dikteerimisest. Ihkan jälle liiku
mist, tegutsemist, võitlust... Kui siit üle madala tasan
diku vaatan, sinna võõra piiri poole, arvan vaenlase
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vägesid lähenevat ja kujutlen, kui hea neid siit oleks
suurtükitule alla võtta! Missugused hiilgavad posit
sioonid siin nõlvakul! Missugused suurepärased kohad
siin voore harjal patareide jaoks! Kõnnime natuke
edasi, ma näitan neid teile. (Lähevad taha, vasemale poole.)
PRL. RONNY, ADJUTANT ja SPARTAKUS
(tulevad toidumoona kandamitega ja kohvimasinaga eest, vasemalt
poolt metsast).

PRL. RONNY (ümber vaadates Spartakusele). Siin
ongi meie laager. Pange kohvimasin maha ja hoolit
sege selle eest, et ta ei jahtuks.
SPARTAKUS. Kuulen, armuline preili!
PRL. RONNY (adjutandile). Ja teie minge kutsuge
nad kohvile!
ADJUTANT. Aga kus nad on ?
PRL. RONNY. Kuulete ometi!
ADJUTANT. Kas te ühes ei tuleks, mul hakkab
minnes igav!
PRL. RONNY. Igav! Kutsuge Jaak ühes, kui
igav hakkab ! Ta võib teile huvitavaid sõjalugusid vesta!
ADJUTANT. Ma ei armasta demokraatlikku
vennastumist nendega, kes minust alamal.
SPARTAKUS. Mina ka mitte.
PRL. RONNY. Siis minge üksi!
ADJUTANT (on mõne sammu läinud, nopib maast lille
ja tuleb tagasi).

PRL. RONNY. Noh?
ADJUTANT. Preili Ronny! Tohin ma teile
annetada ühe lille, mis minu südame tundmusi...

(Annab lille ja suudleb kätt.)

PRL. RONNY. Kui teie ei räägiks oma tund
mustest nõnda palju!
ADJUTANT (ülevoolavas õnnes). Mitte sõnagi enam !

(Läheb taha poole metsa.)

.. .PRL* RONNY. Ega te ometi ei pahanda, et ta
nn põlglikult „alamatest“ kõneleb ?
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SPARTAKUS. Mina olen sõjaväelise teenistusastme poolest temast ülem.
PRL. RONNY. Ta on natuke narriks läinud.
SPARTAKUS. Seda nimetatakse kodanlises selts
konnas armastuseks, seda kultiveeritakse kodanlise kir
janduse ja kõigi teiste kunstialade abil...
PRL. RONNY. Kas sotsialistlikus või kommu
nistlikus seltskonnas ei tunta sarnast elamust?
SPARTAKUS. Seda nimetatakse seal lihtsa ja
õige nimega. Võin ma nüüd minna? Masin ei kustu
loodetavasti.
PRL. RONNY (naljatades). Teie olete ainuke mees,
kes minu seltsist alati eemale kipub. Aidake see lina
sirgele tõmmata.
SPARTAKUS (naljatades). Ei taha neis teistes kade
dust äratada.
PRL. RONNY. Jah, see oleks teil tõesti võimalik l
SPARTAKUS (naljatades). Tõesti ! Teie tahate elult
liiga palju võtta.
PRL. RONNY. Tahan võtta, mis ta annab ja
võimalikult mitmekesist.
SPARTAKUS. Seda on näha.
KINDRALI POEG (tuleb tagant poolt).
PRL. RONNY. Tulevad kõik?
KINDRALI POEG. Varsti.
SPARTAKUS. Ma arvan, et nüüd võin minna.
Härra leitnant suudab vist paremini teid aidata kui mina.
PRL. RONNY. Kes teab 1
SPARTAKUS (annab sõjaväeliselt au ja läheb).
PRL. RONNY. Aidake mind „lauda katta“.
KINDRALI POEG. Lubage, et teile annetan selle
lihtsa lille, mis minu . . .
PRL. RONNY (naerab). Mis teie südame tundmusi
avaldaks.. ?
KINDRALI POEG. Mis see tähendab?
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PRL. RONNY (naerdes). Vähe aja eest öeldi
seda mulle!
KINDRALI POEG. Öeldi sedasama ? Ega ometi ?..
PRL. RONNY. Ei, ei mitte see ...
KINDRALI POEG. Siis see ahv? Tahate öelda,
et mina sedasama tunnen, mis tema ?
PRL. RONNY. Tundmused on vist kõigil samati
sarnased kui sõnad ...
KINDRALI POEG. Tundmused sarnased !.. Preili
Ronny! Teil ei ole iial aega olnud mõtelda sügavamalt
minu tundmuste üle. Olen teie eest palvetanud ööseti,
olen palvetanud külmas, pimedas kaevikus ja nüüd suviööseti metsas, ehavalgel. Olen palvetanud, et teie
hing puhtaks ja ilusaks jääks, et teie vabaneks kõi
gest kergemeelsusest, tühjusest, et teie võiksite alati
mulle jumaluseks olla, et ma teie peale mõteldes ennast
võiks pühendada kõige suuremale, kõige raskemale. ..
Et ma ennast võiks ohverdada. ..
PRL. RONNY. Ma ei tea, mis ma pean ütlema ...
KINDRALI POEG (võtab tema käe ja suudleb pühalikult).

Aga need
Olen ma teie mee

PRL. RONNY (peaga metsa poole näidates).

teised ? Olen ma enam kui need ?
lest ilusam kui need ?
KINDRALI POEG. Ma ei näe neid teisi . . .
Nagu läbi õhu ainult sinist taevast, nii näen nende
otsa vaadates ainult teid!
PRL. RONNY. Keegi tuleb. (Hakkab asju linale
seadma.)
Aidake mind!
KINDRAL (tuleb metsast, naljatades). Sümposion
algab ?!
PRL. RONNY. Teie tulete õigel ajal.
KINDRAL. Tooksin oma aastatega ainult disso
nantsi siia noorte hulka.
PRL. RONNY. Siin ei loeta aastaid, ainult lõbus
meeleolu on nõuetav.
KINDRALI POEG. Ainult kergemeelsus on nõue
tav, tahate öelda.
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PRL. RONNY. Härra leitnant, jätke oma kibedus !.
Minge kiirustage nende tulekut. Kohv jahtub.
KINDRAL. Rõõmsat meeleolu on mul enam kui
mõnel noorel, aga tulin siia ainult janu pärast. Lubage
meile üks pudel seltersi ja klaas, istume professo
riga seal kõrgel künkal.
KINDRALI POEG (läheb sinna poole, kust noorte kära
kuuldub).

PRL. RONNY. Ikka kõrgel.
KINDRAL. Sealt on ilus väljavaade kaugele.
PRL. RONNY (paremale poole vaadates). Siitki näeb
kaugele ja suur tasandik on kui jalge ees.
KINDRAL. Preili Ronny, kui see kõik minu
oleks, mis meie silmaga näeme, paneksin selle teie
jalge ette ...
PRL. RONNY (teeb, nagu ei saaks sellest sugugi aru).
Mulle ? Mis eest ?
KINDRAL. Preili Ronny, teie ei keela ometi,
et ma teine kord sellest pikemalt kõneleksin?
PRL. RONNY. Aga sellest ei ole midagi kõnelda,
härra kindral I
KINDRAL (nopib ühe lille põõsa äärest). Täna lubage
aga, et ma selle lille ...
PRL. RONNY (hakkab naerma). Härra kindral!
Teie 1..
KINDRAL. Ma tean, seda kõlbab ainult noortel
teha ... Siiski...
PRL. RONNY. Tänan teid, härra kindral, aga
ma ei tea tõesti... (Võtab lille vastu.)
KINDRAL (nikutab pead ja läheb metsa, seltersi pudel
ja klaas käes).

PRL. RONNY (paneb lille rinda ja naerab). Missugust
neist kõige väärtuslikumaks pidada? Oo, Ronny, sul
on raske otsustada, sellepärast pead tark olema !.. Aga
siiski, see, kelle käest kõige ennemini oleksin lille võt
nud, see ei anneta !
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SALK NOORI, kindrali poeg ees

(tuleb tagantpoolt

metsast ühes adjutandiga).

PRL. RONNY. Ometi kord!
astuda ja maha istuda.
KINDRALI POEG

Palun lähemale

(juhatab noortele kohti lina ümber,

mille peale toit asetatud).

NOORTE JUHT (väga gentlemanlik välimus, mängib
vahete vahel monokliga, püüab kõigiti peent tooni pidada). Lubage
tänada teid, armuline preili, teie kordiaalse vastuvõtu
ja subliimse maitselikkuse eest. Meie, noorte ülim
deviis on — kultuur! ja siin emaneerub see kõigest.
Meie hingame seda, meie näeme seda, iga asi, mida
siin puudutame, karinab kultuurilise raffinemendi tunnus
märke.

PROLETAARLINE NOORMEES (kehvalt riides,
Kuna ühel osal meie kodanikkudest
ei ole leiba suhu pista, sööb teine osa hõbekahvli ja
-noaga, kallilt portselaanilt, vürtsitatud maiustoite.
ÜKS NOORTEST NEIDUDEST. Kas teil tänasel
ilusal päevalgi see kibedus ei unune!
PROLETAARLINE NOORMEES. Niisugusel päe
val seisab eriti meeles. Iga suutäis tuletab nälgijaid
meelde, iga pilk kallistele sööginõudele tuletab vae
seid meelde. Iga päikese kiir, mis meie, lõbutsejate,
peale langeb, tuletab meelde neid, kellele päike ei
paista.
TEINE NOORTEST NEIDUDEST. See on ju kole!
KOLMAS NOORTEST NEIDUDEST. Kuidas
võidakse niisugust seltskonda lasta!
PRL. RONNY (naerab lepitavalt). See on vahel
duseks kena!
kibetõsise näoilmega).

NOORTE JUHT. Kultuurilises seltskonnas ei ole
sallitav sarnane toon! See on šokeeriv.
PROLETAARLINE NOORMEES. Liputage teie
kultuuriliselt saba leivatüki eest, mis teile võõrustaja
lahkesti annab !
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KINDRALI POEG. Rõõmustan alati, kui julgesti
oma arvamist avaldatakse, kui neid ei häbeneta. (Pakub
proletaarlisele noormehele ise kõike tõsise lahkusega ja kõneleb
temaga vahete vahel tasakesi.)

PROLETAARLINE NOORMEES. Mind on siia
kutsutud, sabaliputamist tingimuseks ei seatud.
NOORTE JUHT. Siiski, meie üldine kultuuriliseetiline nivoo kohustab ...
KEEGI NOORTEST (kõvasti). Noblesse oblige! (Naer.)
PROLETAARLINE NOORMEES.
Tõsi, see
nobless 1
NOORTEJUHT. Mina ütleks: la culture oblige !
Kes meie ka ei oleks oma vaadete poolest...
PROLETAARLINE NOORMEES. On teil ka
vaateid ?
NOORTE JUHT. Lubage, ma olen oma vaateid
mitmel puhul sõnas ja kirjas deklareerinud...
PROLETAARLINE NOORMEES. Teie olete oma
aju suurte, laenatud ilusate sõnadega möbleerinud, nagu
tõusik oma tube mitmest stiilist peene kolaga täidab.
NOORTE JUHT. Apeleerin oma seltsiliste ja
kaasvõitlejate poole, et nad neid sõnu kvalifitseeriksid.
KEEGI NOORTEST. Ja diskvalifitseeriksid 1
KEEGI NOORTEST. Ja sellest võiksime järel
dusi teha.
KEEGI NOORTEST. Et see isand meie selts
konda lihtsalt ei kõlba!
KINDRALI POEG. Teie lubate siiski, et ta
minu seltskonda jääks! (Pakub proletaarlisele noormehele
ise kohvi.

Piinlik vaikus.)

PRL. RONNY. Missugune laul võiks meid jälle
tujju viia?
KEEGI NOORTEST. Ei ole siiski ilusamat laulu
kui laul nooruse rõõmust: Gaudeamus! Rõõmustelgem,
kuni see päike paistab, kuni põõsa all õitseb jaanilill,
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kuni puud kohisevad ja linnud taeva sinas lendlevad!
Ja laulgem ikka jälle: Gaudeamus! (Lauldakse esimene salm,
aga jõuetult ja tujuta.)

KEEGI NOORTEST. Teadvusele ärganud mõistus
ei saa iial unustada, et see kõik üürike on, et see
kaduv on, et see möödaminev on — ainult silmapilk
igavikust.
KINDRALI POEG. Mille jooksul aga igaüks
temale määratud ülesande peab täitma, nii suur või
raske kui see ka ei oleks.
KEEGI NOORTEST. Ärgu võetagu rasket osa
enese peale 1
PROLETAARLINE NOORMEES. Õige f Katsu
tagu võimalikult kergesti siit ilmast läbi lipsata: lauldes,
mängides, mõnuledes, tantsides, armatsedes, ilusaid
sõnu tehes.
ÜKS NOORTEST NEIDUDEST. Kui kole iga
vad need mehed on 1
PRL. RONNY. Ja juba nii noorelt!
ADJUTANT. Mitte kõik!
KINDRALI POEG. Kui neilt ainult lõbustamist
oodatakse, siis on nad muidugi igavad.
,
NOORTE JUHT (kõlistab klaasi vastu). Saades lah
keima ja soojima osavõtu väärseks meie riigi suurima
mehe perekonnas, on mul au tänada külaliste nimel
härra kindralit tema poega ja meie kalleimat perenaist,
kauneimat neitsit, preili Ronnyt. Aga olles võõruselgi
ja andudes rõõmsaimile silmapilgele ei saa andmata
jätta ilmavaatelisi väitlusi meie lahkuminevaist põhiseisukohist...
PROLETAARLINE NOORMEES. Seda me juba
tunneme!
NOORTE JUHT. Meie ülim siht on elada oma
sisemist kõrgeimat elu ja muganeda sisenõuetes välis
ilma nõudeile...
PROLETAARLINE NOORMEES (naerdes). Ja,
ja, aina muganeda I
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NOORTE JUHT. Kui meie ülimaks sihiks on
siseõilistumine ja üldine tundeastmikkude õilistumine ...
PROLETAARLINE NOORMEES. Lubage seltersi, mul on halb 1
NOORTE JUHT. Kogu elu õilistumine ja pee
nenemine kõigi kõrgeimate ja kauneimate tundeväär
tuste suunas...
NOORED. BraVO ! (Plaksutatakse käsi.)
PROLETAARLINE NOORMEES (joob seltersi).
Lääge!
ÜKS NOORTEST NEIDUDEST. Milleks need,
targad kõned siin 1
TEINE NOORTEST NEIDUDEST. Me ei tulnud
siia kõnesid kuulama!
KOLMAS NOORTEST NEIDUDEST (hakkab tasa
laulma). Pea õitsend roosid, pea õitsend nelgid!
TEISED. (Hakkavad kaasa laulma. Lauldakse hooga ja
tundmusega.

Laulu kestel tõustakse püsti.)

KEEGI NOORTEST. See on kõik meie filosoofia...
Aga kuhu nüüd?
ADJUTANT. Mingem tantsuplatsile 1
KEEGI NOORTEST. Ma tean juba, kus see on.
PRL. RONNY. Siis juhtige teisi, ma lähen kohe
järele. (Koristab asju linal koomale.)
KINDRALI POEG (aitab teda selle juures).
NOORED KÕIK ja ADJUTANT (pikkamisi vase
male poole, nõlvakut mööda alla).

PROLETAARLINE NOORMEES

(kõigi järele, ikka

veel seltersi rüübates).

KINDRALI POEG. Noorus on ilus aeg, aga ta ei
tohiks tühine olla...
PRL. RONNY. Teil näib ikka midagi puuduvat?
Ikka puudub teil rõõmus meeleolu?
KINDRALI POEG. Ma tunnen, minu koht ei ole
lõbutsejate hulgas.
PRL. RONNY. Aga kus siis?
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KINDRALI POEG. Ei tea isegi. Võib olla
üksinduses, võib olla nende hulgas, kes viletsuses, hädas,
kes kannatavad ...
PRL. RONNY. Mis te seal teeksite?
KINDRALI POEG. Kannataksin ühes nendega
ja võitleksin nendega ühes...
PRL. RONNY. Kelle vastu?
KINDRALI POEG. Viletsuse vastu ja ülekohtu
vastu ja kõige vastu, mis siin ilmas kõlvatut...
PRL. RONNY (kehitab õlgu).
KINDRALI POEG. Võib olla, peaksin üksin
duses Jumalale anduma, nagu püha Augustinus. Loen
praegu tema pihtimist...
PRL. RONNY. Kes see oli ? .. . Augustinus ?
KINDRALI POEG. See oli kõrgest soost noor
mees Byzanzis; elas kergemeelist, tühist elu hiilgavas
õuekonnas: kõigi elurõõmude maitsemine oli talle
rikkuse ja seisukoha läbi võimaldatud; teda ootas hiilgav
diplomaatiline karjäär. Aga ta jättis kõik, läks mungaks
ja pühendas end üksinduses ainult Jumalale ...
PRL. RONNY. Jätke niisugused kurvad mõtted.
KINDRALI POEG. Kui ma teile ütleksin: tulge
minuga ühes kaugesse üksindusse ? ...
PRL. RONNY. See oleks ju kole 1
KINDRALI POEG (nikutab kurvalt peaga).
PRL. RONNY. Läheme nende teiste juurde —
seal võib rõõmus olla!
KINDRALI POEG (enam iseenesele). Aga varem
või hiljem lähen ma siit ometi!
PRL. RONNY. Kuhu?
KINDRALI POEG. Seda ma ei tea veel! (Lähe
vad paremale poole.)

KINDRAL ja PROFESSOR
malt, tagant poolt).
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(tulevad pikkamisi vase

KINDRAL. Nad on läinud, aga vist leiame siit
veel sooja kohvi. (Kallab enesele ja professorile kohvi, istuvad
maha.)

PROFESSOR. Neil läheb sääl lõbusasti!
KINDRAL. Sääl on tantsuplats ... Ma lasksin
oma pojal meelega kõik noorte juhid külla kutsuda...
Tema ise ei ole vormilikult kuski juht, aga ma ei
kahtle, et nad temas oma tulevast juhti aimavad ...
PROFESSOR. Temal on julgust ja mehisust
enam kui neis teistes, kes küll ilusti mõistavad sõnu
sääda, aga suurema teoni ei küüni.
KINDRAL (saladuslikumalt). Olen ikka mõtelnud,
kas teda ka mitte meie suurde kavatsusse pühendada?
PROFESSOR. Riigipöörde ...
KINDRAL. Tasa!
PROFESSOR (tasemini). Riigipöörde kavatsusse?
Vandeseltsi ?
KINDRAL (nikutab peaga).
PROFESSOR. Kas see hädaohtlik ei ole?
KINDRAL. Temale mitte rohkem kui meile.
Äpardub meil, siis on esialgu ka tema karjäär nurjas ...
PROFESSOR. Ta on teie poeg... Kui arvate ...
omalt poolt võin nõnda palju öelda, et meie ettevõte
hädaohtlik ei näi olevatki.
KINDRAL. Hädaohtlik või mitte, ma arvan:
tõmbame poja hulka. Las õpib tegutsema! Sel kombel
on võimalik teda raamatute ja üleliigsete juurdlemiste
juurest eemale, tegutsemisele veetleda.
PROFESSOR. Teie arvate, et asi löömiseni
võib minna?
KINDRAL. Igatahes peame sõjariistus kokku
põrke vastu valmis olema ja mitte verd kartma.
PROFESSOR. Muidugi mitte, kui seda õige asja
eest tuleb valada.
KINDRAL. Ja kunas võib veel enam kõlblist
õigust pöördeks olla ? Rahvas ootab valitsemises kindlat
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kätt — demokraatia mäng on kõiki tüüdanud. Maa
igatseb rahu ja püsivat kodanlist valitsust. Varan
dusega inimene ei saa enam rahulikult magada. Tal
ei ole mõtet kogumiseks, ettevõtmiseks ega rikas
tumiseks !
PROFESSOR. Väga õige — ei ole enam mõtet
tööd teha varanduse kogumiseks, homme võib see teise
oma olla.
KINDRAL. Maksud on liiga rängad ...
PROFESSOR. Maksud pole enam muud kui
varanduste jagamine!..
KINDRAL. Mõõgale toetuv diktatuur on ainuke,
mis meie riigi jälle suurusele ja kuulsusele võib viia...
PROFESSOR. Mis siis veel kahelda?
KINDRAL. Ei olegi kahtlemist. Aga teostamine
pole nõnda kerge kui kavatsemine.
PROFESSOR. Rahva poolehoius, nimelt jõuka
klassi poolehoius pole kahtlust.
KINDRAL. Vähe on poolehoiust. Aktiivne jõud,
võitlusvalmis vandeselts on peaasi.
PROFESSOR. See on meil olemas.
KINDRAL. Liiga nõrk ja väiksearvuline veel.
PROFESSOR. Kannatust, meie sõbrad pealinnas
ja üle maa ei maga... Varsti on meil ka tuhanded
sõjariistus mehed käsutada.
KINDRAL. Tähtis on meie sammude kokkukõlastamine sündmuste käiguga, mis meist ei olene...
PROFESSOR. Mis meist ei olene?
KINDRAL. Ma mõtlen punaste ’ kavatsusi. Ega
muud — meie jääme hiljaks — nemad löövad enne lahti!
PROFESSOR. Aga politseiülem on meie mees!
Ja tema teab ometi kõik, mis punaste laagris sünnib?
KINDRAL. Ta teab, mis seal plaanilikult kavat
setakse, aga oletame: mäss või rahutused puhkeksid
enneaegu, spontaanselt...
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PROFESSOR. Mis niisugusel korral teha?
KINDRAL. Peab ka selleks valmis olema. Umbes
kuu aja pärast kavatsen kõik meie juhtivad jõud otsus
tavale nõupidamisele kutsuda. Et nende tulek tähele
panu ei ärataks, teen pidu ja kutsun rohkesti külalisi.
Meie mehed tulevad vähe varemini.
PROFESSOR. Väga hea.
KINDRAL. Aga kuidas jääb siis minu pojaga,
kas pühendame tema oma kavatsustesse ?
PROFESSOR. Jumala nimel, laske ta teeb selle
suure numbri kaasa!
KINDRAL. Hea küll, see suur ettevõte äratab
tema unistustest. Las ta tunneb rõõmu põnevast tege
vusest ja kardetavast võitlusest.
PROFESSOR. Ja sügisel olete teie riigijuht!
KINDRAL (naeratades). Ma ei unusta oma kaastegelasi, armas härra professor.
(Kaugelt kuuldub noorte laul:

„L°ssis nimega Gradesco,
Kaugemal kui Temešvar,
Istus vahva vürst Bibesco,
Serbia hall hospodar.“)
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NELJAS PILT.
Sügissuve õhtu umbes kuu hiljem.
Lossiaid kirjute laternatega ehitud. Paremalt poolt pais
tavad rõdu tuled. Sealt samast kostab ka ajuti laul, pidukära
ja tantsu muusika. Valgustatud lehtlad teede ääres, pudelid ja
klaasid laual.

KINDRALI POEG (tuleb hooga lossi poolt, peatub vähe).
Ooo! (Astub kui joobunu või vaimustatu edasi, läheb siis pare
male poole esimesse väiksesse lehtlasse, joob ühe sõõmuga klaasi
veini, istub liikumatult, kustutab tule ja laseb pea kätele. Kusagilt
kostab lällutav laulmine:
„Ah, tänu Jumalal!
Me pole nagu teised.“)

ESIMENE PAAR (tuleb lossi poolt).
DAAM. Suurepärane! Kogu pealinna kõrgem
ja peenem seltskond on täna siin 1
KAVALER. Ainult äravalitud, mu kallis! Kindral
ei kutsu inimesi niisama 1 Kõik äravalitud !
DAAM. Mille järele valitud?
KAVALER. Teie, naised, ei taipa seda!.. Polii
tika, mu kallim!
DAAM. Mind ei huvita poliitika, peaasi et lõbus
seltskond oleks ja peen!
KAVALER, Teilt ei nõutagi poliitikat. Teie
peate omas teadmatuses poliitikat varjama.
DAAM. Ma ei saa sellest aru ja see ei huvita mind.
KAVALER. See on teist mõistlik.
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DAAM. Kui ilus see aid on !
KAVALER. Vaadakem teda sügavamalt!
DAAM. See on juba huvitavam! (Lähevad taha poole.)
TEINE PAAR (tuleb lossi poolt).
KAVALER. Esimene sellesarnane pidu pärast
sõdasid ja mässusid! (Astuvad vasemale poole lehtlasse,,
istuvad ja joovad)

DAAM. Jumalik!.. Aga korra olin juba meelt
heitmas.
KAVALER. Mispärast ?
DAAM. Et need sõjad ja jandid ei lõpegi, et
viletsuse ajad igavesti kestavad, et me iial enam elu
maitsta ei saa 1
KAVALER. Tänu meie piduperemehele, herra
kindralile, võime jälle pidutseda. Tänu kindralile, võin
ma teid (suudleb õlale ja kaelale) jälle suudelda.
DAAM. Mis teil meeles on! Siin... Meid
võidakse näha!
KAVALER. Ah, täna on igal ühel nii palju
tegemist 1 Kõik on janunenud kui kõrberändajad...
anunenud veini ja armastuse järele.
DAAM. Peaks see alati nõnda jääma! Aga ma
ei usu seda! Maei usu ega looda enam midagi!
KAVALER. Lootke kindrali peale !
DAAM. Ah, ma ei usu, ma ei usu midagi, muud
kui praegust silmapilku!
KAVALER. Siis kasutagem seda! (Suudleb teda.)
Võtkem elult, mis ta võib anda!
DAAM. Teie olete liiga tormilik!
KAVALER. Lubage seda olla! Tahaks nagu
tasa teha, mis viletsas ja vaevases noorpõlves elu mulle
võlgu jäänud.
DAAM. Minule niisama!
KAVALER. Meie rõõm on siis ühine ! (Suudleb teda.)
DAAM (vaatab piiludes lossi poole). Nägite mu meest?
Jäi ta saali ?
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KAVALER. Jäi selle väljamaalasega istuma ...
Ah ja, see vilets noorpõlv! Kaine peaga on õudne
meelde tuletada!.. Kas oleks mina sigu hoides mõelda
võinud, et kord diplomaadina valitsejatega ühes lauas
võin istuda, nende prouade ja tütardega tantsida, aero
plaaniga ühelt maalt teise sõita ?!
DAAM. Olge aga jumalapärast ettevaatlik, et
liiga kõrgele ei lenda!
KAVALER. Sealt tuleb vist keegi...
DAAM. Lähme siit edasi! (Astuvad lehtlast välja.)
KAVALER. Kas siin ei ole mõnd pimedamat
kohta ? Kas meie aiast välja ei pease!
DAAM. Kuhu?
KAVALER. Ükskõik kuhu: metsa, heinamaale,
küüni. (Tõmbab daami enesega kaasa.)
DAAM. Te olete hull ! . . (Lähevad teine teise ümbert
kinni hoides taha poole.)

KOLMAS PAAR (tuleb lossi poolt).
KAVALER (paks ja palja, läikiva pealaega, mitte väga
noor). Te ei raatsi ka sealt keerutamast lahkuda!
DAAM. Ma olen ometi noor ega taha kogu
õhtu nurgas istuda!
KAVALER. Ka mina ei taha üksi nurgas istuda!
DAAM. Siis muretsege enesele seltsi!
KAVALER. Aga teie olete ometi selleks . . .
Sellepärast ma hoolitsen teie eest!
DAAM. Hoolitsete!! (Naerab) Vana kidsipung!
Ülikond on mul viletsam kui kellelgi teisel siin !
KAVALER. Ma ei pilla hullumeelselt, nagu mõned
noored kergemeelsed ärimehed ja sellepärast olen juba
kidsipung teie arvates!
DAAM (tüdinult). Ja üleüldse. . .
KAVALER. Ma olen suure vaevaga kõike kaalule
pannes mõne aastaga varanduse kokku ajanud — peaks
ma selle jälle tuulde pilduma?!
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DAAM. Küll tulevad kommunistid ja jagavad
kõik teie kokku-spekuleeritud miljonid!
KAVALER. Oo! Neid me ei karda! Selle eest
hoolitseb juba kindral!.. Lähme edasi!
DAAM. Kuhu?
KAVALER. Kuhugi kõrvalisse lehtlasse või.. .
DAAM. Tänan. Ma lähen sisse. (Pöördub lossi poole.)
KAVALER. Tänamatu loom! Kelle raha eest
teil kleit seljas on !.. Minge !.. Ma võin oma rahaga
kümme veel ilusamat preilit leida, kes mulle tänulikud
mõistavad olla!..
DAAM. Aasta pärast olete kerjus !.. (Lossi rõdule.)
KAVALER (pikkamisi taha poole).
POLITSEIÜLEM ja PRL. RONNY (tulevad rõdult
a lähevad vasemale poole lehtlasse).

POLITSEIÜLEM. Täna ehk ei kunagi!
PRL. RONNY (naljatades). Miks just täna?
POLITSEIÜLEM. Küllalt kergemeelsusest, armas
preili Ronny ! Aeg on kätte jõudnud !
PRL. RONNY. Missugune „aeg“ ? Ega ometi
viimnepäev? Taevas ja maa peal puuduvad kõik
tunnusmärgid!
POLITSEIÜLEM. Varsti kuulete ja näete!
PRL. RONNY. Millest või kellest?
POLITSEIÜLEM (saladuslikult). Suurtest poliitilis
test sündmustest.
PRL. RONNY. Aga need ei kohusta ometi
mind millekski.
POLITSEIÜLEM (enesega väga rahul olles). Vahest
ometi! Sest ühes suurte sündmustega saate ka minust
kuulda!
PRL. RONNY. Saate kõrgenduse? See oleks
küll hädapärast tarvilik. Sest politsei- ja ühtlasi žandarmi politsei-ülem — see lõhnab nii imelikult!
POLITSEIÜLEM. See võib olla. Aga varsti olen
ma midagi suuremat!
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PRL. RONNY. Teie olete palju joonud ja armas
tate sellepärast suuri sõnu teha.
POLITSEIÜLEM. Suuri sõnu 1 Eheheh I Minu
sõnad ei pea suuremad olema tegudest.
PRL. RONNY. Ootame siis neid tegusid 1
POLITSEIÜLEM (tahab teda suudelda). Te olete
nii kena!
PRL. RONNY (põikab kõrvale). Ons S e e mõni
suur tegu!
POLITSEIÜLEM. See vaimustab suurele teole!
Ronny, ma armastan teid ja... ma pean teid enesele
saama!
PRL. RONNY. Miks te peate? See oleks ju
kohutav!
POLITSEIÜLEM. Ma . . . tahan teie vääriline
olla . .. Ma saan selleks kindlasti! Nii või teisiti!
PRL. RONNY. See võib olla, aga mis sellest
järeldada?
POLITSEIÜLEM. Te peate minu naiseks saama!
PRL. RONNY. Miks just täna õhtul nii kurvast
asjast kõnelda?
POLITSEIÜLEM. Te ei armasta mind enam?
PRL. RONNY. Ei või öelda, et mitte sugugi.
Te olete mulle meeldinud. Aga parem öelge, mis
suured sündmused teil peale selle veel ees on?
POLITSEIÜLEM. Saladus!
PRL. RONNY. Ka minu ees?
POLITSEIÜLEM. Ka teie ees.
PRL RONNY. Võite pidada enesele. (Tahab minna.)
POLITSEIÜLEM. Üks suudlus!
PRL. RONNY. Siis sulab pitsat ?
POLITSEIÜLEM. Võib olla.
PRL. RONNY. Seal on ehk mõni huvitavam
kavaler. (Tahab jälle minna.)
POLITSEIÜLEM. Pidage!
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PRL. RONNY. Kõnelete ?
POLITSEIÜLEM. Mida? PRL. RONNY. Saladuse suurest sündmusest, mis
ees seisab.
POLITSEIÜLEM. Lubage enne end suudelda.
PRL. RONNY. Ma kuulan enne, kui palju see
uudis väärt.
POLITSEIÜLEM. Olgu 1 Aga ausõna, kindel
ausõna saladuse hoidmiseks!
PRL. RONNY. Naiste käest ei võeta seda.
POLITSEIÜLEM. Ah, ma tunnen, kuidas pea
ringi käib, nagu kõrgele mäele ronides!
PRL. RONNY. Olete ka eluaeg roninud!
POLITSEIÜLEM. Olen alati kindlat joont pidanud,
ei ühtki hüpet siia ega sinna poole!
PRL. RONNY. Olete alati roninud, ütlen mina.
POLITSEIÜLEM. Ja, mis parata, ka loodus ei
armasta hüppeid teha ja evolutsiooni võiks pilkava t
ronimiseks või roomamiseks nimetada, nu pikaldaselt
läheb ta.
PRL. RONNY. On looduses ka kalduvust mär
gata pahemalt paremale poole?
POLITSEIÜLEM. Ei oleks paha, kui loodus
vananedes targemaks saaks.
PRL. RONNY. Tagurlisemaks läheks?
POLITSEIÜLEM. Tõuked, põrked, lainetused,
mässud, tormid, eruptsioonid ja revolutsioonid peaks
ta ära jätma.
PRL. RONNY. Ja karjääri tegema! Oh see
oleks kena! Aga ma ei langeks talle selle eest mitte
kaela, sellele mõistlikule, aga igavale karjeristile.
POLITSEIÜLEM. Ma ei saa~ haavatud, kui mind
karjeristiks nimetatakse. Nende sõnadega tõendatakse
ainult, et ma kergemeelne ei ole.
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PRL. RONNY. Ah, mis kena oleks maailm, kui
kõik teie sarnased karjeristid oleksid! Siis alles võiksid
kõik mõnusalt elada!
POLITSEIÜLEM. Aga ma arvan, oleme küllalt
naljatanud. Võin ma siis, kui kõrgenduse saan, kind
ralilt teie kätt paluda?
PRL. RONNY. Iseenesest mõista. Mis mul selle
vastu? See on teie kahe asi.
POLITSEIÜLEM. Teie olete nõus?
PRL. RONNY. Millega?
POLITSEIÜLEM. Minu, abikaasaks saama?
PRL. RONNY. See on teine asi! Aga öelge,
mis ma selle läbi võidan?
POLITSEIÜLEM. Ka teie tahate karjääri teha?
Ohk on karjääri elektrit täis.
PRL. RONNY. Olen seda teist õppinud.
POLITSEIÜLEM. Kas minu abikaasaks saamine
ei ole siis karjäär?
PRL. RONNY. Žandarmipolitsei ülem !
POLITSEIÜLEM. Aga kui ma minister olen ?
PRL. RONNY. Kui paremat ei ole, peab sel
lega leppima. Aga sünnib see pea?
POLITSEIÜLEM. See on saladus.
PRL. RONNY (põlglikult). Žandarmipolitseil on
ikka saladused!
POLITSEIÜLEM. Prl. Ronny, see ei ole žandarmi
politsei saladus, see on riiklise, see on ajaloolise täht
susega saladus!
PRL. RONNY. Oo, oo! Aga siis saan ma seda
kindraliltki teada.
POLITSEIÜLEM. Vaevalt küll!... Aga olgu,
ütlen teile, et asjasse seitse isikut pühendatud; peale
kindrali, tema poja ja minu veel neli. Nelja nädala
pärast võib kindral selle riigi valitseja olla. Diktaator,
saate aru ! Aga pidage suu !
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PRL. RONNY. Ja teie olete siis minister!
POLITSEIÜLEM (nikutab peaga).
PRL. RONNY. See võib olla! Milleks aga mind
oma naiseks soovite ? Kas selleks, et mind täiesti
enesele saada, voi et minu läbi kindrali lähedaseks saada?
POLITSEIÜLEM. Ainult teid soovin enesele.
PRL. RONNY. Ka siis, kui ma oleksin siit mõisa
karjatüdruk ?
POLITSEIÜLEM. Ka siis!
PRL. RONNY. Laulatatud naiseks?
POLITSEIÜLEM. Igale ainele kohane vorm.
PRL. RONNY. Mina olen suursugusem aine,
mulle pühalik laulatus, orelimäng, laul, pidulikkus.
Karjatüdrukule nael kompvekke, põhk, laka ulualune.
Eks ole nii?
POLITSEIÜLEM. Teie armastate kõik äärmusse viia.
PRL. RONNY. Sedaviisi saame tõe jälgile. Ja
kui mind enesele soovite, minu enese pärast, laulatatud
naiseks, milleks mind soovite: abiliseks, seltsimeheks,
ajaviitjaks, magamiseks, paraadihobuseks?
POLITSEIÜLEM. Milleks niisugune eritlemine?
PRL. RONNY. Nii siis: factotum.
Tüdruk
kõigeks 1
POLITSEIÜLEM (püüab teda suudelda). Teie olete
mulle .. .
PRL. RONNY (taganeb lehtlast välja).

Kõik ?

POLITSEIÜLEM. Ma ei suuda teieta elada! Ma
pean teid saama!
PRL. RONNY. Teie himustate mind ? . . . Sel
lest jutust saan ma aru! See on kõige mõistlikum,
mis ütelda oskate.
POLITSEIÜLEM (püüab teda suudelda). Siis ärge
põigelge mu eest.
PRL. RONNY (naerdes). Teie ei ole veel minister.
(Lossi poole.)
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POLITSEIÜLEM (paneb käed püksitasku, katsub vilis
tada, aga erutus moonutab selle).

SPARTAKUS (tuleb tagant poolt suure lillekandamiga).
POLITSEIÜLEM. Hei, anna mulle üks kimp !
SPARTAKUS. Võtke, härra politseiülem ! . . .
POLITSEIÜLEM (haarab kimbu ja hüüab Ronnyle
järele). Preili Ronny, tohin teile pakkuda?
PRL. RONNY (on juba rõdule jõudnud, teda ei ole
enam näha).

POLITSEIÜLEM. Ptüi! (Viskab lillekimbu põõsasse.)
Mingu kus kurat 1 Küll ma ta kätte saan 1 Nii või
teisiti, minu karjäär on kindel! Tule, vennas, joome ühe
klaasi veini 1
SPARTAKUS. Viin lilled rõdule, härra politsei
ülem 1 (Lossi rõdule.)
KINDRALI POEG (süütab politseiülema seljataga lehtlas
elektri põlema).

POLITSEIÜLEM (pöörab enese järsku ümber, näeb kind
Teie siin ! Suurepärane ! Joote üksi 1
KINDRALI POEG (naerdes). Igaüks peab oma
karika üksi tühjendama!
POLITSEIÜLEM. Õige! Meie ühise ettevõtte
(tasemini) — vandeseltsi — terviseks! Nelja nädala
pärastI Näe, sealt tulebki aidnik! Tule siia, anname
sulle klaas eluvett! Sinulegi peab see tähtis õhtu
meelde jääma ! Ole hea! (Annab klaasi.)
SPARTAKUS (on lehtlasse astunud). Tänan, härra
politseiülem ! Teie terviseks !
POLITSEIÜLEM. Mina ei põlga alamat rahvast.
Olen ise alama rahva hulgast pärit. Aga suure vaeva
ja tööga olen end üles upitanud. Mina armastan alamat
rahvast. Kui ta aga korda peab ega mässa. Sina oled
nähtavasti jumalakartlik ? . . .
SPARTAKUS. Teie käsu peale, härra politsei
ülem !
POLITSEIÜLEM. Nii öelda: ärganud hing?
rali poega).
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SPARTAKUS. Just nii, härra politseiülem !
POLITSEIÜLEM. Alam rahvas peab jumala
kartlik olema 1 Muidu ei kuula ta leivavanemate ega
ülemuse sõna!
SPARTAKUS. Nii see on, härra politseiülem!
POLITSEIÜLEM. Sul on vist väga hea leivaisa?
SPARTAKUS. Just nii, härra politseiülem 1 Võlg
nen talle palju tänu!
POLITSEIÜLEM (kallab klaasi täis). Võta, vennas,
kes sa ka ei ole, Jaak või Jüri!
SPARTAKUS. Härra leitnandi terviseks!
KINDRALI POEG. Tänan!
POLITSEIÜLEM (kõnet pidades).
Armas vend,
austan sind ja sinus kõike meie alamat rahvast! Sinul
on oma tõekspidamised, austan neid, mine ja kuuluta
neid, ärata oma vendi ja õdesid!
SPARTAKUS. Seda tahan ma teha ! (Annab sõja
väeliselt au ja läheb.)

POLITSEIÜLEM (saladuslikult). See suur kavatsus
mõjus põrutavalt ? Ehee 1 Saan aru ! Noor, tundelik
hing ! Oo, teist saab suur mees kord ! Jaa! Mõned
nädalad veel! Armas, noor sõber! . . . Minu käes on
kõik niidid! Minu käes on kõik niidiotsad! Teame
kõik, mis kuski plaanitsetakse 1 Aga nüüd plaanit■ • 1 (Tõuseb üles, hakkab miseme jkord’ ■ka •ise•! Eks ole
nema.)
Fare Well! (Laulab tasakesti:) „Julgesti vennad
nüüd tööle!" r
Ehee 1 Minagi olen kord revolutsio
näär olnud 1 Aga nüüd poome neid. Ei olnud mõtet
seda jändamist jatkata 1 Pea meeles, armas noor sõber,
üht minu elukogenud inimese põhimõtet: Parem on
teisi puua, kui ennast puua lasta! Fare well while 1
(Läheb vilistades lossi poole.)

KINDRALI POEG (joob üksi jäädes klaasitäie veini ära.
Lööb rusikaga vastu lauda.) Lõpp kahtlusele 1 Ma võitlen !
Keegi peab ometi kõige selle vastu võitlema!
MAGISTER (tuleb pikkamisi lossi poolt).
56

KINDRALI POEG. Sealt tuleb minu südame
tunnistus.
MAGISTER (lehtla lävel). Teie joote?
KINDRALI POEG. Nii suur päev on täna, härra
magister!
MAGISTER. Suur?
KINDRALI POEG. Olen otsustanud.
MAGISTER. Mis te olete otsustanud?
KINDRALI POEG. Oma saatuse.
MAGISTER. Niisugusel silmapilgul ? Niisuguses
ebakaines õhkkonnas ?
KINDRALI POEG. Kas see teid kuhugi ei
tõuka ?
MAGISTER. Me ei pea end tõugata laskma.
KINDRALI POEG. Ei pea laskma! (Kõvemini.)
Ei pea end tõugata laskma 1 (Põrutab rusikaga vastu lauda.)
Ei pea end võitlusse heita laskma, vaid ainult pealt
vaatama ja naha terve hoidma ? 1 Sellest tuleb, et
maailmas jõledus ja ülekohus võib valitseda! Keegi
ei taha kätt külge panna, keegi ei taha mõõka tõmmata,
sest selle läbi võib oma elu kaotada 1 Kuulake seda
muusikat seal, vaadake neid joobnuid, iharaid paare,
tungige võimuahnete salasepitsustesse, vaadake, kuidas
kõik on selle ilmakorra juures müüdav, ostetav, armas
tusest hingeõnnistuseni, teadusmehest uulitsalibuni! Ja
siis öelge veel: ärge laske end võitlusse tõmmata 1
MAGISTER. Teid on mingi uus tormihoog, mis
kustki puhub, kaasa kiskumas.
KINDRALI POEG. See tormihoog tõuseb minu
südamest 1
MAGISTER. Teie pooldate võitlust vägivalla abil
vägivalla, ülekohtu ja kõlvatuse vastu?
KINDRALI POEG. Jah, ma pooldan seda, aga
mitte mõistuse, vaid südamega! Mitte rehkendades,
vaid uskudes 1 Mitte teenida lootes, vaid ennast ohv
riks tuues! Uskudes, et on olemas kõlbline ilmakord,
on olemas Jumal! Palun, et ta mu ohvri vastu võtaks.
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MAGISTER. Kas see Jumal tarvitab meie mõõka ?

KINDRALI POEG. Ta on seda alati tarvitanud^
nagu inimkonna ajalugu näitab 1 Täna õhtul saan ma
sellest aru. Muidu ei oleks ta mõõka tõmmata lasknud !..
Mis olnud, see on pidanud olema! Midagi pole sün
dinud Jumala tahtmata! Tema, nagu näha, on inim
konna arenemiseks mitmesugused tööriistad valinud:
sõna ja mõõga, õnnistuse ja needmise, evolutsiooni ja
revolutsiooni, pühamehe ja pommiviskaja!
MAGISTER. Armas sõber, teis on ärganud
võõras jõud.
KINDRALI POEG. Võõras jõud ? Olen kui kivi,
mis kõrgest mäest langemas. Tuhanded põlved esiva
nemaid on mu tee määranud. Minu isa vaim on nüüd
minus võitnud. Ma valin tema abinõud. Ma valin mõõga !
Ma valin ka tema tee — (salajamalt) aga lähen talle otse
vastu! Lähen talle vastu kõigi tema sõjariistadega!
Nende tarvitamist on ta mulle alati soovitanud. Tema
külv kannab vilja! Elagu mõõk, pomm, granaat, šrapnell ja kiirtule kahur! Siin ei pea kivi kivi peale
jääma, selles jõleduse pesas.
MAGISTER. Ma loodan, et teile ükskord jälle
meelde tuleb, Kes ütles: „Nõudke esite Jumala riiki
ja selle õigust.“
KINDRALI POEG. Ärge arvake, et mina maapealist riiki lähen enesele võitma! Nagu minu isa
ja need, kes temaga! Ei, ei! Mina ei nõua tasu!
Nad ei ole mind veel niisuguseks jõudnud kasvatada!
Vaadake, mis see on. (Tõmbab rinnataskust väikese raamatu
välja.) See õpetab: „Nõudke esite Jumala riiki ja
selle õigust!“ See jääb alati minu südame kohta.
Enesele nõuan ainult Jumala riiki ja selle õigust. Aga
see siin — (tõmbab teisest taskust raamatukese välja). Mis
see on?
MAGISTER. See on — Kommunistlik Aabits!
KINDRALI POEG. Õige! See õpetab, kuidas
Jumala riiki maa peal tuleb korraldada ja selle õigust
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nõuda. Ja selle õigust tahan ma nõuda, mitte enesele,,
vaid teistele. Mis te ütlete?
MAGISTER. Ma ei mõista teile täna midagi
öelda. (Tõuseb üles.)
KINDRALI POEG. Keegi ei mõista meile midagi
öelda! Ise peame endile nõu andma ja teed juhatama.
Keegi ei taha ühes tulla... Keegi ei taha ennast
ohverdada!.. Hea küll1.. Lähen üksi!..
MAGISTER. Ma läheksin teiega, kui saaksin
uskuda nagu teie sellesse (näitab Kommunistliku Aabitsa peale)
utoopiasse!.. Ei ole ihaldanud näha kedagi muud siin
ilmas nii kirglikult kui inimest, kes oma tõekspidamist
kehastab. Ei kedagi muud!
KINDRALI POEG. Ja mina ei ole ihaldanud
olla midagi muud, kui oma tõekspidamise kehastaja.
Tahan end ohverdada! Ja selle kõige (näitab lossi ja
aia poole) lunastuseks on tarvis ohvrit! Kõige jõleduse,
ülekohtu ja vägivalla lunastuseks on tarvis ohvrit.
Seda olete ise kord mulle öelnud! Kas tahate nüüd
öelda: ohvrit pole tarvis ? Või tahate öelda : müüdavate
ja palgaliste, ohvrist on küllalt, süüta verd pole vaja ?
MAGISTER. Ma ei ütle: ärge tooge ! Aga mõtlen
teistsugu ohvrit!
KINDRALI POEG. Teistsugu ohvrit! (Kuuldakse
lällutavat laulu ja kerget tantsu muusikat.) Peaksin ma nende
hulka minema, neid Jumala kohtuga ähvardama ja Jumala
armastust neile jutlustama! Ja nõnda neid tüütama, et
nad mu viimaks välja viskavad või koguni risti poovad?
Ei, ei! Seda on neile jutlustatud ja nende vanema
tele ! Kõrvad on neil kuulda olnud, aga nad ei ole
kuulnud! Küllalt on jutlustajatest ja sõnadest. Teeme
neile teistsugu muusikat! (Pakub klaasi magistrile ja võtab
ise teise.

Joob.)

MAGISTER. Vägivallaga ei looda uut maailma.
KINDRALI POEG (vahib mõteldes enese ette). Meie
teed lähevad lahku.
MAGISTER. Ükskord jõuate äratundmisele, et
vaim on, mis maailma uueks loob.
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MAGISTER
poole, aida).

(nikutab peaga ja läheb

pikkamisi

taha

KINDRALI POEG. Temal on ehk õigus. Tal
on vist kindlasti õigus. Aga praegu on see mulle
vastuvõtmatu. (Kuuleb laulu ja muusikat). Praegu on mulle
teistsugu sõjariistu tarvis.
S PARTAKUS (tuleb tagant poolt).
KINDRALI POEG. Tulge siia!
SPARTAKUS. Teie kutse pääle, härra leitnant.
(Astub lehtlasse.)

KINDRALI POEG. Tunnete midagi õhus?
SPARTAKUS. Palju lõhnu!
KINDRALI POEG. Õige! Aga mis käib üle
kõige ?
SPARTAKUS. Halva liha lõhn !
KINDRALI POEG (naerdes). Väga õige! Halvaks
läinud liha lõhn! Ja peale selle — püssirohu lõhn.
SPARTAKUS. Püssirohi kõlbavat mädaneva liha
parandamiseks, kõnelevad vanad sõjamehed.
KINDRALI POEG. Olen ka kuulnud/ Jooge
SPARTAKUS. Teie terviseks, härra leitnant!
KINDRALI POEG (tõsiselt). Mina vabastan teid
tõotusest, mis teilt kevadel võtsin!
SPARTAKUS. Ma võin jälle tööle hakata?
K NDRALI POEG. Aeg on täis! Teie peate
jälle liha soolama!
SPARTAKUS. Tänan teid, härra leitnant. Oli
ka viimane aeg!
KINDRALI POEG. Teie ei ole mitte asjast eemal
seisnud ?
SPARTAKUS (kavalalt naeratades). Sain ainult tea
teid. Ise ei liigutanud sõrmegi. Olin ka väsinud.
KINDRALI POEG. Aga siit peaksite minema.
Oige pea !
SPARTAKUS. Niipea kui võimalik.
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KINDRALI POEG (tungivalt). Usute oma võit
luse õigusse ?
SPARTAKUS (hirvitades). Kas ma usun ? Võik
site küsida: kas ma usun, et see vana maailm huk
kumas ? Vaadake ümber ja kuulake !
KINDRALI POEG. Aga kui teie asi nurja läheb ?
SPARTAKUS. Vihm ja tuulehood purustavad
mäed ja muudavad aastatuhandete kestel maakera nägu.
Ei lähe kaduma ühegi veetilga ega ühegi tuulehoo
mõju. Ei lähe kaduma ühegi võitluse mõju ilmakorra
uuendamises. (Kuulavad mõne hetke kestel kerget muusikat.)
KINDRALI POEG. Esialgu purustate küll ainult.
SPARTAKUS. See on tarvilik. (Hirvitades lossi
poole näidates.) Tahate, et see igavesti nõnda edasi peab
kestma ?
KINDRALI POEG. Ei! (Tungivalt, järsku.) Võtke
mind enesega kaasa!
SPARTAKUS (ümber vaadates).

Kuhu ?

KINDRALI POEG. Oma seltsimeeste juurde.
SPARTAKUS. Neid ei ole kuski ja neid on
igal pool... Teie jääte siia. Siin on teil suur ja raske
ülesanne.
KINDRALI POEG. Kui see võimalikult raske oleks!
POLITSEIÜLEM (tuleb lossi poolt). Suurepärane!
Härra leitnant, meie riigi troonipärija, joob vennastust
oma „ärganud“ töölisega! See teeb teist ka „ärganud“
hinge ! Võtke mind ka hulka! (Haarab klaasi.) Elagu
vendsus!
SPARTAKUS. Teie käsu peale, härra politseiülem !
KINDRALI POEG. Elagu uus maailm !
KÕIK. Elagu ! (Joovad.)
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VIIES PILT.
Sügissuve Õhtupool, mõni nädal hiljem. Lossi rõdu, mõnu
salt, peaaegu toredasti ehitud. Läbi klaasseinte sinab taevas ja
haljendavad aia puud. Päike paistab.
Tagaseinas uks, mis aida viib. Uks paremal pool viib lossi
sisemistesse ruumesse.

PRL. RONNY (istub tugitoolis, loeb raamatut, vaatab
aeg ajalt unistavalt välja; võtab laualt peegli, kohendab oma juukseid,
vaatleb nägu psremalt ja vasemalt poolt, hakkab jälle lugema .
TEENER (parempoolsel lävel). Armuline preili, härra
kindral soovib teiega rääkida. Võib ta siia tulla?
PRL. RONNY (erutatult). Ja muidugi! Palun väga!
TEENER (läheb tagasi).

PRL. RONNY

(haarab peegli, vaatleb end selles kär
Asetub soliidsemasse asendisse).
KINDRAL (väga korralikult, peaaegu pidulikult riides.
Teretab piinlikult muheledes.) Vaikne pärastlõunane tund ? ..

mesti.

Vabandage, et seda segan.
PRL. RONNY. Olge nii lahke! (Pakub istet.)
KINDRAL. Pean täna linna sõitma . . .
PRL. RONNY. On säält uudiseid?
KINDRAL. Sääl on väga rahutu meeleolu. On
punaste mässuplaanide jälile saadud. Politseiülem on
jälle oma agarust näidanud.
PRL. RONNY. Oo! Ta jõuab oma eesmärgile!
See igavene ronija!
KINDRAL. Tema agaruse tõttu on mässuplaanist
teada saadud ja mitmed punaste juhid vangistatud. Ta
lootvat varsti Spartakusegi tabada.
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PRL. RONNY (ehmub). See pidi ometi piiri taga
olema?
KINDRAL. Kõigi andmete järele olevat ta pea
linnas või selle läheduses peidus.
PRL. RONNY. Uskumatu!
KINDRAL. Kuidas see ka ei ole, ma sõidan
pealinna, kuhu mind hädalised asjad kutsuvad.
PRL. RONNY. Kas valitsusel jälle teid vaja ei
ole korra kaitsmiseks.
KINDRAL. Praegu veel mitte. Praegu saadakse
minuta läbi. Kui aga asjad halvemaks lähevad, võib
olla siis . . .
PRL. RONNY. Teie jääte kauaks pealinna?
KINDRAL. Vist mõneks päevaks . . . Aga enne
kui lähen, tahaksin teiega ühest asjast kõnelda, milles
tarvis selgusele jõuda.
PRL. RONNY. Olge head, härra kindral!
KINDRAL. Teie olete minu majas juba paar
aastat perenaine olnud . . .
PRL. RONNY. Halb perenaine . . .
KINDRAL. Võib olla, see on aga vabandatav
teie noorusega . . .
PRL. RONNY. Aga, eks ole, härra kindral, ma
olen paari aastaga ka edusamme teinud?
KINDRAL. Suuri edusamme, preili Ronny.
PRL. RONNY. Teie arvate? (Naljatades.) Siis ei
peaks te küll ootamatult mind lahti laskma?
KINDRAL (ka kergemat tooni tabada katsudes). Seda
just olen kavatsenud teha ja sellest tulin teile kõnelemagi.
PRL. RONNY. Oo!
KINDRAL (jälle tõsisel toonil). Ma teen teile ette
paneku minule naiseks tulla, preili Ronny!
PRL. RONNY. Härra kindral, see on tõesti . . ’
see on . . . ootamatu ... ja võimatu!
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KINDRAL. See ei peaks teile ei ootamatu ega
võimatu olema ... Teie olete siin paar aastat selts
konna ees minu maja perenaisena esinenud; olete
sellena võõraid vastu võtnud; olete minuga külaskäike
teinud, kõrgetele isikutele esitatud . . .
PRL. RONNY. Jäin siia teie kadunu abikaasa
sugulasena; võtsin ainult ajutiselt perenaise kohustused
enese peale, kuni teie (silmad maha löödud) teise pere
naise olete leidnud . .. naise võtnud.
KINDRAL. Ma mõtlen seda nüüd teha ja palun
teie kätt.
PRL. RONNY. Aga härra kindral, teie unus
tate ära . . .
KINDRAL. Lubage, et ma ette jõuan, nagu
sõjataktika seda ikka nõuab, — teie tahate öelda:
meie aastate vahe 1
PRL. RONNY. Ma ei tahtnud sugugi öelda, et
teie vana oleksite . ..
KINDRAL (naljatades). Vaid et teie noor olete!
Väga õige! Lubage mulle sellest otsekohe kõnelda:
ma ei tahaks midagi liivale ehitada. Ei ole kunagi
midagi liivale ehitanud. Selle tõttu olen sinna jõudnud,
kus olen. Kõige vähem tahaks ma meie abielu ehi
tada kõikuvale pinnale. Kõikuval pinnal on aga abielu,
mis armastusele, kirgedele on ehitatud. Ma armastan
teid, aga, olete isegi tähele pannud, enese üle valit
sedes, mõistusega oma tundmusi juhtides. Oleks
mõttetu nõuda, et teie mind palavalt armastaksite.
Aga tahaksin uskuda, et mind austate ja mind sallida
võite. Eks ole, preili Ronny?
PRL. RONNY. Härra kindral, ma austan teid ja
olen teist alati lugu pidanud enam kui kellestki teisest...
Aga see on liiga suur au. . . Teie olete esimene
mees riigis . . .
KINDRAL (nalja toonil). Praegu ei ole ma mi
dagi . . . unustatu, kõrvale heidetu . . .
PRL. RONNY. Teie liialdate, härra kindral.
Teie teeneid võitluses pahempoolse hädaohu vastu ei
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unusta maailm, veel vähem meie isamaa ... Ja varsti
võib aeg tulla . . .
KINDRAL. Jätame selle, mis võib tulla. Aga
missugune ka minu tulevik ei oleks, — arvan küll
isegi, et mind veel tarvis tuleb, ja ütlen teile otse
koheselt, siis ei lase ma end nii kergesti kõrvale
heita — ma ütlen: missugune ka minu tulevik ei
oleks, ma tahaksin elusse, oma töösse valgust ja ilu
tuua. Ilma teieta on aga minu elu, nii huvitav kui ta
ka tegevuse poolest on, nagu pidu ilma muusikata,
nagu suvine mets ilma halja lehestikuta.
PRL. RONNY. Kardan, et teid õnnestada ei
suuda ega oska. . .
KINDRAL. Kui aga seda tahaksite! (Võtab preili
Ronny käe.)

«.

PRL. RONNY (maha vahtides). Tõesti, ma ei tea,
härra kindral. ..
KINDRAL. Preili Ronny, teie ei keeldu oma
nõusolekust ? (Tõstab käe oma huulte vastu.)
PRL. RONNY. Härra kindral, ma ei või sellest
keelduda. . . See on liiga suur au minule . . .
KINDRAL (suudleb tema kätt). Ma tänan teid,
preili Ronny. Veel kord: ma tänan teid 1 Ja nüüd
nägemiseni 1 Tulen arvatavasti paari päeva pärast.
Nägemiseni, minu armas! (Suudleb veel kord kätt.)
PRL. RONNY (südamlikku tooni võttes). Nägemiseni,
härra kindral.
KINDRAL (paremast uksest ära).
PRL. RONNY (jääb seisma, teeb esite grimassi, mis mittemeeldimist peab väljendama; siis aga läheb ta nägu rõõmsaks,
ta ajab enese uhkelt sirgu, võtab käskiva ilme ja seisandi ning
hüüab): Oo — Ronny! Kes sa oled ja kelleks sa veel
Saad 1 (Siis peaaegu meeletus rõõmus, hüpates, kätega veheldes.)
Ronny, Ronny, mis sinust saab 1 (Istub, lööb käed põlvede
vahele ja naerab, ajab enese jälle sirgeks, vaatab mõttes üles.)
Siiski: 47 ja 24, see tähendab 47 — 24 = 23. (Lõikab
jälle vastikuse lõusta.) Puh, selle kannatame välja ja ma
usun, noored ei jäta mind päriselt maha 1 (Jälle rõõmu-
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hoosse langedes.) Oo, Ronny! See on alles elu ! (Parem
poolsele uksele koputatakse. Prl. Ronny ehmub ja astub paar
sammu edasi.) Kes seal on ?
KINDRALI POEG. (Astub sisse. Ta on kahvatu, tõsine
ja erutuses. Teretab väga viisakalt.) Ma ehmatasin teid ?

PRL. RONNY (segaselt.) Oh... ei... Ma... olen
üksi... Härra kindral sõitis ära ?
KINDRALI POEG. Jah, preili Ronny.
PRL. RONNY (on toibunud, naljatades). Ja teie
tarvitate juhust, et minu poole tulla...
KINDRALI POEG (kehitab Õlgu). Ma ei ole põr
mugi nalja tujus, preili Ronny.
PRL. RONNY. Ka mina mitte. Istuge siia minu
kõrvale ja ma tahan teiega väga tõsiselt kõnelda.
KINDRALI POEG. Teiegi tahate tõsiselt kõnelda ?
(Istuvad.)

PRL. RONNY. Mõnikord on tarvidus.
KINDRALI POEG. Olen mingi suure otsuse tei
nud, mis minu saatuse määrab.
PRL. RONNY (naerdes). Oh need noored! Alati
teevad nad suuri otsusi, mis saatust määrab!
KINDRALI POEG. Teie pidite tõsiselt kõnelema?
PRL. RONNY. Kui kord minu käes, siis kõnelen
tõsiselt; praegu on kord teie käes. Jatkake.
KINDRALI POEG. Olete kergemeelne olnud,
tean seda. Aga see ei suuda mind eemale tõugata.
Olen võidelnud kaua ja palju iseeneses... Olen otsus
tanud, aga enne kui midagi teen, tahtsin pühakotta
minna, nagu teevad sõjamehed enne võitlusse minekut.
Minu pühakoda olete teie... Enne, kui midagi sün
nib, tahtsin teilt tõsiselt küsida... (Peatub.)
PRL. RONNY. Olge heaks, armas härra leitnant 1
KINDRALI POEG (maha vahtides, vaikselt). Tahaksin
teada, kuidas teie mu vastu olete!
PRL. RONNY. Armas poiss, kuidas ma teie
vastu olen, seda teate. . .
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KINDRALI POEG. Ei, ma. ei tea... Ma ei ole
sellest kunagi aru saanud. Teie olete imelik. Teie olete
kergemeelne...
PRL. RONNY. Ma olen teie vastu alati hea
olnud...
KINDRALI POEG. Olete olnud?
PRL. RONNY. Jah, olen alati hea olnud. Ja
tahan ka edaspidi olla. Aga nüüd lubage, et mina
räägin. Mul on teile midagi väga tähtsat öelda ja see
aitab mõndagi seletada.
KINDRALI POEG. Teil on mulle öelda?
PRL. RONNY. Jah. Kuulake mind. Lugu on
nimelt nõnda, et ma lähemas tulevikus teie emaks saan.
KINDRALI POEG (vahib aineti prl. Ronny otsa.
Viimaks karjudes.) Emaks Saate 1
PRL. RONNY. Teie emaks!
KINDRALI POEG (ei saa ikka veel aru). Minu
emaks? Mis see tähendab ?
PRL. RONNY. Ma saan teie isa, härra kindrali
naiseks ja sellega ühes teie emaks.
KINDRALI POEG. Preili Ronny, teie, minu
isale... naiseks!? Teie olete hull!
PRL. RONNY. Rahustage end ja saage minu
mõistlikuks pojaks!
KINDRALI POEG. Preili Ronny, teie... ei tee
seda mitte!
PRL. RONNY. Miks mitte?
KINDRALI POEG. Ma ei või seda sallida, et
teie tema naiseks saate !.. Minu isa naiseks !..
PRL. RONNY. Aga miks mitte?
KINDRALI POEG. Teie. A nii noor ja tema...
PRL. RONNY. Ah see põhjus! Ega ometi
poisikesele ei minda.
KINDRALI POEG. Teie tahate sellega öelda, et
minusugusele poisikesele ei minda! ? Olen ma kunagi
teid enesele naiseks palunud?.. Ei ole mõttessegi
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tulnud! Preili Ronny, ma olen vähe igatsenud, väga
vähe — ainult puhast, süütut, püha armastust! Keegi
peab meil olema, pääle taevase Jumala, kelle poole
siin maa peal üles vaatame, kellele meie südame ohvri
tuli põleb, mis ära põletab kõik tühise, väiklase, kõik,
mis inetu, mis must, mis kaduv ja tühine! Meil peab
olema maapealne jumalus, keda teenime iga elamusega,
iga mõttega, iga sõnaga, iga teoga ! Meil peab olema,
kes meie mõtete, sõnade ja tegude salajaseks nägijaks,
kuuljaks ja hindajaks oleks! Ja kui meil see jumalus
on, siis oleme suured, puhtad, ilusad ! Kui see jumalus
aga langeb, siis ei ole meil enam midagi siin ilmas,
kellest kinni haarata! Kui see jumalus aga meie silme
ees jõledaks muutub, siis... ei ole kustki kinni haa
rata, ei ole kellelegi toetuda... Ilma selle maapealse
jumalata meie, noored, ilusat ja suurt elu elada ei saa...
PRL. RONNY. Teie olete unistaja! Teie olete
suur unistaja! Aga tarvis on ka reaaleluga rehkendada.
KINDRALI POEG. Jah, rehkendada tahate ka
teie, nagu kõik teie ümber, ja juba nii noorelt! Oo!...
Mis teid ajab kindralile naiseks ? Kas olete näljas siin
majas olnud ? Või ajab teid kirg tema juurde.. .
(Naerab.) Ei usu, pigemini mõne teise, noorema käte
vahele ...
PRL. RONNY. Härra leitnant, teie ei tohi nõnda
rääkida !
KINDRALI POEG. Kas hakkate juba võõrasema
õigusi tarvitama ? Vara veel. Või kardate minus juba
konkurenti oma tulevastele kutsikatele ? ... Ei maksa
karta, saate kõik enesele! Mina siit, oma isa varan
dusest midagi ei taha, mitte midagi... Kõik jätan teie
Icutsikcitde !
PRL. RONNY. Härra leitnant, teie kõnelete
haavavaid sõnu, mitte üksi minu, vaid ka oma isa,
härra kindrali kohta.
KINDRALI POEG. Ah, mis olen nüüd veel
mina oma isale! Teie olete nüüd temale kõik, naine ja
laps !... Ma lähen ... Aga ma tahan teilt küsida:
mis tähendasid need suudlused, need kaelustused ...

68

PRL. RONNY. Jätke! Teie ise olite alati nii
tüütav oma juttudega.
KINDRALI POEG. Aga teie olite see, kes mind
esimesena suudles, ja kuidas veel...
PRL. RONNY. Jätke see... Teie nutulaul armas
tusest võib tõesti kaastundlikuks teha ...
KINDRALI POEG. Teie pildusite suudlusi igale
poole, igale ühele, kes aga käe välja sirutas ja häbe
matu oli... Teie ei armastanud aga kedagi tõsiselt,
kõige vähem armastate minu isa...
PRL. RONNY. Ma ei ole kohustatud teile mil
lestki aru andma . . . Elan kuidas tahan ja teid ei keela
keegi ka edaspidi unistamast ja ilutsemast...
KINDRALI POEG (naerdes). Oo, sellest on
mulle vähe 1
PRL. RONNY. Siis võite ka kloostri või kõrbe
minna 1
KINDRALI POEG. Teie sooviks väga, et ma
sinna läheks, et teie jõledustel siia tunnistajat ei jääks.
(Naerdes.) Aga ma tean, kuhu lähen ja kunas lähen.
Mind ei seo nüüd siin enam keegi. Mind ei kohusta
selle maja vastu enam miski. Olen vaba... Teie aga
müüge ennast minu isale, nagu siin kõik endid müüvad.
Müüge ennast ja ostke selle eest lõbusat, kergemeelist,
toredat, hiilgavat ja tühist elu! Ilus rehkendus! Vaa
dake aga, et kuhugi mõni väike viga sisse ei satu 1...
Hea küll, ma lähen, mul ei ole nüüd vähematki kahklust! Ja mul ei ole midagi siin püha! Selles mäda
nevas ja kodunevas seltskonnas 1 (Naerdes.) Nägemiseni,
preili Ronny, minu armas võõrasema 1 (Läheb välja, ust
enese järele kõvasti kinni tõmmates.)

PRL. RONNY. (Tõuseb üles, kõnnib ärritatult mööda
tuba, vaatleb end peeglis, kõnnib jälle, langeb mõttisse, korts tekib
otsaesisele; astub järsku, otsustavalt rõdu ukse juurde, vaatab
välja, astub mõne sammu allapoole, viipab kellegi poole kutsudes
käega).
Tulge siia! (Tuleb ise tagasi rõdule, kõnnib närv
likult, vaatab akendest välja, teeb ukse paremale poole lahti,
vaatab ‘ piiludes sinna.)
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SPARTAKUS (tuleb pikkamisi rõdu treppi mööda üles
ja astub sisse, nikutab pead teretuseks).
PRL. RONNY (kõneleb nagu luuramist kartes, vahete
vahel aknast välja vaadates, aga nõnda, et Spartakus seda tähele
ei paneks).
Istuge! Teie jalg nõuab vist seda. Ja
kuidas on üldse teie jalaga?
SPARTAKUS. Tänan, ta on peaaegu täiesti terve.
PRL. RONNY. Rõõmustab mind tõsiselt, et teile
kuidagi kasulik sain olla.
SPARTAKUS (muigab). Olen teile selle eest tõsi
selt tänulik.
PRL. RONNY. Ja üldse olete ka puhanud ?
SPARTAKUS. Jah, olen natuke jõudu kogunud ...
PRL. RONNY (naeratades). Nii et võite jälle „tööd“
jatkata ?
SPARTAKUS (muiates). Jah, kui lubate...
PRL. RONNY. Mis te mõtlete ? Siin oma „tööd“
jatkata ?
SPARTAKUS. Ma olen selleks kutsutud...
PRL. RONNY. Ei, ei 1 See oleks meeletus ... Siin
mitte vähematki...
SPARTAKUS. Aga mujal?
PRL. RONNY. Mujal ?... Ma ei saa teid takis
tada ... Aga kui mu sõnadel mõju oleks, ütleksin teile :
jätke see hädaohtlik jant.
SPARTAKUS. Ja alake mingisugust hädaohutut
janti? Armuline preili: seda mängivad tuhanded, sajad
tuhanded ja miljonid, oma tõekspidamisi siia ja sinna
poole müües, selle molli juure tungides, kus parem lake.
PRL. RONNY. Teie olete parandamatu... Aga
ma ei tahaks mitte näha ega kuulda, et teid nii või
teist viisi surmatakse.
SPARTAKUS (kehitab õlgu, muiates). Saan teie
õrna südame piinast aru ja kahjatsen surma minnes,
et teile piinliku silmapilgu valmistanud, kuna teile nii
palju tänu võlgnen.
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PRL. RONNY. Võtke aru pähe, põgenege välja
maale 1 On see teil raske!
SPARTAKUS. Oh ei, praegu mitte: selleks
on, nagu ajalehist loeme, liiga vähe hädaohtu. Seda
teed tarvitavad nii sagedasti kelmid, riigivargad ja paljud
„tegelased“, kes oma kohustustest vabaneda tahavad.
PRL. RONNY. Ma ei saa aru teie kangekaelsu
sest. Laske vähemad vennad töötavad, teie võite neid
piiritagantki juhtida, kui teie tõesti rahulikult elada ei
suuda.
SPARTAKUS. See on kodanliste juhtide viis:
vähemaid vendi tulle saata, ise nõnda kaugel olla, et
vähematki hädaohtu karta ei ole.
PRL. RONNY. On siis elu selleks antud, et te-‘
maga mängida?
SPARTAKUS. Mitte selles ei ole küsimuse täht
sus, et elu mängule pannakse: seda teeb ka mõni võiduratsutaja, maratonijooksja, noakangelane, meeletumalt
lõbutseja elumees ja teised.
PRL. RONNY. Aga milles siis?
SPARTAKUS. Tähtsus on selles, et elu oma
tõekspidamiste eest mängule panna.
PRL. RONNY. See võib olla... Aga jätame
vaieluse. Mul oli teile midagi muud öelda.
SPARTAKUS (varjatud huviga). Nimelt?
PRL. RONNY. Teie peate siit lahkuma, ja viibimata.
SPARTAKUS. Viibimata? Aga miks siis, kui
oma heategijalt seda küsida tohin ?
PRL. RONNY. Asjaolud on muutunud, teile
enesele võib siin hädaohtlikuks minna ja... üldse on
see nõnda edasi võimatu.
SPARTAKUS (tõsiselt enese ette vahtides). Pean teie
käsku täitma, kuigi see mul silmapilkselt kerge ei ole...
PRL. RONNY. Teisiti ei või see olla. Üldse
oli see kõik isegi äärmiselt hull temp. Aga humaan
sest, ütleme ristiusu seisukohast vaadates ei ole see
ometi hukkamõistetav. Eks ole ?
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SPARTAKUS (kibedalt muiates). Ah, humaansed
ja ristiusu seisukohad on mitmesugused. Küsige kõi
gilt oma ringkonna inimesilt, küsige kõigilt moraalijutlustajailt ja Kristusega spekuleerijailt, kas nende
humaansus oleks seda lubanud ? Ei iialgi. Ja neil on
täiesti õigus. Ainult Kristus ja Tema moraal jätku
nad mängust välja, nagu mina selle mängust välja jätan.
PRL. RONNY (mõeldes). Et noorhärra sellest teab,
see on otse kole!
SPARTAKUS. Kuidas nõnda?
PRL. RONNY. Ta oleks võinud selle igapäev
avalikuks teha ja meid mõlemaid hävitada.
SPARTAKUS. Meid mõlemaid?
(Naerdes.)
Jah, see oleks tõesti kole olnud. Meid mõlemaid!
Sellepärast peangi minema?
PRL. RONNY. Ei, seal on muud tingimused
ka muutumas, mispärast teie ei tohi enam jääda. See
ei kõlba enam . . .
SPARTAKUS (mõtleb, aga ei suuda aru saada, mis
muutunud).
Kui see paratamatu on, siis lähen. Aga
ma ei või liiga järsku kaduda, see ärataks tähelepanu
ja kahtlust, mis teilegi nimelt soovitav ei oleks. . .
Läheksin päeva kahe kolme pärast.
PRL. RONNY. Tehke seda kõik väga ettevaat
likult; öelge aidnikule, et mõni sugulane surnud; aga
minge võimalikult pea.
SPARTAKUS (vaikselt, rahulikult ja kindlasti). Ma
lähen. (Tahab juba üles tõusta.)
PRL. RONNY. Istuge veel silmapilk. (Tõuseb
üles, vaatab uksest tuppa, vaatab siis läbi akna, rahustunult.) On
teil veel meeles meie jalutuskäigud suveõhtud linna
taha metsa, seitsme aasta eest?
SPARTAKUS. Ei ole nende peale viimaseil aas
tail kunagi mõelnud.
PRL. RONNY. Aga kui nüüd mõtleksite, mis
tundmusi need teis ärataksid ? Kas ei ole teil millestki
kahju, kas ei tunne te südames väikestki kahjatsust, et
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see kõik hoopis teisiti läinud, et teie „niisugusele“
teele sattunud.
SPARTAKUS. Sattunud? Ma ei ole sattunud
sellele teele; olen selle valinud, olen seda eelistanud
kõigist teistest... Ja kui ma tolle aja peale mõt
leksin, ei teeks see mind põrmugi sentimentaalseks.
PRL. RONNY. See meeldib mulle. Teie olete
mees. Kui teie võiksite mulle öelda, et teie ettevõte
kindel on, kas teaksite, mis ma teeksin?
SPARTAKUS. Teie hoiaksite ka meie poole.
Seda teeksid suurem jagu kodanlasist, kui neile aga
kinnitada võiksin, et võidan.
PRL. RONNY. Mitte ainult, et ma hoiaksin
omas südames teie poole, vaid ma põgeneksin siit
teiega.
SPARTAKUS (naerab). Need mõnusused ja lõbud
hakkavad siin tüütama?
PRL. RONNY. Aga te hüvitate, kui asi õnnestub,
need nagu nii mõne aja pärast 1
SPARTAKUS. Ja sellepärast tuleksite minuga
ühes, et minu juures, kui ma võidule pääsen, samasugu
seid mõnususi maitsta, samasugust „suurt osa“ mängida
kui siin?
PRL. RONNY. Ei, seda mitte. Ka minulgi
tuleb vahel tahtmine võidelda, kannatada, kangelas
tegusid korda saata, ja kõiksugu raskusi kanda. . .
SPARTAKUS. Ma usun, see tuleb kõigil kodan
laste preilidel, kellel palju aega, keda mõnusus tüü
danud ja kes ajaviite-romaanidest sarnastest asjadest
pehmel sohval lamades loevad.
PRL. RONNY. See on ükskõik, mis ma teile
ka kõnelen, teie ei usu mind. Aga kuulake veel teist
kavatsust, mis mul oleks, kui teie võidu peale praegu
kindel oleksite: ma laseksin teid kinni võtta — ja
mis siis sünniks, on teada. Sest teie võit oleks minu
ja kõigi meie hävitus. Ja ma peaksin ennast ometi
kaitsema, eks ole ?
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SPARTAKUS. Olete ettevaatamatu, et mind
minna lasete.
PRL. RONNY. Arvan ise nõndasama.
SPARTAKUS. Ja ometi käite peale, et läheksin ?
PRL. RONNY. Ma tahan siiski, et eluga pääseksite.
SPARTAKUS. Teie käest?
PRL. RONNY (naerdes). Ka minu käest, võib olla!
SPARTAKUS (pilgates). Kui meelde tuletada, et
nii palju suuri mehi naiste käes hukkunud, et paljud
mehed endile suka paela kaela lasknud panna, siis
on teil põhjust mind hoiatada. . .
PRL. RONNY. Spartakus, mis te arvate, miks
ma teid kevadel siia puhkama võtsin?
SPARTAKUS. Naiseliku nõrkuse pärast.
PRL. RONNY. Teil on peaaegu õigus. Tundsin
teie vastu nii suurt huvi, et teid vaenlasena ei saanud
vaadata, ainult huvitava mehena, julge mehena. Ja see
on meile, naistele, kõik! Olin paar aastat põnevusega
jälginud teie väsimatut kihutustööd, teie hädaohtlikke
julgustükke; olin ööseti kujutlenud enesele pilte peiduurgastest ja redudest, kus te tabamist oodates uneta
olete ja uusi kavatsusi sepitsete. Mitmel korral lugesin
lehtedest, et teie peidukoht juba teada olevat, ja mu süda
värises... Kuulsin vaielusi teie üle ja hoidsin omas
hinges teie poole. Kuulsin, kuidas teid katsuti tühjaks
paljaks komejandiks alandada, ja põlesin kirest neile
seljatagustele kangelastele ja kõigile, kes siin kindla
seljataguse peale toetades, mõnusates oludes teid
püüdsid alandada, tõtt näkku öelda... Ja nüüd, suve
jooksul... Aga olgu ... Ma saadan teid ära, ma
palun teid minna. Sest ma ei ole siiski Salome...
SPARTAKUS. Jahedama maavöö veri.
PRL. RONNY (on Spartakuse ette seisma jäänud, ula
tab käe, siis astub talle kaks kolm sammu otsustavalt järele).
Ma lähen teiega! (Peatub järsku ja pöördub tagasi.) Ei 1

Minu osa ei ole kangelane olla.
SPARTAKUS (läheb pikkamisi
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rõdu trepist alla).

KUUES PILT.
Paar nädalat hiljem. Ülemjuhataja kabinett staabis. Lihtne
sisseseade; seintel kaardid : ühel suuremal kaardil võitlusliin tihe
dalt lipukestega märgitud.

KINDRAL. (Istub laua taga, loeb tähelepanelikult üht
telegrammi. Tõuseb siis üles, läheneb suurele kaardile, seab lipu
kesi uuele kohale. Telefon heliseb.)
Siin ülemjuhataja. . .

Tere õhtust, härra peaminister!... Uusi teateid?...
Praegu sain telegrammi väerinnalt... Suuri muutusi
ei ole. Kohati vaenlane edasi tunginud ... Pole midagi
parata ... Katsume positsioone kinni pidada... Pea
linn hädaohus?... Oo, sellega on veel aega!... Asi
läheb tõsiseks?... Mina võtsin seda mässu algusest
peale väga tõsiselt... Võiks ju homme nõu pidada...
Nägemiseni, härra peaminister. (Paneb kuuldetoru käest
ja kõnnib muheledes mööda kabinetti.)
KINDRALI POEG. (Tuleb sisse. Ta on jälle ohvitseri
mundris, mingi aumärk rinnas. Teretab viisakalt. On tunda, et
ta isaga kõneldes sunnib enese otsekoheseks, julgeks ja lahkeks,)

Lähete varsti koju?
KINDRAL, Tahtsid minu autot tarvitada? Ole
hea, helista ise või ütle adjutandile — saadetakse kohe.
KINDRALI POEG. Sellega on veel aega. On
häid teateid väerinnalt?
KINDRAL (naeratades). See on selle järele, kuidas
neid võtta!
KINDRALI POEG. Kuidas seda mõista?
KINDRAL. Meile võivad need halvad teated
head kõnelda!... Olen sulle seletanud: vaenlase lähe
nemine on ühtlasi lähenemine meie eesmärgile. Laskem
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ta tõukab meid! Las ta hirmutab valitsust ja parla
menti, seda rutemini langevad ohjad nende käest.
KINDRALI POEG. Aga kui meie ei suudagi
vastu panna?
KINDRAL. Meie? Ma tean meie jõudude suu
rust ja tugevust. Meil on pealinnas reservid, mis ühe
päevaga võime frondile visata, et võitlust otsustada.
KINDRALI POEG. Aga kui niisugune äpardus
juhtub, nagu viimane kord vooriga, mis peaaegu ter
velt vaenlase kätte langes?
KINDRAL. See oli muidugi suur löök meile, aga
ma veeretasin sellegi valitsuse süüks — üldine distsip
liini ja valju korra puudus, mille tõttu äraandmine
õitseb. Ainult äraandmisega võib seda lööki seletada.
KINDRALI POEG (vaatab kaardil võitlusliini). Kas
me saaks praegusel liinil vastu panna?
KINDRAL. Suurepäraselt. Siin paremal tiival
seisab meil I ja VI korpus. Reservis on XXV korpus.
Keskel on IV ja XIX korpus — reservis kaks korpust.
Pahemal tiival VII ja XIV korpus ja kolm eskadroni
ratsaväge. Reserv on siin nõrk. Missuguse plaani
järele taganeme, seda võin sulle kodus seletada; on
sulle väga õpetlik. Aga huvitavamad momendid on alles
ees. Laseme vaenlase 10 kilomeetri kaugusele pea
linnast. Kui siis võim täielikult minu kätte antakse,
näitan alles, kuidas vaenlast ühe korraga pihuks ja
põrmuks lüüa. Mul on plaan selleks juba valmis. Aga
ma kordan: k u i võim täielikult minu kätte antakse. . .
KINDRALI POEG. See on tõesti huvitav, nimelt
see pealinna kaitse-operatsioon!
KINDRAL. Meie analüseerime kodus üksikasja
likult esiteks praegust taganemise- ja teiseks pealinna
kaitse-operatsiooni.
KINDRALI POEG. Need oleksid mulle tõesti
õpetlikud. Aga need kaks lööki, mis meie väed läinud
nädalal kannatasid?
KINDRAL. Otsekoheselt öelda: rasked löögid,
kuigi kohaliku tähtsusega. Meie kaotused olid iga
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tahes tõsised. Aga neid ei või minu arvesse panna, —
nagu pahempoolne ajakirjandus teha püüab. Näidatagu
ometi, kus ma vea teinud või ettevaatamatu olnud ?
Aga mis võin mina äraandmise vastu teha, kui dist
sipliin üldiselt nõrk? Kui seljataga konspireerida või
dakse ja väerinnalgi poliitikat aetakse ? Kui ajalehed
võivad kirjutada mis tahavad ja demokraatlikud poliiti
kamehed igasugu „vabadusi" kaitsevad?
KINDRALI POEG. Teie seletate neid lööke
äraandmisega ?
KINDRAL. Ainult! Vaenlasel näisid täpsed
teated meie vägede ümberpaigutamise kohta olevat.
KINDRALI POEG. Aga kui mõned sarnased
löögid veel korduvad?
KINDRAL. Korduvad ? Seda ei taha ma uskuda.
Väeosade liikumine ja ümberpaigutamine sünnib nüüd
kõige suuremas saladuses. Mul on siin paar staabi
kõrgemat ohvitseri kahtluse all. Peaks veel midagi
sarnast väerinnal juhtuma, siis ei oleks kahtlust, kes
äraandjad on.
KINDRALI POEG. Kas te arvate, et’ nad raha
eest vaenlase kasuks töötavad?
KINDRAL. Raha eest? Seda mittte. Aga kar
jääri pärast. Nad on ainult tööriistad, kes minu tege
vust ja osavust peavad diskrediteerima, et mõni teine
minu asemele saaks. Oo... meie ei oska küllalt
häbematud olla oma ligemiste kahtlustamises!
KINDRALI POEG. Ma arvan siiski, kahtlusta
misega peaksime ettevaatlikud olema. Sest karistus
äraandmise eest on suur.
KINDRAL. Suur ? Mingi karistus ei ole selle
eest suur 1 Kümme korda peaks neid puua võima!
Seda ei oleks ka neile alatutele palju!
KINDRALI POEG. Aga meil on ka vaenlase
väes oma salakuulajad? On nad kõik ainult alatud
rahateenijad või karjeristid ?
KINDRAL. Oo, ma saatsin sinna kõige tublimad
ohvitserid 1 Hädaohtlikumat ülesannet ei saa neilt
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nõuda! See on kõige suurem ohver, mis nad tuua
võivad!
KINDRALI POEG. Seda minagi arvan. Nii et
äraandjal ei või igakord halvaks pidada! Ma lähen
nüüd. (Annab sõjamehelikult au.)
KINDRAL. Nägemiseni, armas poiss! Lähed sa
koju, siis ütle, et ma veel nõnda ruttu ei saa tulla.
KINDRALI POEG. Ma ei lähe vist otse koju.
Astun enne kasiinosse ja mõne sõbra poole. (Jäetakse
veel kord sõjamehelikult jumalaga. Kindrali poeg tuleb välja.)
ADJUTANT (ilmub uksele).
Politseiülem, härra

ülemjuhataja.
KINDRAL. Palun.
ADJUTANT (läheb välja).
POLITSEIÜLEM (tuleb sisse). On au, härra ülem
juhataja !
KINDRAL. Olge hea!
POLITSEIÜLEM (piilub kaardi poole, kus võitlusliin
märgitud).

KINDRAL (naerdes). Ärge kartke, vaenlane on
veel poolsada kilomeetrit eemal!
POLITSEIÜLEM. Senikaua kui riigi ja pealinna
kaitse teie käes, magan rahulikult selle vaenlase
pärast, kes sealt tuleb ...
KINDRAL. Tuleb mõni vaenlane mujalt?
POLITSEIÜLEM. Sisemine vaenlane teeb mulle
muret...
KINDRAL. Tõsiselt?
POLITSEIÜLEM. Just nagu irvitatakse minu üle ...
KINDRAL. Kes irvitab ?
POLITSEIÜLEM. Kui ma teaksin kes. Igal pool
spioonid, salakuulajad, äraandjad ...
KINDRAL. Ega ometi mitte meie vandeseltsis ?
POLITSEIÜLEM. Ei, tänu Jumalale, sellest ei
näi keegi teadvat...
KINDRAL. Teised asjad on tühised...
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POLITSEIÜLEM. Kuidas tühised, härra ülem
juhataja ?
KINDRAL. Mitte ainult tühised, vaid ükskõiksed
meile, või koguni kasulikud!
POLITSEIÜLEM. Ma ei mõista teid, härra ülem
juhataja! Meie istume siin kui püssirohu vaadil, mille
süütenöör juba põleb.
KINDRAL. Härra politseiülem, see võib meile
ainult kasuks tulla. See võib parlamendile ja valit
susele ometi viimaks mõistuse pähe panna... Eraisikud
on alati arad... Rääkige neile kõvemini sellest süüte
nöörist ! Rääkige kõvasti ja iga päev ikka kohuta
vamaid lugusid. Seda teevad kõik žandarmipolitsei
ülemad.
POLITSEIÜ1EM. Ja... Aga see ähvardab minu
autoriteeti...
KINDRAL. Mis ähvardab teie autoriteeti?
POLITSEIÜLEM. Juba see asjaolu, et ma Spartakust pole tabanud, kuna selgub, et ta kevadest
saadik siin viibinud ja nüüd vaenlase väge juhib.
KINDRAL. See võib ennem mind diskreditee
rida: see väike ohvitserikene peab edukat võitlust
minuga 1
POLITSEIÜLEM. See on koguni iseasi... Aga
mõelge minu seisukorda lähemalt: Meie agent, kes
Spartakuse ja kogu keskkomitee lõksu pidi meelitama,
tapetakse maha...
KINDRAL. On teil lähemalt sellest tapmisest
teada?
POLITSEIÜLEM. Põranda-alusest lehest loeme
täna, et ta metsa punaste keskkomitee koosolekule
ilmunud, millest ka Spartakus osa võtnud.
KINDRAL. Teie agent punaste keskkomitee koos
olekul? See on ju suurepärane!
POLITSEIÜLEM. See on üsna lihtne: ta oli
punaste keskkomitee liige ja ühtlasi meie agent.
KINDRAL. Tähendab, provokaator ?
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POLITSEIÜLEM (naeratades). Niisuguse nimetu
sega austame oma kõige kasulikumaid kaastöölisi . . .
nii öelda: isamaa päästjaid !
KINDRAL. Oo, nad võtavad oma töö eest isa
maalt hea tasu !
POLITSEIÜLEM. Seal, öisel keskkomitee koos
olekul, hüüdnud keegi: „Meie seas on provokaator!
Ta ei pea eluga pääsma!" Meie agent olnud ettevaata
matu ja karanud üles. Selle eest maksnud ta eluga.
KINDRAL. Tõepoolest, väike viperus. . .
POLITSEIÜLEM. Väike viperus, aga kordumisel
võib see minu karjääri maksta 1..
KINDRAL. Olge karjääri pärast muretu 1
POLITSEIÜLEM. Eile öösel on teine meie agent
tapetud, kelle käes jälle kõik niidid olid. ..
KINDRAL. Teie olete äparduste ajajärgus. Aga
kahtlemata järgneb sellele õnnelikum aeg... Kannatage
veel vähe ja teil on viisakam koht... Aga nüüd ütelge,
on teil midagi valitsuse ja parlamendi ringkonnist
teada ?..
POLITSEIÜLEM. Eile õhtul on peaministri juures
eraviisil nõu peetud... Mitmed tähtsamad parlamendi
liikmed, parteide juhid, ajalehtede toimetajad olnud koos.
KINDRAL. Ja minu eest hoiti see salajas! Ma
pean seda igatahes meeles! Selle koosoleku tule
mused ?
POLITSEIÜLEM. Üldine peatuolek.
KINDRAL. Iseenesest mõista: just pea puudub neil.
POLITSEIÜLEM. Valitsuse seisukoht ei olevat
enam kindel — parteide juhid aga olevat oma keskel
vaenus... Igaüks tahab praegust peaministrit kukutada,
igaüks tahab aga nimelt i s e asemele saada...
KINDRAL. See on hea! Peatuolek... Oo, las
võitlusliin läheneb veel mõnekümne kilomeetri võrra!
Las suurtükimürin paneb aknaklaasid ja kodanikkude
südamed värisema!
POLITSEIÜLEM. Teie arvate, etvõitlusliin läheneb?
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KINDRAL (naeratades). Ma ei arva seda ainult.
Ülemjuhataja peab ometi sündmuste käiku ette nägema,
eks ole? Teie ei arva vist ka mitte, et vaenlane ise
taganema hakkab ?
POLITSEIÜLEM. Muidugi mitte. Ja kui lähedale
arvate nad pealinnale ligineda võivat?
KINDRAL. Nii lähedale, et need argpüksid seal
valitsusohjad käest ära annavad, et neid tarvis pole sel
leks sundida.
POLITSEIÜLEM. Ja meie vandeselts?
KINDRAL. On täiesti ülearune — ma täidan
üksi tema ülesande. Sündmuste käik on minu ainuke
truu vandeseltslane.
POLITSEIÜLEM (naeratades). Ja teil ei tarvitse
kellelegi tänulik olla?
KINDRAL. Oo, armas härra politseiülem, ma ei
unusta oma sõpru. Nädala pärast peaks teil kõrgendus
käes olema!
POLITSEIÜLEM. Tänan, härra ülemjuhataja. . .
KINDRAL. Senikaua pidage aga silmad ja kõrvad
kõige kohta lahti! Ja ärge unustage mulle midagi
teatamast!
POLITSEIÜLEM. Teie teenistuses, härra ülem
juhataja. (Tõuseb üles, heidab veel pilgu kaardi poole.) On s
see mässajate vägi tõesti nii tugev?
KINDRAL. Olen teile ütelnud: see ei ole ainult
mässajate vägi. Osa vaenlase väest moodustavad piiri
tagused polgud.
POLITSEIÜLEM. Sellega on nende tugevus
Seletatav! (Korraga otsustavalt ülemjuhataja poole pöördes.)
Härra ülemjuhataja, teie lubate, et ma teile ühest isik
liku t asjast kõnelen, mis küll kuidagi siia ei puutu.
KINDRAL. Olge nii lahke !.. Ja istuge !
POLITSEIÜLEM (istudes). Sellest on mul siin küll
piinlik kõnelda. . .
KINDRAL. Teil on ehk rahaasjad natuke halvad?
Heameelega. . .
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POLITSEIÜLEM (naeratab). Oh ei, härra ülem
juhataja. . . Mitte rahaasjad. . .
KINDRAL (lahkesti). Aga mis siis?
POLITSEIÜLEM.
Südameasjad, härra ülem
juhataja !
KINDRAL (naerdes). Ja mina peaksin aitama?
Armas sõber, mina ei ole ometi naiste südamete
käsutaja 1
POLITSEIÜLEM (tõsiselt). Mina palun teilt teie
kasutütre, preili Ronny kätt.
KINDRAL (on korraga kainenenud, siiski lahkelt). Olete
teie tema enesega kõnelnud?
POLITSEIÜLEM. Jah, olen-...
KINDRAL. Ja ta oli nõus?
POLITSEIÜLEM. Ta soovitas teiega kõnelda. . .
KINDRAL. Siis kõneleme. Aga mul on teile
selles asjas lühidalt teatada, et preili Ronny oma käe
ja südame juba kellelegi teisele lubanud.
POLITSEIÜLEM. Kellelegi teisele? (Põlglikult.) Ja
kes see siis on 1
KINDRAL. See on... See olen — mina ise 1
POLITSEIÜLEM (üllatatult). Aaa!.. Teie ise. . .
härra ülemjuhataja. . . Teie vabandate!.. Teie vaban
date tõesti mind, härra ülemjuhataja. (Ta on üles tõusnud.)
KINDRAL (katsub naeratada). Paraku, on see nii! . .
POLITSEIÜLEM. Veel kord: vabandage, härra
ülemjuhataja . . . (Jätab jumalaga ja lahkub.)
ADJUTANT. Operatiivstaabi ülem, härra ülem
juhataja !
KINDRAL. Palun.
ADJUTANT (läheb välja).
OPERATIIVSTAABI ÜLEM. (Tuleb sisse. Teretab
sõjamehelikult. Ülemjuhatajast
kurbliku ilmega.)

KINDRAL.

vanem ohvitser, tõsise, peaaegu

Uus telegramm ?
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OPERATIIVSTAABI ÜLEM. Siin, härra ülem
juhataja.
KINDRAL (näitab talle istet). Jälle edasi tulnud ?
OPERATIIVSTAABI ÜLEM. Ei, mitte küll edasi
tulnud, aga valmistavad suuremat pealetungimist, et
meie häid positsioone vallutada.
KINDRAL. Selles ei ole kahtlust. Seda võis
selle telegrammitagi eeldada.
OPERATIIVSTAABI ÜLEM.
Meie ei tohiks
aga neid seisukohti seal mingil tingimusel kaotada.
KINDRAL. Mis peaksime siis tegema? Otsusta
vat võitlust riskeerima?
OPERATIIVSTAABI ÜLEM. Minu arvates küll.
Meie praeguste seisukohtade kaotamine mõjuks demo
raliseerivalt sõjaväe, iseäranis aga pealinna meeleolu peale.
KINDRAL. Seep see ongi, et meie sõjavägi ja
pealinn o n juba demoraliseeritud. Enne tuleb teda
distsiplineerida, siis võiksime alles otsustavat võitlust
riskeerida.
OPERATIIVSTAABI ÜLEM. Siis võib aga hilja olla.
KINDRAL (ei pannud seda tähele). Vastuluure
näib meil üldiselt nõrk olevat.
OPERATIIVSTAABI ÜLEM. Minu arust ei ole
meie oma nõrk, aga vaenlase oma on väga hästi
korraldatud.
KINDRAL. See on tõesti kuulmatu asi, et meil
äraandjad staabis või staabi lähedal asetsevad.
OPERATIIVSTAABI ÜLEM. Kõik abinõud sala
kuulajate ja äraandjate vastu on tarvitusele võetud.
KINDRAL. Loodame, et need edaspidi paremaid
tagajärgi annavad kui seni.
OPERATIIVSTAABI ÜLEM (jätab jumalaga ja läheb).
PRL RONNY (toredas sügisiilikonnas, tormab sisse, lan
geb toolile). Uh, ma jooksin. . . trepist üles... Hing jäi
kinni! Olete lugenud.. . tänaõhtuseid lehti!.. Mis
suguseid häbematusi seal öeldakse I.. Kuidas teie
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võite lubada!.. Teid diskrediteeritakse ... Teid kaht
lustatakse ... Teie ei tohi seda lubada 1..
Pange
nad kinni!
KINDRAL. Missugustes lehtedes ?
PRL. RONNY. Pahempoolistes muidugi, ja pea
aegu kõigis!.. See on hirmus!.. Tuttavad jooksid
minu juurde seda näitama!..
KINDRAL (naeratades). Ka see võib meile kasuks
tulla... Mul on jälle uus ettekääne valitsusele öelda,
et sel kombel võimatu on võidelda.
PRL. RONNY. Mis kõige hirmsam — nad kirju
tavad : äraandmine õitseb, vist ka kõrgemates sõjaväe
asutustes! — nagu oleks see teie süü!
KINDRAL. Ja... õigust öelda... teeb see ära
andmine minule eneselegi muret... Just nagu istuks
nad siinsamas meie hulgas...
PRL. RONNY. Tuleb vaenlane ikka veel lähemale?
KINDRAL. Ikka.
PRL. RONNY. See on hirmus! Ma ei saa siis
täna öösel enam magada!
KINDRAL. Armas preili Ronny, olen teile sele
tanud — minu plaanid nõuavadki seda!
PRL. RONNY. Härra kindral, see on liiga kar
detav mäng! Mul on halvad aimused.
KINDRAL (naerdes). Kogu pealinnal on praegu
sarnased halvad aimused! Mina arstin teid sellest
ja ka kõik teised. Ainult natuke kannatust veel!
Kas teate, preili Ronny, kes teie kätt minult praegu
käis palumas?
PRL. RONNY (ehmub). Minu kätt?.. Ei või
arvata... Ega ometi?..
KINDRAL. Härra politseiülem!
PRL. RONNY (kergendatult). Härra politseiülem !
(Hakkab naerma) Ta kõneles mulle ükskord sellest, et
teiega tahab kõnelda. Ma ütlesin, et ma ei keela
teda teiega kõnelemast. Aga ta lubas seda alles siis
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teha, kui ministriks saab... Ega ta ometi kõrgendust
pole saanud?
KINDRAL (naljatades). Oh ei! Sinna on veel
aega! Enne saame veel oma kõrvaga suurtükimürinat
kuulda!
PRL. RONNY. See on hirmus!
KINDRAL.. Kas mu poeg tuli koju?
PRL. RONNY. Ei.
KINDRAL. Teda huvitab nüüd ainult sõda.
PRL. RONNY. Ammu see oli, kui ta vaimulikuks
või pühameheks tahtis saada!
KINDRAL. Temas on pööre sündinud. Ta on
oma kadunud ema jälilt minu jälile pöörnud. Nagu
koorem on mu õlgadelt langenud — ta on jälle õigel teel.
PRL. RONNY. Kas te usute, et ta sellele teele
kindlasti jääb ?
KINDRAL. Miks ma ei peaks uskuma! Ma
näen, et temas minu veri ülekaalus on, et teda reaalilm
enam veetlevad kui unistused.
PRL. RONNY. Ma ei saa temast aru ja isegi
kardan teda. Veel täna ütles ta: Kui siin midagi
sünnib, kui siin mingi katastroof sünnib, siis teadke,
et teie kõige selle põhjuseks olete.
KINDRAL (kehitab õlgu). Ma ei saa tõesti aru,
mis ta sellega öelda tahtis. Aga muidu on ta nüüd
väga minu meele järele. Kui teie näeksite missuguse
kirega ta sõjakunstisse ja praeguse sõja operatsiooniplaanidesse süveneb! Kuidas teda iga vähemgi tegevus
sõjaväljal huvitab, kuidas ta iga päev võitluse käigu
kohta ennustusi teeb ja minu ennustusi analüseerib. Ta
teab viimase väikese väeosa seisukoha ja ülesandedki,
tunneb väerinna olukorda paremini kui mina või keegi
teine ohvitser staabis.
PRL. RONNY. Kas ta sõjaväljale ei tahtnud
minna?
KINDRAL. Ei, ta palus mind, et ma ta käskudetäitjaks ohvitseriks kindralstaapi määraksin. Et ta siin
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minu läheduses sõjaväe „aju“ tegevusega võiks tut
vuda. (Tuuakse telegramm. Kindral loeb selle läbi.) „ Poole
tunni eest avas vaenlane kogu väerinnal suurtükitule.
See on ettevalmistus homsele pealetungimisele ja vist
ka edasitungimisele 1
PRL. RONNY. Täna öösel ei saa ma jälle
magada!
KINDRAL. Iga samm, mis vaenlane edasi astub,
viib meid õnnele lähemale.
PRL. RONNY. Ei, ei! Ma ei usu, et see hästi
lõpeb !
KINDRAL. Ma mängin alati ainult kindlat mängu!
(Suudleb prl. Ronny kätt.)
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SEITSMES PILT.
Mõni päev hiljem.
Kindrali salong pealinnas.
tükimürin.

Ohtu.

Kuuldub kauge suur

PRL. RONNY (istub sohval, katsub lugeda).
PROFESSOR (eemal tugitoolis, loeb ajalehte).
PRL. RONNY. Kas teie usute unenägusid, härra
professor ?
PROFESSOR (naeratades). Minu kutse ei luba seda.
PRL. RONNY. Ma ei usu neid ka harilikult, aga
niisugusel ajal ...
PROFESSOR. Niisugusel ajal, kus hädaohud
lähedal, näeme ainult halbu unesid. Mis veel pahem:
hakkame neid uskuma ja neile halba tähendust otsima.
PRL. RONNY. Imelik, et me unes seda ei ole,
mis ilmsi; et ära unustame, kes oleme, mis oleme.
Olin eile öösel unes vaene, räbalates, haiglane naine
ja korjasin sügisese metsa all raagusid. Võtsin viimaks
raske koo selga, langesin selle all jõuetult kokku ja
hakkasin nutma. Hüüdsin härra kindrali, aga see
vastas kustki kaugelt, tasa ja kaebades. Hüüdsin
härra leitnanti, kes lähedal pidi olema, aga keda ei
näinud. Tema vastas kustki kaugelt, et tulla ei võivat.
Vajusin raske koo all kokku ja nutsin nii haledasti.
Üks hääl nagu ütles: see on ainult uni, sa ärkad ja
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Aga ma vastasin läbi nutu, et
ee õige ei ole, et ma sellega end petta ei taha.
PROFESSOR. Seda suurem oli teie rõõm
ärgates, armuline preili.
PRL. RONNY. Ah, ma ärkasin üles, üleni hi
gine, ega uskunud enam, kes ma olen. Süütasin
elektri, vaatasin tuba, vaatasin enese ja härra kindrali
pilti, siis alles hakkasin jälle tõelist ilma uskuma.
PROFESSOR. Enam usku tõelisse ilma, enam
usku !
PRL. RONNY. Ah, peaks see kõik juba mööda
olema!
PROFESSOR. Ainult kannatust!
PRL. RONNY (kuulatab). Suurtükimürin on nagu
lähenenud.
PROFESSOR. See näib ainult nii, armuline
preili. Võib olla puhub tuul ajuti võitluseliini poolt.
PRL. RONNY. Usute, et vaenlane enam ei
lähene ?
PROFESSOR. Selles pole vähematki kahtlust.
Härra ülemjuhataja kinnitas seda mulle paari tunni eest
oma suuga.
PRL. RONNY. Seda kinnitas ta ka mulle . . .
Aga siiski . . .
PROFESSOR. See mürin, meie ei ole sellega
harjunud. See «demoraliseerib", nagu öeldakse.
PRL. RONNY. See on aga kole — öö otsa
seda jälle kuulata!
PROFESSOR (tasemalt). Armuline preili, teie
teate, see võib meile kasuks tulla.
PRL. RONNY. Kasuks tulla? Aga kui vaen
lane linna tungib ?
PROFESSOR. Selle eest on härra ülemjuhataja
hoolitsenud, et ta lähemale ei pääse.
PRL. RONNY. Kui kaua tal need läbirääki
mised ometi kestavad!
o led kindrali proua.
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PROFESSOR. Nähtavasti ei taha valitsus härra
ülemjuhatajale erakordseid volitusi kergesti anda. Aga
küll ta hädasunnil annab! Ja mis mõte on vastu pui
gelda! Ainult diktatuuri läbi võib veel riiki punasest
hädaohust päästa — see on kõigi mõistlikkude koda
nikkude üldine hüüd. Nõnda kirjutasid täna kõik
mõistlikud lehed. Küllalt demokraatlikust jandist, kül
lalt parlamendiga mängimisest, küllalt sõnadest ja
kõnedest! Meil on tegusid tarvis! Aga selleks peab
riigi tüür hulga käest ära kistama ja ühe, kõige ande
lisema, julgema ja tugevama mehe kätte antama, keda
rahvas usaldab ja kes tema usaldust väärib. Nii kir
jutasin ma ise, muidugi anonüümselt, meie poolehoid
jate häälekandjas. (Kuulukse samme.)
PRL. RONNY (erutatult). See on tema 1
PROFESSOR. Kahtlemata härra ülemjuhataja.
Võib olla juba diktaator!
KINDRAL (tuleb sisse. Sõjakas, ülevas meeleolus.) Tere
õhtust!
PRL. RONNY (tõuseb üles, läheb temale vastu). Kuidas
meie ootasime!
KINDRAL. Minu poeg ei ole ikka veel kodu?
PRL. RONNY. Ei.
PROFESSOR. Võin teile õnne soovida?
KINDRAL (ei pane seda tähele). Imelik, kus ta
ometi on?
PROFESSOR. Arvatavasti on see suurtükimürin
valitsuse ja parlamendi peale mõjunud?
KINDRAL. Kahtlemata. Nad on üsna vaikseks
jäänud, need muidu nii suured lõuamehed. Kõige
esiti on mul aga teile seda uudist öelda, et politsei
ülem tänasel parlamendi koosolekul sõjaministriks määrati.
PRL. RONNY. Oo! Ometi kord on ta minister!
PROFESSOR. See on suurepärane! Ometi
viimaks üks kindel meie mees valitsuses! Nüüd
võime kõigist salasepitsustest teateid saada.
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KINDRAL. Mulle tuli see üsna ootamata. Pea
minister pidas seda kohta kangekaelselt enese käes —
ja nüüd korraga, kõige raskemal silmapilgul antakse
see koht noorele ohvitserile! Nagu ma kuulsin, selle
lootusega, et ta salakuulamisele lõpu teeb !
PROFESSOR. Ja seda, võib olla, teeb ta tõesti^
sest tema käes on kõik niidid. „
KINDRAL. Imelik siiski, kus see poiss on!
PROFESSOR. Arvatavasti veetles teda võitluse
lähedus.
KINDRAL. Aga tal ei kõlvanud poisikese kombel
salaja väerinnale põgeneda.
PRL. RONNY. Tal on ikka imelikud allüürid ja
tujud * olnud.
PROFESSOR. Noor, sõjamehe veri . . . kõik
andeksantav.
PRL. RONNY. Peaks siiski teadma, mis meie
majale kõlbab, mis mitte... Aga jutustage, härra ülem
juhataja, kuidas seal lõuameeste koosolekul läks, kas
nad andsid järele?
PROFESSOR. Oleks viimane aeg olnud.
KINDRAL (tõsiselt, nagu ennast kaitstes). Tarvis oli
otsustav samm teha. Vaenlase väed on värava ees,
rahva ja sõjaväe meeleolu langenud. Valitsusse ei ole
enam kellelgi usku. Parlament ja ajakirjandus kisub
rahva omavahel võitlusse. Äraandmine igal pool. Pea
linnas ja provintsis võib iga silmapilk mäss plahvatuda.
PROFESSOR. Sellest olen viimaseil päevil mitmel
korral juhtkirjades kõnelnud.
KINDRAL (natuke ägedamaks saades). Kui ma nüüd,
kui punased pealinna tungimas, erakordseid volitusi
nõudsin, et kindlat vastupanu organiseerida, muiati valit
suses selle üle. Mina olen juba mõndagi näinud, mul
on juba halle juukseid peas, ma ei armasta enam nalja
teha; ütlesin neile juba mõne päeva eest selgesti tõtt.
Ütlesin, et igasugu vastutuse enese päält veeretan, kui
vaenlane linna väravateni tungib ja pommid linna lan
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gevad. Aga nähtavasti pidasid nad minu seletusi nal
jaks. Hea küll, mõni päev läks mööda, vaenlane lähe
nes. Mitmed tähtsad seisukohad tulid talle ära anda.
(Tasemalt) Tulid ära anda selleks, et need lõuamehed
siin suurtükimürinat kuuleksid.
PROFESSOR. Bravo 1 Enam suurtükimürinat!
PRL. RONNY. Tõepoolest, muidu ei pääse rah
vas neist lõuameestest!
KINDRAL. Meie väeliin tõmbus tänaseks üsna
pealinna lähedale. Siis läksin ma erakorraliste volituste
nõudmisega valitsuse ette: nii või teisiti. Homme
võib pealinn langeda, homme või ülehomme.
PRL. RONNY. Kui kole 1
PROFESSOR. Suurepärane!
KINDRAL. Mina ei saa otsustavat võitlust organi
seerida, enne kui mul täielik võim käes ei ole,
nii
ütlesin neile.
PROFESSOR. Ja on see käes, siis ei tule seda
ära anda, et jant uuesti ei algaks!
KINDRAL. Siis tuleks muidugi rahva silmad
avada kõige kohta.
PROFESSOR. Ja võimu senikaua käes pidada,
kuni riik jälle endises suuruses ja kuulsuses.
PRL. RONNY. Aga mis nad siis ütlesid ?
KINDRAL. Nähtavasti ei meeldinud see neile
mitte väga.
PROFESSOR. Kes tahakski neist ministrimolli
juurest lahkuda ja jälle nulliks muutuda!
PRL. RONNY. Nad ise vahest veel, aga nende
prouad! Nad kitkuksid karvu peast.
PROFESSOR (naeratades). Ja vist mitte ainult
eneste peast 1 Aga mis nad siis vastasid ?
KINDRAL (tusaselt). Mitte midagi.
PROFESSOR. Aga uus sõjaminister pidi ometi
teie kasuks kõnelema?
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KINDRAL. Ta kõneleski, aga sellest ei olnud
küllalt.
PRL. RONNY. Mis ta kõneles?
KINDRAL. Ütles, et see, mis ülemjuhataja esi
tanud, on erakordselt tähtis ja see tuleb viibimata kaa
lumisele ning otsustamisele võtta.
PRL. RONNY. Võeti siis?
KINDRAL. Asja peeti nii tähtsaks, et parla
mendi juhatusega üheskoos nõu taheti pidada.
PROFESSOR. Siis on õige lõuameeste kogu koos !
PRL. RONNY. Siis kestab see kaua.
KINDRAL. Palusin seda viibimata teha ja seda
lubati ka.
PRL. RONNY. Aga kus te nõnda kaua olite ?
KINDRAL. Käisin staabis ja tegin korraldusi.
PROFESSOR. Kas on karta, et vaenlane veel
läheneb ?
KINDRAL (üles tõustes). Karta just mitte, aga
(teeb kätega ebamäärase liigutuse ja muigab) kõik VÕib sündida.
PROFESSOR (aru saades, naeratades). Kõik VÕib
sündida, kui asjaolud nõuavad. On siis punaste vägi
tõesti tugev?
KINDRAL. Teda võiks iga tund pihuks ja põr
muks lüüa.
PRL. RONNY. Jumalale tänu !
KINDRAL. See on siiski imelik, kus mu poeg
nõnda kauaks jääb, ilma et teataks. Eile õhtul läks ja
täna õhtuks pole veel tagasi!
PRL. RONNY. Olen ikka öelnud, et tema kas
vatus ja ülevalpidamine mõndagi soovida jätab.
KINDRAL. Jätame selle nüüd ! — Kas telefoneerisite igale poole tuttavaile?
PRL. RONNY.
Kõigile. Keegi ei teadnui
vähematki.
KINDRAL. Mitte vähematki ?
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PRL. RONNY. S®e tähendab, keegi ei ole
näinud eilsest saadik. Eile õhtul olnud noorte juht
temaga koos. Leitnant olnud väga hajameelne ja
rutanud kuhugi.
TEENER (ilmub lävele).
Armuline preili, teiega
soovib keegi kokku saada. (Taganeb välja)
PRL. RONNY (temale järele).
KINDRAL (professorile). Eile pärast lõunat ei
olnud midagi iseäralikku tema juures märgata. Oli
staabis, analüseerisime üheskoos eeloleva operatsiooni
plaani. Tal on rõõmustaval viisil suur huvi sõjakunsti
vastu ja ma kasutan praegust sõda, et temale prakti
liselt sõjakunsti õpetada. Ta pani mulle väga terav
meelseid küsimusi ette.

PROFESSOR. Ma ütlesin teile juba suvel, et
praktiline tegutsemine tema asjata juurdlemisest ja
kahtlemisest eemale tõmbab.
PRL. RONNY (tuleb väga hajameelselt, kirja lugedes ja
teist käes hoides sisse).

KINDRAL. On temast midagi ?
PRL. RONNY (loeb veel suurema

põnevusega, ei pane

küsimust tähele).

KINDRAL (tungivamalt). On minu pojast midagi ?
PRL. RONNY. Taevas halasta... (Jatkab lugemist.)
Temast... jah ...
KINDRAL. Mis seal on ?
PRL. RONNY. See on ju hirmus!
KINDRAL. Mis on?
PRL. RONNY. Teie poeg... on punaste laagris!
PROFESSOR. Punaste laagris ? ! 1
KINDRAL. See on võimata! (Ägab.) Siis on
ta kadunud ! Öelge, lugege !.. Nad poovad ta üles !
Nad poovad ta kohe üles!
PRL. RONNY. Ei, ta on ise läinud!... Nad ei
poo teda.
KINDRAL. Ta on ise läinud!.. Mis see tähendab?
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PROFESSOR. See ei ole õige! Need ei ole
õiged teated!
PRL. RONNY. Ta ise kirjutab, et ta punaste
poole on läinud!.. Ah. .. siin on ju kiri ka teile,
härra ülemjuhataja... Unustasin selle, oma kirja lugema
hakates. . .
(Annab kirja kindralile, kes lugema hakkab.)
Taevas, mis kõik võib sündida!
PROFESSOR. Aga see ei või olla... Ülem
juhataja poeg... Sõjas vahvuse eest aumärgi saanud ...
KINDRAL (lugedes, iseenesele). Tema on mõistuse
kaotanud ! . . (Vähese lugemise järele.) Minu poeg .
PRL. RONNY. Ta on sinna läinud. Seal
(professorile) olevat tema õige koht. Sealt tahab ta meie
vastu tulla, et meid ja seda vana kõdunevat ilma
võitluses hävitada...
KINDRAL (lugemist katkestades, langeb istmele). Olgu
ta äraneetud !..
PRL. RONNY. Ta tahab seda vana maailma
hävitada, kus kõik müüdav olevat!
KINDRAL. Teie „müüdavus“, preili Ronny,
annud temale viimase tõuke üleminekuks, i
’
PRL. RONNY. Minu „müüdavus“ ? ... Aa, ma
saan aru!.. Ta oli meie abielu vastu... Ta ise
armastas mind ... See tõukas ta sinna!....
KINDRAL. Tema armastas teid?
PROFESSOR. Niisugune rikutud poisike !
KINDRAL. Ütles ta seda teile?
PRL. BONNY. Ja muidugi!.. Mitte üks kord !
KINDRAL. Olgu ta äraneetud !.. Niisugune häbi!
PROFESSOR. Mis on siis nüüd veel kindel!
KINDRAL (murtult). Ma tahtsin temast suurt
meest teha! Ma tahtsin temast enese sarnast teha!...
Araandja sai temast!
PROFESSOR. Üldse olid tal imelikud kalduvused!
KINDRAL. Hea küll! Ma tahan iseenesele elada!
Kui mu ainukene poeg mind häbistavalt maha jätnud,
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minu salajamad sõjaplaanid vaenlasele annud, siis
olgu ta äraneetud! Tahan enesele elada ja veel julge
mini oma eesmärgi poole tungida 1..
PROFESSOR. Ja oma suurest ülesandest rahul
dust otsida! Oige 1
KINDRAL.
Teie, preili Ronny, peate mulle
ainukeseks trööstiks olema .. . (Istub tema kõrvale ja laseb
oma pea tema sülle.)
TEENER (tuleb lävele).

Härra ülemjuhataja, härra
sõjaminister soovib teie jutule! (Taganeb välja.)
SÕJAMINISTER, endine politseiülem (astub sisse).
KINDRAL (tõuseb üles).
SÕJAMINISTER. Mul On au. (Kumardab kuivalt.)
KINDRAL. Teie tulite valitsuse otsust teatama?
PROFESSOR. Ometi viimaks!
SÕJAMINISTER. Jah, ma tulin valitsuse otsust
teatama, härra kindral.
KINDRAL (on end kogunud). Olge nii lahke.
(Näitab lahkesti istet.) Nõupidamine ei kestnud seekord
mitte väga kaua!
PROFESSOR. Kas võime härra ülemjuhatajale
õnne soovida?
KINDRAL. Armas sõber, mulle on hirmus
õnnetus juhtunud ...
SÕJAMINISTER (katsub naeratada). Ma peaksin . ..
KINDRAL. Ütlen seda ainult teile: minu poeg
on punaste poole üle läinud.
SÕJAMINISTER. Valitsusel on kindlad teated,
et teie poeg staabist sõja algusest saadik teie plaa
nidest, vägede suurusest, ümberpaigutamisest ja kõigest
vaenlasele teateid saatnud...
KINDRAL. On ta seda teinud ? Ja valitsus
teab seda!
SÕJAMINISTER. Teie poja viimane käskjalg on
tabatud ja kõik üles tunnistanud.
PRL. RONNY. Oh Jumal!
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KINDRAL. See on uskumatu 1... See on...
SÕJAMINISTER. Teie ise kinnitasite, et ta
punaste poole läinud. Ta on vist ammu neid teeninud.
KINDRAL. Minul ei ole enam poega. Olgu
unustatud see äraandja, kes minu nime kandis. Mina
ehitan nüüd ainult enese peale 1
PROFESSOR. Aga valitsuse otsus?
KINDRAL. Valitsuse otsus minu nõudmise peale ?
SÕJAMINISTER (kindlasti). Mul on teile teatada
valitsuse otsusest, et teie ülemjuhataja kohalt tagan
datud olete. Mul on käsk teid vangistada.
(Tõmbab
paberi taskust.) Siin käsk 1
Lubage mulle oma mook!
KINDRAL (vahib kahvatunult ja kivistunult sõjaministri
otSa). Mis see tähendab?!
PROFESSOR (ägab). Ooo!
SÕJAMINISTER. Lubage oma mõõk!
PRL. RONNY (kargab üles, karjatab).
KINDRAL. Härra minister!.. Teie... (Haarab
korraga mõõgast kinni.) Kaduge siit!.. Teie olete hull.
SÕJAMINISTER. Lubage oma mõõk, see on
valitsuse käsk!
PRL. RONNY (langeb ägades toolile).
KINDRAL. See on hullus! Ma kihutan valit
suse minema! Ma lasen ta vangi võtta! Ma lasen ta
ümber piirata ja tule alla võtta! Ma hüüan oma sõja
väed! Ma ütlen, et mäss on alanud! Ma lasen
teid siinsamas vangistada!
SÕJAMINISTER (pöörab ukse poole, lükkab selle lahti).
KAKS OHVITSERI (astuvad sisse).
SÕJAMINISTER. Maja on piiratud... Lubage
oma mõõk.
KINDRAL (annab oma mõõga. Langeb toolile). Milles
mind süüdistatakse?
SÕJAMINISTER. Mulle ei tehtud ülesandeks
teile süüdistust teatada. Võin niipalju öelda: teid
kahtlustatakse vaenlasele seisukohtade äraandmises ja
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valitsuse kukutamise kavatsustes. Teie olete vaen
lase pealinna ligidale lasknud ... Olete poja läbi vaen
lasele teateid saatnud.
KINDRAL (kargab üles). Mina ! . . Teie nurjatu 1..
Teie ise olete äraandjal.. Teie olete provokaator!
Teie olete minu ära annud!
PROFESSOR. Ja tasuks selle eest saite ministri
koha!
SÕJAMINISTER (valjult). Palun, tulge minuga!
KINDRAL. Ah, mu poeg, mu poeg! Oled
õnnelikum minust! Sul on võimalik võideldes surra...
Et ma seda valitsust juba varemini maa pealt ära ei
pühkinud ! .. (Nikutab preili Ronnyle ja professorile pead.) Kõik
on otsas ! (Läheb välja. Ohvitserid temaga ühes.)
SÕJAMINISTER (tervitab sõjamehelikult ja väga sõbra
likult preili Ronnyt ja läheb teiste järele välja).
PROFESSOR (on kõik see aeg rahutus ärevuses oma
istmel liikunud. Tõuseb nüüd kärmesti püsti.) See VÕib väga

halvasti lõppeda! Raske on praegusel ajal arvata, kelle
poole vaja hoida!... Tarvis minna!...
PRL. RONNY (segaselt). Ma ei saa enam millestki
aru... Kõik on vist otsas... (Laskub seljakile sohvale ja ägab.)
PROFESSOR (iseenesele). See võib väga halvasti
lõppeda ! (Läheb kärmesti uksest välja.)
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EPILOOG.
Mõni nädal hiljem. Sügishommik. Päike on tõusnud.
Võitlusväli.
Kaevik ulatub madala voore harja mõõda vasemalt pare
male poole. Selle taga laineline tasandik, põõsaste kivide, kinkude
ja kühmudega. Kaugemal udus kolletanud metsatukad ja kula
elamud. Kaevik on kohati pommiplahvatuste läbi purustatud. Vase
malt ja paremalt poolt eest jooksevad kaevikud nstkaevikusse.
Äge kahurimürin vaikib; selle asemel hakkavad kuuli
pildujad ja püssid rägisema. Eemalt kuuldub «hurraa . Sõdurid
seisavad kaevikus, sihivad läbi rinnavalh avauste v oi ule selle ja
lasevad. On märgata ärevust. Rühmaülemad liiguvad julgustades
ja ergutades kaevikus edasi tagasi.

KINDRALI POEG (punaväe ohvitseri ülikonnas, kaeviku
keskkohas, vahib läbi avause. Läheb siis kaevikut mööda vasemale
poole.)
Juba heitsid maha ja paljud ei tõusegi enam ’
(Laskmine jääb harvemaks ja vaiksemaks.)

ÜKS SÕDURITEST. Küllap tõusevad jälle!
KINDRALI POEG. Kui hästi sihite, jäävad paljud
lamama! — Mitte huupi paugutada! Meil ei ole laske
moona raiskamiseks! Jätkub siiski igale vaenlasele, kui
mõistlikult jagame. (Läheb vasemale poole.)
I SÕDUR. See on aga ilus naha turule viimine:
ei ole padruneidki!
II SÕDUR. Oota kuni vaenlane tuleb ja käsigranaadi vastu pead viskab !
III SÕDUR. Sõjas juhtub mõndagi — hädaldamine
ei aita. Tahate vist sõdida, et hädaohtu ei olekski?
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I SÕDUR. Ei taha üldse sõdida!
IV SÕDUR. Keegi ei või meid kohustada, et
endid nõnda tappa laseksime I.. Viskame püssid ja
lähme! 1
III SÕDUR. Tahate põgeneda? Oo, vennad!
Siis lasen oma viimased padrunid teile tagant pähe!
V SÕDUR (irooniliselt). See on õige kommunisti
sõna! Nõnda sunnitakse meie seltsimehi seal selja
taguses paradiisis ka tööd tegema. Sellepärast: võidelge
selle sunnitööliste paradiisi eest, seltsimehed!
I SÕDUR. Kes kommunist, eks see võitle üksi
oma kommuuna eest!
III SÕDUR. Ega teiegi vägivaldselt ole mobili
seeritud.
II SÕDUR. Vägivaldselt või mitte, aga meid on
petetud!
III SÕDUR. Kuidas?
II SÕDUR. Meile kinnitati, et võit kodanluse
üle kindel on...
III SÕDUR. Võit oleks ka kindel, aga suurem
jagu teist on välja tulnud, et ainult saaki jagada, või
isiklikke arveid õiendada.
II SÕDUR. Ja mis eest sina väljas oled?
III SÕDUR. Mina võitlen uue korra eest. (Teised
sõdurid naeravad.)

V SÕDUR (naerab kõvasti). Olen seda uut korda
juba seljataga tundma õppinud!
I SÕDUR. Mis puutub mulle uus kord! Mul
ükskõik, kui aga elu nii vilets ei oleks! Minu pärast
tulgu või teoaeg tagasi!
II SÕDUR. Kui sa näed, kuidas lapsed nälgima
peavad ja kuidagi neid toita-katta ei jõua, heidad vii
maks ometi meele ära ja katsud, kas sellest ei pääse.
Aga egas ma sellepärast maailma soojaks hakka
kütma!
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III SÕDUR. Kümme korda, sada korda peaks
teie seisukord raskemaks minema, küll siis aru saaksite,
et üheskoos tarvis võidelda!
.
IV SÕDUR. See on ikka tõsi küll: mispärast
meie kommunistliku korra eest võitleme? Oleksime
öelnud isandatele ja kapitalistidele: tehke meile õigust,
ega meie vastu ei hakka ega mässa.
III SÕDUR. Seda on sadanded aastad neile
öeldud; seda on isandad alati ’almis
JSe
kui häda mööda, panevad raskema koorma peal .

(Kuuldub jälle ,.hurraa", rühmaülemad käsutavad „tul , pussi ja
kuulipildujad hakkavad ägedalt rägisema.)
KINDRALI POEG (tuleb vasemalt poolt, vaatab korra
iahid.lt ü e kaeviku ääre, läheb keskele. Talle ulatatakse tele-

, .. . Qün pataljoniülem. Kuulen, seltsimees ruge°iln
o
qqj„ mP;P teeme
mendiülem 1 . . Vastu panna? . . .Seda me et“m.
Saatke laskemoona!.. Viimase võimaluseni?.. Meile
on toetust hädasti vaja... Kaevikud on. mitmes kohas
nurustatud... Toetust ei ole nn ruttu oodata ?.. Vaen
Pane on paarsada sammu kauge!. . . Moodammeku
vasemalt poolt karta... Likvideeritakse?. lo. ust
on tingimata tarvis! Saatke vahe, aga m
^*aj
Head edu, seltsimees! (Paneb toru kaest. Sõdurit .)
on jälle maas... Sihtige hästi, seltsimehed!
SPARTAKUS (tuleb vasemalt poolt eest mooda
kaevikat ia^tub ristkaevikJ —
“Ä

fomtoru.)

gema ohvitseri mundris.)

J

o

’

jõuab varsti siia 1
..
ÜKS SÕDURITEST. Antagu laskemoonagi I
SPARTAKUS. Ka see jõuab varsti pärale . nne
tarvitame vanad jäänused mõistlikult ara! (Kuuldub lal e

hurraa". Püssid ja kuulipildujad hakkavad rägisema ^partakus

Tere, seltsime .
KINDRALI POEG. Ja teil kibe nägu, seltsimees .
- SPARTAKUS (katsub naeratada). See on tõesti
lubamatu niisugusel ilusal hommikul. (Tõsiselt.) 1 u
ainult silmapilguks. Staap taganeb. Andke kasu
mine nooremale seltsimehele, tulge minuga.
KINDRALI POEG. Kuhu ?

kindrali poja juurde jõudes.)
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SPARTAKUS. Seljataha.
KINDRALI POEG. Miks?
SPARTAKUS (piinlikkuses). Olen teid liiga häda
ohtlikule kohale asetanud.
KINDRALI POEG. Palusin, et mulle hädaoht
likku võitlust võimaldaksite... See „tegevus“ seal
staabis viis mu meeleheitele... Äraandmine ei ole
nähtavasti mulle vastav tegevus.
SPARTAKUS. Oleksite võinud seljataha, pea
linna jääda.
KINDRALI POEG. Seal, teie paradiisis sain
veel suurema kassiahastuse.
SPARTAKUS. Ei tohi esimeste muljete järele
lõpuotsust teha.
KINDRALI POEG. Tunnen igatahes, nagu peaksin
end millestki puhtaks pesema,, midagi heaks tegema,
midagi lunastama. Ja see on võimalik ainult verega ...
SPARTAKUS. Meie peame end mõistuse, mitte
tundmuse järele ohverdama. Lahkume siit. Meie elu
on teinekord hädalisemalt tarvis kui praegu.
KINDRALI POEG. Tunnen omas südames, nagu
oleksin isa tagant salateateid varastades ja teile andes
kergelt ja odavalt karjääri teinud ...
SPARTAKUS (irooniliselt). Isa ees ei tarvitse teil
häbi tunda... Teil on igatahes suured teened meie
juures, kuidas see võitlus ka ei lõpe.
KINDRALI POEG. Enese ees ei ole mul aga
mingisugu teeneid. Ma jutlustasin teistele noortele
suurt eneseohverdamist... Tegin sõnu. Täna hommi
kul tundsin võitlust oodates esimest korda suurt
rõõmu: nüüd võin sõnade asemel tegu teha, võin end
ohverdada. Kui aga neid kahklusi ei oleks...
SPARTAKUS. Ärge otsustage väliste nähtuste
järele. Põhimõte on tähtis... Eesmärk on tähtis ...
KINDRALI POEG (kibedalt naeratades). Mitte abi
nõud !.. Olgu ! . . Siin ei ole koht vaidlemiseks 1 (Jälle
kuuldub „hurraa“, aga juba lähemal.
tuleandmisele.)
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Rühmaülemad ergutavad

SPARTAKUS. Meie ei pea tuld täiesti kustuda
laskma! Tulge minuga I Mingem piiri taha ja valmis
tagem uue võitluse vastu 1
KINDRALI POEG (naeratades). Mina ei ole hõõ
guv süsi! Mina olen heledasti põlev tulelont, mis
varsti kustub!
•
ÜKS RÜHMAÜLEM (läheneb vasemalt poolt). Seltsi
mees leitnant, nad on lähedal.. .*■
KINDRALI POEG. Tuld anda!
TEINE RÜHMAÜLEM. Osa meestest ei ole
kindlad, tahavad põgeneda või alla anda.
KINDRALI POEG (lühikese kõhklemise järele). Andke
ka neile tuld!
RÜHMAÜLEMAD (vasemale poole).
SPARTAKUS. Olen vastutav teie elu eest.
Mina veetlesin teid kogu see suvi... Mina olen teid
siia toonud, mina pean teid päästma.
KINDRALI POEG. Ei, teie ei ole vastutav,
keegi ei ole vastutav minu eest. Mina usun, need on
suuremad jõud, mis inimhulkasid suurte ajaloo pöörete
ajal pillutavad. Ärge uskuge nii väga inimese mõis
tusse ... Üks suurem jõud viskab meid kui vihmapiiske
vastu kaljut...
SPARTAKUS. Kuni see puruneb !.. Õige !
Kuigi mina teisiti sellele lõpuotsusele jõuan ... Palju
oleks meil veel vaielda 1.. Tulge minuga!
KINDRALI POEG. Maailmas vaieldakse sajad ja
tuhanded aastad... Tarvis on tegusid teha, kui ka
selle juures eksime. Olen veel liiga noor, et viljatu
vaielusega aega viita.
SPARTAKUS. Teil on paljuski õigus. Nägemi
seni, seal pool piiri!
KINDRALI POEG (naeratades). Vist seal pool
elu piiri ! (Annavad südamlikult kätt.)
SPARTAKUS (tuleb kaevikut mööda ette, vasemale
poole.

Sõdurite hulgas on kära ja segadus tõusnud).
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I SÕDUR. Küllalt! Meie ei sõdi enam 1 Tõm
bame valge lipu üles!
II SÕDUR. Küllalt! (Mässib valget rätikut täägi ümber.)
IV SÕDUR. Meid on petetud ja tapalavale
toodud ! (Viskab püssi maha.)
KINDRALI POEG (on seda silmapilgu päält vaadanud.
Eemalt kuuldakse „hurraa“).
II SÕDUR (tõstab püssi valge lipuga üles. Kuuldub
„hurraa“.)
KINDRALI POEG (tõmbab revolvri ja ähvardab. Lipp
lastakse maha.) Tuld anda ! Tuld 1 (Hakatakse ägedalt püs
sidest ja kuulipildujaist laskma.) Kes veel targutama hak

kab, selle lasen maha!
III SÕDUR. Viimane padrun!
KINDRALI POEG. Siis ootame, kuni täägiga
torkama ulatab. (Kaevikuid mööda eest vasemalt ja paremalt
poolt jookseb salk „punaseid“ sõdureid ristkaevikuisse.) Hur
raa ! Toetus on siin! Andke tuld! Ka padruneid
on küllalt! (Tuleandmine läheb ägedamaks.)
PROLETAARLINE NOORMEES (eest vasemalt
poolt, punaväelase mundris). Tulen kaheteistkümnemal tun
nil — võtke mind vastu. Olen valmis kohe tormi
jooksma, et kordki elus võitluse rõõmu maitsta!
KINDRALI POEG.
Seda saame ehk varsti
maitsta. Aga kes see sinuga ühes on ? (Tähendab
lähedale seisma jäänud sõduri peale, kellel sineli alt erariided
paistavad).

PROLETAARLINE NOORMEES. Kas te oma
õpetajat ära ei tunne?
KINDRALI POEG. Härra magister! ... Teie
siin!.. Armas sõber...
PROLETAARLINE NOORMEES. Aga kõnelge
teie, ma annan tuld ! (Hakkab läbi rinnavalli avause sihtima
ja laskma.)

MAGISTER. Kuulsime pealinnas, et teie siin ...
Ta (näitab proletaarlise noormehe peale) kohtas mind ja
ütles, et läbi väerinna teie juurde põgeneb, maksku
või elu. Seal mõtlesin minagi... Ja tulin ühes ...
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KINDRALI POEG. Ka teie olete sõjamees!
MAGISTER. Vist ainult välimuselt...
KINDRALI POEG. Aga ometi siin pool, meie
juures!
MAGISTER. Ma tahtsin teie juurde tulla. Igatseme
kõik näha neid, kes tugevad ja oma tõekspidamiste
eest surra julgevad. (Kuuldub „hurraa“ õige lähedal.)
KINDRALI POEG. Sinna on veel aega! Vaadake,
kuidas meil vastu pannakse. (Sõduritele.) Andke tuld!
Keegi ei pea eluga meie ligi pääsema!
MAGISTER. Teie seisukord pidi siin lootuseta
olema ?
KINDRALI POEG. Kus seda kuulsite?
MAGISTER. Juba pealinnas.
KINDRALI POEG. Ja tulite siiski?
MAGISTER. Just sellepärast tulimegi.
KINDRALI POEG (naerdes). Toetama!.. (Tõsiselt.)
Mis sai minu isast?
MAGISTER. Ta mõisteti kümneks aastaks vangi
ja alandati reameheks.
KINDRALI POEG. Vaene mees! Ei ole enam
viha tema vastu. Ja preili Ronny?
MAGISTER. Nägin teda päeval pärast teie isa
vangistamist. Ta oli meeleheitel... Küsis nõu, kuidas
siia pääseda!
KINDRALI POEG. Siia?! Minu juurde?!
MAGISTER. Ta tahtis Spartakuse staapi põgeneda.
KINDRALI POEG (pettunult). Spartakuse staapi?..
MAGISTER. Siis kuulsin mõni päev hiljem, et
ta sõjaministriga kihlatud!
KINDRALI POEG. Kihlatud ! Sõjaministriga!..
Libu on ta! . . (Kuuldub lähedal „hurraa“.) Andke tuld !
Andke kiiresti tuld!.. Niitke nad maha!.. (Magistrile.)
Ma armastasin teda. . . Tema andis mulle viimase
tõuke... Ma armastasin teda, hoolimata kõigest!
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Ta tahtis end kindralile müüa, nüüd müüs end sellele
karjeristile! Ma armastan siiski teda! Andke tuld!
MAGISTER. Kahjatsete, et sealt ära tulite?
KINDRALI POEG (naerab kurvalt). Ei, ei ! Ainult
seda mitte! Kahjatsevad ainult kaheldes ja mõtiskledes
aega viitjad! Võitluses ei saa kahjatseda! Kuulake
seda muusikat! Varsti võib see hullemaks minna! . .
Sellepärast võtke minu käskjalg, see viib teid seljataha...
MAGISTER. Ei, ma jään siia!.. Tahtsin teada,
kas teie ainult vaenlasega võitlete, mitte aga oma
südametunnistusega. Tahtsin näha inimest, kes on ise
võitlusse läinud; keda rahvas lilledega pole saatnud;
keda saatis isa needmine ja teiste hirvitamine... Meid
tõmbab salavägi inimeste poole, kes ohvrisurma otsivad...
Kelle südames ei ole kahtlust. (Kuuldub lähedal „hurraa“.)
KINDRALI POEG (vaatab läbi avause). Sinna, pahe
male poole tuld! (Haarab püssi.) Mulle järele! (Ronib
kaevikust välja.) Järele, seltsimehed ! (Sõdurid ronivad kae
vikust välja. Proletaarline noormees nendega ühes. Karjutakse
„hurraa“. Salk vaenlase sõdureid ilmub järsku vasemalt poolt eest
ja tormab „hurraa„ karjudes vastu. Järgneb lühike äge täägivõitlus. Vastane lüüakse tagasi.)
(Kaevikusse on kaks sõdurit jäänud. Nad tõusevad püsti
ja piiluvad võitlejate poole.)

I SÕDUR. Raske on näha, kumb pool võidab,
sellepärast on kõige mõistlikum jalga lasta.
II SÕDUR. Ma tõmban enne oma ohvitserile ühe
paugu selja tagant mälestuseks. (Sihib ja laseb.)
KINDRALI POEG (vaarub ja langeb).
MAGISTER (sõduritele). Mõrtsukad! Kui ma sõja
riistaga mõistaksin ümber käia !..
I SÕDUR. Ma ei hakka ootama, kuni õpite!
(Põgenevad.)

KINDRALI POEG (kantakse kaevikusse).
MAGISTER. Ta on haavatud?
KINDRALI POEG (nagu sonides). Tuld anda. . .
Neile tuleb toetust. . .
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MAGISTER (kisub kindrali poja sineli eest lahti. Pühib
kaelalt verd ja hakkab haava siduma.)

PROLETAARLINE NOORMEES. Silmapilk kan
takse teid selja taha.
KINDRALI POEG (magistri poole). Asjata näed
vaeva, armas sõber.
MAGISTER. Missugune kurb arusaamatus... Teie
oma seltsimehed... Selja tagant...
KINDRALI POEG. Mind lasti selja tagant? . .
Missugune häbi!
PROLETAARLINE NOORMEES. Nende saada
nate hulgas on äraandjaid pooleks. (Hakkab tuleandmisele
ergutama.)!

MAGISTER. Aeg on niisugune... Meie ei tea
enam, kes vaenlane, kes sõber... Meie ei tea iseene
sestki, mis me oleme. Anname iseendid ära; anname
ära sõpru ja vaenlasi.
KINDRALI POEG. Nad tahavad meid pahemalt
poolt ümber haarata...
PROLETAARLINE NOORMEES. Olge mureta,
ma valvan selle eest.
KINDRALI POEG. Oh, mu ema! Anna mulle
nnddcSe • ■
MAGISTER. Olgu lõpetatud kõik kahtlused !.
KINDRALI POEG. Nüüd nad just tulevad. Ja
veel enne peab neist üle jõudma, kui siit lahkume.
MAGISTER. Suur tõeotsimise tung ajas teid...
KINDRALI POEG. Armas sõber! See pidi
olema suur tõekspidamine, mis minu siia tõi, ära isa
majast, võitlema isamaa vastu...
MAGISTER. Ja see lunastab teid...
KINDRALI POEG. See oli suur kättetasuhimu.
Tahtsin sellele kõlvatule ilmale ja neile kõigile kätte
tasuda. Neid kõiki siin kihutab mingi kättetasujanu...
PROLETAARLINE NOORMEES. Vasemalt poolt
on ümberhaaramist karta.
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KINDRALI POEG. Viige mehed tormijooksule.
PROLETAARLINE NOORMEES. Kuulen, härra
leitnant. (Läheb eemale ja hakkab mehi tormijooksule ergutama.
Need ei taha minna.
vasemale poole.)

Viimaks ronitakse siiski välja ja tormatakse

KINDRALI POEG. Kõiki neid täidab mingi kättetasujanu ja hävitustung.
MAGISTER. Selle abil ei looda uut maailma.
KINDRALI POEG. Kui ma oleksin ainult sõja
mees, siis võiksin surra rahulikult... Aga nüüd, need
kahtlused...
MAGISTER. Puhub kange tuul läbi inimkonna...
Oleme kõik kui pilliroog, mis tuulest kõigutatakse.
KINDRALI POEG (võitlejate poole näidates). Kuidas
seal peaks minema ?
MAGISTER. Nad tulevad varsti tagasi, siis kan
name teid selja taha...
KINDRALI POEG. Asjata... Jään siia... Võtke
mu taskust raamat ja lugege...
MAGISTER (võtab tema põuetaskust raamatu, sorib seda).
Kust?
KINDRALI POEG. Ükskõik kust.
MAGISTER (leiab märgitud koha, loeb). ,,KeS arvab,
et revolutsioon ilma kodusõjata võimalik, see on enneveeuputusliku sotsialisti sarnane. Ka need arvasid, et
vabrikanti võimalik on sõnadega veenda. See on samuti,
kui tahetaks tiigrit rohusöömisele õpetada, et ta loomi
ei puutuks/4
KINDRALI POEG (on tõrjuvaid liigutusi teinud). Mis
see on? Kust te loete?
MAGISTER. See on „Kommunistlik Aabits".
KINDRALI POEG. Mitte sealt... See ei tröösti
mind enam. Võtke siit. . . teisest taskust.
MAGISTER (võtab tema taskust raamatu). See On
Uus Testament.
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KINDRALI POEG (võtab selle enese kätte ja vajutab
Oh mu ema!... (Magistrile.) Minge ja kuu
lutage neile seda... Vägivallaga ei looda uut maailma.
MAGISTER. Armas sõber! Sa oled leidnud
iseenda. (Laseb põlvili tema ette.)
PROLETAARLNE NOORMEES (tormab mõne sõduri
seltsis kaevikusse). Nad tulevad! Põgeneme ! Neile tuleb
toetust... Ei suuda vastu panna... (Sõduritele, kindrali poja
peale näidates.) Kandke ta taha poole!
KINDRALI POEG. Ma suren siinsamas. Põge
nege !
PROLETAARLINE NOORMEES (kindrali pojale).
Armas sõber... Meie jatkame võitlust, ma tõotan seda!
KINDRALI POEG. Võidelge!... Võidelge jät
mata ! Aga mitte... Aga mitte nende sõjariistadega...
Tervitage seltsimehi. Tervitage kõiki... Looge uus
maailm... võideldes vaimu... ja sõna abil...
PROLETAARLINE NOORMEES (pühib pisaraid).
Ma tahan selle üle mõelda... Jumalaga. (Annab kind
rali pojale kätt. Magistrile.) Lähme !
MAGISTER. Ma jään siia.
PROLETAARLINE NOORMEES (jookseb ette vase
südamele).

male poole.
põgenevad.)

Punased sõdurid koguvad taganedes kaevikusse ja

KINDRALI POEG (on silmad sulgenud).
MAGISTER. Hinga rahus 1
VALGED OHVITSERID JA SÕDURID

(tungivad

kaevikusse).

MAGISTER

(on püsti tõusnud ja vaatab neile rahu

likult otsa).

VANEM VALGE OHVITSER. Käed üles! (Ähvar
dab revolvriga.)

MAGISTER. Ma ei võitle niisuguste sõjariistadega.
NOOREM VALGE OHVITSER. Seda pahem
teile! Vangisid pole meile vaja! Seda rämpsu on meil
küll. (Laseb magistrile revolvrist rindu.)

108

MAGISTER (vaarub ja langeb maha).
VANEM VALGE OHVITSER (kindrali poega vaa
dates). Punane ohvitser! Oma palga juba saanud!
NOOREM VALGE OHVITSER (tõstab maast Kom
munistliku Aabitsa). Vist päevaraamat ! See oleks huvi
tav !.. Oo !.. Kommunistlik Aabits!
VANEM VALGE OHVITSER. Kaugemale ta
aabitsast ka pole jõudnud.
NOOREM VALGE OHVITSER. Taevas!.. Vaa
dake seda nime!.. See on ju... meie endise ülem
juhataja poeg!
VANEM VALGE OHVITSER. Meie võime I järgu
aumärgi saada, kui tema elusalt tabame! (Katsub tuiksoont.)
Kahjuks kärvab ta praegu !
NOOREM VALGE OHVITSER. Siin on veel
üks raamat. (Tõstab Uue Testamendi maast üles.) Uus Tes
tament !
VANEM VALGE OHVITSER (naerdes). Ka see
ei päästnud teda!
MAGISTER (sirutab end, ajab enese istukile ja hüüab agoo
nias, pool kinni silmil). Kes teab ! (Langeb jälle pikali. Valged
ohvitserid taganevad ja vahivad teda kohkunult kui vaimu.)
EESRIIE.
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Õiendus.
Tegelaste nimestikus raamatu algul on öeldud : politsei
meister, pärast siseminister"; peab olema: „pärast sõjaminister".

Ühtlasi palutakse vabandada, et trükkimise juures raamatu
tiitlilehed ära on vahetatud.
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