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Nr. 1531.

Arst wastu tahtmist
Moliöre komöödia 3 waatuses

Prantsuskeelse algteksti järele M. Sillaots

Tegelased
Sganarelle (häälda: skanarel) — mees. 
Martine (martiin) — ta naine.
Robert (robäär) — nende naaber.
Geronte tsheront) — isa.
Lucinde (lüsjäänd) ta tütar.
V a I e re (valäär) — nende teener.
Lucas (lükas) — mees.
Jacqueline (shäkliin) — ta naine.
Leandre (leaandr) — Lucinde kallini.
Thibaut (tiboo) — isa.
Per in (perään) — ta poeg.

Tähelepanu!

Näidendi ettekandmiseks saab T a w e t Mutsu 
teatriraamatukogust mängimisloa ja tegelastele 
wastaw arw raamatuid. Samuti on saadawal 
„Mängujuht", milline sisaldab üldiseid 
tarwilikke juhatusi lawastajaile ühes 

lawaplaanide ja rekwisiitide loetlusega.



L a w a.
Esimeses wciatuses — mets. Teises wciatu- 

ses - tuba. Kolmandas — maastik.

Sisuseletus.
On olemas üks järgnew anekdoot. Keegi 

naine, kes mehe peksu all kannatas, läks mõisniku 
juurde ja ütles, et ta mees kuulus arst olewat, 
kuid et ta waid siis arstib, kui peksa saab. Nii 
õnnestus naisel mehelt saadud hoope talle tagasi 
anda. Umbes analoogset ainet käsitab selles 
satüüris ka Moliere. Kuiwõrd huwitaw see 
aine selle kuulsa meistri käsituses olla rvõib, 
aimab igaüks.

Algupärandile wastaroa - koloriidi jäljenda
miseks on tarwitatud paiguti Wiru ranna ja 
Kolga murret.

Käesolewa pääraamatu kui ka osade 
ärakirjutamine on keelatud



Esimene waatus.
Metsasõrendik.

Sganarelle ja Martine (tmitsewad).
Sganarelle. Ei. ära wastu räägi. 

Ai i n a olen peremees majas ja wõin teha, mis 
tahan.

Martine. Ja mina ütlen, et sa tegema 
pead, mis mina tahan. Ega ma selleks mehele 
lämb, et sinu tempude all kannatada.

Sganarelle. Oh seda igawest häda küll, 
kui inimesel naine on. Õigust ütleb Aristo
teles, kui ta ütleb — naine on hullem kui 
kuriwaim!

Alar tine. Tark oled sa ise ja weel tar
gem su loll Aristoteles.

Sganarelle. Igatahes et olen tark. Stuft 
sa leiad teise haguraiuja, kes minu kombel oskaks 
ilma asju arutada, kes oleks kuus aastat kuulsa 
arsti juures teenind ja kel noores eas oleks aa
bits pääs olnud nagu wesi.

M a r t i n e. Neetud kelmide kelm!
Sganarelle. Mana raibe!
Martine. Olgu neetud see tund ja päew, 

mil mul pähe tuli „jah" öelda.
Sganarelle. Olgu neetud see notaariuse- 

kõlgats, kelle juures ma enda wiletsuse otsusele 
alla kirjutasin.

Martine. Wõi sina julged weel hädal
dada! Iga silmapilk peaksid taewast tänama, 
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et mirth said. Millega olid seda tecniiib, et minu
sugune isik sulle naiseks tuli?

Sganarelle. Tegid mulle tõepoolest liiga 
palju au. Peaksin wist surmani kiitma meie 
abielu esimest ööd. Kirewase päralt! Ära tu
leta mulle neid asju meele, mn ütlen wiimati 
midagi niisugust et —

Martine. Noh? Mis sa ütled?
Sganarelle. Jäägu ütlemata, aitab sellest, 

et me mõlemad teame, mis me teame. Olid ikka 
üliõnnelik, et mind leidsid.

Martine. Mis tähendab — üliõnnelik, 
et sind leidsin? Mees, kes mind haigemajani 
miind, prassija, rööwel, kes kõik sööb mis mul on —

Sganarelle. Waletad, — hää osakese 
sellest ioon.

M artine. Mees, kes tükk-tükilt ära müüb 
kõik, mis kodunt leiab —

Sganarelle. See on kokkuhoidlikult ela
mine.

Martine. Isegi minu moodi oled ära 
talitand.

Sganarelle. Seda marem sa üles tõused.
Alar tine. Mitte ühte mööbli-tükki ei jäta 

sa kogu majja —
Sganarelle. Seda kergem on kolida.
Martine Hommikust õhtuni ei tee sa 

muud tui mängid ja jood.
Sganarelle. Igawuse eemale peletamiseks.
Martine. Ja mis pean mina sel ajal 

kogu perega tegema?
Sganarelle. Kõik mis ise soowid.
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Martin e. Mul on neli waest wäikest last 
hoida.

Sganarelle. Ära hoia, lase lahti.
Martine. Alatasa küsiwad nad minult leiba.
Sganarelle. 2lnna neile piitsa, ftut mina 

söönd olen, siis tahan et igaühel minu majas 
kõht täis oleks.

Martine. Ja sina lakekauss tahaksid, et 
kõik aina samal kombel edasi läheks?

Sganarelle. Kallis naine, ära nüüd 
ilka nii käre ole.

Martine. Pean ma igawesti sinu häbe
matusi ja laagerdamist kannatama?

S g a n a r e ll e. Ei maksa nüüd ikka wihas- 
tada, naisuke.

Martine. Arwad sa, et ma nõu ei leia, 
kuidas sind sundida su kohuseid täitma?

Sganarelle. Kulla naine, sa tead, mu 
kannatus pole roaga pikk ja mul on kaunis 
tubli rusikas.

Martine. Ma ei karda su ähroardusi.
S g a n a r e ll e. Kulla naisuke — herne

terake, su nahk sügeleb nagu harilikult.
Martine. Küll ma sulle näitan, et ma 

sind põrmugi ei karda.
Sganarelle. Armas teinepcol, sa norid 

roägise riidu.
Martine. Arroad, et su sõnad mind 

kohutaroad?
Sganarelle. Minu ihade magus ese, 

ma kisun sul kõrroad püüst.
Martine. Igaroene joomakalts!
Sganarelle. Tahad kere püüle saada?
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M a r t i n e. Wa wiincilähker!
Sganarelle. Ma teen su naha tuliseks.
M a r t i n e. Alatu elukas!
S g a n a r e II e. Ma taon su kondid pehmeks.
Martine. Rööwel, kalakas, pelis, argpüks, 

kelm, roõllaraog, närakas, traatsaba, tinaroile, 
kaabakas, warganägu! —

Sganarelle (toetab kepi ja hakkab naist peksma).
Ah, sa siis ikka tõesti tahad?

Martine. Ai! ai! ai!
Sganarelle. Ega sinust teisiti jagu ei saa.
Robert (sisestub wasakult). No-noh, no-noh, 

no-noh! Mis see siis on? Milline häbematus! 
Neetud kelm, kuidas ta oma naist peksab.

Martine (käed puusades, sunnib Roberti taga
nema ning annab temale lõpuks stõrwakiilu). Aga kui 
ma tahan et ta mind peksab!?

Robert. Sellewastu ei ole mul kõigewä- 
hematki.

Martin e. Mis te segate wõõrastesse 
asjadesse?

Robert. Eksisin sellega rängasti.
Martine. Mis on teil meiega tegemist?
Robert. Teil on õigus.
Martine. Rae, kus häbematu, wõi tema 

tuleb keelama, fui mees oma naist peksab.
Robert. Wabandage!
Martine. Rkis on teil siin ütlemist?
Robert. Midagi.
Martine. On teil maja oma nina siia 

toppida?
Robert. Ei.
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Martine. Muretsege iseenda asjade eest.
Robert. Ja, ja, ma ei ütle enam sõnagi. 
Martin e. Vtulle meeldib, et mind pekstakse. 
Ro be r t. Olen nõus.
Martine. Ega seda teie kulul ei tehta.
Robert. Tõsi küll.
Akartine. Olete loll, et ennast sinna to

pite, kus leid maja ei ole.
Robert (taandub mehe poole, tes onmkord hak

kab pätile tungima, teda sama kepiga lööb ja põgenema 
sunnib. Robert ütleb lõpuks). Wennas, palun kõi
gest südamest wabandust, taguge, tonkige, wem- 
meldage oma naist nagu kord ja kohus, aitan 
kaasa, kui soomite.

Sganarelle. Ei, ma ei soowi.
Robert. Aäl See on teine asi.
Sganarelle. Tahan oma naist peksta, 

kui ise soowin, kuid ei taha teda peksta, kui mul 
seks soowi pole.

Robert. Wäga hää.
Sganarelle. See on minu naine, mitte 

teie oma.
Robert. Kahtlemata.
Sganarelle. Teil pole mulle midagi 

käskida.
Robert. Muidugi mitte.
Sganarelle. Mul pole teie abi tarwis.
Robert. Hüwa. (Paremale tiro.)
Sganarelle. Ja see on teist häbematus, 

et mõõrastesse asjadesse segate. Kas teate, et 
Cicero ütleb — puu ja näppude wahel ärgu 
olgu koor tüliks. (Ta Itiheb naise juurde ja ütleb tema 
ktitt surudes.) Noh, lepime ära. Löö patsi.
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Martine. Mis sa meel ei taha! Püüle 
sarnast keretäit. ...........

Sganarelle. Mis nüüd sellest. Löö patsi.
Martin e. Ma ei taha.
Sganarelle. Mis?
Martine. Ei.
Sganarelle. Pisike naisuke.
Martine. Vtitte ei taha.
Sganarelle. No tule juba.
Martine. Mitte ei tule.
Sganarelle. Tule, tule, tule.
Martine. Ei, ma tahan mihane olla.
Sganarelle. Selle tühja asja pärast! 

Lepime ära.
Nk a r t i n e. Jäta mind rahule.
Sganarelle Löö patsi, ütlen ma.
Martine. Olid liig metsik.
Sganarelle. No hää küll, palun andeks, 

anna käsi.
Martine. Annan andeks, (Tasa kõrwaie.) 

aga küll ma sulle meel näitan.
Sganarelle. Oled ikka rumal, et seda 

nii tõsiselt mõtad. Mis niisugused wäiksed as
jad wõiwad sõprusele teha? ftui inimesed üks
teist armastamad, siis ei tee miis-kuus kepihoopi 
muud kui aina suurendawad armastust. Ma 
lähen nüüd ära metsa; täna pead sa enam kui 
sada kubu hagu saama. (Paremale ära.)

Martine (üksi). Ma mõin ju hää näo 
teha, aga oma tundeid ma ei unusta, mul on 
tuline himu nõu leida, kuidas sind karistada 
hoopide eest, mis sa mulle annad. Tean küll, 
et naisel alati käepärast on hää wõimalus meest 
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faristüba, aga see on liig õrn karistus minu 
wõllaroale. Tahan talle kätternaksta, nii et ta 
õieti tunneb, eluotsani peab ta mäletama neid 
kepihoope, mis ma temalt sain.

(Lucas ja Valöre sisestuwad omawahel juteldes.)
Lucas. Oh sa soe saatan! On aga meil 

üks rvibalik töö teha. No, mina küll ei tea, 
kuidas me sellega hakkama saame.

Valöre. Mis teha, kulla taat, peab ikke 
härrade käsku täitama. Eks meil ole ka paremb 
kui mõisa preilna jälle terweks saab ja ikke ilu
sast mehele läheb. Eks meile ka warise midagi, 
kui pulmad tehakse. Horace on helde käega, eks 
ta ikke meidki meeles pea, kui preilna käite saab. 
Leandre on preilnale küll kallimb, aga näe härra 
jälle kuidagi ci taha teist omale wäimeheks saada.

Martine (mõttes iseendale). Mis ma ometi 
peaks tuälja mõtlema, et kättemaksta?

Lucas. Ei tea, mis see härra nüüd peaks 
meel põnnama, kui juba telgi tohtrite tarkus 
otsas?

Valere. Ei noh, kes ikka kaua otsib, see 
ikke mõnikord leiab ka wiimaks, ja wahel peris 
niisukesest kohast, kust ei teanb ootabagi —

M a r t i n e. Ja, ma pean kätte maksma, 
olgu mis on — need kepihoobid panewad mul 
südame läikima, ei mina suuda neid ära seedida. 
(Seda ütleb ta nii sügawas mõttes, et ta mõlemat meest 
tähele ei pane. Ümberpõõrates põrkab ta nende 
wastu ja ütleb.) Uil)! härrad ! Palun wabandage, 
ma ei näinb teid, otsisin parajasti hääd nõu.

Valere. Eks igaühel ole omad mured 
siin ilmas. Meie ikke otsime ka kangesti, aga ei 
leia kudagi.
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Marlin e. Ehk ma saan leib kuidagi aidata.
23aie r e. See wõib olla küll. Meie, näe 

otsime mõnda tarka meest, mõnda niisukest toht
rit, kes meie härra tütart wõiks aidata. Näe, 
preilnal niisuke haigus, et ei saa teine äkki enam 
sõna suust. Mitu tohter! juba tema kallal oma 
tarkust katsund, aga ei midagi. Pidada ikke olema 
roeel targemaid tohtrid, kes sihukesi salarobtusi 
tunnewad ja sääl hakkama saawad, kus teiste 
tarkus enam nõu ei leia. Me ikke niisukest 
tohtert otsime.

Martine (taia). Wat, kus mul hää juhus 
oma wõllaroale kättemaksta! (Waljusti.) Sattusite 
just parajasse paika, siit leiate, mis otsisite. Meil 
on siin päris imearst, kes kõik haigused parandab.

Valere. Ui heldeke, kust me ta leiaksime?
Martine. Leiate ta praegu säält rväiksest 

metsatukast, kus ta ennast puuderaiumisega 
lõbustab.

Lucas. Tohter siis raiub puid?
Valere. Ta wist sääl püüab lollisi haneks, 

tahtsite öelda?
Martine. Ei see on niisugune imelik mees, 

kellele puude raiumine nalja teeb, na natuke 
napakas, na kentsakas ja jonnakas, ega wälis- 
pidi pole nähagi kui tark ta on. Ta nii ime
likult riides, näitab wahel nagu oleks harimatu 
mees, warjab oma tarkust ega taha kuidagi ilmu
tada neid imelisi andeid, mis ta taewaisalt arsti-' 
miseks laant).

Valere. Imelik asi et keigil tarkadel mees
tel oma tujud, on teised ikke keik mähe napakad 
oma suure tarkuse juures.
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Martine. Meie oma on palju napakani 
kui uskuda wõiks. ta on wahel nii napakas, et 
peksa tahab, enne kui oma tarkust tunnistab. 
Ega te hääga temast jagu ei saa, ei tema tun
nista ennast tohtriks, kui tal niisugune tuju tuleb, 
enne kui mõtte kumbki malakas ja sundige teda 
hoopide waral tunnistama, mis ta marjata püü
dis. Meie teeme ikka nii, kui meil teda tarwis on.

Va!ere. Wat kus kena narr!
Martine. Seda küll, aga sellest hooli

mata teeb ta imetegusid.
Valere. kuidas ta nimi on?
Atartine. Ta nimi on Sganarelle, teda 

on kerge tunda suurest mustast habemest?
Valere. Aga on ta siis ikke nii tark nagu 

te kiidate?
Martine. Wõi meel! See mees teeb 

imetegusid. Pool aastat tagasi oli siin üks 
naine haige, kõigi teiste tohtrite tarkus oli otsas, 
naine pidi juba kuus tundi surnud olema, ta
heti teine juba maha matta, kui meie imearst 
mägise sinna wiidi. See waatas naist, pistis 
talle terakese mõni teab mis rohtu suhu — sil
mapilk oli naine moodist ülemal ja hakkas toas 
kõndima, nagu poleks midagi olnud.

Lucas. Oh!
Valere. Ao, see pidi ikke peris nõia-rohi 

olema.
Martine. See mõib olla küll. Alles kolme 

nädala eest kukkus kaheteistkümneaastane poisike 
kiriku tornist alla, pää ja käed-jalad puruks. Kohe 
toodi imearst sinna, see hõõrus poisil kogu keha 
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salmiga, mis ta ise teind. Poiss tõusis kohe ja
lule ja jooksis mängima.

Lucas. Oh!
Valere. See mees peab peris ilmamaa 

tark olema.
Martin e. Kes selles kahtleb?
Lucas. Küll c kumma! Niisukejt meest 

meil ju tarwis ongi. Maja menna ruttu teda 
otsima.

Valere. Aitäh siis ka selle hää meele 
eest mis te meile tegite.

Martine. Pidage aga hästi meeles, mis 
ma teile ennist seletasin. (Saab minekule.)

Lucas. Eh! Kuramus! Küll ma sellega 
hakkama saame, kui ta muud ei taha kui mala
kast, ei ta siis meie käest pääse.

Valere. Olenre wäga õnnelikud, et teiega 
kokku juhtusinre, mul on nüüd kõige paremad 
lootused. (Wasakule ära.)

Sganrrvelils (lawa taga lauldes). La-la-laa!
Valere. Sääl kuulub keegi laulwat ja 

puid raiuwat.
S g a n a r e ll e. La-la-la! — Kirewane, seks 

korraks on küllalt tööd tehtud, tarwis mähe 
hinge tõmmata. (Paus.) Pagana soolased puud.

Küll on kaunis, 
Kallis pudel, 
Küll on kaunis- 
Sinu sulin!
Paljud kadedad wist oleks 
Kui sa iial tühi poleks.
Wäike kallis kullake, 
Miks sa wahel tühjeneb?
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Ei noh, sinine factan! Ega kurwameelseks tohi 
jääda,

V a l e r e. Sääl ta ise ongi.
Lu ca s. Sul ikke wist õigus on, peris kohe 

ninaga jooksime toise wasta.
V a l e r e. Wahime ligemalt.
Sganarelle (tuleb weidi tuigerdades ja pude

lit silmitsedes, ci märka uiehi). Ah, sa MU wäike kel- 
mike, kuidas ma sind armastan, mu pisike trullike! 
,Laulab.) Paljud kadedad küll oleks. (Märkab mehi.) 
5xurot, mis need mehed otsiwad?

Valere. See on tõesti tema.
Lucas. Justament niisukene kui see ennest 

seletas.
Sganarelle (paneb pudeli maha, nähes et 

Valöre terwituseks kummardab, arwab Sganarelle teda 
pudelit taotawat ning asetab selle teisele poole, nähes et 
ka Lucas kummardab, haarab Sganarelle pudeli ja surub 
wastu kõhtu, mitmesuguseid naljakaid liigutusi tehes). 
Mehed peawad mind wahtides isekeskis nõu, 
mis mõtted neil peaksid olema?

Valere. Härra, kas le olete ikke see 
Sganarelle?

S g a n a r e ll e. Eh, mis?
Valere. Ma küsin, et kas ikka teie olete 

see Sganarelle'i nimeline?
Sganarelle (pöörab nende poole). Jah ja 

ei, sedamööda, mis te minust soowite.
Valere, Me ei soowi midagi muud kui 

aga nii aupaklikud olla kui iganes suudame.
Sganarelle. Niisugusel korral on mu 

nimi Sganarelle.
Valere. Härra, oleme wäga rõõmsad teid 

nähes. Olime otsimisega päris hädas, kui meid 
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teie juure juhatati ja tuleme nüüd teie abi pa
luma, ilma selleta enamb läbi ei saa.

Sganarelle. Noh, härrad, kui ma teid 
oma lihtsa käsitööga kuidagi aidata iaan, siis 
olen teie teenistuseks häämeelega walmis.

Valere. Härra on ikke liiga armulik meie 
wasta — ehk härra paneks mütsi pähe, muidu 
päike teeb härra pääle paha.

Lucas. Pange ikke jah, härra, kate pääle.
Sganarelle <tasa). Küll need on aga 

wiisakad mehed „
Valere. Ärge imestage, härra, et me teie 

juure tulime, eks tarku mehi käia ikke kaugelt 
otsimas, ja teid kiideti kangesti et pidite tark 
olema.

Sganarelle. Tõsi küll, isandad, ega keegi 
maapääl hao-tegemises minu wastu ei saa.

Valere. Oh! Härra!
Sganarelle. Töö juures mina jõudu ei 

hoia, kui ma hao-koo teen, siis ikka on tehtud, 
ei ole kellelgi midagi ütlemist.

Valere. Härra, ega me selle asja pärast 
tuld. —

Sganarelle. Selle eest wõtan ma aga 
ka sadakümme penni sajast.

Valere. Ega me sest räägi, härra.
Sganarelle. Odarvamalt kuidagi anda 

ei saa.
Valere. Härra, — me ikke teame, kuida 

asjad on?
Sganarelle. Kui teate, siis peate ka 

teadma, et ma odawamalt ei müü.
Vale r e. Härra teeb aga nalja —
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Sga na relle. Ei ma tee nalja midagi, 
wähemaga kuidagi anda ei saa.

V a l e r e. Räägime nüüd ikke mõistlikult, härra.
Sganarelle. Mujalt wõite ju odawa- 

mait saada, haokoo ja haokoo wahel on mahe, 
aga neid, mis mina teen —

Valere. Ei noh! Härra, lõpetame nüüd 
selle jutu.

Sganarelle. Nii häid te kusagilt ei saa, 
tehke mis tahate.

Valere. Ei noh!
Sganarelle. Haod on seda määri. Ma 

räägin otsekohesest südamest, ega mina liiga 
ei küsi.

Valere. Härra, kudas nüüd teiesugune 
isand niisukest nalja teeb ja ennast sedamoodi 
alandab! kuidas nüüd nii tark mees ja nii 
kuulus tohter kui teie olete tihkab ennast ilma 
silmade eest marjul hoida ja oma kallid anded 
maha matta!

Ogana relle (tormale). Ta on hull.
Valere. Halastage, härra, ärge püüdke 

meid petta.
Sganarelle. Kuidas?
Lucas, Ega sest jahmatamisest ole kasu 

midagi, me juba teame keik.
Sganarelle. Mis siis? Mis te tahate 

öelda? kelleks te mind peate?
Valere. Ikka selleks, kes te olete, suureks 

tohtrihärraks.
Sganarelle. Ise olete tohter, mina ei 

ole ega pole iialgi olnud.
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Valöre (tasa). Küll on teine kõwastl kinni 
oma narruses. (Waljusti.) Härra, ärge nüüd 
kauemb enam salake, ega see ka hää ole kui här
ral wiimati räbalast läheb.

Sganarelle. Ätis moodi?
Valere. No, kui me hääga hakkama ei 

saa —
Sganarelle. Kirewase päralt! Saage 

hakkama kuidas tahate, mina ei ole tohter ja 
aru ma ei saa mis te mu'st tahate?

Valere (tasa). 9käha on, et peab rohu 
abiks wõtma. (Waljusü.) Härra, küsin wiimast 
korda, kas ütlete hääga, kes te olete ?

Lucas. Oh sa sirruwiiruline! Ärge nüüd 
enam jänesejälgi tehke ühti, öelge otsekohe, et 
olete tohtrihärra.

Sganarelle. Mul kargab süda täis!
Valere. Mis sest nüüd salata, kui me 

ikke teame?
Lucas. Mis siin nüüd ikke enamb juppida, 

ega sest enamb ikke midagi kasu ole.
Sganarelle. Kuulge, isandad, uskuge 

juba ükskord, kui ma ütlen, et ma tohter ei ole.
Valere. Te pole tohter?
Sganarelle. Ei.
Lucas. Ah, te ei ole tohter mai?
Sganarelle. Ma ütlen et ei.
Valere. Kui te jüst tahate, siis pole mi

dagi parata. (2Bõtaaab kepi ja peksawad teda.)
Sganarelle. Ai-ai-ai! Isandad, ma 

olen kõik, mis te j oo tuile.
Valere. Mispärast siis härra sundis meid 

enesele haigel tegema?
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Lucas. Jumala muidu lasete meid waema 
näha ja ennast peksa.

Vale re. Uskuge härra, meil on sellest 
keigest südamest kahju.

Lucas. Pagana käkerdus, mul on peris 
süda täis.

S g a n a r e ll e. Mis saatana tembud need 
on? Uas teete nalja root mispärast te mind 
wägise tahate tohtriks teha?

Vale r e. Atis! Te puiklete ikke weel 
wasta, ja ei taha ikke weel tunnistada, et olete 
tohter? —

Sganarelle. Susi mind söögu, kui ma 
tohter olen!

V a l e r e. Ah, te ikke weel ei ole tohtri-härra?
Sganarelle. Ei ole, pagana sunnikud! 

(Mehed hakkawad teda uuesti peksula.) Ai-ai! Hää 
küll isandad, jah, kui te tahate siis olen tohter, 
olen tohter, apteeker ka weel, kui tahate. (Kõrwale.) 
Ennem kõigega nõus olla kui ennast tappa lasta.

93 a I er e. Aa ! Waat see on hää. Peris 
roem näha, kui härra mõistlik on.

Lucas. Süda kohe hüppab sees, kui teilt 
niisukest juttu kuulub.

Valere. Palun keigest hingest wabandust.
Lucas. Andke andeks, et ilgesime nii 

julged olla.
Sganarelle (tormale). Ui eh! Kas õige 

mina ise eksin? Ehk olengi tohtriks saand, ilma 
et seda oleksin tähele pannud?

Valere. Ega härra ei kahetse, et meile 
tunnistas, kes ta on, küll te näete, et keigiga 
rahule jäete.
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Sganarelle. Kuulge isandad, ega te aga 
ise ei etii? Ons päris kindel, et mci tohter olen?

Lucas. Ei noh, kuidas muidu!
Sganarelle. Tõepoolest?
Valere. Kahtlemata.
Sganarelle Pagana päralt ja mina ei 

teadnud!
Valere. Kuda siis! Herra on keige tar- 

gemb tohter ilmas.
Sganarelle. Toh-oh!
Lucas. Tohter, kes jumal teab kui palju 

haigeid terweks on tehend.
Sganarelle. Näe hullu!
Valere. Üks naine pidi juba kuus tundi 

surnud olema, taheti teine juba maha mattada 
ja teie panite ta, mõni teab mis rohu tilgukjega 
kohe mööda kambrit kõndima.

S g a n a r e ll e. Kae kiremast.
Lucas. Üks kaheteistkümne aastane poiss 

sadas kiriku tornist alla ja kohe pää ja käed- 
jalad sulbiks. Tea mis määrega te teda malda
site ja kohe poiss jalul ja läks mängima.

Sganarelle. Näe saatanat!
Valere. Ülskuge ikke, herra, küll te näete, 

et meiega rahul olete, woite teenida mis ise tahate, 
kui lasete ennast sinna juhtida, kuhu me teid 
wiia tabame.

Sganarelle. Woin teenida niipalju kui 
tahan?

Valere. Jah.
S g a n a r e II e. Oh, ega ma siis tohtriameti 

mastu waidle. See oli mul meelest läind, aga 
nüüd tuleb jälle meele. Mis teha tarwis? Kuhu 
pean minema?
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Val ere. Rüü meie juhatame. TarwlS 
noore preilna juure menna, kes keeletuks on 
jäänud.

Sganarelle. No, keeletu olen minagi.
Valere. Herra armastab nalja teha! — 

Hakkame menema, härra.
Sganarelle. Ilma arsti kuueta!
Valere. RüII me selle ka ligi mottame.
Sgana relle (Valöre'ile pudelit pakkudes). 

Wõtke see oma kätte, annan selle karastama joogi 
teie hoole alla. (Pöörab Lucas poole ja sülitab.) 
Hakka liikuma, wanakas - arsti käsul.

Lucas. Oh sa siiruwiiruline saatan! Waat 
see tohter ikke mulle meeldib. Waip see asi temal 
ikke õnneks lähe, see on igamene naljahammas.

(Lähemad.)

Eesriie.



Teine waatus.
Majaesine aiaga.

(Geronte, Valöre, Lucas, omawahelises kõneluses. 
Jacqueline pühib õuet.)

Valöre. Jah, herra, ma ikke arwan, et 
saate rahul olema, me toime teile feige suurema 
tohtri siin maa pääl.

Lucas. Oh sa sinine sunnik! Otsi kas wai 
tiku tulega, teist niisukest ei leia; ei teised lohtrid 
ole wäärt tema kingapaelagi lahti arutama.

Valere. See on mees, kes peris imetegu- 
sid on tehend.

Lucas. Ta on peris surnudki ülesse 
äratand.

Valere. On teine mähe tujukas, nagu ma 
juba härrale ütlesin, mõnikord läheb tal aru pääst 
ära ja siis ta nagu et näigi see, mis ta on.

Lucas. Jah, ta armastab kangest nalja 
teha, ärgu härra pahaks pangu, aga mõnikord 
oleks ta nagu peris napakas.

Valere. Aga ise on ta otsast-otsani tarkusi 
täis. Küll woib ikke teine mõni kord targalt 
kõneleda.

Lucas. Kui tal ikke tuju pääle tuleb siis 
kõneleb üsku raamatust loeks.

Valere. Ta kuulsust siin juba keik kohad 
täis ja igaüks kipub temalt nõu küsima.

Geronte. Ma suren uudishimust teda 
näha, käskige ta silmapilk siia tulla.
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Valero. Ma lähen otsin ta üles.
Jacqueline. Tühi teil herra! Ei see 

tee paremat midagi kui feit teised, mis ilma-imet 
siis temagi teha suudab, feige paremb rohi oleks 
preilnale ikke minu arwates monikane ilus ja 
hää mees, kes ka preilnale kallis oleks.

Geranie. Kõtt! Kulla amm, teie segate 
liig palju meie asjusse!

Lucas. Ole wakka, wa teinepool, ära topi 
oma nina igasse kohta.

Jacqueline. Ei ole jah neist tohtritest 
kasu midagi, aina segawad selget mett, preilnal 
on ikke midagi muud maja kui rabaduse rohtu, 
ja musta ussi tuhka; mees on ikke plaaster, 
mis keik tütarlapse hädad parandab.

Geronte. Kõlbab teda siis tema praeguse 
haigusega mehele panna? Kui mul tahtmine oli 
teda mehele panna, kas ta siis minu soowile 
wastu ei hakand?

Jacqueline. No, seda ma usun! tahtsite 
talle mehe kaela määrida, keda preilna sallida 
ei wõi. Miks te seda Liandre'i noortbärrat ei 
wottand, kes preilnale nii südamest kallis on? 
Preilna oleks kohe sõna kuuland, ja selle püüle 
wõin ma kihla wedada, et noorherra teda prae
gugi kogu ta haigusega tahab, kui aga teie ta
haksite andada.

Geronte. See Leandre temale ei kõlba, 
tal pole nii palju wara kui teisel kosilasel.

Jacqueline. Tal on kangest rikas onu, 
kelle wara ta kord pürib.

Geronte. Kõik niisugused püritawad wa- 
rad tunduwad mulle õhulossidena. Wüürtust on 
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ninult sel, mis juba käes, teiste hoole all olema 
wara püüle lootes roõtb kergesti sisse kukkuda. 
Surm ei kuule igakord hcrrade pärijate soome 
ning palweid. Rikka sugulase surma oodates 
wõib pärijatel aega küll olla nälja sunnil ham
bad warna riputada.

Jacqueline. Ma olen ikka kuulnud 
kõneldumat, et mehe ja naise mahe! nii kui mo- 
jalgi, hää läbisaamine paremb on kui rikkus. 
Isadel ja emadel on ikke see neetud mood aina 
küsida, et palju tal on? — ja palju ta kaasa 
saab? Räe, ma wader Peeter pani oma tütre 
suure Tooma kolakale, sellepärast et mehel roh- 
kemb maad oli kui noorel Robin'il kes piiale 
kallimb oli. Waata nüüd, noorik waene, näost 
kollane nagu sidrun ja lõbu pole tal kohe mitte 
kui midagi. See on herrale hääks näituseks, 
yjiis inimesel siin ilmas ikke muud on, kui oma 
lõbu, mina paneks oma tütre küll sada korda 
ennemb niisukese mehele, kes talle meeldib aga 
mitte mõne ilmamaa rikkale.

Geronte, ^ae hullu, ammeproua! On 
aga teil sõnu! Jääge õige nüüd wall, ma pa
lun, muretsete liiga palju, rikute oma piima ära.

Lucas (annab naisele hoobi rindu). Wa lõkats, 
pea suu, häbemata elukas. Herral pole sinu 
seletusi tarwis, ta teab ise mis tal teha on. 
Waata sa, et lapse saad imetatud, ära teisi tule 
õpetama. Herra on oma tütre isa, ta teab oma 
headuses ja tarkuses, mis preilnale waja.

Geronte. Tasemini! Ah! Tasemini!
Lucas. Härra, ma tahtsin teda natuke 

karistada ja talle õpetada, kudas herrast peab 
lugu pidama.
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Geronte. Jah, aga need liigutused ei ole 
tarwilikud.

V a l e r e (kes waatas paremale Gerontele). Här
ra, olge walmis, tohtrihärra tuleb.

Geronte. Härra arst, olen õnnelik teid 
enda pool nähes, meil on teid üliwäga waja.

Sganarelle (arsti iUikonnos, äärmiselt terawa 
kübaraga). Hippocrates ütleb — et pangem mõle
mad kübarad pähe.

Geronte. Hippocrates ütleb seda?
S g a n a r e ll e. Jah,
Geronte. Missuguses päätükis, olge hääks?
S g an a r e l l e. Päätükis — kübaratest.
Geronte. Kui Hippocates nii ütleb, siis 

peab seda tegema.
Sganarelle. Herra tohter, kuulda saades 

imelisi asju —
Geronte. Palun tööga, kellega te räägite?
S g a n a r e ll e. Teiega!
Geronte. Mina ei ole arst.
Sganarelle. Te ei ole arst?
Geronte. Ei sugugi
Sganarelle (wõtab kepi ja peksab teda, nagu 

ta ise peksa sai). Tõesti mitte?
Geronte. Tõesti mitte! Ai-ai-ai!
Sganarelle. Nüüd olete arst, mina pole 

ka muub õpetust saand.
Geronte. Akis pergli mehe te siia olete 

toond? —
Valere. Ma ju ütlesin, et see tohter 

kange wigurimees on.
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Geronte. Jah, aga minu poolest wõib 
ta minna kogu oma wiguritega.

Lucas. Ärge sellest hoolige, herra, see nii
sama naliamiluks.

Geronte. See nali ei meeldi mulle.
Sganarelle. Herra, palun andeks, et nii 

waba olin.
Geronte. Olen teie teenistuseks walmis 

isand! —
Sganarelle. Kahetsen wäga.
Geronte. Pole midagi.
Sganarelle. Need kepihoobid —
G e r a n t e. Ei teind kurja.
Sganarelle. Mis mul au oli teile anda.
Gerante. Ärgem sellest enam rääkigem. 

Härra arst, mul on tütar, kes imelikku haigusse 
on jäänd.

Sganarelle. Olen waimustatud, herra, 
et teie tütrel mind maja on, soowiksin kõigest 
südamest, et ka teie mind majaksite, teie ja kogu 
teie pere, siis wõiksin näidata, kui suur himu 
mul on teid teenida.

Geronte. Olen teile tänulik nende tunnete 
eest. —

Sganarelle. Kinnitan, et ma kõige puh
tamast südamest kõnelen.

Geronte. Teete mulle liiga palju au.
Sganarelle. Kuidas on teie tütre nimi?
Geronte. Lucinde.
Sganarelle. Lucinde! Ah, ilus nimi 

arstimiseks! Lucinde!
Geronte. Lähen korraks waatama, mis 

ta teeb.
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Sgcinarelle. Kes on see suur naine sääl? 
Geronte. See on minu wäikese lapse amm. 
Sganarelle. Kirewase päralt, kena mööbli

tükk! Ah! Amm, ülikaunis amm, olen oma 
arstiteadusega teie kõige alandlikum ori ja tahak
sin häämeelega olla urnile põngerjas, kes imeb 
teie kauniduse piima. (Paneb täe tema rinnak.) Kõik 
mu rohud, kõik mu teadmised, kõik mu wõimised 
on malmis teid teenima ja —

Lucas. Lubage ikke, tohtrihärra, olge nii 
lahked, jätke mu eit rahule.

Sganarelle. Mis! On see teie naine?
Lucas. Jah.
Sganarelle (teeb nagu tahaks Lucast kaelus- 

tada, pöörab äkki amme poole ja kaelustab teda). Ah! 
tõepoolest, ma ei teadnud seda; sõprusest teie mõ- 
lemi wastu teeb see mulle möga suurt häädmeelt.

LucaS (teba tõmmates). Ikka tasemb, olge 
na lahked.

Sganarelle. Kinnitan teile, mul on 
ruäga suur häämeel, et teie mõlemad paaris 
olete. Temakesele soowin õnne, et tal teiesugune 
mees on. (Teeb jälle nagu tahaks Lucast faelustaba 
ja heibab äkilise liigutusega käe naise kaela ümber.) 
teile soowin õnne, et teil nii ilus, nii mõistlik 
ja nii kena kehaga naine on.

LucaS (tõmbab teba jälle). Ei noh, sinise
kirju saatana päralt! Palun ikke mitte na palju 
meelitusi öelda.

S g a n a r e II e. Te ei taha, et ma ühes 
teiega rõõmustan teie kena abielu üle?

Lucas. Rõõmustage minuga nenba palju 
kui tahate, aga minu eit jätke rahu.
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(5g a nÜ r e IIe. Ma tahan ühtewnsi mõlema 
õnnest osa roõtta. (Kordub endine ^mäng.) Ja kui 
ma teid kaelustan, et ema rõõmu amalbaba, 
siis tahan ka teda kaelustada, et niisama ka te
male oma rõõmu awaldada,

Lucas (teda uuesti rebides). Oh sa igawene 
kelm tohtriherraks, lüli aga klaperdab teine.

Geronte (tuleb). Härra arst, kohe tuuakse 
mu tütar siia.

Sgauarelle. Ootan teda, härra, kogu 
oma arstiteadusega.

Geronte. Kus kohal see on?
Sganarelle (Lööb endale otsa ette). Säälsees. 
Geronte. Wöga hää!
Sganarelle (tahab amme rindu tatsuda). Et 

mind aga kogu teie perekond humitab, siis pean 
ma weidi teie amme piima proowima ja tema 
rinda uurima.

Lucas (tõmbab teda nii et Sganarelle pirueti teeb). 
Ei noh, ei noh, ei meil seda ole tarwis ühtigi.

Sganarelle. Arsti kohus on ammede 
rindu waadata. *

Lucas. Wai kohus, küll ma sulle teen 
kohuse. —

Sganarelle. Sina julged arstile wastu 
hakata? Käi wälja!

Lucas. Ma wilistan teie käskude pääle.
Sganarelle (temale otse silma waadates) 

Saadan sulle palawiku pääle.
3 0 C g U e I i n e (Lucas' käest kinni mõttes ja teda 

ka sundides pirustti tegema). Katsu, et sa siit kaod, 
ma olen nii suur küll, et oskan isegi enese eest 
seista, kui ta mulle midagi teeb, mis teha ei kõlba.

Luca s. Mina ei taha, et ta sind käperdab.
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Sganarelle. Hr j ei) manameest, tema naise 
pääle kade!

Geronte. Säält tuleb mu tütar.
Lucinde (ilmub).
Sganarelle. See ongi haige?
Geronte. Mul ei ole rohkem tütreid kui 

tema ja mul oleks lõpmata kahju, kui ta sureks.
Sganarelle. Hoidku ennast! Tal pole 

õigust ilma arsti loata surra.
Ge ront e. Toodagu iste!
S g a n a r e II e. See haige pole sugugi inetu, 

ma arwan, et ta igamehele meeldiks, kel wähegi 
aru pääs.

Geronte. Te ajasite ta naerma, härra.
S g a n a r e ll e. Seda parem. SXu\ arst haige 

naerma ajab, siis tähendab see kõige paremat. 
Noh, milles asi seisab? Mis teil wiga on? 
Kust kohast teil malutab?

Lucinde (mastab märkide waral, Näidates käega 
enda suud, pääd ja lõuga). Han, hi, hom, han.

S g a-n n r e 11 e. Niis te ütlete ?
Lucinde (samade liigutustega). Han, hi, hom, 

han, hi, hom.
S g a n n r e II e. Kuidas?
Lucinde. Ham, hi, hom.
S g a n a rell e (järel aimates). Han, hi, hon, 

han, ha. Ma ei saa põrmugi aru. Mis pagana 
feel see on ?

Geronte. Härra arst, see ongi tema hai
gus. Ta jäi tummaks ilma et tänini keegi oleks 
wõind selle põhjust selgitada, see asjaolu sundis 
meid tema mehele minekut edasi lükkama.
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Sganarelle. Aga mispärast?
Geronte. See, kellele ta peab minema, 

tahab oodata, kuni ta paraneb, et siis otsustawat 
sammu astuda.

Sganarelle. ^es on see loll, kes ei taha 
et ta naine oleks tumm? Annaks jumal, et minu 
roanamooril see haigus oleks! Ma ei mõtlekski 
teda arstima hakaka.

Geronte. Igatahes, härra arst, palume 
teid teha, mis wõimalik, et tema haigus paraneks.

Sganarelle. Ah, ärge olge sugugi mu
res. Teeb see haigus talle palju tüli?

Geronte, Jah, härra.
Sganarelle. Seda parem. On tal suu

red walud?
Geronte. Wäga suured.
Sganarelle. See on ülihää. Käib ta 

teatud paigas?
Geronte. Jah.
Sganarelle. Sagedasti?
Gerante. Sellest ei tea ma midagi.
Sganarelle. Aine on rahuldaw?
Geronte. Ma ei ole eriteadlane neis asjus.
Sganarelle (haige poole pöörates). Lubage 

enda käsi. Pulss tunnistab, et teie tütar on 
tumm.

Geronte. Jah, nimelt, härra, see on tema 
haigus, esimesel hoobi! saite sellest aru.

Sganarelle. Ha-haa'!
Jacqueline. Näe, kuidas ta teadis!
Sganarelle. Nleie, suured arstid, meie 

saame asjadest kohe aru. Acõnel rumalal oleks 
kitsas käes olnud ja ta oleks teile öelnud — 
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eJi on nii, asi on no, aga mina — mina saan 
asjast esimese hoobiga aru ja roõin teile teatada, 
et teie tütar on tumm.

Geronte. Jah, aga ma tahaks häärneelega 
teada, millest see tuleb.

Sganarelle. Vkidagi ei ole lihtsam öelda. 
- See tuleb sellest, et ta rääkida ei saa.

Geronte. Wäga hää, aga paluksin öelda, 
mil põhjusel ta rääkida ei saa.

Sganarelle. Kõik meie tähtsamad kirja
nikud ütleksid, see tuleb sellest, et tema keele 
tegeruus on takistatud. '

Geronte. Aga mis arroate teie ise sellest 
keele tegewuse takistusest?

S g a n a r e II e. Aristoteles ütleb selle kohta 
— roäga keni asju.

Geronte. Usun seda.
Sganarelle. Ah! See oli suur mees!
Geronte. Kahtlemata.
Sganarelle (käsiwart küünarnukist saadik tõstes). 

Igapidi suur mees, mees kes oli suurem neis 
asjus kui mina. Endise arutuse juure tagasi- 
minnes arutan ma, et selle keele tegewuse takis
tuse põhjuseks on teatud mahlad, mida meie, 
teadusemehed nimetame kahjulikkudeks mahladeks, 
mis kahjulikud — niisama kui leitsed, mis teki- 
wad haiguse piirkonnast tõusmate aurude mõjul 
nii öelda — mis — kas mõistate ladina keelt?

Geronte. Ei milgi kombel.
Sganarelle (imestusega püsti tõustes). Teie 

ci mõista sugugi ladina keelt?
Geronte. Ei,
S ganarelle (mitmesuguseid naljakaid poose 

mõttes). Gabrielas, arei thuram, catalamus,
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singulariter, nominativo, haec Musa, muus, 
bonus, bona, bonum; Deus saoctus, estne 
oratio latinas ? Etiam, jat); quare ? MlSpämsl? 
Quia substantive et adjektivum concordat in 
generi, numerum et casus.

Geronte. Ah, miks ei ole mina õppind!
Jacqueline. Kus ikke on mehel tarkust 

pääs! —
Lucas. Jah, nii kena kuulata, et kohe 

mitte maiku ei mõista.
Sganarelle. Need aurud, millest ma 

teile rääkisin, tulles pahemalt poolt, kus asud 
maks ja minnes paremale, kus asub süda, leia- 
wad tee päält kopsu, mida meie nimetame ladina- 
keeles armyan ja mis on ühenduses püäajuga, 
mida meie nimetame greeka keeles nasmus, ja 
nimelt ühenduses suure weresoone kaudu, mida 
meie nimetame heebrea keeles cubile, trehwab 
oma teekonnal need kõne all olewad aurud, mis 
täidawad labaluude südame kambrid, ja et need 
samad aurud — ma palun, saage hästi aru sest 
seletusest, ja et need samad aurud on tööga kur
jad — kuulake mind hästi, mannutan teid.

Geronte. Jah.
Sganarelle. Mille põhjuseks kõhukelme 

koopas tekkiwate mahlade hapnik, millest järgneb, 
et need aurud — Ossabandus, nequeys, ne- 
quer, potarinum, quipsa milus. Just see 
ongi põhjuseks, et teie tütar on tumm.

Jacqueline. Oi issa pojukc, küll kõneleb 
ilusti!

Lucas. Kui minu keel ka nii kergesti 
liiguks!
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Geronte. Kahtlemata ei wõiks keegi pare
mini asja seletada. Ainult üks asi pani mind 
imestama — maksa ja südame asukoht. Mulle 
näib teie paigutate need malesti — et süda on 
pahemal pool ja maks paremal.

Sgan arelle. Ja. see oli waremalt nih 
aga nüüd oleme seda kõik muutnud ning arstime 
hoopis uuel wiisil.

Geronte. Seda ma ei teadnud, waban- 
dage minu teadmatust.

Sganarelle. Pple wiga midagi, ega teie 
pole kohustatud niisama tark olema kui meie.

Geronte. Vluidugi mitte, aga, härra arst, 
mis peaks teie armates selle haiguse wastu tegema?

S g a n a r e II e. Et mis minu arwates te
gema peaks?

Geronte. Jaa.
Sganarelle. Minu arwates peaks tema 

woodisse saatma ja peaks talle arstirohuks söötma 
hulgakese wiina sees leotatud leiba.

Geronte. Vtiks nii, härra?
Sganarelle. Sest et wiinas ja leiwas, 

kui need seiti segada, asub jõud mis paneb rää
kima. Kas te ei tea, et sedasama antakse papa
goidele ja nemad seda süües õpiwad rääkima.

Gero n t e. See on tõsi. Ah, selle mehe 
tarkust küll! Kähku, tooge leiba ja wiina!

Sganarelle. Tulen õhtul waatama, mil
line tema seisukord on. (Ammele.) Ettewaatust, 
teie. Härra, seda amme pean ma tingimata 
arstima.

Jacqueline. Mis — mind? Mul pole 
ju mitte kui midagi wiga.
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Lganarelle. Leda pa^em, amm, seda 
pahem. See suur termis on kardetaw, ei teeks 
kurja wäike sõbralik aadr-laskmine ja mõni pisike 
pehmendav) klistiir. '

Geronte. Aga. härra arst, see on teguwiis, 
millest ma sugugi aru ei saa. Mis jaoks aadrit 
lasta, kui inimesel mingit haigust ei ole?

Sganarelle. See tegewus on kasulik, 
nagu tulemase janu mastu maruks juuakse, nii 
peab ka tulemase haiguse mastu maruks aadrit 
laskma. „

Jacqueline (taandudes). Tänan mäga 
selle lahkuse eest, ma ei taha, et minu ihust 
aaptiik tehakse.

Sganarelle. Te punnite arstimisele mastu 
aga külap meie teile mõistuse oskame pähe panna. 
(Eeronteie.) soomin teile hääd päema!

Geronte. Oodake mähe, olge hääks.
Sganarelle. Mis te tahate teha?
Geronte. Teile raha anda härra.
Sganarelle (titt seljale pannes, kuna Geronte 

rahakoti awab). Ma ei roota raha, härra.
Geronte. Härra arst —
Sganarelle. Ei sugugi.
Geronte. Palun.
Sganarelle. Milgil tingimisel.
Geronte. Halastage!
sganarelle. Pilkate!
Geronte. 5kuidas mõite seda armata?
Sganarelle. Ma ei tee seda iialgi.
Geronte. He!
Sganarelle. Mitte raha ei sunni mind 

tegutsema.
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Geronte. Usun seda.
Sganarelle (raha wastu wõttes). On kaal 

õige? —
Geronte. Jah, härra.
Sgan ci r e II e. Ma ei ole arst kes äri teeb.
Geronte. Tean seda.
Sganarelle. Raha-huwisid mul ei ole.
Geronte. Seda ma ei mõtlegi.
(Geronte Lucinde ja Jacqueline majja. Valöre ja 

Lucas wasatule.) .
Sganarelle (raha waadates). Tõepoolest, 

asi ei ole halb, kui nii edasi läheb —
Leandre (sisestuv paremalt). Härra, ootan 

teid juba hulk aega, tulen paluma teie abi.
Sganarelle (tema käerandmest kinni hakates). 

Pulss on toaga halb.
Leandre. Ma ei ole haige, härra. Mitte 

seepärast ei tule ma teie juure —
Sganarelle. Kui te haige ei ole, miks 

te seda kirewase päralt siis ei ütle?
Leandre. Ei, lühidalt öeldes, minu nimi 

on Leandre, armastan Lucinde'i, kelle juurest 
teie praegu tulete; et ma tema isa waenu tõttu 
kuidagi tema lähedale ei pääse, siis julgen teid 
paluda, et teie minu armastusele appi tuleksite 
ja wõimaldaksite kawatsust teostada, mille waral 
ma temale saaksin öelda paar sõna, millest oleneb 
minu õnn ja mu elu.

S g a n a re ll e. (nähtawasti wihasena). Kelleks 
te mind peate? Kuidas julgete minu poole 
pöörata, et ma teie armastust aitaks, ja tahate 
minu arsti-au alandada sedasorti ülesannetega!

Leandre. Ärge tehke kära, härra.
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Sganarelle (teda taganema sundides). Ta
han kära teha. Olete häbemata — .

Leandre. He, herra, tasa!
S g a n a r e l! e. Olete wale kohta sattund. 
Leandre. Halastage!
S g a n a r e ll e. Tahan teile näidata, et ma 

sedalaadi mees ei ole ja et see teist lõige suurem 
häbematus on —

Lea ndre (temale rahakotti pakkudes). Härra!
Sganarelle. Et tahate mind kasutada — 

(Rahakotti wastu mõttes.) Ma ei kõnele teist, teie 
olete aus mees, kõige suurema häämeelega aitan 
teid. Aga ilmas on häbemataid kelme olemas, 
kes inimesi selleks peawad, mis nad ei ole, pean 
teile ütlema et see mind hirmsasti wihastab.

Leandre. Andke andeks, härra, et ma 
nii waba olin —

S g a n ci r e II e. Ärge nalja tehke! Millest 
on jutt?

Leandre. Teadke siis, härra et see haigus, 
' mida te arstida tahate, on mängitud haigus. 

Arstid on sellel puhul igaüks omal kombel sõnu 
teinud, — üks ütles — see tulla pääajust, teine 
— sisikonnast, kolmas — põrnast, neljas — 
maksast. Aga kindel on, et selle päris-põhjuseks 
on armastus ja Lucinde selle haiguie ainult seks 
wälja mõtles, et pääseda mastumeelsest abielust, 
milleks teda sunniti. Ruib, meid wõidaks näha; 
lahkugem siit, minnes räägin, mis teilt soowiksin.

Sganarelle. Lähme, härra, andsite enda 
armastusest tunnistuse, mida tähelepanemata ei 
saa jätta, kogu minu arstiteaduse nimel kas haige 
kärwab, wõi saab teie omaks. (Ära.)

Eesriie.



Kolmas waatus.
Sama dek oral si von.

Leanõvs (ühes Sganarellega tulewad paremalt). 
Mulle näib, ma iarnjlen sel kujul hästi apteek
rile, kuna isa mind näind ei ole, siis saab see 
ülikond ja parukas mind wist küllalt hästi warjama.

Sganarelle. Kahtlemata.
Leandre. Soowiksin ainult, et ma arsti

teadusest wiis-kuus sõna oskaksin, et oma juttu 
ilustada ja rohkem targamehe nägu olla.

Sganarelle. Äh jätke, see kõik pole su
gugi tarwilik. Päüasi. on ülikond, mina ei tea 
ka põrmugi rohkem kui teie.

Leandre. Kuidas?!
Sganarelle. Susi mind söögu, kui ma 

arstimisest midagi tean! Olete aus mees, tahan 
teid usaldada sama, kui teie mind usaldasite!

Leandre. Mis! Teie ei olegi päris —
Sganarelle. Ma ütlen et ei. Nad tegid 

mu arstiks, kuigi küte ja jalgega wastu panin. 
Ntul pole kunagi meele tulnud ennast nii targaks 
pidada! õppimises pole ma algastmest iial kau
gemale jõudnud. Mul pole aimugi, kust nad selle 
ettekujutuse wõtsid, aga kui ma nägin, et nad 
mägise tahtsid mind arstiks teha, siis otsustasin 
seda olla, saagu, mis saab. Teie ei usu kui 
ruttu eksitus laiali läks, nii kui pöörased peawad 
kõik mind targaks meheks. Igast kandist tullakse 
mind otsima; ja kui asi nii edasi läheb, siis jään 
eluotsani arstiks. Ma leian, see on kõige parem 
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amet, sest ükskõik, kas läheb asi halwasti ehk 
hästi, raha makstakse ikka ühtewiisi. Süü ei 
lange iial meie selga; ja seletada wõime asja 
alati omal wiisil. Kui kingsepp saapaid tehes 
nahatüki ära rikub, siis tasub tema kahjud, meie
sugune wõib inimese ära rikkuda, ilma et see 
midagi maksaks. Meiesugused wigu ei tee; kui 
keegi sureb, siis on see tema enda süü. Lõpuks 
on sel ametil see hää külg, et surnud üpris arm
sad ja roaiksed mehed on; keegi pole meel näind 
et korjus oleks tulnud süüdistama arsti, kes 
ta tappis.

Leandre. See on õige, et surnud ses 
suhtes roäga auwäärt mehed on.

Sganarelle (nähes kahte meest enda poole 
tuieroat.) Need mehed näiroat) minult nõu küsida 
tahtwat. Minge oodake mind maja taga.

(Leandre läheb paremalt maja nurga taha. Thibaut 
ja Penn tulewad.)

Thibaut. Noh, made, herra, tulime ige 
teid otsima, minu poeg ja mina.

Sganarelle. Mis teil asja oli?
Thibaut. Tema maine emä on joo pool 

aastat haige maas.
Sganarelle (sirutab kätt, nagu malmis olles 

raha mastu mõtma). Mis mõin mina sinna parata?
Thibaut. Tahaksime härra, et teie meile 

made ühe pisukese migurikese pihusse pistaksite, 
mäs ta termeks teeks.

Sganarelle. Enne peaks nägema, mis 
haigus tal on.

Thibaut. Eks tal ole ige peris silma- 
nähtam haigus, herra.
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Sganarelle. Kudos nil?
Thibaut. Neh, made, paistes töisel kogu 

kere, me metlesime, et tal seest midagi nahe alla 
ajab, metlesime, et tal nahk wai sisikond, wai 
põrn wai kudas te seda kutsute, et see wist müü
tab keik were weeks. Iga päewa tagant teisel 
kange polendik wai palawik, keik ihu liikmed nõr
gad ja kanged walud jalasäärtes. Koris teisel 
kui tulileegid wuhisewad ja tahawad töisel hinge 
kinni mattada ja keiksugu krambad ja wäristused 
aina korrast käiwad toist raputamas, nii et surm 
töisel ühtepuhku suu juures. Meie külas on 
aptiikriherra, see annab töisele mõni teab mis 
tilgad ja woided. Küll seda raha on mend ja 
hullupööra, keine nende targestiini elide ja punt- 
selpantselite pääle. Aga maha on wade 
keik waew ja hääd rohud wisatud. Aptiiker tähi 
töisele mägise parregoorikud andada; aga ma 
kartasin, et see ta ige made hauda weeb, kõnel
dakse et tohtrid, ei tea kui palju rahwast on ära 
tappand oma keeruliste rohtudega.

Sganarelle (ikka kütt õieli hoides ja seda rapu
tades, nagu märguandeks, et ta raha nõuab). Asja 
juure, wennas, asja juure.

Thibaut. Asi on nüüd niisukene, et ma 
paluksin ige öölda, mäs me tegema peaksime?

Sganarelle. Ma ei saa teist sugugi aru.
Pecin. Herra, mu emä on wade haige ja 

siin on kaks tukatit, mis ma ige teile tõin, et 
annaksite midagi rohtu.

Sganarelle. Aha. teie jutust saab aru. 
Wot kus poiss, kes selgelt kõneleb ja sõnu seab 
nagu kord ja kohus. Tähendab siis, teie emal 
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on toeetõbi, tal on palawik ja walud jalges, 
wahel on tal krambid ja hing jääb finni ?

Perin. Neh härra, justament nii.
Sganarelle. Teie sõnadest sain kohe aru. 

Teie isa jutud on peris segased. Nüüd palute 
minult rohtu?

Perin. Neh, neh, härra.
S g a n a r e ll e. Rohtu, mis ta terweks teeks?
Perin. Seda me just nimelt tahame.
Sganarelle. Näe, siin on tükk juustu, 

see andke talle sisse.
Perin. Juustu, härra?
Sganarelle. Jah, see on rohuks wal- 

mistatud juust, Jääl on kulda, kalleid kiwe ja pär
leid sees ja palju muid kalleid asju.

Perin. Härra, oleme teile wäga tänulikud, 
lähme ja laseme teda kohe selle rohu sisse wottada.

Sganarelle. Minge! Kui ta sureb, siis 
matke ta nii ilusti, kui wähegi oskate. (Mehed 
wasaiule ära. Majast wäljub Jacqueline.)

Sganarelle. Säält tuleb ju see ilus amm. 
Ah, minu südame amm, kui õnnelikuks teeb mind 
see kohtamine. Teie waatlemine on rabarber, 
cassium, ja ussirohi, mis wiib minu hingest 
kõik nukruse.

Jacqueline. Oi issapojuke, tohtrihärra, 
see oli liiga ilusasti ööldud, ei mina mõista 
midagi teie ladinakeelest.

Sganarelle. Jääge haigeks, amm, palun 
teid, jääge haigeks minu meelehääks. Oleksin 
otsatu õnnelik, kui wõiksin teid arstida.

Jacqueline. Tänan keigest südamest, 
ma tahan ennem, et mind arstimata jäetakse.
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Sganarelle. Kubas ma teid kahjatsen, 
ilus amm, et teil nii kole ja turtsakas mees on!

Jacqueline. Mis parata, härra? Eks 
see ole mu pattude karistuseks. Aga kus kits 
köies, eks ta sääl pea sööma.

Sganarelle. Kuidas! Niisugune mats! 
Mees, kes teid alati waritseb, kes ei luba, et 
keegi teiega kõneleks!

Jacqueline. Oh, härra pole meel pooli 
asju nähend, see oli aga wäike proowike tema 
porisemisest.

Sganarelle. Ons wõimalik? Kudas 
wõib inimene nii alatu olla ja teiesugusele isikule 
liiga teha! Ah, ma tunnen mehi, kaunis amm, 
ja mitte wäga kaugel siit, kes õnnelikud oleksid, 
kui tohiksid ainult teie wäikeste jalakeste otsakesi 
suudelda! Miks peab nii kauniks loodud isik 
säärastesse kätesse sattund olema, niisugune ela
jas, metslane, puupää, loll — andke andeks, 
amm, et nm niimiisi kõnelen teie mehest.

Jacqueline. Oh härra, ma tean küll, et 
ta keik need nimed ära teenib.

Sganarelle. Jah, amm, kahtlemata tee
nib. Pääle selle teeniks ta teilt meel ühe naljaka 
asja pähe, karistuseks tema kahtluste eest.

Jacqueline. See on ikke õige küll, et 
kui ma ainult tema kasu silmas peaks, siis ma 
ikke midagi meidrat teeks.

Sganarelle. Tõepoolest, paha see ei oleks, 
kui talle mõne teisega kätte maksaksete. Selle 
mehele oleks see just päris paras, ja kui ma nii 
õnnelik oleksin, ilus amm, et te mind waliksite.
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(Mõlemad märkawad Lucas'd, kes wahepääl majast wäl- 
jus, nende taga seisis ja nende juttu kuulas, kumbki taan
dub omale poole, Sganarelle teeb seda wäga naljakal 
kombel. Mõlemad ära.)

Geronte. Hola! Lucas, kas sa ei ole siin 
meie arsti näind?

Lucas. Ei noh, keigi kirewaste päralt! 
Nägin küll ja oma eite ka.

Geronte. 5kus ta siis olla wõiks?
Lucas. Ma ei tea, aga minupoolest wõiks 

ta olla kus seda ja teist! (Ära.)
Gerante. Mine õige waata, mis mu 

tütar teeb.
(Sganarelle tuleb ühes Leandrega.)

Geronte. Ah, härra, küsisin parajasti, 
kus te olema peaksite.

Sganarelle. Lõbutsesin ennast teie hoo- 
wis seega, et ülearuse joogi wälja heitsin, kui
das tunneb end haige?

Geronte. Tal on weidi halwem pärast 
teie rohu tarwitust.

Sganarelle. Seda parem, see näitab et 
rohi mõjub.

Geronte. Jah, aga ma kardan, et rohi 
mõjudes haige lämmatab.

S ganarelle. Ärge asjata muretsege, mul 
on rohte, mis igast hädast jagu saamad, olgu 
wõi surmahäda.

Geronte, ftes on see mees teie kaasas?
Sganarelle (käega märku anda püüdes, et see 

apteeker on). See ON —
Geronte. Mis?
Sganarelle. See mees —
Geronte. Noh!
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Sganarelle. Kes —
Geronte. Mõistan.
Sganarelle. Teie tütrel on teda tarwis.
Jacqueline (majast). Härra, sääl on teie 

tütar, ta tahab wähe kõndida.
Lucinde (tuleb majast).
S g a n a r e ll e. See teeb talle hääd. Härra 

apteeker, minge katsuge weidi tema pulssi, 
sus wõime kahekesi haigusekäigu üle nõu pidada. 
(Tõmbab Geronte'i näitelama teise otsa ja temale tatt 
õlale pannes majutab teise käega temale lõua alla, teda 
sundides ümber pöörama, igakord kui Geronte tahab 
waadata, mis tema tütar ning apteeker kahekesi teemad; 
ühtlasi peab Sganarelle oma kaaslasele järgmise tõne, et 
tema aega wiita.) Härra, see on suur ja keeruline 
küsimus arstiteaduses, kas naisi kergem on pa
randada wõi mehi. Palun, kuulake mu sõnu 
hoolega, olge hääks. Ühed ütlewad et ei, teised 
ütlewad et jah; ja mina — ma ütlen et jah ja 
ei. Llrwesse mõttes, et läbipaistmatute mehelik
kude mastolud naiste loomulikule temperamem 
dile on põhjuseks, et loomulikud omadused alati 
tahawad tundeliste üle wõimu mõtta, näeme, et 
nende meeleolu muudatused olenewad kuu-ketta 
kallakust liikumisest,- et aga päike, mis omad 
kiired otse maakera õõnsa pinna poole saadab, 
arwamisel on —

Lucinde. Ei, ma ei saa iial oma tun
deid muutma.

Geronte. Minu tütar räägib! Oh ime
line rohu mõju! Oh imestusewäärne arst! 
Kuis pean ma teid tänama, härra, selle imetao
lise paranemise eest! Mis room ma teie hääks 
teha selle suure hääteo eest?
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Sganarelle (mõõda näitelawa jalutades ja 
otsaesist kuiwatades). QQÜ selle haigusegel tDoewa 
näha! —

Lucinde. Jah, isa, wõin jälle rääkida, 
kuid ainult selleks, et teile öelta — iial ei saa 
keegi teine minu abikaasaks kui Leandre, ning 
asjata pakute mulle Horace'i.

Geronte. Aga —
Lucinde. Ükski asi ei suuda minu otsust 

kõigutada.
Geronte. Mis?!
L u c i n d e. Teie seletused olekiid ülearused.
Geronte. 5kuid —
Lucinde. Kõigist teie juttudest ei oleks 

midagi kasu.
Geronte. Mina —
Lueinde. Olen omas asjas kindel.
Geronte. Aga —
Lucinde. Isa wõim ei suuda mind sun

dida wastu tahtmist mehele minema.
Geronte. Mul on —
Lucinde. Teie katsed on ülearused —
Geronte. Tema -
Lucinde. Ätinu süda ei allu teie mägi

wallale.
Geronte. Ma —
Lucinde. Ennem heidan end kloostrisse, 

kui mehele lähen, keda ma ei salli.
Geronte. Aga —
Lucinde (meeleheitlikul toonil kõneldes). Ei! 

Iialgi! Mllgil tingimisel. Kaotate ilmaaegu 
sõnu. Ma ei tee seda. See on otsustatud.
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Geronte. Ah, milline sõnade wool! Wõi- 
nmlu sellele wastu panna. Härra, palun teid, 
tehke ta uuesti tummaks.

Sganarelle. Seda ei suuda ma teha. 
Wõiksin ainult teid teha kurdiks, kui soowite.

Geronte. Tänan teid. Sa mõtled siis —
Lucinde. Ei, kõik teie seletused jäämad 

minu püüle mõjuta.
Geronte. Meel täna õhtul astud Ho- 

race'iga abiellu.
Lucinde. Ennem saagu surm minu abi

kaasaks.
Sganarelle. Jumala pärast, peatage, 

laske mina arstin seda asja. Ta on haiguse 
küüsis, ma tean missugust rohtu ta wajab,

Geronte. Ons wõimalik, härra, et teie ka 
selle waim haiguse oskate parandada?

Sganarelle. Jah, laske mind toimetada, 
mul on rohtu kõige mastu ja minu apteeker 
saab meile arstimisel abiks olema, (kutsub apteekri 
ning ütleb.) üks sõna — Teie näete, et tema 
kirg tolle Leandre'i suhtes käib tema isa tahtmise 
wastu, wõimatu on aega kaotada, mahlad on 
äärmiselt hapud, peame wiibimata rohu leidma, 
mis takistaks häda halmenemist. Minu teada 
on ainult üks rohi wõimalik, see oleks puhas
tuse pulber, mille teie korralikult peate segama 
kahe brahma matrimoniumiga kapslites. Wõib 
olla, saab haige wastupanekut ilmutama; aga 
teie kui wilund mees omas ametis, peate temale 
rohu tarwilikkuse selgeks tegema ja teda sundima 
segu alla neelama. Minge tehke temaga wäike 
jalutuskäik aias, et tema meelt ettewalmistada, 
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mina kõnelen seni siin tema isaga. Ärge wiitke 
enam aega. Arstima, kähku arstima!

(Kõik pääle Geronte ja Sganarelle majja.)
Geronte. Mis rohud need olid, härra, 

millest kõnelesite? Mulle näib, et ma iial pole 
säärastest kuulnud.

S g a n a r e II e. Need on rohud, mida kõige 
suurema häda korral tarwitatakse.

Geronte. Olete kunagi näind sarnast 
häbematust, kui minu tütre oma ?

Sganarelle. Neiud on mõnikord weidi 
jonnakad.

Geronte. Te ei usu kui suur iha tal 
selle Leandre'i järele on.

Sganarelle. Seda teeb noore inimese 
uum weri.

Geronte. Niipea kui seda ägedat armas
tust märkasin, hakkasin oma tütart luku taga 
pidama.

(sganarelle. Tegite targasti.
Geronte. Mul läks korda neid kohtamast 

takistada.
S g a n a r e II e. Wäga hää.
Geronte. Midagi pöörast oleks juhtund, 

kui oleksin luband neid teineteist näha.
Sganarelle. Kahtlemata.
Geronte. Usun, tüdruk oleks wõtnud ja 

temaga minema läind.
Sganarelle. See on roaga roõimalik.
Geronte. Olen kuulnud, poiss tegeroat 

kõik, et saaks temaga kõnelda.
Sganarelle. Milline naljahammas!
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Geronte. Kuid osjata raiskab ta aega.
S g a n a r e ll e. Ah. ah !
Geronte. Küll ma neid juba takistan 

kokkusaamast.
Sganarelle. Poisil pole mõne rumalaga 

tegemist, olete kawalam kui tema.
Lucas (tuleb majast). Ah, sa siiruwiiruline 

satikas! Härra, no nüüd on õige hull lahti. 
Preilna on onm Leandre'iga plehku pand. Tema 
see oligi, see oaptiiker ja tohtriherra on kogu 
selle supi walmis keetand.

Geronte. Kuidas!? Niisugune surmahoop 
minule? Tooge kommissaar ja waadake, et see 
kelm wälja ei pääse. Niisugune ärraandja, koh
tuga lasen teid karistada.

Lucas. Ah sa saatananahk tohtrihärraks, 
üles teid puuakse, ärge aga siit kuhugi menna 
katsuge!

Martine (wasakuit). Ah sa heldene jumal! 
Küll nägin waerva, enne kui selle maja leidsin! 
Ei tea, mis see tohter peaks tegema, kelle ma 
teile juhatasin.

L u c a s. Näe, sääl ta on. puuakse warsti üles.
Martine. Mis! Minu mees puuakse 

ülesse! Oh sa püha ristike! Mis ta siis kurja 
on teind?

Lucas. Lasi meie härra tütre ära marastada.
Martin e. Oh sa heldene aeg küll! kallis 

mees, ons ikka õige, et sind üles puuakse?
Sganarelle. Sa ju näed. Ah!
Martine. Ja nii paljude inimeste silma- 

all pead sina surma saama!
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Sganarelle. Mis mina sinna parata saan?
Martine. Rui sa ometi meie puudki mal

mis oleksid raiund; mu süda oleks ikka mähe 
kergem olnud.

Sganarelle. Mine minema, ära waewa 
mu hinge.

Akartine. Eh ma jään siia, et sind enne 
surma julgustada; ei ma siit enne lähe, kui olen 
nämd, kuidas sa kõigud.

Sganarelle. Ah!
Geronte (tuleb majast). Kommissar tuleb 

kohe: siis pannakse teid kindlasse paika, kust te 
nii kergesti ei pääse.

Sganarelle (kübarat käes hoides). £b häda, 
kas ei wõiks selle asemel mõned kepihoobid saada?

Geronte. Ei ci, kohus teeb otsuse. Kuid 
mis ma näen?

(Leandre, Lucinde ja Jacqueline tulewad majast.)
Leandre. Härra, siin esitab end Leandre 

teie silmadele ja toob Lucinde'i tagasi teie wõi- 
musse. Meil oli nõu seltsis põgeneda ning abi
elluda, kuid selle kamatsuse asemele astusid ausa
mad mõtted; ma ei taha teilt teie tütart waras- 
tada; soowin, et teie ise oma käega tema minule 
annaksite. Pean teile ütlema, härra, et ma 
praegu kirja sain teatega — minu onu olewat 
surnud ja mina kõige tema rvarade pärija.

Geronte. Härra, teie ausus on wäga 
minu meelepärast; annan teile oma tütre kõige 
suurema rõõmuga.

Sganarelle. Tohter pääseb meel wiim- 
sel silmapilgul!
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Martine. Runa sind Messe ei pooda, siis 
ole mulle tänulik, et arstiks said, minu kaudu 
sind selle au osaliseks tehti.

Sganarelle. Jah, sinu kaudu sain ilmatu 
hulga kepihoope. .

Leandre. Nende hoopide tagajärg on nii 
kaunis, et ei maksa nende pärast enam wihane olla.

Sganarelle. Olgu. Annan sulle need 
hoobid andeks, selle au eest millesse sa mind 
tõstsid, kuid walmista end elama kõige suuremas 
lugupidamises minusuguse tähtsa mehe wastu ja 
pea meeles, et arsti wiha du kardetawam kui 
sina oskad arwata.

Eesriie.

Lõpp.
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Nr. it70.

Ma olen sportlane
(Meister poksis)

Naljamäng 3 waaluses. Eesti oludesse 
ümber töötand Erich Bergman.

Tegelased
Widrik Karukäpp, marmel, wabr. omanik. 
A a d a, ta naine.
L o'?e, J "ende lapsed.

Hugo Leht.
Tobias Wiperling, kantseleinõunik. 
Amalie, ta naine.
Coletta Corolani, tantsijanna. 
Karukäpp, poksija.
Roosi, teenija Karukäpa juures. 
Perekonnasõbrad, teenijad.

Koht — wäikelinn. Aeg — olemit

Tähelepanu!

Näidendi ettekandmiseks saab T a w e t Mutsu 
teatriraamatukogust mängimisloa ja tegelastele 
wastam arm raamatuid. Samuti on saadama! 
„Mängujuht", milline sisaldab üldiseid 
tarwilikke juhatusi lawastajaile ühes 

lawaplaani ja rekwisiitide loetlusega.



Sisuseletus.
Widrik Karukäpp, marmelaadikaupmees, on 

naise teades, suur taimetoitlane ja suur poksija. 
Seda luiskab ta seepärast, et siis wähemalt 
„poksi wäljawõitudel" tugewasti süüa ja juua. 
Kuid siis tuleb nende kodulinna poksima kuulus 
poksija Karukäpp ise, kelle nime Widrik seni tur= 
lasti tarwitand. Ja terwe perekond tahab minna 
oma meest ja isa poksimõistlusele waatama. 
Wõib juba aimata, milliseid wiperusi waesel 
Widrikul nüüd ees on! Kuidas see kurikuu
lus Karukäpp sellega siiski hakkama saab — see 
on alles komöödia!

Käesolewa pääraamatu kui ka osadr 
äraHrjutamiite on keelatud



Esimene maotus.
(Elutuba marmelaadiwabrikandi Karukäpa korteris.

(Lawa hetk tühi. Paremalt ukselt 2 kuulda Amalie 
ja Noosi kõnelusi.)

Roosi (laseb Wiperlingi ühes Anlaliega sisse). 
Tulge aga, palun sisse!

Amalie ja Wiperling (sisestuwad. Amalie 
energiline, peaaegu mehelik kuju. Kübar walge lendama 
sulega. Riietus wäikelinna-pärane. Wiperling kõhn amet- 
nikutüllp, terwiselt hädine. Mölemil käes koomilised 
lillekimbud.)

Amalie. Kas harrastega juba wäib kokku 
saada, Roosi?

R o o si. Ei, proua Wiperling, kell pole weel 
üheksagi,

Am alie. Meie tulime toorem, sest minu 
mees peab nimelt ametisse minema.

Wiperlin g. Mina pean nimelt ametisse 
minema.

R o o si. Siis teatan ma teist silmapilk proua 
Karukäpale. (LLasakule 2 ära.)

Amalie (istub). Istu, Tobias!
Wiperling. Ja Maalikene! (Istub posta

mendi ees olemale istmele. Ei oska wabaneda käesolewnst 
lillekimbust, waatab tingi ja surub selle lõpuks põlwcde 
wahcle. Wõtab siis põuetaskust terama paberituutu, awab 
ja hakkab närima, kuna Amalie teda kogu aja jälgib.)

Amolie. Söö tasem,' Tobias! Ära meela. 
Juba jälle sa ei näri!

Wiperling. Siiski, siiski, Maalite! — 
(Närib hoolega, seda tegewust päänoogutusega saates.)



4 E. Bergman

Amalie. Sa tead ju, mida kuulus loodus
uurija Darwin oma raamatuis ütleb — inimene 
peab igcit suutäit wähemalt 36 korda purema. 
Mitu korda oled sina purend, Tobias?

Wiperling (kes seni automaatselt näris). 31 
korda, Maalike, .

Amalie. Siis näri aga edasi! (Loeb.) 32 
— 33 — 34 — 35 — 36. Nii. Nüüd neela.

Wiperling. On juba all. (Enesele.) 
Tulen endale ette nagu täielik mäletseja. Mas 
sa nüüd ikka minuga nii käituda tahad?

Amalie. Ja muidugi! 51es korralikult 
närib, saab söönuks poole wähemast loidust ja ei 
lähe paksuks.

Wiperling. 51uid sellewastu lähen ma 
oäewpäewalt kõhnemaks!

Amalie. Sellepärast, et sa ei söö lõbu ja 
armastusega. Darwin ütleb — inimene peab 
sööma lõbu ja armastusega.

Wiperling. Aga Maalikene — kuidas 
wõiksin ma süüa üht aiawilja-kotletti lõbu ja 
armastusega?

Amalie. Maata oma sõpra Karukäppa. 
Kuidas nägi see inees wälja w arem alt ja 
kuidas nüüd, kui naine ta taimetoillaseks õpe
tas. Aga tema peab lugu liikumisest ja teeb sporti.

Wiperling. Aga Maalike — kui ma 
sarnase toitmise wiisi juures wee! sportima peak
sin, ei kannataks ma elu enam wälja.

Aadtt (sisestub wasakull, weidi hingeldades, pabe
risse mässitult raamistatud diplom käes). Wabandage 
rotiga nõunifuproua — tere härra nõunik! 
(Roosile, kes pakke kannab.) Pange see kõik lauale!
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N 0 0 si (paneb pakid lauale, paremale 2 ära).
21 m a I i e. Hommikust, armas proua Karu

käpp. Kus on siis sünnipäewalaps?
21 a b a. Marmelaadi juures büroos, kus 

mujal. (Näitab ust paremale 1.)
Amalie. Ah teie polegi talle weel kingi

tusi ära annub?
Aaba. Tahtsime seba teha alles siis, kui 

Lote on pärale jõubnub.
Amalie. Ja kas ta siis tuleb?
2l a b a. Seep see on. See tübruf ei kirjuta, 

ei telegrafeeri, ei anna enbast poole sõnagagi 
märku. —

2l m a l i e. Mis teil siis pakkibes ka uubist on?
A aba. Puha sünnipäewakingib Wibrikule. 

Ja kõik ainult tema sporbitarbeb. Ta olla eile 
isegi poksiklubi teiseks esimeheks walitub! Mõelge, 
milline au! Ta jutustas mulle sellest täna öösel.

Amalie (etteheitwalt Wiperlingile). Sarnast 
asja ei jutusta sa mulle ööseti iial!

Wiperling. Aga Maalile!
Aaba (diplomi ümbert paberit ära mõttes). 

Siin on ka tema wiimane aubiplom. Lasin ta 
raamistabo. (Loeb rayulolles.) „Härra Wibrik 
Karukäpp tunnistatakse sellega Eesti esipoksijaks. 
Poksiliit." .

Amalie. Teile, proua Karukäpp, toõib 
teie mehe puhul tõesti õnne soowiba. (Surub kätt 
siis Wiperlingile.) Sul wõiks kah sarnane meister- 
biplom olla.

Wiperling. Aga Maalike, meie juures 
on ju ainult üks meister, ja fee oled sina.

Aaba. Ma ütlen teile, proua Wiperling, 
sest ajast kui minu mees poksib, on ta muutund 
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hoopis teiseks, nii lõbus, nii teguwõimas, nii 
ettewõtlik! Sel kuul on ta juba wäljastpoolt 
kolm poksi-auhinda kaasa koond. (Täitab.) Siin 
see pilt, sääl see waas ja kuju.

Amalie. Olete teie juba kord paalt waa- 
dand, kui te mees poksid?

Aa da. Kahjuks, weel mitte!
Amalie. Kahju! (Näeb kuidas Wiperling sc! 

hetkel roaatleb lähedalt läbi prilli Weenuse kuju.) W'- 
perling, jäta see kõlblusmastane isik rahule!

Wiperling. Ja, Maalike!
A a d a (Amaliele). Ja kujutlege, minu mees 

on ka poksi üle ühe raamatu kirjuland, millest 
ma seni ei teadnudki. Ma nägin seda juhtumisi 
ühe raamatukaupluse aknal. Tulge ma näitan 
teile. (Tahab Amaliega minna wasakule).

Roosi (paremuit 2). Proua Karukäpp, kibe- 
wee mees on wäljas.

A a da. Wõtke 12 pudelit kibewett.
Roosi (ära paremale 2.)
Amalie (Aadale). Joote teie seda?
Aada. Ei, ei — seda peab minu mees 

jooma! See puhastab werd ja kõwendab muskleid.
Amalie. Wiperling, tänasest päewast ala

tes jood ka sina kibewett! (Aadaga wasakule 1 ära.)
Wiperling. Mis? Kibewett ka weel?! 

Siis ei jää minust tõesti enam midagi järele! 
' Widrik (terme, punapõseline, rikas roäitelinna elu

mees, tuleb naerdes paremalt 1.) Rüüd hoolitse selle 
eest, et see marmelaad weel tingimata täna saaks 
ära saadetud. — Ha, sääl ta ongi. Just praegu 
rääkisime sinust.
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' Leht (põline wanapoiss, Karukäpa osanik igas 
suhtes). Serwus, Wiperiing!

i p e r I i n q (saeb end korda). Minu armas 
Widrik! Sinu tänase hällipäema puhul soowin 
sulle —

Widrik («vahele). Ära kõnet pea, anna siia, 
mis sul 011. (Wõtab talt sissemähitud sigaripitsi wastu.) 
Oh, mercroaiguit pits, pagana pihta, oled sina 
aga noobel.

'iß ip er ling. Tal on wäike pragu sees, 
minu naine ostis ta nimelt poole hinna eest. 
Ma ei tohi sulle aga seda öelda!

W id r ik. Rahustu, Wiperling, meie oskame 
suud pidada.

W i p e r [ i n g («vaatab Widrikut ja raputab pääd).
Widrik. Miks sa mulle nii lollilt otsa 

rcaatab ja pääd raputad?
Wiperling, Kuidas wõid sa ometi aia= 

wilja kotlettide, jänesekapsa frikadellide ja naeri- 
puöingi juures nii õitsmana wälja näha?!

Widrik ja Leht (purskawad naerma).
Wiperling. Mina sellest kuidagi söö

nuks ei saa! Kui ma selle „kaaderwärgi" õn
nelikult alla olen saand, tuleb alati pöörane isu 
seakarbonaadi järele.

Widrik ja Leht (ncteraroab jälle).
Widrik. Noh, mina tunnen end seejuures 

suurepäraselt!
Wiperling. Inimene, kuidas sa seda saad?
Widrik. Neh, kui sa meid ära ei anna, 

ütleme sulle retsepti!
Wiperling. Ma — toannun ! (Tõstab käe.)
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Widrik. Ei, ei, ei, nil odawalt ja läbi ei 
tule. Sa pead wanduma, millegi juures, mis 
sul kõige wastikum on.

Wiper 1 ing (tõstab käe, päris lihtsalt). Ilus, 
siin wannun ma oma armsa naise nimel!

Widrik. See rahuldab meid! — Leht, asu 
õige selle ukse juure mahti, et minu naine meid ei 
üllataks. (Wiperiingile.) Istu korraks siia. (Lehele.) 
Ega keegi ei tule ? (Jstucvad diimanile ja istmele.)

Leht (piilub was. 1 ukse suures). Ei!
W idrik tsaladusrikkalt aga selgelt). See lugu 

selle poksimisega on puha pettus!
Wiperling. Aga see poksimeister?
Widrik. Pettus!
Wiperling. Ja see diploom?
Widrik. Pettus!
Wiperling. Ah sa sinine silk!
Widrik. Mis sa imestad?! Ja, sarnasele 

arstimisele * nagu seda meie naistel ees on, ei pea 
ükski hobune wastu. Wahete mahel aiawilja — 
ja, see läheb. Aga ikka ainult heinu! vDla pole 
mõni sikk! Noh, aga sääl üks tüli teise pääle. 
— Rui meie Lehega wahete-mahel poleks singi 
kallale asund, ma usun, me oleks juba ammu 
aiawilja korjused olnud. Sääl tuli mul korraga 
suurepärane mõte, ma söön aiawilja kotletti alla 
ja seakotletti pääle!

Wiperling. Seakotlett — mul tulewad 
pisarad silma!,

Leht. Ära siis piina seda waest meest 
nii kaua.

W idrik. Aga selleks on tormis kodust wälja 
minna. Kaks-kolm-neli korda nädalas. Ja sääl 
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ütlen ma oma Aadale, et ma poksiklubisse lähen. 
Saad aru ?

Wiperling. Ja sinu naine usub seda kõiki?
W i d r i k (kawalalt). Aga muidugi! Mina 

saadan ometi Lehele kutsed wehklemisklubist ja 
tema saadab mulle kutsed pokiiklubist. Need on 
meil trükitult taskus. (9läitab kutseid.)

Wiperling. Noh, Widrik, oled sina aga 
igawene redu! Aga kuidas tulid sa just poksi
mise püüle?

Widrik. Ja, see ongi see püüasi terme 
selle pettuse juures — on nimelt tõepoolest ole
mas tõsine poksija karukäpp ja koguni meel 
Widrik Karukäpp.

W ip er ling. Mine ikka!
Widrik. Ja sellest inimesest seisab alalõp

mata, minu jaoks midagi roaga meeldiroat 
ajalehes. Näiteks — homme roõistleb Kuresaares 
kuulus meister-poksija Widrik Karukäpp neeger 
Cocktaili roastu. Siis pakin ma otsekohe omad 
asjad — ja sõidan Kuresaare.

W i p e r 11 n g. Kuresaare? Mis sa siis 
Kuresaares teeb?

Widrik. Ah! On sul aga raske arusaa
mine! Ma ütlen, ma sõidan Kuresaare. Tõe
poolest sõidan ma aga sinna kuhu süda kutsub ja 
söön-joon, mis mulle maitseb. Aga sina tukud ‘ 
naise juures ja nälgid!

Leht. See mees peab ka astuma meie 
liitu „Uus eluroiis."

Widrik. Mis me temaga aga püüle peak
sime hakkama? (Wiperlingile.) Tõuse korraks ülesse!
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Wiperling (tõuseb ja moodustab õige haleda 
kuju).

W i d r i k ja Leht (waatawad teda igast küljest 
ja põörawad teda ringi).

W l d r i k. Mäeronimise sport oleks midagi 
sinu jaoks. (Lööb talle mastu jalga, nii et ta kukub.) 
Ei, see ei tähe.

Wiperlinq. Nonoh, mis siis lahti on? 
Mis teil ees on ? (Sirutab Ineb mõlemite poole ruülja.)

213 i b r I k (lööb Wiperlingile õlale, nii et see kokku 
wariseb). Laes! Tal on suured käed, ta peab 
mette! 213eite temaga!

Wiperlin g. Aga luba —
Leht. Sa pead ujuma!
Wiperling. Pagan mõlaks, külma mette!
2B i t) r i L Wana eesel, sul ei tarwitse sugugi 

ujuda. Sa teed ainult nagu ujuksid!
2Viperling. Ja usute teie, et see läheks?
Leht. Muidugi läheb. Sa lähed lihtsalt 

supelasutusest — mööda ja tuled meie juure 
„Stuli) inglisse"

Wiperling. Suurepärane! Tore, suure
pärane! Lapsed, kui see ainult õnnestuks! 
Homme on teisipäem — ma tulen juba homme 
— nii mäbekeseks teie juure! (Potsib lõbusõit mõle- 
nüle küljekonüde wahele.)

Widrik. Homme, mu poiss, ei ole ma 
siin, ma pean kord jälle „tingimata" wäljaspool 
kodulinna „poksima." (Poosis.) Homme on mul 
Kuresaare spoksimõistlus.

2L i p e r l i n g. Niine ikka!
W i d r i k. Nii seisab ajalehes. (Wõtab ajalehes 

Sius see nüüd oli? Siin! (Loeb.) Tuntud esi- 
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poksija Widrik .Karukäpp puksib homme Kure- 
saares esipoksija Haagiga Saaremaa meistri nime 
paale" Sa peaksid mind kord nägema, kuidas 
mci selle mehe maha wirutan! (Liigutus.) Üks 
hoop ja ta on knock-out!!

Leht ja W i p e r l i N g (naeramad).
Widrik. Ma lasin enesele isegi juba „au

hinna" walmistada. (Läheb puhwetikapi juure ja Võ
tab ühe raske hõbepokaali wälja.) See pokaal ON 
minu mana tädi Ottilie pärandus. See on uuesti 
üle puhastatud ja kannab nüüd päälkirja — 
„Esipoksija Widrik Karukäpale." Selle toon ma 
enesega Kuressaarest kaasa kui m õ it) u tr off ee!

Wiperling. No, oled sina mul ka üks 
igawene wimka! Ja kuhu sõidad sa siis 
tegelikult?

W i d r i k (pokaali jälle luku taha pannes). Sakku, 
mu poeg, Sakku. Ma tahaks ka kord Saku õlut 
tema lähtekohas juua.

Roosi (paremalt 2). Proua Karukäpp saadab 
teile siin ühe pudeli kibewett!

Widrik (lõbusalt). Tänan, Roosa, tänan.' 
Ala just praegu rääkisin sellest! (Wõtab pudeli.)

R O O si (paremalt 2 ära).
Widrik. Soowid sa ka klaasikest, Wiperling?
W i p e r l i n g. Taewa pärast, see pidawat 

jõle maitsma!
W i d r i k (Lehele). On tal ka aimu!
Leht. See maitseb otse suurepäraselt! 

(Läheb — Widrikule märku andes, par. 1 ära.)
Wiperling (Võtab pudeli Widriku käest ja 

waalieb teda umbusuldawalt). Kuidas seda siis 
wõetakse?
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Widrik. Seda „wõetakse" kaelast ja kalla
takse lillede pääle wälja! (Teeb seda.)

Leht (tuleb par. 1 tagasi. Tal on käes pudel kirsi- 
weini ja annab selle Widrikule). Säh!

Widrik. Nüüd, Tobias, pane tähele! Wõe- 
takse teine pudel, kallatakse sisu ümber, (Täidab 
tühja pudeli kirsiweiniga). teed Hokus Pakus Fidi- 
buse ja kibewee pudelist on kirsiwee pudel saanud? 
(Hoiab selle kõrgel.) Sellest joon ma kolm kord 
päewas oma terwiseks. (Läheb puhweti juure weini 
klaasi wõtmo, tsiteerib oma naist — „See puhastab 
ja kõwendab muskleid."

Leht. Pane nüüd aga tähele Wiperling, 
kuidas ta joomise juures wäristab. (Sellal kui Wid
rik sisse kallab, on kuulda Aada ja Amalie hääli. Iseära
nis miimase häält.)

Wiperling (kuulatades). Ma kuulen oma 
Amalie mahedat häält.

Leht. Oli aga ka ülem aeg ! (Ta pistab tühja 
pudeli taha kuue tasku, mis tal aga hästi ei õnnestu.) ■

Aada ja Amalie (was. i).
Amalie (silmab Widrikut, kes nüüd pudeli ja 

klaasiga seisab). Sääl on ju sünnipäewa laps! 
(Sirutab talle käed wastu.) Soomin teile südamest 
õnne! —

Widrik. üks moment — Leht, wõta hoia 
sina mähe —

Leht (kes ikka wcel pudeli peitmisega ametis). 
Sa näed ometi —

Wiperling (nüüdsest pääle õige tragi). Anna 
siia! Küll mina hoian! (Wötab klaasi ja pudeli.)

Widrik (Annab Amaliele käe). Minu südam
lik tänu, toreda merewaigust pitsi eest. Seda mc 
just wajasin. Minu oma on nimelt lõhki.
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A m ci l i e (waatab a tempo Mperlingile küsiwalt 
otsa, wiimane ei kannata tema pilku wälja ja shongleerib 
pudeli ja klaasiga).

Aada. Widrik, ära sa oma kibewett unusta•
Widrik. 5^us nüüd seda, alla fee frin;pel! 

lTühjendab klaasi, raputab end.) 23rrr !
Wiperling. Kuidas ta seda teeb ! Suure

pärane ! —
Amalie (rooga kindlalt). Wiperling, sina 

jood ka ühe klaasi!
Wiperling. Ei, ei, Maalike, seda ei wõi 

sa minult nõuda!
Leht (Mperlingile). Sa argpüks!
Wiperling. Argpüks ütled sa?! .Arg

püks?! Seda ei lase ma enesele meeldida! Kus 
on üks suurem klaas?!

Leht (enesele). Waat kus koi! (Toob puhwe- 
tist suure weini klaasi, mõtab Wiperlingilt pudeli ja kallab 
klaasi täis.)

Wiperling. Amalie, sinu mees pole arg
püks! Anna klaas siia! (Wõtab Widriku käest klaasi 
ja joob mõnuga.) ^lah!

Widrik ja Leht (niüksawad ä tempo talle 
wastu ribikonte).

Wiperling (raputab end alles nüüd). Brrr! 
On se aga jõle jook!

Amalie. Waat, Wipperling, see juba 
meeldib mulle!

Wiperling (mõnuga enesele). Mulle ka!
Arnalie. Homme päero tellin sulle ka 

12 pudelit!
Widrik ja Leht (pahwatawad). Oo, häda!
Wiperling. Ja, aga Maalike —
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A m ci Ii e. Mitte wasturääkidci! Seda *J)õIg= 
neb sa oma terwisele!

W i p e r I i n g (kinni haarates), „^erwisete? 
Kuule, Maalile, ma tulin weenbumusele, et minu 
kehaliku konstitutsioonile oleks suuremaks kasuks, 
tui ma ujumiskluooi astuks.

Am a l i e. Tõesti? Tobias? (Waimustatuit.) 
Härra Karukäpp, selle eest wõlgnen ma teile 
tänu! (Annab talle kätt.)

Widrik (tähendusrikkalt). Ja muidugi, selle 
eest wõlgnete mulle tänu!

Leht. Ma kirjutan ta homme päew ujumis- 
klubi „Poseidon'i" liikmeks.

Amalie. $3äga lahke teist, härra Leht, 
aga seda teen ma juba ise!

W i p e r l i n g. Haa! (Waatab abiotsiwaltWid- 
riku ja Lehe poole.)

Leht, Mis teie end selle pika teekonnaga 
waewate?

Amalie. Oma mehe terwise hääks ei ole 
mulle ükski teekond pikk! Seda asja õiendan ma 
siiski meelsamini ise! (Pöörab Aada poole.)

Miperling (meeleheitel tasa Widrikule ja Lehele). 
Mis me nüüd teeme? !

Amalie. Vkeie peame nüüd minema — 
Tobias, tule! (Annab Aadale käe.) Nägemiseni, 
armas proua Karukäpp!

Aada. Ma näen teid ometi teinpäewal?
Amalie (roaga kindlalt). El, 1 eislpäeWal 

roiin ma oma mehe ujuma ! (ühes Wiperlingi 
ja Aadaga ära oar. 2.)

Widrik. Noh, see marmelaad on eht! 
Leht. Sellele keetsime nüüd ilusa suppi!
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(nrnmstnsmäärne, ülielegantne noormees, 
moodne tanlsijatüüp, tuleb lõbusalt ja ülemeelikalt was. 2>. 
Serwus, papakene! Südamlik õnnesoam sünni- 
päewaks 1 Palju, palju kõiki hääd.

. Widrlk (suudleb teda . Tänan tnögci mu 
poiss! —

F r t t s. Serwus, onu Leht! (Käepigistus.) 
Leht. Serwus, Frits!
Widrik. Aga ütle mulle, mu poiss, kuhu, 

sa nii kauaks jääd? ^lell on juba warsti kümme!
Frits. Äka „tudeerisin" kord jälle hommi

kuni, papakene!
Widrik. Sa ei peaks termed ööd oma 

keemia raamatute juures istuma. Ikka tasa-pidi 
edasi, ikka samm-sammult!

Frits. Ja, ja „samm sammult." (Teeb paar 
tantsusammu.) Seda ütlen mina ka. Aga ma 
pean kord teie marmelaadi keemilisele koostami
sele mõtlema.

Widrik (Lehele). Tore poiss! Mõtleb 
kogu aeg äri pääle.

Leht. Ja, see käbi on kännust kaugele 
ku kkund.

Widrik. Jumalale tänu. See poiss on 
soliidsuse kehastus! ta ei joo, ta ei suitseta, ja 
tüdrukutega ei aja ta ka ringi!

A a d a (par. 2). Nüüd wälja Widrik, wäha, 
ma pean sinu sünnipäewa laua korda seadma. 
(Tõrjub Widriku par. 1. wälja.)

Roosi (sisestub pakkidega).
Widrik. Tule, Leht, sa pead pärast mi

nuga seltsis laskma end üllatada. Siis on lõbu 
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suurem! (Wiipab ukse juures lapse kombel Aadale.) 
Tuta! (Mõleinad ära par. 1.)

?l q b a. Ja sina, laiskworst, aita mul asju 
wälja pakkida.

Frits. Papa juures olen ma tore poiss, 
sinu juures laiskworjt.

õ i l kolm (oakiwad hoolega).
Äa da (waatab kõik rahulolles üle). Nii — 

kingid oleks siis korras. Puudub weel ainult 
ilus lillekimp. Tulge, Roosi, tormis weel paar 
lille tuua. (Aada ühes Roosiga wasakule 1 ära.)

Frits (waatab kingitusi). Terme sissesääd isa 
poksi tarwis! (Wõtab musklikõwendaja ühest kartongist 
wälja, ja wenitab seda.) Musklikõwendaja. (Wõtab 
poksikindad.) Poksikindad. (Tõmbab kindad kätte ja teeb 
mõned pääletungi liigutused Veenuse kuju ees.) RitNU 
preili, te lubate? Nii! Nii! Nii! Hoppla!

Coletta (tempramentne, tuline, mustawereline 
warietee tantsijanna, roaga ela wate liigutustega, wõtab 
terme tarna oma alla. Räägib itaalia aktsendiga sisestub 
üle weranda). Santo Dio, sääl ta on!

Frits (pöörab imestades ringi, suure hirinuga). 
Sina siin, Coletta?! ^ust sa teada said, et mina 
siin olen?!

Coletta (laseb lahti). Oo, ma teadma kõik! 
Maledetto, sina olnud petnud mind!

Frits. Mitte nii waljusti! (Siit paale kuni 
stseeni lõpuni suures hirmus.)

Coletta. Ja waljust! Maga waljust! 
Sina oled ütelnud, sina elama üks Hotel, ja sina 
olnud siia willa sees.

Frits. Ja, aga kusi sina seda tead —
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ColetIci. Eila mina olnud sinul järelscmtma 
üks weife poiss kuni siia maja, kuhu sina olnud 
sisse kadund. Mispärast olnud sina minul 
petnud!“

Frits. Ära siis ometi nii karju?
(Eoletla (ikka Vihasemalt). Sapristi, mina 

tahan karju!
Frits. Kui keegi peaks tulema, olen ma 

kadund. —
Coletta (korraga armukadedusega). Ehk olema 

sina siin peitnud üks naine? Wõi olnud sina 
olema abielus ja olema seda minu ees waikima? 
Oh! Ma nägema ikka rohkem, sina olema ühte 
halba inimene, üks suure, suure — (Rusikas kätega.) 
Kuidas seda ütlema? — (Trambib.) Kuidas seda 
ütlema —

Frits. Arwad sa — kelm?
Coletta. Sü Sü Üks suure kelm! Eila 

sina olnud hirmus minu wastu. Nii kilm kui 
ühte jäämägi! Üleeila olema sina weel mul pi
gistama, ja eila olema sina sul pigistama!

Frits. Aga ei olda ju alalõpmata armas
tamiseks tujus, ei saa alalõpmata ometi suudelda.

Coletta. Oo ja, saab alalõpmata ikka suu
delda! Meie Itaalias suudleme see terme päew 
ja öösel meel doppelt!

Frits (enesele). No, olge lahked! (Waljusti.) 
Aga kuule ometi kord —

Coletta. Kes olnud minu juure tulnud, 
minu tantsupartner olnud? Sina! Kes olema 
tahtma minuga reisima see kõik läbi marietee ja 
minuga tantsma see uus Schlager — (Laulab ad ii- 
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bitum wiisil, kuid see mils peab terwest tükist läbi minema.) 
Mimi, magus Mimi, tule me tantsime see shimmi? 
Sina! —

Frits. Jumala pärast, tasem!
Coletta. Viitte tasem! Sugugi tasem! 

Wäga waljust! Kes tahtnud andma mul see 
see tuhat senti minu uus lastum tarwis? Sina! 
Ja kes olnud mind — kui tulnud see rechnung 
— jätma istuma? Sina! (Korraga päris õrnalt.) 
Ja kes olnud kõige pääle maatamata armastama 
sinu sisse? Nii wäga armunud sinu sisse? 
Mina! (Hüppab jälle üles.) Mispärast olnud sina 
mul ei ütelnud see õigus?

Frits. Seda tahan ma sulle ju kogu aeg 
ütelda. —

Colette (waatab talle otsa, imestades). £)o — 
miks olema sina poksikindad käes? (Waatab lauale.) 
Oo, siin olnud ja kõik poksiasjad! Ja siin üks 
diploom! (Loeb.) Widrik Karukäpp — meister 
poksis — oo, minul läheb lahti üks suur wal- 
gus! Frits, sina olema üks poksija?!

Frits. Mina?? Poksija? (Lootuses, et tast 
lahti saab.) Ja! Ja, muidugi! Seda näeb ju 
isegi iga pime! (Teeb paar poksi liigutust). Hopla! 
Hopla! Nüüd aga kao!

Coletta. Ja sina wõima mitte sellepärast 
minuga ülesastuma, sest sinul olema üks poksi

. kontrakt?
Frits. Nii see on! Ei saa ometi kätega 

tantsida ja jalgadega poksida. (Parandab end.) 
Ah — jalgadega tantsida ja kätega poksida. Aga 
tee mulle seda hääd ja mine nüüd.

Coletta (õrnalt). Kui on mööda olnud 
see tants, olnud ka mööda see armastusega?
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Frits. Aga ei, armastatud saab ikka edasi!
Coletta (paneb oma pää tema õlale). Tahtma 

sina mind tõsiselt tegema oma weikse naine?
Frits. Iseenesest mõista. Nüüd aga wälja.
Coletta (roaga õrnalt). Ja tulema sina täna 

pääle lõuna kell kolm see Hotel ja tcoma minul 
see tuhat senti.

Frits. Muidugi, punkt kolm olen ma sääl! 
Aga ainult, kui sina nüüd lähed!

Colette (jälle lahti lastes). Frederico, mina 
ei oskama see nali! Sina tundma minu! Andma 
nüüd üks lahkumismusu!

Frits. Meeleldi, aga ruttu! (Suudleb teda.)
Coletta (hinge tõmmates). Aah! Nüüd 

olnud sina mitte külm jäämägi, nüüd olnud sina 
see tuline Vesuuw! (Paludes.) Meel mähe 
laama! —

Frits. Minugi pärast! (Suudleb teda.) 
Aga nüüd wälja!

Coletta (tahab keskelt minna, ähroardab sõr
mega). Frits, maledetto, kui sina ei tulema tin
gimata ! (Käskiroalt.) A reviderci kell kolm!

Frits (samas toonis). A reviderci kell kolm!
Coletta (keskelt ära.)
Frits (hinge tagasi tõmmates). Jumal olgu 

tänatud, et ta läind on! See wõib mee! kenaks 
minna! Stell kolm ilma rahata! Mis ma nüüd 
püüle hakkan? (Ta on poksikindad käest rootnud ja jälle 
lauale pannud.) Ma reisin ära! Aga selleks ei 
anna roana mulle raha. — Pea, käes — ma 
jään haigeks! See on mõistlik mõte! Mul tule- 
road rõuged, roõi läkaköha, roõi tõmbed. — 
Ma otsin selle kõige parema roälja. (Ära roas, i.)
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Lote (noor, wärske tüdruk, reisikostüümis, kerge 
käsipakiga keskelt. Ta waatab enne ettewaatlikult sisse, siis 
wiipab tagasi). Tulge sisse! Aga \a\a, päris lasa!

Karukäpp (treenind, tõsine mees, sale kuju, ar- 
niastuswäärne, tuleb nüüd raske käsikohwriga Lote järele. 
Mõlemad lähemad koomiliselt, warwastel ette; naerawad.)

Lote. Pst! Ma tulen nimelt salaja kui 
sünnipäewa üllatus isale.

Karukäpp. See on teil suurepäraselt korda 
läind!

Lote. Eks ole? Ja nüüd tänan ma teid 
kõigest südamest armastuswäärse saatmise eest. 
(Sirutab talle käe wastu.)

Karukäpp. Palun wäga! (Annab talle kätt, 
ei liigu aga paigast.)

Lote. Igatahes tänan teid meel kord kõige 
eest! (Nagu enne.)

Karukäpp. Palun wäga ! (Nagu enne. Paus.)
Lote. Palju, palju, palju tänu! (Raputab sõ

nade taktis neli korda kätt.)
Karukäpp. Palun, palun, palun wäga' 

(Raputab kätt nagu Lotegi. Paus.)
Lote (koomiliselt, enesele). Ei saa teisest lahti ! 

(Waljusti.) Kas teie wast ei tahaks ära minna?
Karukäpp (naeratades). Ei! (Istub kohwri 

pääle.)
Lote (enesele). Nüüd istub ta koguni. (Waljusti). 

Mida te siis weel soowite?
Karukäpp. Üht tühist asja! Teie kätt!
Lote. Sarnane häbematus! Meie oleme 

waewalt tund aega seltsis raudteel sõitnud, ma 
ei tea kes teie olete, teie ei tea, kes mina olen, 
teie jälgite mind siia meie majani ja teete mulle 
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korrapärase abieluettepaneku. Sarnast assa !... 
Meie peame ometi enne teine teist tundma 
õppima.

Ll a r u k ä p p. „Tundma õppima," sarnast asja 
p,ole üldse. See on ainult niisugune kõnekään, 
Õpitakse ikka alles „tagastjärele" tundma. Kui 
ma kupees nii teie wastu istusin ja teie mind 
nii kenasti oma „Käme tropsidega" kostitasite, 
mõtlesin ma iieendas: „tema ehk mitte keegi."

Lote. Tähendab seepärast sõitegi niipalju 
tropfe ?

Karukäpp. Iseenesest mõistetumalt rewan- 
scheerin ma.

Lote (mängib wähe häbenedes marjuga). Nii ei 
mõtelnud ma seda sugugi. (Teises toonis.) Nüüd 
tehke aga lõpuks, et te mälja saate. Kui minu 
papa tuleb, ja teid siit leiab, wõite meel midagi 
läbi elada!

Karukäpp (on tõusnud, naeratades). Ma 
ei ole kartlikkudest. See on juba minu elukutsega 
ühenduses.

Lote. Kes te õieti olete?
Karukäpp. Arwake ära!
Lote. Kuidas wõin ma seda arwata?
Karukäpp. Ma olen „kuulus". Kuhu 

ma aga ei ilmu, seisab minu nimi otsekohe kõigis 
ajalehis.

L O t e (tunnistab teda, siis korraga). Olete teie 
näitleja . . . (Siin wõib igat nime tarwitada.)

Karukäpp. Ah ei, minu kunst on palju 
proosalisem: see on peidetud minu jõus. Mõtelge 
kuulutustulba pääle. Oma jõuga löön ma igat 
konkurenti.
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Lote. Ditta jõuga ? Olete teie — „Kütte- 
Iõud" direktor?

Karukäpp. Ei, ka mitte see. (Waatab lauale). 
Imelik: see juures näib aga siiski siin majas 
palju arusaamist minu elukutsest.

Lote. Siin majas?
Karukäpp (tipib talle nina paale). Ja mui

dugi, minu lugupeetud. Ja nüüd murdke rahu
likult oma ilusat pääkest edast. Nägemiseni!

Lote. Nägemiseni? See ei lähe ometi!
Karukäpp. See läheb toaga hästi! Ma 

pean weel tagasi tulema ja teie isaga rääkima!
Lote (käed seljal). Minult ei küsi muidugi 

keegi?
Karukäpp. Teie reastus on mul juba 

ammu käes. „
Lote. Ärge olge nii kindel! Minu isa pole 

mõni jänesjalg; see teeb teie naha reeel kuumaks.
K a r u k ä p p. Palun, (waewalt märgataroa poksi 

liigutusega) ma olen igaks „löögiks" realmis — 
— Nägemiseni! (Wõtab ta käe ja suudleb.) Näge
miseni ! (Keskelt ära.)
„ Lote. Nägemiseni! (Temale järele roaabates.) 
Üks hirmus häbemata, aga hirmus armas poiss! 
Kes ta küll ainult peaks olema?! (On kuulda 
hääli). Nad tuleread! Nad tuleread! Ruttu koh- 
reer sohrea alla ja mina — kui sünnipüerea 
üllatus laua alla. (Tõukab kohwri sohwa alla ja 
istub ise laua alla.)

Aada (ühes Roosaga par. 2). Nii, nüüb reõib 
sünnipäerea pidustus lahti minna! (Friis on omale 
räti ümber pää sidund, tuleb lontis kätega wasakult 1.)

A ada. Nonoh, mis sinuga siis juhtund on?!
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Frits. Ema, ma olen haige, mul tulewad 
rõuged.

A a d a. Rumalus.
Frits. Siiski, mul on juba hirmsad keha 

walud.
Aada. Ja seepärast sidusid sa omale räti 

ümber pää? !
Frits. Ja, pääwalu on mul ka. (Hoiab kõhtu 

kinni.)
Aada (teeb laua juures tegemist). Wõta rätt ära, 

isa ehmatab wiimaks roe ei, kui ta sind näeb !
Frits (enesele). Seda ta peabki!
Aada. Niine kutsu isa!
Frits (minnes). Nüüd roõib perekonnna nõi

dus lahti minna! (Ära par. 1.)
Roosi. Proua Karukäpp, pean ma siia 

jääma? Ria pean sarnaste asjade juures alati 
nutma.

Aada. Aga see on ometi rõõmus toiming; 
sääl ei nuteta.

Frits (par. 1, jätab ukse enese taga lahti). Isa 
tuleb ! (Ta on räti ära roõtnub.)

Widrit ja Leht (paremalt 1.)
Aada. Minu armas Widrik! Wõta roastu 

meie kõikide poolt parimad õnnesooroid ja oma 
truult eluseltsiliselt see musu! Mina — ma (tahab 
jätkata, aga liigutus saab teniast wõitu) ma ei saa 
enam! (Nutab waljusti).

N o o si (pistab weel waljemini huluma). Huhuu!
Widrik (waatab neid mõlemaid). Noh, see mar

melaad on eht! Kahju, et Lotet siin ei ole. See 
roõiks — kolmandana teil liidus — kaasa hu- 
luda. Tea kuhu see plika-juudas pidi küll jääma!

Lote (hüppab wälja. Kõik ehmuwad). Siin on 
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see plika-juudas ! (Lendab Widritule kaela.) Isake' 
(Keerutab teda kolm korda ringi.)

R õ i f (on rõõmsalt üllatatud).
Widrik. Minu tüdruk! Sa näed aga tore 

wälja ja nii lõbus.
Lote. Ma olen ka õnnelik, nii õnnelik!
Widrik. Et sa jälle siin oled?
Lote. Ei, isake, et ma nii hirmsasti armund

Olen. Ah, emake! (Suudleb ema)
Widrik. Tohin ma küsida kellesse sa õige 

arinund oled?
L>t e. Ja, kui ma seda isegi teaks! Ma tean 

ainult seda, et ta pöörane kuulsus on.
Widrik. Sarnane puudus juba ammu 

meil perekonnas. Rui ta sind toita suudab ma 
pole mõni metsaline. Ja marmelaad on sul 
hinnata!

Aa da. Nüüd aga sünnipäewa laua juure. 
Noh, Widrik, sa teed küll silmad, mis?

Widrik. Noh, mis sa ütled! See on otse 
liigutaw! Waata ometi, näe — Seda on ta 
ekstra lasknud raamistava. Leht oled sina ka 
üllatatud??

Leht. 2a kuidas meel! See on tõesti 
liigutaw!

Widrik (tõstab poksikindad üles). Siin need 
toredad kindad meie autojuhile.

A a da. Aga need on ju ometi poksikindad!
Widrik (imestades). Ah, nii näewadki poksi

kindad wälja? !
A ada. Mis sa üttesid?
Widrik. Ma ütlen: waata, Leht, nii 

näewad poksikindad wälja! Tema ei ole 
weel iial neid näidnud!
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91G b Q. ^G siin ! (Näitab talle musllikõwendajat).
Widrik. IG need torebab püksittGksib! 

(Wõtab musklikõwendaja.)
Leht (tasa). sDtuff lifõmenbGja.
Wibrik (parandades). Musklitroksib.
A G b G. LõwenbsG !
Wibrik. PüksikõwenbGjG!
Frits. Muskli------- ! !
Wibrik. Noh muibugi, musklikõwenbGjG! 

Ütlesin mi no la ! Mis see poijijõmm küll tahab ! 
(Waatab musllikõwendajat). See näib päris kardetaw 
tuälja!

Aaba. Siruta enb ometi korra, mehike!
Leht (tunneb Widrilu seisukorrast lõbu). Ja, si

ruta ometi korra!
Wibrik (tasa Lehele). Sa wa rebu! (Ta 

paneb musklikõwendaja ühe käepideme jala alla ja tõmbab 
siis niölemate kätega üles ja alla. Enesele). Tea, kas 
see nii õieti on? (.^õwasti.) Ikka üles ja alla! 
Üles ja alla! (Laseb alumise otsa lahti, köwendaja 
lendab otsapidi üles, ta tõmmab pää eest.) Au, pagana 
päralt! (Wiskab wihaselt köwendaja lauale.) See juh
tub mul selle raipega alati!

91 a b G (Wõtab sidumisekastikese). Ja siin ! See 
kõige tähtsam! Niõningate poksiäparbuste juures: 
sibumiskast!

Wibrik (wõtab wastu). Sibumiskast! Seba 
olen ma enesele ikka soowind! See peab küll 
naubing olema, kui mõnele mibagi juhtub!

91 g b a. Lui sa kerb lõuahaagi ehk parema- 
käe haagi saab —

9B i b r i f. Ja muibugi! (Lehele.) Lust mu 
naine kõik neeb wäljenbused wõtab?!
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A a da. Ehk jälle uperkuuti. Ehk jälle kui 
nina-luu katki on !

Widrik. Kui õrnatundeline sa oled, Aada. 
Ütle ainult, kust sa selle „teaduse" wõtad?

Aada. Ja, minu armas Widrik, rvasta 
sina mulle enne. Miks sa minu eest kõike seda 
roarjand oled?

Widrik. Warjand ? (Lehele.) Mis tal peaks 
küll olema? Mida olen ma siis warjand? Ma 
lähen päris kuumaks.

Aa da. Ma pidin enne üle tänawa minema 
— „Kuld inglist" mõõda— et seda teada saada!

Widrik. Leht, mul wärisewad põlwed! 
(Aadale.) Aga, Aadake, mida oleks mul sinu ees 
marjata?

Aada. Kas sul tõesti pole mulle midagi 
ulestunnistada? Mõtle ainult raamatukaup
lus „Säde" pääle!

Widrik. Raamatukauplus „Säde" !
Aa da. Sääl maatan ma juhtumisi tema 

waateakent ja mida ma näen — mida ma näen —
Widrik. Ja mida sa siis näed?
A a d a (wõtab raamatu laualt ja hoiab seda kõrgel). 

Sinu raamat!
Widrik. Häh?!!
Aa da. Et sina ka raamatuid kirjutad, seda 

oled sa oma Aada eest warjand!
Widrik (uuristab sõrmega kõrwa). Aeh, Ütle 

seda weel kord!
Aada (annab talle raamatu). Wõta, loe!
Widrik (wõtab raamatu ja loeb kaanelehte). 

„Widrik Karukäpa poksiõpetus". (LSrwaie.) Nüüd 
kirjutab see jõmm weel raamatuid ka. <On nüüd 
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jälle pääl wee). Ja, maaki, Aüdü, sellegü tühtsin 
Mü sind üllataba — eh — eh meie hõ- 
bepulmadeks!

Aüdü (roaatnb kella). NÜÜd peüb slNü ügü 
kü omü reisile mõllema, Widrik! Tunni pamst 
lähed rong jü sinu osjad on meel sisse pakkimüta.

Widrik. Ja, tõepoolest, kell kaksteist kaks
kümmend. On ülim aeg!

Aada. Kingitused pead sa saal otsekohe 
sisseõnnistama!

Widrik. Terme selle kupatuse pean ma 
kaasa rnõtma?!

Aada. Aga muidugi. Siis poksid sa meel 
palju paremini! Sa ei taha ometi Haagile Saa
remaa poksimeistri nime jätta.

Widrik. Ei mitte milgi! tingimisel. See 
poiss peab mind meel tundma õppima. Ja nüüd 
ruttu üles Saku-Tammemäele.

Aada. Mis?!
Widrik. Aeh! — — Ma — — mõtlen 

Kureiaare üle Saku!
Leht, Sa pead aga kiirustama!
Aada. Roosi, pakkige kõik need asjad minu 

mehe tormis sisse. Ka sidurniskast. Sa majad 
ometi seda?

Widrik. Ja muidugi, Aada. Ninaluu 
tormis!

Aada. Aeh, fui ma sind ainult ü k s kord 
rnõiksin saata, ainult üks kord sinu rnõidu tun
nistajaks rnõiksin olla.

Widrik. See puudus mul meel ! (Paranda
des.) See tuleb sul meel!

Aada (wõtab ta mõlemad täcd). Issand mõtfu 
sind kaitsta, minu mapper Widrik! *
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Widrik (koomiliseltliigutatud). Ela hästi, kan
gelasema ! (Kõigile.) Ja nüüd pidage pöialt, et 
kõik hästi läheks! Siis olen ma homme Kure- 
saares päewakangelane ja terwe linna lemmik! 
(Seisab suures poosis.)

Wiperling (keskelt, wäga ärritatud Widriku 
juure rutates; salaja). Widrik ! Widrik!

Widrik. No noh, Wiperling, mis siis 
lahti on?

Wiperling. fturat on lahti. Sina poksid 
täna siin!

Widrik. Akina poksin? kuidas nii ma 
poksin?

Wiperling. Muidugi mitte sina! Aga 
see õige Karukäpp!

Widrik. See õige? Siin? Ei! Pole 
wõimalik! See on minu surm!

Aada. Mis teil on? Mis on siis juh
tund ?

Leht (Aada juure, et teda eemale raita). Mitte 
midagi, midagi, üks tähtsuseta spordi küsimus! 
(Jutustab roaga suure hoolega Aada, Fritsi ja Lotega.)

Widrik (Wiperlmgile). See ei lähe ometi! 
See ei tohi siin milgil tingimisel poksida! Wõi- 
matci! Mis ma nüüd leen ? Ma lähen linna- 
pää juure! See poiss peab otsekohe jälle ära 
reisima!

Wiperling. Kuulutusi kleebitakse juba üles!
Widrik. Muis? Kas seda weel! Kui 

minu naine näeb —! Ta ei tohi sammugi ma
jast wälja minna. Mitte keegi ei tohi majast 
wälja minna. Ja sisse ei tohi koguni mitte 
keegi tulla! Ka kuulsid?
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A a d o. Mis sul siis on, mu kallis ? Sa 
oled nii ärritatud?

Widrik. sDiinci ? Ärritatud, mitte sugugi. 
— See tähendab siiski ja weel kuidas. Mõtle 
ometi Aada, Wiperling ütleb mulle praegu ^u- 
resaares olla weetõbi lahti puhkend.

Aada. 5luresaares? .
Widrik, No jah, nende suurte mudawan- 

nide juures. Sinna ma muidugi ei sõida. Viina 
ei taha omale seda haigust kaela saada. Ei! 
Ma saadan sinna telegrammi ja jään siia teie 
juure! Akeie istume kõik siin mõnusasti koos 
toome tublisti sünnipäewa weini ja joome 
tubli kilgi pähe, kuni me õndsas meeleolus aina 
ujume.

Aada. Aga Widrik, sarnasena ei ole ma 
sind weel kunagi näind!

Widrik (kõrwole). Mina ka mitte!(Waljusti.) 
Uksed, aknad paneme kõik kõwasti kinni! Mitte 
kassipoegagi ei lase me sisse! Mitte kassigi! Lap
sed, see saab aga lõbus olema! Hurraa! (Teeb 
Ühe rõõmsa hüppe.)

AmaUe (tuleb õndsal näoilmel, suure paberirulliga, 
keskelt). Proua karukäpp, teie mees on kangelane!

Widrik (körwale). Oh, häda!
Amalie. Soowin õnne! ^as teie siis ei 

teagi? Tema poksib täna siin!
Widrik. Sääl see nüüd on!
Aada. Widrik???? On see tõsi?!
W i d r i k (meeleheitel Amaliele). kuidas wõite 

seda tõendada?
Amalie (rullib plakati lahti, mille pääl suurte täh

tedega on kirjutatud. „Täna suur poksiwõistlus. Esipoksija
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Widrik Karuläpa ja neeger Jack 5kriki wahel).
lugege seda kuulutusi! (Hoiab kuulutuse kõrgel.)

Kõik. Ah!
Widrik. Kõigewägewam!
A a d a (loeb). „Widrik Karukäpa ja neeger Jack 

Kriki wahel täna õhtul Grand Marinas" — 
2Lidrik see oli ka meel üks üllatus?

Widrik. Ja milline meel !
Aada. Ja just oma sünnipäewal! Kuidas 

see mind rõõmustab!
Widrik. Ja mind meel!
Aa da (laialt). Widrik, see on ilusam päew 

minu elus!
Widrik. Minul ka!
Aada. Wiimaks ometi roõin ma sind pot

simas näha! (Ekstaasis.) Lapsed, meie lähme kõik 
sinna!

Kõik. Lähme! Silmapilk! Kõik „Grand 
Mannasse."

Widrik (wajub toolile kolku). Noh, see mar
melaad on eht!

Eesriie.



Teine waatus.
Esiruese waatuse lawa. Kuulutus, mis teatab poksi- 

wõistlusest, on jilniapaisttuale kohale üles riputatud.

(jookseb ärritatult edasi-tagasi).
Leht (waatab seda pääd raputades väält). 5^05 sü 

ei tahaks kord seda igamest edasi-tagasi jooksmist 
jätta?

Widrik (päris segaselt). Wõin ka ! (Seisab 
nüüd mõtlemas poosis.)

Leht. Nüüd seisad sa jälle nagu õnnis 
Lembit. Las sa ei tahaks mulle kord öelda, 
mis see kõik tähendama peab?

Widrik. „Niis see tähendama peab" — suu
repärane ! Lui nüüd minu naine täna õhtul 
„Grand Mannasse" läheb, on see terwe poksilugu 
wäljas! Leht — see on minu suur lõpp! 
(Näitab kuulutust.) Sääl on ta mind juba wõlla- 
lõmmand.

Leht. Nüüd aga külma werd.
Widrik. Seda ütlen mina ka ! (Jookseb jälle 

käed selja pääl ringi). Lülrna werd, külma werd !
Leht. Jää siis ometi lord seisma. Nii ei 

saa mõtteid koguda!
Widrik (ärritatult). Palun, kogu neid, (wi- 

haselt) kogu!
Leht. Sinu naine ei tohi sinna minna!
Widrik. Nii kaugel olin ma juba poole 

tunni eest! Palun, ütle talle seda! Ta teeb 
juba toaletti! (Kaevamalt). Leht, kõige meelsamini 
oleksin ma surnud!
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Leht. Wõta ometi aru pähe! Sina pead 
teda iaal tingimisel takistama, et ta sinna ei lä
heks. Ütle talle lihtsalt: Sina ei saa poksida, hn 
tema püült roaatab.

Widrik (lollilt). Miks ei peaks ma sus 
mitte wõima? _ ,

Leht (roaga mõjuroalt). toe)t et see sind roo
past tuälja wiib. Poksija peab terme oma jõu 
kontsentreerima keha jõu püüle. Wühemgi sega
mine nõrgestab tema bizepsi.

Widrik. So? Alis asja?
Leht. Bizepsi. Ja kui sa teab oma pere

konna päältmaataiate hulgas oleroat, ja kui sinu 
naine nägema peab, kuidas sind roheliseks ja 
siniseks peksetakse, see segab sind, sa kaotad tasa
kaalu sinu mastane annab sulle uperkuudi nina 
pihta, schwingi wastu lõuga ja solarpleuXuse kõhu 
pihta ja sina oled wõidetud. 5^ui nüüd sinu perekond 
sinu mõitu soomib, peab ta termos omas koos
seisus koju jääma. On see sul selge mõi ei ?

Widrik (roõtab tema kätest kinni). Leht, ma 
pidasin sind ikka —

Leht (roahele, meelitatult). Ah jäta !
Widrik. Lase mind müljarüükida. Pidasin 

sind ikka manaks kaameliks, ma olen eksind, sa oled 
geenius! Seda ma teen, seda ma teen. (Järsku 
mõttes.) Kui ta seda ainult usub!

Leht. Sina peab kõik talle müga bramaatili- 
ses malgujes paista laskma, nii et ta meeleldi 
koju jääb.

Widrik (hääs tujus). Seba ma teen, jeba 
ma teen! Kuibas oli see nüüb selle bikleksiga?

Leht. Bizeps!
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W idrik. No jah. ja, ja ma ütlen ju biHets. 
Tead sa, neid tehnilisi oskussõnu pead sa mulle 
etteütlema, mul pole poksist aimugi. — Aga 
mis siis edasi saab?

Leht, Sa lähed üksi „wõitlusse". Sa lah
kud oma Lladast nagu Hektor oma Adromachesest. 
Siis jood sa „Luld Inglis" omale tarwilise 
meeleolu ja tuled loorberitega kroonitud oma 
perekonna rüppe tagasi!

Widrik (wnimustatult). See on otse tore! 
Suurepärane! Inimene, kust sa seda kõiki 
wõtad?

Leht. Wahepääl malmistan ma sinule siin 
toreda piduliku wastuwõtu. Meie terme büroo 
personaal moodustab spaleeride rea! Ja lõpuks 
ilmub Wiperling oma keegli sõpradega ja anna
wad, tädi Ottilie hõbe peekri kui wõidumärgi 
sulle üle.

W i d r i k. See on tore! See otse suure
pärane !

Wiperling (par. 2, lõdisedes, punase ninaga, paks 
rätik ümber kaela. Käterätik ja märjad supelpüksid käes; 
aewastab). Hatsih!

Mõlemad (ees, ilma waatamata). Proosit !
Widrik. Wiperling, kust siis sina tuled?
Wiperling. Otse ujumast! Hatsi!
Leht, kuidas sa wälja näed?
Widrik. Kui ära külmand pesulapp!
Wiperling. Hatsi! Teie keetsite mulle to

reda supi! Vtinu Amalie roiis mind tõepoolest 
ujumiskluppi ja ei jätnud enne järele, kuni ma 
tõepoolest külmas mees siplesin.

W i d r if. Waeseke!
Leht. Oli siis see nii paha?
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Wiperling. 91 o, ma tänan ! Wett-neelasin 
ma kui mõni haikala! — Ja kui ma poole 
tunni pärast arwasin, et nüüd on küllalt, annab 
minu naine ujurnisõpetaiale jootraha ja see 
sarwiline laseb mind meel tubli pooltundi sipleda!

Widrik. Waene poiss!
Wiperling. Aga see ei ole meel midagi: 

minu Amalie annab ennast ka naiste ringi 
üles ja homsest pääle ujume meie mõlemad koos 
perekonna ringis!

Widrik ja Leht (naeraroab).
Wiperling. See ei ole meel midagi! Ki- 

beroett muretses tema ka juba. Ja kui mina selle 
miimaks õnnelikult kirsimee roastu ümber mahe- 
tanb olin ja seda pisut maitsta tahtsin roalab 
minu Amalie omale ka klaasi täis ja ütleb : 
„Tobias, meie elame koos, meie ujume koos, ja 
me joome ka toos!" Seda kibedamee nägu oleks 
teie nägema pidanud, kui ta kirsimee eest leidis.

Widrik. Noh, see marmelaad on eht!
Wiperling. Lapsed, teie peate mind sellest 

supist mälja päästma! (Aewastab.) Rui mina meel 
kord peaks külma mette minema, kustub minu 
eluküünal jääbamalt!

Widrik. Wiperling, meie aitame sind. Aga 
enne pean mina siin enese kupatuse korda seadma. 
(Kuulatab.) Pscht! Minu naine tuleb.

Qlaba ja Lote (wasatult l. Mõlemad kübarates).
A a d a (unustas siidkleidis, ärritatult). Widrik, Wid

rik, sa pead ennast korraldama hakkama; on ülim 
aeg! (Läheb tema juure.) Ah, mees, et mina sind 
täna kui päemakangelast meel näha saan, ma ei 
oska sulle seda öelda, kui õnnelik ma olen!
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L ole (samuti wõljaminekuls malmis). Ja MtNÜ 
weel!

Widrlk (ei tea kuidas alata). Häm! Häm! 
Lapsed, see asi selle poksimisega on nimelt nii — 
— ma arroan, tal on — — ehk ütleme, see 
wõib — — (wõtab hoogu). Kallis Aada! Armas 
tütar! Ma mõtlesin kaua selle üle järele, miks 
ma teid kaasa roõtta ei saaks. Lõpuks leidsin ma 
seda! Kujuta enesele ette riimu kallis Aadake, 
mina astun minaski, äh — maneski, eh maneeshi.

Leht. Ringi!
Widrik. Ringi jah, niisugune ümargune, 

ümarik ring. (Tõusuga.) Wõid sa seda kujutella, 
Aada? (Koomilise tõsidusega.) Wõid sa kujutella?

Aada. Ja, ja!
Widrik. Siin seisan mina — eks ole? 

— ja sääl minu wastane — eks ole? Niisugune 
hiigla suur jõmsikas, neeger! Seda pead sa 
enesele päris mustalt kujutama. (Haarab Aada käe.) 
Wõid sa seda kujutella, Aadake?! (Haarab Lote 
käe.) Lote, wõid sina seda enesele kujutella ?!

Aada ja Lote. Ja, ja!
Wi d r i k. Mina kontsentreerin kogu oma jõu! 

Waadake, nii! Igasugune kõrwalmõju nõrgestab 
minu bikleksi!

Leht. Bizeps!
Widrik. Just nii ma ka ütlesingi. — Mina 

löön! Neeger lööb! Mina löön! Neeger lööb 
juba jälle! Meie lööme siia, meie lööme sinna! 
Peksame igale poole, see ei ole raske! (Tahab 
jälle Aada kätt haarata.) Wõid sa seda enesele ku
jutleda ?

Aada (taganeb eest ära). Ja ja!
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Widrik (Lote poole). Wõld sina seda enesele 
kujutleda? (Lehele.) Leht, wõid sina enesele ette- 
kujutada? (Annab Lehele ühe tõuke, see lendab Wiper- 
lingi otsa, kes diiwanil istub.) 5alii Nia ainult Üks 
hetk seepääle mõtlen, et minu palawalt armas
tatud naine, ja minu õitsew tütar seda wõitlust 
päält waatawad, kaotan ma enesemalitsuse. Vkinu 
wastane saawutab ülekaalu. Ja juba saangi ma 
näkku — ühe kõwerkuudi!

Leht. Uperkudi! „
Widrik. Seda ma ütlesin ju. Ära siis 

alalõpmata mind sega!
A a d a. 5tui hirmus.
Widrik. Seda ütlen mina ka. See on üks 

tõsine tõesõna! Wõitlus läheb edasi. Ma muu
tun kindlusetuks, ma saan kartlikuks! Ja enne 
kui ma suudan ümbergi waadata, on mul per- 
plerus kõhus, nii et mul silmist kogu elektri walgus 
kustub!

A a d a. 5kui kole !
Lote. Otse hirmuärataw!
Widrik. Seda ta on ka? (Aadule). Ja seda 

tahaksid sina näha? Oma armsa kalli silmadega 
seda waadata, kuidas sinu mees põrmus lamab? 
Täitsa knockanditud?

A a d a. Ei, Widrik, (wõtab kübara ara) kui see 
nii on, seda ei wõiks ma. oma terwel eluajal 
enesele andeks anda! Lote, meie jääme koju!

Widrik. Brawo, Aadake, brawo! Sa oled 
tõepoolest klassiline suurus. Wõta wastu see 
suudlus (suudleb teda otsaette) Vkaria Stuart! Ja 
ka sina (suudleb Lotet) sa Orleans neitsi! Nüüd 
ei wõi ükski jumal minult mu wõitu wõtta!

W i p e r l i U g (aewastab).
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W i d ri k (shestiga Wiperlingi poole). Tema kin
nitas seda! — Ja nüüd mu kallid, walmistage 
oma wõitsale pidulik wastuwõtt — kandlid ja 
pasunad hüüdku!

Llada (suurelt). Ja, minu Widrik, jumalik 
wõidu söömaaeg pead sind ees ootama! Am
muses keedetud mustajuurifate supp wahapehmed 
spinati kotlettid sibulatega, kurgisalat ja tikerberi- 
kompott paksu piimaga.

Widrik (hoiab tõhtu kinni). Noh, see mar
melaad on eht!

Frits (wasakult 2, toob Widrikule kübara ja pa
litu ja ühe tühja, suure klappidega reisikäsitasku). so 
pead nüüd minema, on ülim aeg! Siin on sinu 
reisitask — — !

Widrik. Ja muidugi! Pakkima! Sisse 
pakkima ! Kui ma õigel ajal pärale ei jõua, usub 
wiimaks meel see rumal neeger, et mina teda 
kardan ! (Helistab).

F r i ts. Mina saadan sind!
Widrik. See puudus mul meel! Ei, mu 

poeg, sa oled haige ! Sina heidad woodi ja jood 
kummeli teed!

Roosi (paremalt 2).
Widrik. Roosi, tooge pakkimise paberit!
Roosi (ära paremalt 2).
W i p e r l i n g (on sohwa otsa pääle istnnd ja wõit- 

leb oma nohuga). Hatschi!
Kõik (korraga). Terwiseks!
Frits. Ma usun, isa, sa wiimaks ei usu 

mind meel. Mul on tõepoolest palawik!
Widrik (on reisitasku lahti kloppind ja sohwale 

pannud). 3a, ja.
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Roosi (paremalt 1; toob suure hulga pakkimise 
paberit).

W id ri k (Roosile). Tänan! (Wõtab mõned 
poognad.) Sellest jätkub mulle küllalt. Leht, too 
minu tarwilised asjad siia!

Leht (ära paremalt 1; tuleb tagasi käes trikoo, 
poksipüksid jne).

A a da. Siin on poksikindad! (Widrik pakib, 
kuna talle Aada, Lote ja Leht waheldamisi asju kätte 
annawad.)

Frits. Isa, ma pean tingimata 14 päewaks 
Pärnu sõitma!

Widrik. Nüüd tuleb see poiss just poksi 
keskel oma Pärnuga! Kas on roaremalt sar
nast asja nähtud !! (Wõtab wihaselt postamendilt 
Veenuse, mähib ta paberisse ja paneb reisitasku.)

Aada. Lote, pane kingad paberi sisse! 
(Wõtab pääd raputades kuju ja paneb ta oma kohale 
tagasi.)

W i P e r l i n g (nagu enne). Haptschi!
Kõik (korraga). Terwiseks!
W i d r i k (Friisile). Hoia minu palitut! — 

(Frits hoiab mantli selga tõmbamiseks malmis, Widrik 
wõtab mitmel korral hoogu, selga tõmbamiseks, saab aga 
iga kord selles toimingus jälle eksitatud.)

Widrik, Kus siis minu trikoo on? (See an
takse talle kätte.) See on mulle nii mõnigi kord 
juba oma teenistust üles näidand. (Suudleb trikood 
ja paneb reisitasku.)

L 0 t e. Siin on ka rnusklikõwendaja !
Widrik. Jumala pärast, ja! Siia temaga. 

(Paneb selle wihaselt kohwri.)
Frits. Reis Pärnu pole lugugi nii maga 

kallis. Terme see nali maksab kõigest 10 krooni.
Widrik (wihaselt tema poole). Tead, poiss, 
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ära ärrita mind, muidu lähen ma hulluks. 
(Wõtab teist lord Veenuse ja paklb ta sisse.)

W i p e r l i n g (nagu enne). Hatschi!
Kõik (korraga). Terwiseks!
W i d r i k (tahab palitut selga panna, läheb Fritsi 

juure).
Frits. Kui ma arsti juure pean minema, 

lähed see meel palju kallimaks.
W i d r i k (kes just parajasti palitut selga tõmba

mas oli, ei tee seda ja pöörab järsku ümber). Jäta mind 
rahule!

Aa da. Aga Widrik, juba jälle oled sa Vee
nuse sisse pakkind!

Widrik. See poiss teeb mind päris segaseks. 
(Friisi poole, wihaselt.) Noh, kas hoiad sa wiimaks 
palitut wõi ei ?! (Paneb selga.) Kui ma tagasi 
tulen, siis räägime selle üle.

Frits (läheb ette). Selli ajani tuleb Coletta 
siia, siis istun ma pigis!

Widrik. Kas cn kõik sisse pakitud?
Aada. Loodetawasti ei ole midagi unus

tatud ! (Annab talle tasku).
Widrik. Kas on kõik bizepsid kohwris? 

Noh, siis „wõitlusse julgesti Torero!" Elage 
hästi! (Ta surub esmalt Wiperlingil, siis Lehel mõle
maid käsi, siis Friisil). Atinu Wiperling! Minu 
Leht! Minu Frits! (Nüüd kallistab ta Aadat, Lotet 
ja Roosat, kes kõrwuti seisawad.) Ela hästi! Ela hästi 
Ela hästi! (Keskelt ära.)

A ada (täies waimustuses). Fa nüüd asume 
wäärilist wastumõttu walmistama. Roosi, ma 
tulen kohe järele —

Roosi (ära paremalt 2.)
Leht. Me peame tingimata weini tooma.
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A ada. Aga härra Leht: alkohool!
Leht. Noh täna — tema aupäewal!
Aada. Teil on õigus: täna ta tohib wähe 

patustada! —
Leht. Ma lähen ja tellin kohe tarwilijed 

asjad. Tule ühes, Lviperling, sinul on ka weel 
Üks mission! (Mõlemad ära paremalt 1.)

Aada. Ja mina pean kõiki — (Tahab minna.)
Frits. Ema, kas sina mulle need kümme 

krooni ei annaks?
Aada. Isa ütles sulle ometi sa, pead ootama 

kuni ta tagasi tuleb. (Tahab minna.)
Frits (enesele). Siis on see hilja! (Waatab 

kella.) Ta wõib iga minut tulla!
Lote. Ema, anna mulle enne wasLust kuni 

see juubeldus siin hakkab.
Aa da. Aga laps, mul pole praegusi sinu 

reisitutwuste jaoks aega.
Lote, Ma kohtasin teda ennist, ja sääl 

ütles ta mulle, et ta meel täna siia tuleb. Meie 
ütleme juba teine teisele „sina".

Aa da. Lase ta rahulikult tulla. Ta leiab 
isa ees parimas meeleolus ja kui ta meile 
meeldib —

Lote. Niisugune tore mees — ja ei peaks 
meeldima! —

A a d a. Siis pead sa tema saama ja meie 
õnnistuse pääle selle! (Helistatakse.)

Frits (karjatab). Hä !!!
Aa da. Ära siis ometi teisi nii ehmata! ^es 

see küll wõiks olla?
Frits. See on tema! (Ruttu paremale 2, põr

kab Amalie wastu.)
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Amalie (suures ärewuses, paremalt Friisile). No, 
no, no! — Tere Õhtusi — —

Aada. Proua kantseleinõunik?! — Nii är
ritatud?

Amalie. On teie mees juba läind?
Anda. Ja, ta läks just praegu — poksima.
Amalie. Nii, nii! (Istub hingetult ja koputab 

kogu aeg wihmawarjuga põrandale.) ?^a teie ei lämb 
poksi päält roaotama ?

Aada. Ta palus mind eraldi siia jääda.
Amalie. Nii, nii [ Tema palus teid!
A a d a. Teie olete nii iseäralik, proua kant

seleinõunik ! — —
Amalie. Mul on selleks ka wäga mõjuw 

põhjus! Ma olen oma mehe juures asjade pääle 
sattund, asjade pääle! — —(Köhatab ja tähendab 
Aadale pääga, et wiimane Lote ära saadaks.)

Aada. Asjade pääle? Lote, mine maata 
spinati järele!

Lote. Meeleldi, ema! (Ära paremalt 2.)
Aa da. Mis asjade pääle te siis olete sat

tund, proua Wiperling?
A m a l i e. Olete teie juba korra seda kibewett 

maitsnud, proua karukäpp?
Aa da. Ma ei saa aru-------
Amalie. Minu mees tahtis mind petta! 

ftibebarocc pudelis oli kirsiwein!
A a d a. Pole wõimalik!
Amalie. Ja muidugi! Seda ta omast 

pää|t ci wõtnud, seda peab ta siit õppind olema! 
Aa da. Ma pean teid siiski wäga paluma, 

proua Wiperling (Tõuseb.) Teie mees nwib teha 
mis tahab, minu mees aga, armuline proua, on 
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eeskujulik abielumees! (On puhweüst vudeli wõtnud ja 
nuusutab kohkunult.) Naps !!!

Amalie (tõuseb). Noh, näete! Ma tead
sin seda!

Aa da. Minu mees, keda ma nii usaldasin! 
See oleks ju! — —

Amalie. Ja muidugi, üks on samasugune 
kui teinegi! Minu oma on mul lõas. Minu 
oma peab tõepoolest ujuma. Lkga kas teie 
oma ka tõesti poksib, — seda teab ainult 
armas jumal!! Jumalaga, proua Karukäpp!

Frits (tormab, suures ärcwuses paremalt 2 sisse 
põrkab uksel jällegi Amaliega kokku).

Amalie. Waadake siis ometi ette! (Ära par. 2.)
Frits (kogeleb). Ema, ema süül on juba jälle 

üks daam, kes — teda ei tohi sina wastu wõtta!
Aa da. Poiss, sa näed tõepoolest haige 

olewat!
Frits. Ja, nüüd sa näed seda, kus see liig 

hilja on ! (Ruttu roasakult ära.)
Coletta (paremalt 2, wäga ärritatud, meel alles 

ukse taga). Kus olnut) see Karukäpp ? (Tormab sisse). 
Santo Dio, kus olnud see Karukäpp?!

Aada. Lubage, kes teie õieti olete?
Coletta. Mina olema see kuulus tantsi

janna Coletta Corolani!
A a d a. Ja palun, mida te siit otsite ?
Coletta. Mis mina saama otsima? Mina 

otsima oma tantspartneri, minu oma Karukäpp!
A a da. Sää! näite küll aadressiga eksind 

olewat.
Coletta. Mina? Sugugi mitte eksima, 
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mina tulen mitte ükskord siia sisse! Aga ma 
tean, tema tahtma ära minema ja jätma mind 
istuma!

A a d a. kellest teie õieti räägite ?
Coletta. Mina räägin see Karukäpp, kes 

siin elama, kes minuga tantsima olema üks suur 
kuulus poksija!

Aa da. Poksija? Teie arwate poksijat Ka- 
rukäppa.

Coletta. Ja, proua, teda arwama mina. 
(Jookseb ringi). Kus ta olnud? Kus ta olnud?

A ada (pühib otsaesist, enesele). Mul hakkab 
pää pööritama. Peaks minu Widrik? — — 
Aga ei! (Waljusti.) Mida teie härra Karukäpast 
soowite?

Coletta. See wõima teid sugugi huwitama!
Aa da. Lubage, see huwitab mind koguni 

wäga.
Coletta. Nii! Siis olema teie küll tema 

ema ?
A ada. Mina olen tema naine!
Coletta (kiljatab waljusti, wiha hoos). Tema 

naine? Tema naine? (Jookseb ringi). O malede- 
detto, o maledetto! See suur petis olnud 
abielus! Abielus üks nii mäga toana krokodilliga!

A ada (karjatab ja ahniib õhku). Mana ? ! —
Coletta (segamatult). Ja tema olema olnud 

minu ees põime pääl maas ja olema minule 
mandund, et tema olema mitte abielus!

Aada (istub). On see tõsi, mis teie sääl 
räägite ?

Coletta. Oo, see olema roäga tõsi! Meel 
täna hommikul olema tema ütlema minu wastu, 
Coletta, olema tema ütlema, kui mina ka poksima 
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laega, jalgega meie tantsime läbi terme [ee elu! 
(Omale). Ja tema olema nii ilus jalad, see Fre
derico, nii ilus jalad!•

Aada. Waikige! Minu mehe jalad ei lähe 
teile põrmugi korda.

Coletta. Oh, teie ustuma, mina panema 
seda tähele? Teie tundma roäga halmasti Co
letta Corolani: need olema minu jalad!

Aada (sõnu otsides). Stas teie roarsti lõpetate?
Coletta. Lõpetama? Minu algama alles 

pääle! Wee! eila mina puhkama tema kõma rind 
roastu — ja meie olema tantsinud, tantsinud!

Aada. Mis teie alalõpmata tantsust räägite. 
(Lööb laua roastu.) Minu mees ei tantsi üldse.

Coletta. Ei tantsima mitte ? (Lööb samuti 
laua pihta.) Tema tantsima roäga ilusast, tema tantsib 
toredast, tema tantsib kui üks jumal. Tema tant
sib minuga see uus schlager! (Tautsib ja laulab.) 
„Mimi, magus Mi mi, tule me tantsime see 
shimmy!"

Aada (enesele). Ata kaotan mõistuse!
Coletta. Tema lubama tegema mind oma 

naine ja olema kinkima minul see sõrmus! (Näi
tab sõrmust sõrmes.)

Aada. Ja raha andis ta teile ka?
Coletta. Ei, see olema just see hull! Tema 

ei olema isegi maksma minu tantsukostüüm eest. 
Siin olema see mitte makstud arroe! (Wistab arme 
lauale rassid jälle ringi.) Aga tema pidama tundma 
õppima Coletta! Stus olema minu Frederico? 
Sinu Frederico? Akeie Frederico?

Aada (tähendab kuulutuse Pääle). Sääl ta ripub! 
Ta poksib parajasti „Grand Marinas"
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Coletta. Oo, see olema hää, wäga hää! 
Mina minema sinna ja tegema üks skandaal, 
üks skandaal mis ei olema weel olnud! Mina 
kratsima tema pääjt roälja silm! Mina hammus
tama temal ära nina!

Aada. Tehke seda, ta ei ole paremat ära- 
teenind!

Coletta (Aada poole minnes). Waene roana 
proua, tröösti ennast! Tema olema minu pet
nud ja olema sinu petnud. Anna minul oma käsi!

Aada (annab talle tahtmata käe).
Coletta. Meie tahrne olema hää sõber! 

9iagu kaks õde ! (Läheb kest, utseni, tuleb jälle tagasi.) 
Mina pidama andma sinule üks musu. (Haarab 
ta pää ja annab imestand Aadale laksuwa musu otse 
huultele.) Caramba maledetto! Tema peab mind 
tundma õppima! (Ruttu keskelt ära.)

Frits (wasakult 1). Jumala pärast, mis siis 
lahti on? !

A a d a (jookseb edasi tagasi). Ei, seda mulle! 
Seda mulle! (Sülgab). Pfui!

Frits (formale). Ta teab kõik. Ta sülgab 
juba minu pääle.

Aada. Pole rooirnalik, pole rooimalik, pole 
rooirnalik! Need on õudsed asjad, mis ma sääl 
praegu kuulsin!

Frit s. Noh, ema, nii paha see sugugi polegi.
Aada. Pole paha? Nrh, ma tänan! Ühe 

tantsjannaga !
Frits. Aga sarnane asi on ometi andes

tataro, ema!
Aada. Soo!? Ja sinu ema peaks roiimati 

jah ja aamen selle kohta ütlema?! Inimesed
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faaroab sõrmedega meie pääle näitama. Ei, ei, 
ei, oma perekonnale sarnast häbi teha!

Frits. Aga ema, sa wõtad seda liig traa
giliselt !

A a d a (jätkates). Fa seda kõike pärast kahe- 
kümnemiie-aastast õnnelikku abielu!

Frits. 25 aastat? Luba, ema kellest sa 
õieti räägid?!

Aa da, Noh, kellest peaks ma siis rääkima? 
Siilu isast, sellest kõlwatust.

Frits. Häh? ! (Jääb ammuli suuga seisma).
Aada. Selle wastu ei olnud sina muidugi 

ettewalmistatud.
Frits (tähendusrikkalt). Ei, selle wastu ei 

olnud ma tõesti ettewalmistatud! (Enesele.). See 
on aga tore lugu! Waene isa, mis ma nüüd 
peaks peale hakkama.

A a d a. Siin wõib ainult ühte teha. —
Frits (ruttu sellest kinnihaarates). 3° muidugi 

selle daami juure minna ja temale teatan) 
summa pakkuda — ütleme nii kümme krooni — 
et ta siit ärareisiks. Akis sa arwad, kas pean 
mina selle raha talle wiima?

Aada. Oh ei! Sina pead rahulikult siia 
jääma! Ta peab ise waatama, kuidas ta sellest 
keksijast lahti saab. Minu pärast wõib ta terwes 
korteris temaga ringi tantsida, mina teen talle 
ruumi!

Frits. Aga, ema, maata korraks —
Aada. Jäta mind rahule! 5\ui sina oma 

isa poole hoida tahad, oled sa minu poeg ainult 
olnud! (Helistab). Rus on sõiduplaan?

Frits. Ja kuhu tahad sa siis sõita?
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A adci. See on ükspuhas kuhu! Ainult 
toöljü sellest mülkast! Aga enne teen ma meel 
isaga lõpuarwe! Hirmsa lõpuarwe! (Näitab was. i.) 
Mine otsi mulle sõiduplaan!

Frits. Sääl olen ma midagi õige ilusat 
korda saatnud! (Ruttu was. 1 ära.)

Aada (loeb weel kord arwet). „Coletta Coro- 
lani — üks tantsukostüüm — pool meetrit shif- 
foni!" Maga pikk ei näi see kostüüm sust olnud 
olewat. (Wiskab arwc wihaselt lauale.)

Roosi (par. 2.) Armuline proua?
A a d a. Tooge kõik minu kohwrid alla! (Pa

neb wihaga oma kübara tagurpidi pähe, nii et sulg üle 
otsaesise langeb.)

Roosi. Kuulan. (Par 2.)
Lote (keskelt). Ta tuleb, emake, ta tuleb! (Kee

rutab imestand Aadat kaks korda ringi.)
Aa da. Kes tuleb?
Lote. Tema, tema, tema! Lillekimp on tal 

käes. (Näitab). Nii suur! (Waatab Aadale otsa.) Ja, 
aga kuidas sa wälja näed? Sul on kübar ju 
tagurpidi pääs ! (Wõtab Aadal kübara ära ja silub 
ta juukseid.)

Aada. Mina ei wõi täna kedagi wastu 
wõtta! Minul on pää nii täis —

So te. Aga emake! Sa ei wõi teda ometi 
ära saata! Tema ei lasegi, asja eest teisi taga 
ennast ära saata! Selleks on ta liig häbematu! 
Tema jalutab lihtsalt sisse!

Korutäpp (on ä tempo keskelt sisestund. Käes 
hiiglasuur lillekimp ja karp kompwekke). Armuline proua!

Lote (hõisates Aadale). Mis ma ütlesin!?
2l a d a (Karuläpale). Nkinu härra, teie kohtate 

mind wäga ebasündsal hetkel.
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Lote (wahele tasa). Ära tee rumalusi. Kui 
tema minema pistab, on minul sellest wäga lahju. 
(Karukäpale). Minu armas Friedel — (Aadale). 
Ta nimi on Friedel, kas pole ilus nimi, mis? 
(Karukäpale). Minu ema on wäga õnnelik, sinuga 
tuttawals saades. Ja lilled nina maiustus anna 
ka otsekohe siia ! (Wõtab mõlemad talt ära, seab siis 
kaks tooli istumiseks malmis. Graatsilise käeliigutusega 
Aadale ja Karukäpale.) Palun, WÕtke istet! (Minnes.) 
Mis waewa küll nägema, ei pää, enne kui sa 
kihlatud saad. (Was. 1 ära).

Karukäpp (näitab malemile toolile huumoriga). 
Armuline proua, kas me ei wõtaks seda pakku
mist wastu?

Aa da (istub). Palun.
Karukäpp (istub). Tänan wäga! Armu

line proua, lubate, et ma otsekohe oma eesmärgi 
poole purjetan. Ma roõin arwata, et teie enne 
seda, kui oma nõusoleku annate, minu kohta kõik- 
külgseid teateid soowtte.

A a d a. Nii kaugel me esialgu meel üldse ei 
ole! Kõige päält pean ma ometi teadma, kes 
teie olete?

Karukäpp (naeratades). Ja, maadake, ar
muline proua, kui ma teile otsekohe äraütlen kes 
ma olen, saate teie roõib olla, meel surmahirmu, 
sest minu elukutset kujutatakse õige tihti nii Ri
naldo Rinaldiinina.

A ada (teramalt). Marjata teie seda ometi 
meie eest ei saa.

Karukäpp. Wäga õige. (Tõuseb.) Ma olen 
kuulus esipoksija Widrik Karukäpp!

Aa da. Äka pole naljatamise tujus. Palun 
rääkige mõistlikult.
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Karukäpp. Armuline proua, kahjatsen 
wäga, aga mõistlikumalt mina enam rääkida ei 
saa. On ju wäga kena teist, et teie mind wõib 
olla mingist „kõrgemaks" pidasite, aga ma olen 
tõepoolest poksija Karukäpp.

Aada (irooniliselt). See kes Malgas Pliuh- 
kami lõi?

Karukäpp. Wäga õige!
Aada. Ja kes Keskeesti Meister on? See 

olete teie ka?
Karukäpp. Igatahes!
Aada. Ja see (näitab kuulutust) olete wis- 

tisti ka? ,
Karukäpp. Üks ja seesama. (Seisab tõsise 

näoga.)
Aada (waatab üks hetk uuriwalt Karukäpa otsa, 

siis purskab südamest naerma, waatab teda jälle, kõrwale). 
Selle juures ei näi kõik korras olewat! (Waljusti.) 
Lubage küsida, kas teil ei ole sääl ülewal (näitab 
nimetissõrmega otsaesist) nii iseäralisi tundmusi ? 
(Läheb siis ruttu temast eemale).

Karukäpp. Ei, säält olen ma päris terwe. 
Miks kahtlete teie minu mõistuse juures?

Aada. Sest, et ma poksijat Karukäppa juba 
20 aastat tunnen!

Karukäpp. Ah, ei?
Aada. Ta on nimelt minu mees!
Kartl käpp (tõmbub tagasi). Pagan wõtaks! 

(Näitab sõrmega otsaesist.) Sel hääl proual ei näi 
päris. — (Waljusti.) Lubage küsida, kas teil ei 
ole sääl ülewal (näitab) nii iseäralisi tundmusi? 
(Läheb ka ruttu eemale.)

Aada. Armuline härra, ma pean siiski 
wäga paluma! Ct teil minu mehe spordi 
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wastu nii palju huwi on. tunnete teie ka mui
dugi seda raamatut (Näitab).

Karukäpp. Ja muidugi. See on minu 
poksiõpetus.

Aada. Noh, sarnast häbematust ei ole ma 
meel warem näind!

Karukäpp. Lubage — mõtlete teie sellega 
mind?

A a da. Igatahes! Nüüd on sellel naljal 
kord lõpp! Teie tulete siia, tahate minu tütre 
kätt paluda ja julgete mulle seda näkku öelda, 
teie olla poksija Karukäpp!

Karukäpp. Nüüd katkeb lõpuks kä minu 
kannatus, armuline proua. Üks meist kahest on 
põrund. Küsimus seisab ainult selles — kumb!

N a d a. Palun! (Näitab diploomi.) Oskate teie 
lugeda ?

Karukäpp. Oo ja. Nii kaugele ulatab 
minu koolitarkus kindlasti.

A a d a. Mis see on ?
Karukäpp (loeb). See on mõltsitud! Kui 

see diploom õige oleks, oleks ta minu omadus!
A ada. So! (Näitab kuulutust.) Siis minge 

palun „Grand Marinasse". Teie jõuate roeel 
parajasti. Sääl roõite minu meest neeger Jack 
Krikiga poksimas näha!

Karukäpp. Seda ma ei usu! Neeger Krik 
pole nimelt sugugi kohale jõudnud ja terroe see 
poksiwõistlus tuli kahjuks ära jätta!

A a da. Pole woimalik!
Karukäpp. Neeger sai Riias haagi, (näitab) 

näete nii, et tal kõrwatrumm lõhkes. Sarnast asja 
juhtub küll harwa, kuid mõnikord siiski.
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A ada. On see tõesti tõsi?
karukäpp (wõtab taskust ilustreeritud ajalehe). 

Palun, lugege. (Annab talle lehe.) Wahest ehk sil
mitsete ka wähe seda pilti. Olen see mina wõi ei?

A a d a. See on hirmus ! Siis oleks ju 
terme minu mehe poksimine pettus?! — Aa, 
nüüd hakkan ma aru saama, seda teeb ta kõik 
selle Mimi pärast.

karukäpp (mitte arusaades). Palun, kuidas?!
A a d a. Ei midagi, mitte midagi! (Käib ärma- 

tult edasi-tagasi.) Rahu, Aada — rahu! (Järsku.) 
Aga ei — ei — muidugi! Kui teie see pok
sija Karukäpp olete, siis olete ka teie kes, kes, 
— selle isikuga------ (ikka järjest suurenew kergendus 
naer) hahahaha ! Mul kukub kiwi südamelt. 
(Läheb suurte sammuhega üle lama ja surub tänades Ka- 
rukäpa kätt.) Ma tänan teid, mu härra, tänan 
teid tuhande wõrra!

Karukäpp. Palun roaga! — Tohin ma 
roast küsida, mis eest?

Aada. Et teie see poksija Karukäpp olete! 
(Laialt.) Siis on minu mees selle naisolemuse 
loos täitsa süütu!

Karukäpp. Mis, kuidas, mis siis lahti on?
Aada (jätkates). Siis on teil see ühendus 

selle tantsijannaga?
Karukäpp. Minul üks ühendus?!
Aada. Noh, ärge wigurdage. Ma tean kõik!
Karukäpp. Kas teie ei tahaks selgemini 

roähendada ?
Aada. Oo ja! Ma ütlen ainult. (Laulab.) 

„Mimi, magus Mimi, tule me tantsime see 
shimmy!" (Waatab talle küsirnalt otsa.)
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Karukäpp (tähendab käega otsaesisele). Sel 
on aga tublisti!

Aada. Ma tean weel enam. Teie olete selle 
tingeltangel prinsessile luband, et teie tema nai
seks wõtate. Aga teie jätsite ta istuma ja isegi ei 
maksnud tema kostüümi wälja!

Karukäpp. Mis ma olen?
A a d a. Ärge mängige süütut, siin on arme! 

(Annab Coletta arwe.)
Karukäpp (wiskab pilgu sellele). See on liig.
A a d a. Ja, see on liig! Ja teil ei ole häbi, 

tulla ühte korralikku majja ja süütu tütarlapse 
kätt paluda! Pfui häbenege!

Karukäpp. Tuhat sada sarwilist ühte kokku! 
Nüüd hakkab minu juures ka kripeldama, õnn, 
et teie naissoost olete. Mitte ainult, et teie mees 
minu nime kurjasti tarwitab, endale diploorne 
wälja anda laseb, minu raamatuid omadena wälja 
annab, ta on ka meel minu nimel Casanowat 
mängind ja weedab kummalisi öid ühe tantsijan
naga ! ! Armuline proua, minu kompliment sar
nase mehe puhul! (Käib ärritatult edasi tagasi.)

Aada. Tahendab, teie ei tea tansijannast 
midagi?

Karukäpp. Ah, mis, tantsijanna — ma 
ei oska Üldse tamsida. Aga teie armsal härra 
abikaasal lasen ma wähe tantsida, ja takti (teeb 
paar terawat poksi liigutust) sinna juuie — löön 
mina, et tal kuulmine ja nägemine kaob ! !! 
(Wõtab oma kübara.) Armuline proua, ma tulen 
week tagasi!! ! (Tormab keskelt wälja.)

Aada (talle järele hõigates). Ja, andke talle 
tubliste, sellele walelikule, sellele abielumutjale!
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— — Ah see on see! — — Noh oota, mu 
poisu, tule sa mul ainult koju!!

Leht (paremalt 1 weinipudelitega). Ta tuleb, 
proua, suur roõitja tuleb! Praegu sõitis auto 
ette! (Paneb weinipndelid ära ja raputab Aada käsi.) 
Ta mõiüs, proua Karukäpp, ta wõitis!

Aada. Mis teie ütlete, ta wõitis?
Leht. Ja meel kuidas! Päältwaatajad olla 

wärisend! Tema roõit rõõmustab ometi ka teid?
Aada. Isegi maga! Ma jõuan maewalt 

tema tulekut ära oodata! Õieti peab ta teile selle 
eest toäga tänulik olema, härra Leht.

Leht. Kuidas nii — mulle?
A a d a. Teie wiisite ometi teda sellele juma

likule mõttele — hakata poksijaks!
Leht. .Igatahes, seda ma tegin. Ja olen 

ka wäga uhke selle pääle! Mis ta oli? Wäike, 
tähtsuseta marmelaadiwabrikant! Ja mis on ta 
täna ? Üks suur, suur —

Aada. Petis!
Leht. Palun, kuidas?
Aada (roäga selgelt). Petis!
Leht. Aga, proua Karukäpp, sääl pean ma -
A ada. Ma tean kõik! Minu mees see 

suur „kuulus roõitja" ei ole üldse iial poksind!
Leht. Noh kuulge! Tema olla selle neeg

riga ümber käind just nagu —
Aada. Neegriga? Kes sugugi ei saabund, 

sest et tema kõrwatrurnrninahad Riias on lõhkend.
Leht (seisab abitult awasuul'. Kõrwatrurnrni 

nahad ? !
Aada. Ja muidugi, kõrwatrumminahad. 

Terme see poksiwõistlus ei leidnud üldse aset!
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Leht (tahab istuda). Oh, sa sinine silk!
Aada, Ärge istuge, sääl pole tooli.
Personaal (sisestub leywitades ja juubeldades). 

Ta tuleb! Ta tuleb! Tema wõitis! Tema wõitis? 
(Seawad endid mõlemal pool ust üles ja lehwitawad tas
kurätte.)

Leht (meeleheitel). Ja mina walmistasin talle 
selle ilusa wastuwõtu!

Aada. Mina teen talle selle wastuwõtu 
meelgi ilusamaks!

Frits ja Lote (was. l). 3ia tuleb! Isa 
tuleb !

Frits. Ta näeb wälja just nagu Julius 
Caesar!

Roosi (was. 2 hiiglasuure loorberpärjaga). Wõitja 
tuleb! Wõitja tuleb! (Seab end ka ukse juure.)

Leht (enesele). &ui ma teda ainult kuidagi 
wiisi hoiatada saaks!

Widrik (turnipükstes, ülemal triibuline trikoo, 3 
suurt auraha. Spordisukad, paljad põimet), poksikingad. 
Käes poksikindad. Pääs willu asetatud loorberipärjake, 
üks silm siniseks tehtud. Tal on mantel üle roõetub ja tuleb 
wõidusammudega üle weranda).

Personaal ja Roosi. Hurraa!
Widrik (wõitja poosis seisma jäädes). Siin ma 

olen! (Wiskab mantli ära.)
Kõik (pääle Aada ja Lehe). ClagU ! Wõitja 

elagu! Hurraa!
Roosi (wotab ruttu mantli üles ja paneb ta oma 

käsimarrele).
Widri k (paatosega). Tänan teid! Tänan 

teid kõiki! Tänan! Tänan! Ma olen liigu- 
tlltud ! Pisarateni liigutatud ! (Surub Aada, Lote 
ja Friisi kätt. Esimene seisab kiwistanuna.)

Lote. Jutusta ometi, isa jutusta!
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Frits. Lase lahti!
Roosi. Ah ja, härra karukäpp!
Widrik. Lapsed, see oli suur päew täna! 

Suurim minu elus! Aada, seda oleks sina pi- 
dand nägema, kui mina ringi astusin!

Aada. Nii, nii!
Widrik. See oli unustamata hetk! Leht, 

kui sina seda oleks näind ! (Ta maatab esimest korda 
Lehe otsa.)

Leht (seisab Aada taga diiwani juures, nii et wii- 
mane tema taskurätiga antamaid märke ei näeks).

W i d rik (enesele). Aha, Leht annab märku! 
(Ta saab walesti aru.) Ah nii. (Lehwitab ka.) Nad 
lehwitasid taskurättidega! Lehmitasid! (Waaiab jälle 
Lehele kes ikka weel wehib, et ta waikiks.) Fa, ja nad 
lehmitasid, ühtesoodu lehwitasid! (Waatab jälle 
Lehte.)

Leht (lööb käed üle pää kokku).
Widrik (enesele). Mis sel Lehel peaks küll 

olema?! (Jälle walesti arusaades.) Nad lõid käed 
Üle pää kokku (teeb seda) suurest waimustusest! 
(Waatab jälle Lehte.)

Leht (trambib nüüd meeleheitel jalgu).
Widrik. — ja siis trampisid nad, tram

pisid ! (Teeb seda, kõrwale.) See Leht teeb mind pä
ris segaseks. (Waljusti.) Ja kui see neeger ringi 
astus — (waatab jälle Lehte).

Leht (paneb kaks sõrme suu pääle, et ta ometi kord 
waikiks).

Widrik---oli kõik waid! Mitte üks 
piuks! Isegi kärbse kukkumist, isegi nööpnõela 
lendamist oleks mõind kuulda, Aada!

Aada. Mis sa ütled! Ja seda elasid sina 
kõik läbi?
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Widrik. Päh, see pole meel midagi! Jäme 
ots alles tuleb!

A a d a (rõhuga) Seda usun mina ka !
Widrik. Nüüd seisime meie vis-ä-vis 

(vastamisi! (Jutustab suurte shestidega.) Mina siin 
— sääl see neeger. (Näeb et Leht pääd raputab.) Ei, 
siin mina — ja sääl see neeger! Rui ma nüüd 
selle neegrile korra otsa waatan, läheb mul silme 
ees päris mustaks! Meie anname teineteisele 
kätt ja läheme üksteisest ringis mööda. Ma saa
dan palme taewa poole, mõtlen oma naise, lapse 
ja kodu pääle ja siis läks lahti! (Teeb wõimatuid poksi 
liigutusi ja ise karjub.) HÜ — uh! HÜ — uh! (Lööb.) 
Bums? Sääl oli neegril esimene käes!

A a d a. Neegril?
Widrik, Ja muidugi, neegril!
Leht (shestikuleerib ägedalt ülesse õhku).
Widrik (enesele). See Leht wiib mind raa

mist päris wä!ja. (Waljusti.) Nüüd aga muutub 
neeger metsikuks. (Hüopab ka nagu Leht.) Ja 
wupsti, sain ma ühe silma pihta. (Näitab wale 
silma.) On praegugi meel sinine! Ei siin, see on 
sinine.

A a d a. Neegeri käest ?
Widrik. Neegri käest!
Leht (wehib ja tähendab kõrwade pääle).
Wi d r i k (näeb seda). See Leht teeb mind päris 

närwiliseks! (Waatab talle jälle otsa).
Leht (sosistab nüüdAada selja taga). Trummi- 

nahk!
A a d a (ruttu ümber pöörates). Ütlesite teie 

midagi, härra Leht?
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Leht. Eh ei mitte midagi! (Annab nüüd 
trummi löögi liigutustega märki.)

W i d°r i k (liigutus, et ta Lehest aru ei saa). 
Nüüd lasen ma lahti ja (waatab Lehte) trummel
dan neegrile nina pihta — ja trummeldan — 
ja trummeldan —-

Leht (wõtab nüüd naha mis bürooni ees on ja 
tahab sellega „tõrroa trummist" märku anda).

Widrik (näeb seda). Ja peksan läbi selle 
jõmsika naha — naha — naha!

Leht (hoiab meeleheitel mõlemad käed näo ees ja 
pöörab end ära).

Widrik. ftuni talle wiimaks ühe sol — ei — 
perplexusega knockandi andsin. Nla olin wõitja! 
Nüüd puhkes waimustuse torm lahti, seda ei 
oska teie enestele ettekujutada! Karukäpp! Kar
jusid nad, Widrik! Widrik!

Aa da. Ja neeger lamas sinu jalgade ees?
Widrik. Nagu tühi kott. (Suur shest). Siruli 

minu jalgade ees!
A a d a (annab talle ajalehe). So, siis loe kor

raks, mis siin seisab!
Widrik. Kas seisab sää! siis juba midagi 

ülewal? Lee, sina Leht!
Leht. Mina?
Widrik. Inimene, loe siis ometi kord! 

Mul on kindad käes, ma ei saa ju ise lugeda.
Leht (loeb). „Neeger Jack Krik ei saa pok- 

siwõistlusest osa wõtta, sest et temal Riias poksi
des kõrwatrumminahad lõhkesid."

Widrik (enesele). Noh, see marmelaad on 
eht!

Aada. Ja selle pääle waatamata poksisid 
sina neegriga?

Widrik (kes ennast weil ja tahab rääkida, patrab 



58 E. Bergman

nüüd lahti). Ja muidugi, s. t. kas ta nüüd just 
see Krik oli, roöib olla oli Trik. Aga see oli 
neeger ja see on pääasi! Ja mina wõitsin 
teda ka, nii tõesti kui ma poksija Karukäpp olen!

A a d a. Igatahes, nii tõsi on terme see lugu! 
Sest õiget poksijat Karukäppa õppisin ma praegu 
tundma ja tema ihaldab wäga, ka sind tundma 
õppida!

W i d r i k (enesele). Noh, see marmelaad on eht! 
A ada. Waletand ja petnud oled sa mind! 
W i d r i k (karjub). Aada !
A ada. Wait, sa! . , . Ka sinu wahekorrast 

selle tantsijannaga olen ma teada saand, sinu 
tantsijanna!

Widrik. Häh? Nlis siis lahti on?
Aada (week waljunnni). Wait! Nla ütlen ai

nult! (laulab) „Mimi, magus Mimi, tule me 
tantsime see shimmy!"

Widrik. Hä!!???
2!ada. Meie oleme omadega malmis! Mina 

lasen ennast lahutada! (Seisab Karukäpa ees, jn 
möödub teda ülemalt alla.) Häbenege, härra Karu
käpp ! (Energiliselt was. ära.)

Lote (ruttu pääle seda niisama). Häbenege, 
härra Karukäpp! (Ära was. i.)

Frits (just niisama). Häbenege, härra Karu
käpp! (Ära was. 1.) ■

Roosi (niisama). Häbenege, härra Karukäpp!
Widrik (tõstab käe). Tee, et sa wälja saad, 

neetud nõiu moor ! ! (Potsib Roosi was. 1 wälja.)
Personaal (ehmunult par. 1 ära).
26 i d r i k (ringutab käsi). Leht, kas sa kuulsid? 

2Nis nüüd? Nlis nüüd? Inimene, mis ma 
nüüd pääle hakkan?
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Leht. Lui sa ka sarnaseid asju teed, et ühe 
„Mimiaa" „shimmyd" tantsid!

W i d r i k. Aga Leht, ma ei tunne ühtegi 
Mimid!

Leht. Siis on see poksija terme selle supi 
keetnud!

Widrik. yJiuitmgi! Iseenesest mõistetaw. 
Noh, see peab mind tundma õppima! Peaks ta 
ainult tulema! Ma olen parajasti hoos! Selle 
hõõrun ma marmelaadiks ja müün päewakursi 
järele maha! Sellele põletan ma ühe — ühe 
— ü — ü säält tuleb ju keegi! — — (Pöörab 
end hooga ümber.)

karukäpp (tuleb „põletan" juures keskelt).
Widrik (haarab Lehest kinni). See on tema! 

Le — Le — Leht, ära jäta mind temaga üksi, 
kes teab mis tal minuga ees on!

Leht. Ole ometi mees!
L a r u k ä p p (läheb raudse rahuga Widriku poole, 

esitades). Larukäpp!
Widrik (kummardab saamatult). Oo, palun, 

tänan! Just nii samuti!
Larukäpp (samuti Lehe poole). Larukäpp!
Leht. Minul ei ole terme selle asjaga mi

dagi pistmist. (Hiilib ruttu par. 1 wälja.)
Wid r ik (enesele). Nüüd läheb aga lõbusaks! 

(Pakub liialdatud wiisakusega tooli.) Las teie ei tahaks 
nii lahke olla ja armulikult istet wõtta?

Karukäpp (külmalt). Tänan! (Istub.)
Widrik (istub). Palun! (Tahab juttu alustada.) 

Ilus ilm täna!
Karukäpp. Ja! (Waatab talle läbipuurides 

otsa.)
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Widrlk (tõmbab selle pilgu all end kokku, siis jälle 
sõbralikult). Mähe umbne !

Karukäpp. Oo ja! (Nagu enne.)
Widrik (nagu enne). Näib äikest tuleroat?
Karukäpp (rõhuga) Ja toed missugust! 

Teie olete siis poksija Widrik Karukäpp?
Widrik. Poksija? Ei, et sääl teie eksite! 

Näen siis mina poksija moodi wälja? -(Istub 
ruttu oma täte pääle.)

Karukäpp. Ei, tõesti mitte! (On laualt dip- 
loomi mõtnub ja maatab seda.) Teie et ole ilmaski 
ennast minu pähe wälja crnnud?

Widrik. Aga kuidas tuleks mina selle pääle. 
(Kõrwale). Kui ta ainult selle diploomi ära 
paneks.

Karukäpp (ikka meel diploomiga mängides). 
Ilus diploom! Ja Walgas saite teie Keskeesti 
meistridiploomi poksis.

Widrik. Taewake, kuidas sarnast asja saab! 
Puha pettus!

K a r u k ä p P (paneb diploomi ära, tõuseb ja silmit
seb Widrikut, kindlalt). Terme selle pettuse tegite 
selleks, et oma kõlbmata armastusaffääri läbi 
wiia?

Widrik (hüppab wihaselt üles). Härra, kui teie 
ka selle Mimiga tulete, siis lähen ma keema! 
Olete teie juba waremalt üht teemat marmelaadi 
wabrikanti näind? !

Karukäpp (päris rahulikult). Ei! (Wõtab kuue 
ära.)

Widrik. Mina ka mitte. Aga see on hir
mus, seda wõin ma teile ütelda, saate minust 
aru?! Ja sarnast häbematust keelan ma. teie — 
teie — teie —
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Karukäpp (keerab sõnalausumata särgi warukaid 
üles).

W i d r i k (enesele). Mis tal küll ees on ? 
(Waljusti.) Hei teie, mis te jääl teete? ,

Karukäpp (ikka meel sellega ametis olles). Mi
dagi, mitte midagi! Keege aga rahulikult edasi!

Widrik. Ja, ma keen edasi! Teeei impo- 
neeri mulle põrmugi! Minu pärast wõite ka oma 
püksisääred üles keerata, saate aru? Teie — teie 
— teie -

Karukäpp (annab, silmipilgutamata, Widrikule 
lühikese elegantse löögi kõhtu).

Widrik (ahmib õhku). Hupp! (Kaeblikult.) 
Mis see siis oli?

Karukäpp. Üks wäike solarplerus.
Widrik. Nii näeb siis sarnane perplerus 

wälja! (Hõõrub kõhtu, kõrwale.) üks jõle inimene!
Karukäpp. Kas annate järele, et teie minu 

nime kurjasti tarwitasite? '
Widrik. Mina ei anna midagi järele !
Karukäpp (annab löögi).
Widrik (karjub). 2lnnan järele! — Neetud!
Karukäpp (ajab tuba mööda taga). Ja et 

leil armuühendus selle Mimiga on ?!
W idrik. Ei tule mul meelegi!
K a r u k ä p p (annab jällegi hoobi).
Widrik (kõwerdub ja põgeneb). Ännan järele! 

(Kõrwale). Ma usun ta lõi mul midagi katki!
Karukäpp (ajab teda taga). Et see diploom 

wõltsitud on ? !
Widrik. Ei!
Karukäpp (annab lõuahaagi).
Widrik (teeb kõwera suu, nagu oleks Karukäpp 

ta lõua köweraks löönd, räägib waewalt arusaadawalt).
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Noh, lubage korraks — (näitab) waadake seda 
korraks — (Lööb mõlema rusikaga ülemalt ja alt 
wastu pääd, et lõug jälle paigale läheks. Teeb suu lahti 
ja jälle kinni.) Aga sarnast asja ei tehta ometi!

Karukäpp (ajab teda taga). Ja annate jä
rele, et teie petis olete.

Wldrik. El! (Saa-b hoobi). Ja! Ja! Mul 
tuleb õhust puudus! (Tahab põgeneda, Karukäpp järg
neb temale.)

Karukäpp (annab hoop hoobi järele). 3(1, et 
mina poksija olen ?!

Widrik. Ja! Ja! —Au! Au! Annan 
järele, annan järele, kõik mis te tahate — jätke 
juba kord järele. (Ta jookseb ümber sohwa, Karukäpp 
jälgib teda ja jagab hoope). Appi ! Appi !! (Lühi
kese tagaajamise järele põgeneb Widrik ahju otsa, istub 
ruttu jalad risti all ja näitab pikka nina.) Päh!

Karukäpp. Nii! — Säält ülemalt ei 
lase ma teid nii pea alla, seda toannun ma teile! 
(On kuulda werandal lõbusat marsimuusikat, tugewate 
trummilöökidega). Nonoh?

Wlperling (on kahe härra saatel üle weranda 
sissetulnud. Kõik kolm on frakkis, tsilindris, walged kaela 
sidemed. Wiperlingil on paremas käes hõbedane pokaal. 
Ta hakkab kohe suure paatosega pääle.) Suurele meis- 
terpoksijale —

Karukäpp. See pokaal! (Wõtab pokaali ära, 
Widriku poole.) Proosit!

Widrik. Noh, see marmelaad on eht!
Wiperling (jääb lahtisi suuga seisma.)

Eesriie.
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Sama dekoratsioon.

Õhtus. Tuled põlewad.

Widrik (istub ikka toed ristis jalgadega ahjul).
Karukäpp (istub ahju ees toolil, laual seisawad 

weinipudelid nüüd juba pooltühjad. Lühikese pausi järele 
joob).

Widrik. Proosit!
Karukäpp (armastusträärselt). Tänan!
Widrik (enesele). Warsti on ta kogu weini 

juba nahka pistnud. (Waljusti, tõstab käe nagu kooli
poiss üles) Teie — härra — wabandage — ma 
pean korraks wälja minema.

Karukäpp (rahulikult aga kindlalt). Teie jääte 
üles!

Widrik (enesele). Kas on waremalt sarnast 
asja nähtud! (Waljusti). Andke wähemalt mulle 
siia üles üks klaasike weini. See kõrge õhk siin 
on wäga kuiw! .

Karukäpp. Ei mõtlegi! Proosit! (Joob.)
Widrik. Tänan ! (Enesele.) Wastik inimene!
Karukäpp (läheb rahulikult — käed püksitaskus 

— weranda poole ja wilistab ükskõiksena üht tuttawat wiisi).
Widrik (wilistab kaasa ja tahab sääljuures salaja 

ahjult alla hiilida).
Karukäpp (pöörab ä tempo, kurjalt Widriku 

poole waadates, ümber).
Widrik (kes juba pooleldi all oli, lipsab ruttu 

oma endisele seisukohale üles). Ma pean wist küll oma 
elu lõpuni siin ülemal kükitama? !
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Karukäpp. Ja muidugi! (Käib edasi-tagcisi.)
Lote (was. 1, ei näe Widrikul). Friedel?! Sina 

siin? ! Sellest polnud mul aimugi ! (Lendab tema 
kaissu.)

karukäpp. Minu Loteke! (Südamlik suud
lus). Minu maike, magus 5iarukäpake!

Widrik (enesele). Noh, see marmelaad on eht!
Lote (Karukäpale, kes teda ikka weel kaisus hoiab). 

Aga Friedel, kui nüüd keegi tuleb ja seda näeb!
Karukäpp. Seda ei näe keegi! rShest 

taewa poole.) Ainult see sääl kõrgel ülemal!
Widrik (enesele). Täitsa õigus!
L o t e (ohkega). Ah, ma olen nii wihane! 

Meie kihlus ei nihku sugugi edasi! Ja kõik ainult 
isa lolluste pärast!

Karukäpp. See rumal isa! Mis läheb 
ta meile korda!

W i d r i k (enesele). Wäga õige !
Lote. Aga Friedel, ma ei ole meel täisealine! 

Ma wajan tema nõusolekut!
W idrik (enesele). Näed nüüd!
Karukäpp. Sääl ära tee enesele muret, 

mu kallis, isa on mul taskus. Ta peab!
Wid rik (kõwasti). Noh — siis wõid sa kaua 

oodata!
Lote (pöörab ehmunult ringi). Isa ? !
Mid rik. Tere õhtust !
Lote. Mis sa siis sääl ülemal teed?
W i d ri k. Nka maitsen üksildust !
Karukäpp. Nii siis, mu armas äi, teie 

kuulsite kuidas siinsed aktsiad seisawad. Sirutage 
oma käed mälja ja andke oma õnnistus.

Wid rik. Ma ei mõtlegi selle pääle !
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Karukäpp. Noh, tehke juba, et kord alla 
saate!

W i d r i k. Ah ei! Tulge teie ülesse!
Karukäpp (walmistab minekuks). Kui teie 

seda just tingimata tahate — — !
Widrik (karjub). Kolm sammu eemale, teie 

nõid! Mul aitab juba teie perpleksidest! — 
Lote, garanteerid sa mulle, et ta minule midagi 
ei tee?

Lote. Aga muidugi, isake. Ma wannun!
Widrik. Na, na, sa ei tunne teda weel 

küllalt hästi! (Ronib alla.) Siis aita mind alla!
Lote (aitab Widrikut).
Karukäpp. Teie annate siis oma nõus

oleku ?
Widrik. Teie, oma Vahelesegamisega, rik

kusite mul terme selle ilusa poksiloo ära !
Lote. Aga isa, kuidas sa wõisidki? !
Widrik. Sellest ei saa sina aru. Ole sa 

korraks terme, tegumõimeline mees ja lase end 
hommikust õhtuni rohuga toita! Mul oli pöö
rane nälg, wajasin wabadust ja sääl hakkasin ma 
poksijaks!

Karukäpp. Sääl wõin ma teile kaasa 
tunda? (Sirutab talle käe taastu.)

Widrik (teeb suure hüope tagasi, ta arwab, et 
Karukäpp teda poksida tahab), ^ätke järele!

Karukäpp (naerab). Andke aga siia!
Widrik (ulatab talle ühe ja Lotele teise käe).

Kas olen ma tõesti nii suur kurjategija?
Mõlemad (korraga). Ei.
Lote. Sa oled waene kannataja!
Karukäpp. Taimetoidu ohmer!
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W i d r i k. Wäga õige ! (Surub mõlemal tänu- 
tundes kätt.)

karukäpp. Ja nüüd, kus ma leid tunnen, 
peate ka mind tundma õppima. Ma tahan teie 
abikaasat weendumusele roim, et teie tõesti ,,ära- 
roõitmata" poksija olete! Olete nõus?!

Widrik. Inimene, nimekaim, roäimeespoea, 
(tõukab Lote ta kaissu)' seda tahate teie teha ? ! 
Mis peaks ma teile andma ? 5iahju, et mul roeel 
üht tütart ei ole !

Lote. Nüüd, Friedel, tule — lähme ruttu 
ema juure!

Larukäpp. Teist poolt õnnistust tooma! 
(Mõlemad üle weranda ära.)

Widrik (järele rocabates). Päris kena ini
mene, — seni kui ta ei poksi! (Läheb weimklaasi 
juure). Nüüd roõin ma lõpuks oma janu kustu
tada. (Kallab omale ühe klaasi täis.) Proosit, Widrik! 
(Joob.)

Roosi (par. 2. kahe käsikohwriga läheb üle lawa 
was. 1, waatab Widrikut ülemalt alla). Päh!

Widrik (jätab joomise, enesele). Nonoh! Nee
tud naisetükk.! (Wiskab talle poksikiudaga järele.) 

kojamees (par. 2 suure kohwriga seljas, waa
tab samuti Widrikut, naerab, ära was. 1).

Aada (kui kojamees ära on, par. 2 wüikse käsitasku, 
tübarakardongi ja wihmawarjuga tahab was. 1 minna).

Widrik. Aada!
Aada (mõõdab teda ülemalt alla). Ma ei tunne 

teid enam !
Widrik. Ma roõin ennast tutroustada. 

(Kummardab.) Widrik Karukäpp! (Teretab loorber- 
pärjaga.)

Aada. Tänan! Ma ei hooli sellest! Minge 
oma Mimi juure! (Ruttu rnas. 1 ära.)
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Widrlk (kes nüüd wiha hoosse satub, tõmbab 
omal loorberpärja pääst). Nüüd katkeb ka MINU 
kannatus! ftui ma selle olemuse peaks kätte 
saama, selle Mimi . . .

Leht (was. 1. Widriku riiete ja tsilindriga, mis ta tei
ses waatuses ära minnes kandis) — oma shlmmiga ! 
(Naerab.)

Widrik. Leht, tee mulle ainsamat meele 
hääd, mine kõigisse kabareedesse ja maata kus 
see Mimi seda shimmit tantsib ja kellega!

Leht. Seda ma room! Aga see läheb 
kaunis kalliks! See läheb kõik sinu arroele! Siin 
on sinu riided! (Annab talle). Aga sa roõid ka 
niisama ümberjooksta, see poksija rüü sobib sulle 
toredasti! (Paneb talle tsilindri pähe.)

Widrik. Jäta oma halpused! (Tahamadwas. 
2 ära minna.)

Leht. Ei, päris tõsiselt! Ja tsilinder selle 
juure! Just nagu nuku!

Widrik lwihaselt). Kui sa nüüd teaks, Leht, 
mis ma sulle ütelda tahan! ! Aga ma pole nii 
kasroatamata! Nägemiseni! (Terwitab tsilindriga, 
was. 1 ära.)

Leht (waatab weini). See on hää roein! 
Ma tegin ta ekstra harukordselt hää ! (Kallab klaasi 
täis ja joob.)

Wiperling (par 2, suwepalitus, ilma kuue, mesti 
ja kübarata, taskud täistopitud, söögipakid ja worstid 
ümberringi nööpide otsa riputatud, waatab ettewaatlikult 
ringi ja tuleb kikiwarwul ette).

Leht. Wiperling, sa näed roälja nagu len
dav) roarstikaupmees!

Wiperling (saladusrikkalt, sõrm suu pääl). 
Leht.' — Leht, tee kurb nägu pähe, mina tap
sin ennast 10 minuti eest. Ma olen surnud!
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Leht. Oled sa põrund?
Wiperling. Just wastand, nii mõistlik 

ei ole ma weel kunagi eluilmas olnud. Oma 
Amalie tarwis ei ole mina enam elawate nime
kirjas !

Leht. Mis see siis peab tähendama?
Wiperling. Ma panin oma kuue, mesti, 

kübara ja kepi jõekaldale ja pääle panin ma lah- 
kumistähekese. Loodetawasti on ta minu „jäänu
sed" juba leidnud! — — Siis wõtsin ma hoiu
kassast kogu oma raha wälja ja ostsin selle summa 
eest worsti, sinki ja mune. 5kõik taskud on mul 
täis! Siin on munad. (Näitab parempoolseid püksi 
laske.)

Leht. Ja seda tahad sa kõik —
Wiperling. Siin teie juures ära häwi- 

tada. — Ma istun kui surnud Wiperling waik- 
sesse nurka ja ei tõuse enne üles, kui terme see 
kupatus ärasõõdud on. Ükskord elus tahan ma 
oma kõhu täis süüa!

Leht. Inimene, kui see naine sinu riided 
leiab, kaotab ta mõistuse!

Wiperling. See poleks suur kaotus!
Leht. Ta katkub oma juuksed pääst!
Wiperling. Tehku seda — tehku! Seda 

male parukat ei kannatand ma nii kui nii!
Leht. Ta jääb keeletuks!
Wiperling (ohkab kergendatult). Oh, see oleks 

kena! (Äge kell.) Taerna pärast ega see ometi 
tema pole?!

Leht. Tule, läheme büroosse. Säält ei tea 
ta sind otsida.

Wiperling. Teeme seda, Leht, teeme seda! 
Lapsed, see on aga tore nali! (Ta lööb enesele „tore 
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nali" juures käega' parema püksitasku pääle.) Härje, ma 
lõin oma munad kalki ! (Tõmbab püksid ihust 
kaugele.)

Amalie (lawa taga.) Seda õnnetust, seda 
suurt õnnetust!

Wiper ling. Sääl ta juba on ! Nüüd 
aga minema!

Leht. Ruttu, ruttu, muidu saab ta sind weel 
kätte ! (Tõukab ta par. 1 wälja ja läheb ise talle järele.)

Amalie (huludes par. 2). Seda õnnetust, 
seda õnnetust ! (Tal on Wiperlingi riided ja üks sedelike 
käes.) Seda õnnetust, seda õnnetust küll! (Hulub ja 
jookseb ringi.)

Aada (ehmunult was. 2). Mis on juhtund?
Amalie. Seda õnnetust, seda õnnetust! 

Mõtelge ometi, minu hää, armas Tobias, minu 
ainuke mees, on wette hüpand! Oh, seda õn
netust, seda õnnetust! (Hulub.)

Aada. See on kohutaw! (Läheb was. 2. ukse 
juure, hõikab.) Widrik, tule õige korraks siia!

Widrik (lama taga), üks minut, kohe!
Aada. Proua Wiperling on siin!
Widrik (nagu enne). Siis tulen'ma kahe 

minuti pärast!
Aada. Siis tule ometi. Sinu sõber Wiper

ling on wette hllpand!
Widrik (was. 2, weel riidessepanemiscga ametis). 

Mis selle Wiperlingiga on juhtund?
Amalie (langeb Widrikule kaela). Seda õnne

tust, seda õnnetust!
W i d r ' k (wabaskab end temast), ^ätke juba 

kord. Lust te üldse seda teate--------r
Amalie (tõstab riided kõrgele). Siin, tema 
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riided, mis ma leidsin! - kaldal! (Huiub, näitab kirja.) 
Ja siin — tema wiimane terwitus!

W i d r i k (tuimalt). Mis ta siis kirjutab?
Amalie (loeb suure paatosega).

Sa oma kaalika ja kapsa püreega 
Tõid kaela surma mulle meega. 
Nüüd istuta mu hauale dahlie 
Mu wiimne ohe oli Amalie.

Widrik. See on uskumata!
Aada (suurelt Widrikule). Niikaugele wiisid 

sina teda oma ujumisklubiga!
Widrik. Aga luba ometi!-------
Amalie. Ja muidugi, härra karukäpp, teie 

ajasite ta surma! Ühtegi rahulikku tundi ei pea 
teil enam olema, tema waim hakkab teile kodu
käijaks! Nüüd lähen ma politseisse, et nad ta 
wähemalt üleski leiaks! Seda õnnetust, seda õn
netust' küll! (Tormab par. 2 wälja.)

Aada (temale järele waadates). Waene naine! 
(Põlastawalt Widrikule). Noimar!! (Talle järele.)

Widrik. Roimar ütles ta. Ja kuidas ta 
seda ütles. Päis kananahk tuleb pääle. (Istub.) 
Et see igawene sarwiline lupart pidi ka — — 
ei ma ei taha pattu teha. — 5kahju on mul 
tast siiski, waene Wiperling. Hirmus, hirmus! 
Ma just nagu näen teda enese ees wees lama
mas ja kuulen tema ahastawat hüüdu: Widrik! 
Widrig!

Söipctlittg (par. 1 sissehiilides, ta on enesele ühe 
suure salfräti üle pää wisand. Hüüab samas toonis). Wid
rik ! Widrik!

Widrik (libiseb toolilt ja langeb põlroedele). Wi- 
perlingi waim! (Waatab teisele poole, pateetiliselt.) 
üao ära!
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2B iper H nq (waatab rätiku tagant Wälja). Läks 
ta ära ?

Widrik (hirmul). Jumala pärast, ära tee 
mulle midagi, ma olen üksi.

2B iperling. Aga, Karukäpp, mis siis 
sinuga on? (Wõtab räti ära ja Pühib Pääle küllusrikast 
einet suud.)

Widrik. Wiperling, kas sa siis surnud ei 
olegi ?! .

Wiperling. Just mastuoksa, nüüd alles 
hakkan ma elama!

Widrik (katsub teda). Ta on tõesti see! 
(Südamlikult.) See mana hää luukere! (Tõuseb.) 
Hahaha! Aia olen nii rõõmus, nii rõõmus, et 
sa jälle elus oled. Mis sa ainult soowid, seda 
pead sa minult saama!

Wiperling. Kas su! ei ole minu jaoks 
teisi riideid. See kleebib kõik.

Widrik. Büroos on üks minu ülikond.
Wiperling. Ja siis anna mulle midagi 

juua. See kuiw märk jäi mul kurku kinni.
Widrik. Siin säh wota see wein! (Annab) 

nõuga.) Woid sellest enesele ilusa kilgi pähe juua!
Wiperling. Seda ma teen ka! Ja siis 

peaks minu roanamoor tulema. Tänasest päewast 
pääle söön ma mis tahan! Ja näritud ei saa 
üldse! Nüüdsest pääle ma ainult neelan! Minu 
lõõg on täis saand! (Weimga par. 1 ära.)

Widrik. See pole sugugi nii rumal, kui ta 
wälja näeb.

Aada (par. 2, tahab energiliselt mööda minna).
Widrik. Aada!
Aada. Jäta mind! Meie oleme üksteisega 

malmis!
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33 i brit. Jäta palun see komöödia! 'oeba 
wöib Collen Moore (wõib ka muu nimi olla) enesele 
lubaba, aga mitte sina! Meie peame kõrb üks
teisega rääkima!

Aaba. Nii kaua kui sa seba'Mimi lugu 
pole ära seletanb, oleme meie lahutatub ja sellega 
lõpp! Meel lana reisin ma ära! (Was. 1 ära.)

Wibrik. Wanasarwiku wanaema silmamuna, 
kui ma ainult teaks, kes see naisolewus on! Dla 
käänaks külma rahuga ta kaela kahekorra! (Liigutus.)

Roosi (tuleb). Palun, astuge lähemale: siin 
on meie härra poksija karukäpp!

Coletta (tormab rusikas kätega Widriku poole). 
Santo Dio, oleme mina sinu kelmi wiimaks kätte 
saama! (Waatab üles.) Oh, teie olema sugugi mitte 
sina!

213 i b r i k (enesele). Sellel on aga isewärki rää= 
kimisewiis! (Waijusti.) kellega on mul see au?.., 

Coletta. Oo, teie tunbma minb mitte? 
Mina olema ometi see Coletta Corolani!

W i b r i k. Pole aimu!
Coletta. Mina tantsima terme selle ilma 

ees see kuulus shimmy!
W i b r i k. See on ju Mimi! Teie tulete mul 

õigel ajal! Rõõmustab minb möga ! Palun, mõtte 
istet, minu armas, armuline preili! (Istuwad mõ
lemad ) ftuibas mõite teie häbemata olemus jul
geda, minu naisele pähe ajaba, et mina olla teiega 
mingisugust Mimishimmib tantjinb?

Coletta. Mis? Mina teiega?!
W i br ik. Ia muibugi! Sina minuga!
Coletta (hüppab üles ja hakkab südamest naerma). 

Hahaha! 9Jiina olema tantsima ühe niisuguse 
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karikatuuriga? Üks inimene, kes pää päält wäl- 
jakukkund kõik juuks ?! Kellel üks niisugune 
paks kõht? Ja kellel kõwerad jalad?

Widrik (kõrwale). Wäga armastuswäärne 
naine! Nii awalik — nii loomulik! (Waljusti). 
Kuulge teie------- —

Coletta (naerab ikka edasi). Sarnase häda- 
waresega üks shimmy? Hahaha! Kui mina selle 
pääle mõtlema, ma wõima lõhki minema!

Widrik. Jumala pärast, ärge seda tehke, 
ma majan teid weel hädatarwiliselt! Teate mis, 
kõik need komplimendid mis teie nii armastus- 
wäärselt mulle kaela puistasite, peate teie minu 
armsa abikaasale ettedeklameerima. Teid saatis mulle . 
taemas ise, teie wäike, must saatan. (Wõtab ta käe.) 
Teie olete õieti päris kena wäike laps! Mul on 
peaaegu kahju, et ma teie juures nii süütu olen. 
Ma tänan teid ja saan seda asjalikult ülesnäi- 
tama. (Kõrwale.) Mis ma talle õige wastutasuks 
annaks ? (Koputab oma raha tasku wastu, siis keerutab 
oma sõrmust.) Ah mis — ma annan talle ühe 
musu ! (Kaisutab teda tugewasti ja suudleb.) Seda peaks 
minu wanarnoor nägema ! (Suudleb teda weel kord.)

Aada (on juba esimese suudluse juures sissetulnud 
ja neid waadand). Widrik!

Widrik. Aada!
Aada. Nii siis! Siin on mul tõendus!
Widrik. Oho! Just wastuoksa, seeon minu 

tõendus! Palun preili Coleta Nlakaroni, ütelge 
minu naisele — —

Coletta. Mis ? See olema ka tema 
mees? — Oo, teil olema kaks mehed?!

Widrik. Akis, sul on kaks meest?
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21 ob a. Ja, oga fas teie siis selle härraga 
ei tantsind?

Coletta. See härraga? Hahaha! Üks 
mees ka, kes nii oälja nägema? Niisugune ka
rikatuur? See olema üks haamamine!

W i b r i k. Wäga õige!
Coletta (Näitab), kellel niisugune otsas pää- 

paljos!
(fö i b r i t. Palsospää ! Suurepärane!
Coletta. Ja üks niisugune (näitab) poks 

kõht!
W i b r :k. Browoo!
Coletta. Ülema mina pibama tantsima!?
Wibrik. Pea! Rõrocrab jalab unustasite 

ära !
Coletta. Niisugune inimene wõima ja ei 

sugugi tantsima. Tantsi kõrb kas sa wõima. Ruttu, 
ruttu. Tantsi kõrb üks shimmy! Hopla! — Ruttu! 
Ruttu! Ruttu!

Wibrik. Noh, kui teie seba just tingimata 
soowite. (Tanisib labajalga.) Humtota! — Hum- 
toto! Humtota — humtota! (Ähib.) üli see nii 
õige?

Coletta (naerab südamest).
Wibrik. Oleb sa nüüd weenbunb, 2lada? 

See polnub mingisugune shimmy, kõige rohkem 
mast shimmy polka.

Coletta (südamlikult). 2lrmilline proua, mina 
olema roaga rõõmus, et sina ei olema see minu 
poksija Korukäpa naine. Rui mina ainult teobrno, 
kus tema peituma! Siin mina olema teda koh
tama, siin selles tuba! Minu armas, magus 
Freberico! (Teises toonis.) olema see kelm! ? 
Maledetto, kus olema see kelm ?! 5\ui mina 
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jaama kätte teda elus, tema olema surnud ! Elage 
hästi, toana proua ! (Surub Aadal tugemasti kätt.) 
Sina olema kõigiks ajaks minule õde!

Aa da (taganedes). Ainult mitte jälle suu
delda !

Coletta (Widriku poole). Ja sina minule 
wend!

Widrik. Kui ehk wahest mina? — (Pühib 
suud.)

Aada. Widrik!
Widrik. Ahaa, noh jäägu siis pääle!
E oletta (raputab mõlemate kätt). Elage hsäti! 

Mina saama otsima minu Frederico terme linna, 
sees kõik tänama sees, kõik platsi sees! Ja Santo 
Dio — kui mina tema olema leidnud!! (Wõtab 
taskust rewolwri.) Siin see reroolmriga mina tegema 
tema ots! (Tormab par. 2 wälja.)

Widrik ja A a d a (hüppawad ehmunult kõr- 
wale ja peidawad end laua ja diiwani taha).

Widrik (tema järele waadates). Noh^sellega ei 
taha mina ka miskit tegemist teha! — Ütle nüüd, 
Aadake, kuidas ma nüüd sinu ees seisan? Just 
nagu malge liilia rohelisel aasal! (Poos.)

Aada. Seda naiste lugu tahan ma nüüd 
sul uskuda. Seda ilusat „Fredericod" ma tunnen 
ka. Aga sinu häbemata poksimalet —

Widrik Hallo, tasem ! Wale ?! Oho! Kui
das nii male?.' Mina olen poksija, eksaminee- 
ritud poksija, isegi raskelt katsutud poksija, (katsub 
mitmest kohast oma läbi pekstud kohti) Seda mõib 
sulle iga asjatundja tõendada.

Aada. Aga Widrik, kas sa ikka meel tahad 
tõendada —
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KaruEäpp ja ßotc (üksteise kaenlas üle we-) 
randa).

Widrik (Karnkäppa osutades). Palun, siin on 
tõendus nummer kaks. Armas härra kolleega, 
selgitage palun, minu naisele, minu poksija 
wõirneid!

karukäpp. Armuline proua, teie roõjte 
oma meest rahulikult uskuda. Akina kutsusin 
wälja ta wõistluseks, ja ma pean teile ütlema, 
terwes omas praktikas ei ole ma weel sarnast — 
noh — originaalset wastast kohand.

Widrik (suures poosis). Palun, Aada!
Karukäpp. Ta oli sarnase suure liikumise 

ja kiirusewõimega, et kõik minu rinnalöögid talle 
selga sattusid!

Widrik (tasa ruttu Karukäpale). Hädemata! 
(Nagu enne). Palun, Aada!

Karukäpp. Sõnaga, ta oli igas suhtes (tähen
dab nagu juhtumisi ahju otsa), „omas kõrguses"!

Widrik (surub Karukäpa käe alla). Palun, 
Aada!

Aada. Tahad sa sellega wahest öelda, et 
mina sulle ülekohut olen teind?

Widrik. Igatahes, seda ma tahan! Aga, 
et ma mõni metsaline pole, tahan ma sulle seda 
andestada. — Tule siia, minu kallis! (Surub 
talle sügawa suudluse huultele.)

Karukäpp (reaga soojalt Lotele). Tule siia, 
minu kallis! (Suudleb 2 tempo samuti ja jääb wähe 
kauemaks sellesse poosi.)

Aada (kes seda suudlust Näeb, Karukäpale). Lu
bage teie, mis teie siis sääl teete?!

Karukäpp. Ma suudlen oma armast pruuti.
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Ja, et ma teib parimas tujus kohtan, palun ma 
teid sellega, pühalikult oma õnnistust anda!

Aa da. Mis?! Teile peaks ma oma süütu 
lapse andnia ?! Kas teil häbi pole, teie südame
tunnistuseta wõrgutaja!

Widrik (kõrwale). Nüüd läheb jälle lahti!
Karukäpp. Kas teie ei tahaks mulle —
A a d a. Ärge rääkige enam ühtegi sõna ! 

Just praegu oli see isik jälle siin!
Widrik (kõrwale). Oh, häda!
Karukäpp. Kas teie juba jälle selle naisega 

tulete ?!
Aada. Ja muidugi! See tantsijanna, keda 

ofete luband naida.
Lote (ehmatusega). Ema, on see tõsi?!
A a d a. Ja, minu roaene laps, see on tõsi;
Lote (roabastab end Karukäpast). Otsas! Otsas! 

Kõik on otsas! Lõpp! Kui sa wähemalt oleks 
oodand kuni meie pulmad möödas on. Aga enne 
pulmi, ja paälegi meel Ühe tansijannaga, see on 
juba liig! ! (Jookseb huludes was. 1 ära.)

A a d a. Lahkuge, palun, siit majast! Teist 
korda teie mind enam ei peta !

Widrik (lepitabes). Aga Aada!
Aa da. Wait!
Karukäpp. Armuline proua, ma olen 

teile korduwalt seletand, et mina seda daami ei 
tunnegi!

Aada. Aga teie tunnete teda! Teie olete 
mul peenike saks! Enne panete sellel waesel tüd
rukul pöä pööritama, siis jätate ta istuma, ja 
nüüd on teil meel see häbemata julgus, kõiki seda 
salata !
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Karukäpp (lööb laua pihta). Pagana pihta, 
nüüd katkeb ka minu kannatus!

Aada. Vtis teil pähe tuleb?
Karukäpp (ajab teda taga). Olge wait! — 

Mina seletan teile seega wiimast korda.
A a d a (tahab wastata).
Karukäpp (ajab teda karjudes edasi läbi toa). 

Olge mail! (Ägedalt.) Ma ütlen teile, kui teie 
meel kord selle neetud tingeltangel naisega tulete, 
roõite meel midagi tunda saada!

A a d a (on nüüd — nagu teises waatuses Widrik 
— ahjuni jõudnud).

Widrik (lõbusalt). Nüüd peab wanamoor 
kah ahju otsa ronima! •

Karukäpp (edasi karjudes). Selle asjale teen 
ma lõpu! Kus mu müts on ? Kui ma selle 
isiku kätte saan, wõib ta enesele õnne soowida! 
Seda wannun ma teile! (Tormab par. 2 wäija.)

Widrik (enesele). See oli õige toon minu 
naise tormis, seda katsun mina ka. (Aadake.) Selle 
mehele oled sa ülekohut teind. See ei olnud 
mingi -

A ada. Oh, maata ometi, sina motot) ta 
meel oma kaitse alla! Siis näid sa küll pare
mini teadmat, kes see aumees on!

Widrik. Noh — küllap miimaks on see 
supp ikka minu kaelas!

Aada. Ja, pagana päralt, ega siis kolm 
poksijat Karukäppa siin ümber ei jookse!

Widrik (kopeerib nüüd kõigis ttarukäppa. Lööb 
laua pihta). Pagana pihta, nüüd katkeb ka minu 
kannatus!

A ada (põlastavalt). Naerumäärt! (Ära Was. 1.)
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'2B t b I i f (Ies Aada kadumist tähele ei pannud, 
põrutab edasi). Pea oma suu ! Mina seletan nüüd 
wiimast korda — Olge wait! — Ja kui teie 
roeel kord selle neetud tingeltangel naisega tulete, 
wõite weel midagi tunda saada!! Selle asjale 
teen teen ma lõpu! 5kus mu.müts on?! (Waa- 
tab ringi.) 5lus ta siis on?! Ma ütlen ka, nüüd 
näitasin ma kord oma naisele hambaid, ja ta ei 
näindki seda! Ma ei saa ega saa sellest tantsi
jannast lahti. Mina ei ole see, poksija ei ole see. 
ftolme kuradi nimel, kes oli see siis tõepoolest?!

Frits (tuleb rõõmsas tujus was. 2, ta ei oane Wid- 
rilut tähele, wilistab lõbusat wiisi.

Widrik. Nonoh, ma arwan, sa oled sure
mas haige?

Frits (ehmub ä tempo). Ah so ja. Ah, mul 
on nii paha!

Widrik. Ja minul alles! Mis sa ütled, 
poiss, sääl on kellegi! see häbematus, minu ausa 
nime marjul ühe tantsijannaga tehtelmehteldada!

Frits. Pole wõimalik! Seda ei ole!
Widrik. 3a tantsib temaga shimmid — 
Frits. Mis sa ütled!
W i d r i k. Ei tasu tema armeid —
Frits. Niisugune alatu!
Widrik. Ja lubab temga abielluda!
Frits. Oi sa pagan!
Widrik. Ja sinu emale ei sa seda selgeks 

teha, et see mina ei ole. Aga ma Ütlen sulle, 
kui ma selle alatu jõmsika kätte saan, kõik kondid 
löön ma tal segi . . .

Frits. Mul hakkab nii paha! (Hoiab kõhtu 
kinni.)
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Widrik. Äui ma ainult teaks, kuidas selle 
jälgile saada! (Mõtleb)

Frits. - Isa, ma usun ta on mul käes !
Widrik. Pea kinni, mu poiss, pea kinni!
Frits. Sa pead kord nägema, mis üks 

wahwa poeg teha wõib, et oma isa päästa!
Widrik. Noh, lase lahti!
Frits. Mina ohwerdan end sinu hääks!
Widrik. Sellest ei saa ma aru.
Frits. Waata, isake, see oleks kaminawõi- 

nud olla!
Widrik. Sina?! (Pistab heledalt naerma.) 

See on suurepärane! Sarnane saamatu poisike 
ja tantsijanna!

Frits. Mina olen ometi lõpuks ka „Widrik 
karukäpp," ja kui ma emale ütlen, et see mina 
olen, ja sina mind sääl juures aitad, siis on kõik 
kõige paremas korras.

Widrik (mõttest kinni haarates). Poiss, seda 
tahaks sina teha?! Atinu, oma isa hääks?! Sar
nast asja pole meel olnud! See on näide aja
loost ! Nii siis poiss, kui sina mind sellest kupa
tusest päästad, wõid sa kõik minult nõuda, mis 
mul üle jõu ei käi!

Frits. Ilus isa, anna mulle siis 10 krooni.
Widrik. Oled sa hull ! Poole eest rnõid sa 

seda ka teha! (Annab talle raha.) Siin on sul see 
mammon! — Nüüd pane siis tähele, kui see põ- 
rund ani jälle peaks tulema —

Frits (huwiga). Ja, kas ta siin oli?!
Widrik. Siin oli?! Ta on siin, taon ära, 

ta on siin, ta on ära. See käib nagu musta 
pesu wahetus! Mut ta nüüd jälle tuleb, seletan 
ma talle terme selle pettuse ära. Siis juhin ma 
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teid kokku ja kui ema tuleb, peab ta sulle hüü
dega „minu Frederico" kaela lendama!

Frits. On ta siis wähemalt ilus?
W i d r ik. Na — piltilus, sa pead siis nii 

tegema, nagu oleks sinul tõepoolest temaga 
wahekord! Kui sa ennast rumalalt ülalpead, 
nõuan ma raha tagasi!

Frits. Ma tahan waewa näha ja Võima
likult loomulik olla! (Rõõmsalt kõrwale.) Raha on 
mul käes ! (Ära was. 1.)

W i d r i k (temale lagast järele waadates, shestiga). 
See on minu poeg !

Roosi (par. 2). See pöörane naine oli juba 
jälle siin! Ma wiskasm ta wälja!

Widrik. Mis teil meele tuleb ? Wisake ta 
jälle otsekohe sisse. (Roosi Sra.)

Eo leita (üle weranda). O maledetto ! Mina 
laskma mind mitte wäljawiskama! — Mana 
mees ! Mina olema teda mitte leidma! Aga üks 
hääl minu rinnas ütlema minul, tema olema 
siin! Siin selle maja sees! 0 Santo Dio, kui 
mina tema leidma ! (Käib rewolwriga ringi.)

Widrik. 3a, ja, ja . . . pange aga lõige 
päält see kahur ära. Samane riistapuu tohib 
kergesti lahti minna !

Coletta (teeb seda). Oo, teie tundma mitte 
minu piina! Kui mina ei toõi maksma see õmb
leja arme, mina saama kinnipantud!

Widrik. Ah, teie wajate raha?! See sobib 
suurepäraselt. Palun, mõtte istet!

Coletta (istub, Vaimustatult). Oo, sina tahtma 
maksma minu uus kostüüm?! Mille grazie! 
Mille grazie!

Widrik. Tasem, tasem, teie keeratud nuudel!
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Coletta. Nuudel? Mis lee olema?
Widrik. Nuudel?! Gee cm fomplimentj 

Nii siis kuulake mind. Minu naist ei saa kui
dagi selle mõtte paalt ära rotid, et mina sa teie 
— noh, saate minust aru.

Coletta (hüppab üles, ähwardab remolivriga). 
Sarnane häbematus!

Widrik. Ärge siis kohe ehmuge! Istuge 
jälle la kuulake edasi. Minul on üks poeg —

Coletta (imestanuly. Teil olema üks poeg?!
LVidrik. Ja missugune roeel! Tore poiss! 

Minu Frits!
Coletta (hüppab üles, joolseb ringi ja lööb ene

sele lorduwalt oisa ette). £)o, Coletta, Coletta, MIS 
olema sina nii rumal, nii roaga rumal!! (Ärri
tatult.) Kus olema see poeg? Tooma sina mi
nul silmapilk see poeg!'

Widrik. Ikka tasa! Mitte nii allegro,tähe
kese rohkem adagio. Poisisse puutubki terroe see 
a'i! See poiss tahab ennast minu hääks ohroer- 
dada. Saate aru?

Coletta. Mitte sugugi!
Widrik. See poisio tahabio ennastio oh- 

roerdatio per mio! Capiscõ ?
C 0 le 11 6 (raputab pääd). Nieute !
W idrik. Kuidas nii Anette! (Enesele.) Ru

mal ani! (Kõwasti.) Issand Jumal roeel kord 
— — Ta tahab minu naisele ütelda, et tema 
teiega — (shest) saate aru?

Coletta. Oo, nüüd mina arusaama!
Widrik. Jumalale tänu! Ja kui teie nüüd 

ütlete, et (shest) teie temaga------- ja mitte mi
nuga — — siis olen mina päästetud.
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Coletta. Seda pidama mina tegema?!
Widrik. Ja, muidugi! Muidugi mitte ta

suta. Nimetage rahulikult summa! Ärge häbenege.
Coletta. Ilus — 10 krooni! -
Widrik (formale). Just nagu Fritski! (Kõ- 

masti.) Ei! Minu poiss oli ka poolega nõus.
Coletta (fes nüüd aru saab). Oo, siis andma 

teie minul see teine pool!
Wirdik (annab raha). Kah 5 krooni! Nii! 

Nüüd pange tähele. Teie ootate nüüd wäljas 
eeskojas, ja kui mina nii päris loomulikult kohin, 
näete nii, (köhib õige rumalalt) siis tormate teie 
sisse, lendate minu poisile kaela ja hüüate „minu 
Frederico!"

Coletta. Peama mina temal andma üks 
musu? „

Widrik. Üks?! Terme tosina! (Rahul ole
mata.) Kui teie seda õieti teha ei taha, ütelge 
parem siis otsekohe!

Coletta (rõõmsa ärewusega). Oo, mina saama 
seda õieti tegema! Wäga õieti! Sina pidama 
olema rahul minuga, sina minu armas, hää isa! 
(Raputab südamlikkusega tema kätt.)

Widrik. Ruttu mälja! Minu naine tuleb! 
(Tõukab Coletta par. 2 mälja.) „Isa" Ütles ta mulle. 
Noh, see marmelaad on eht.

Acrda (möga ametis olles mas. 1 kübaras ja üle- 
riietega).

Widrik (mäga armastusmäärselt). Noh, Aadake, 
tahad pisut jalutama minna?

A a da. Ja! Adwokaadi juure! Ma lasen 
ennast lahutada!
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213 i b t i f. 211), ci! (Tehtud pahameelega.) reliefs 
oleks minul palju rohkem põhjust kui sinul.

2( a b a. See paneb kõigile trooni pähe!
W1 brik. ftenab asjab, mille jälgile ma siin 

tulin!
Aaba. Mis see peaks tähenbama?
Wibrik. „Toreda" poisi oled sa mul Üles 

kaswatanb!
Aaba. Mis sa Friisist tahab?
Lvidrik. Tead sa ka, kellel selle shimmy- 

mimmiga wahekorb on? Sinu härral pojal! See 
on sinu kasrvatus ! (Nagu Aada enne.) Fui, proua 
Slarutäpp!

Aada (kibedalt). See pole tõsi!
Widrik. Üks moment! (Läheb pah. 1 ukse 

juure, liialdatud kärmusega.) Frits, tule korraks siia!
Frits (tuleb mahalöödult)
213 i b r i t (nagu enne). Siin! 2öaata oma 

kahtlewat ema. Mine ja pihti temale!
Frits. Armas ema, ära ole kuri — aga —
Aada. On see kõik tõsi?
Frits (puhtast südamest). 53õit!
Widrik (kõrwale). üuidas ta seda teeb! Suu- 

repäraliselt! (Koomilise wihaga.) Ja sa ei häbenegi, 
sa üleannetu poiss ? !

Aada (Widrikule rahustades). Na, na, na !
Frits. Taemake, ollakse noor!
Widrik. See roie wabandus! Mina olin 

ka kord noor, aga nii noor ci olnud ma kunagi!
Frits. Ema oli liig karm!
Wibrik. Seda ta oli! Sääl on sul jälle 

õigus! Sarnaste asjade jaoks ei olnud temal 
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funagi arusaamist. Aada, mina ei saa sind oma 
kaitse alla wõtta!

Aada (järel mõteldes). Ilusasti olete teie 
selle wälja mõelnud! Wäga ilusasti! (Mõlemad 
waatawad rumalalt teine teise otsa) Sinu enese poeg 
ei ole sinule küllalt kallis, et ennast puhtaks pesta, 
sa Casanowa! ,

Widrik. Soo! 5rana sohwa ütled sa mulle! 
Sarnast asja heidad sa minule ette?? Sina mi
nule. (Köhib). Hm, hm. (Enesele.) ^uhu ta siis 
jääb? (Kõwasti.) Sarnast asja ütled sina minule! 
(Köhib.)

Coletta (par. 2). Sääl olema tema! (Len
dab tema kaissu.) Minu Frederico!

W i d r i k (kõrmale). Kuidas ta seda teeb ! 
Tema koht oleks lawal!

Coletta suudleb teda tuliselt). Miks olema 
sina minu jätma istuma? Tahtma sina oma 
Colettaga mitte enam tantsima?

Widrik (kõrwale). Tore! Suurepärane!
Frits. Nagu mina ei tahaks, armsam, see 

tähendab, hii ema seda lubab-------
Widrik (kõrwale). Tore! Suurepärane! (Aa- 

dale.) Oled sa nüüd weendund?
Aada. Frits, sina oled seda tüdrukut luband 

kosida?
Frits. Ja, ema!
Aada (Eolcttale). Ja teie jääte selle juure, 

et minu poeg oma lubamist peab pidama?
Coletta. Si, si, si, Signora, mina pidama 

selle juure jääma!
Aada (trahwiwas toonis). Siis abiellud sa 

trahwiks ka selle daamiga!
Widrik (kõnvole). Noh, see marmelaad on 
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eht! Ei, ei, wõimata, see et lähe s. t. — uoh, 
nüüd istume me aga pigis!

Amalie (par. 2 koomilises leina rüüs, lühikeste 
marukatega, lühikesed mustad kindad. Lehwiwa auigc 
sule asemel kübaral on nüüd must sulg. Käes ^ielnatastu 
rätt musta äärega). Seda õnnetust, seda õnnetust. 
(Hulub.) ........

Widrik. Jääge ometi kord wmt ,a raaklge 
kord!

Amalie. Nad ei leidnud minu WiperlinHt 
(Hulub.)

W i d r i k. Ja, ja see tuleb sellest. Teie aja- 
wilja tädi! Teie kibeweekruwi!

Amalie. Hui ma teda ainult jälle näha 
wõiks, oma hääd Tobiast! Üht elu saaks ta minu 
kõrwal elama — üht elu!

Wiperling (laulab par. 1 ukse taga).
„Üht waba elu elama" — 

Amalie. Mis see siis on?! 
Widrik. See on „õnnis" Wiperling! 
Wiperling (tuleb suur worst ja klaas weini käes, 

wäga rahul olles tuigerdades sisse ja laulab, tal on Wid- 
riku ülikond, mis talle liig lühike ja lai, seljas).

„ÜH1 elu mis täis rõõmu!" 
Amalie (karjub). Wiperling! 
Wiperling. Rahu! Hõik on ära wiper- 

lingitatud! Tänasest päewast on püksid minu 
jalas!

Widrik. Ja needgi on minu omad.
Wiperling. Iga päew saab nüüd sealiha 

ja hapud kapsaid! IBait ole! Ja kui see sinule 
ei sobi, wõid sina wette minna ! Proosit! (Tõstab 
waarudes klaasi tema poole ja joob.)

Karukäpp ja Lote (üle weranda).
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karukäpp. Härra karukäpp, mina ei leia 
seda isikut kusagilt poolt.

Aada. Palun, see „isik" on siin!
Karukäpp (maatab imestades Coletta otsa). 

Seda daami ei tunnegi ma!
Coletta. Mina seda härrat weel wähem!
W i d r i k (tormale). Uskumata! Kuidas kõik 

waletada suudawad!
Lehi (ruttab higi pühkides üle weranda). Wid- 

rik, Widrik!
Widrik. Mis siis lahti on?
Leht. Tead sa, kes see shimmymimmi tantsija 

on?
Widrik. Ei!
Leht (Friisi pöäle tähendates). Sinu poeg 

Frits ! !
Kõik. Keees? !
Widrik (haarab pääst kinni). Mul on siin 

wist midagi seisma jääni)!
(Friisile.) Siis sina olid tõesti!

Frits ja Coletta. Ja muidugi, isa!
Widrik. Ja terwe pettus ei olnud üldse 

mitte pettus? !
Frits ja Coletta. Ei isa!
Widrik. Noh, nii rumal ei ole ma weel 

terwes omas elus olnud!
Coletta (Friisile). Minu Friderico! (Kaisutus).
Lote (Karukäpale). Minu Friedel! (Kaisutus.)
Amalie (Wiperlingile). Minu Wipike! (Kai

sutus.)
A a d a (Widrikule). Widrik, wõid sa mulle 

seda andestada? _ .
Widrik (koomiliselt porisedes). Seda ei tea ma 

weel sugugi
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A ada. Tule, roana, pühitseme lepitust!
Widrik. Iah, mu ploomimoos ja kiberoesi!
Aada. Ei, Widrik, pasteedile, fasaanid ja 

Saku õlu!
Widrik. Aada?! Sa oled end pöörand?! 

Ja, siis ei tarroitse ma ka enam sugugi poksida! 
Noh, see marmelaad —

Kõik — on eht!
(Üldine kaisutus.)

Eesriie.

Lõpp.
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Musu ei ole patt
H. Strom: külakomöödia 3. waatuses

Saksa keelest B. Kangerman

Tegelased
Pärt Märdik — taluperemees.
Liisa— ta naine.
Mana Jaak.
Kati — teenijatüdruk.
Raugas — küla köster-koolmeister.
Andres Orwik — kinnitusseltsidirektor.
Klaara — ta naine.
Mi lii — nende tüdruk.

Kolme waatuse tegewustik areneb olewikupäiwil maha- 
jäätud külasopis, tus> weel leidub ebausku.

L a w a — kõigis waatusis taluõu.

Tähelepanu!

Näidendi ettekandmiseks saab T a w e t Mutsu 
teatriraamatukogust mängimisloa ja tegelastele 
wastaw arw raamatuid. Samuti on saadawol 
„Mängujuht", milline sisaldab üldiseid 
tarwilikke juhatusi lawastajaile ühes 

lawaplaani ja rekwisiitide loetlusega.



Sisuseletus.
Noor taluperenaine Liisa on oma roanaemalt 

pärandand imepeegli, millega ta saab olla tead
lik oma mehe truuduses. Nimelt arwab ta, et 
peegel truuduse murdmisel plekid omab, millise 
usu ta pärandand ühes peegliga samuti wana- 
emalt. Samasugust asja usub ka noorperemees 
Pärt. Kuid nüüd tuleb suur katseaeg. Tallu 
tuleb noor ja rneeldiw linnaneiu, kes oma wõlu 
ja olekuga Pärdi mõtted päris segi ajab. Pärt 
tunneb ahwatlusi, kuid ei julge — peegel! Ja 
nüüd huwitab teda waid üks asi — missugune 
samm toõõra tüdruku taastu on juba patt, mille 
pärast peegel plekiliseks läheks? Kas musu on 
patt ? Kas läheb peegel musu pärast plekiliseks? 
— Pärt kiheleb kahewahel, — kuid suudleb 
siiski — aga nüüd — peegel! . . .

See on komöödia täis üliroõrratut külakoo- 
mikat, mis oma lihtsate kujude ja huwitawate 
dialoogidega mõjub lausa kütkestawalt ja suure
päraselt. .

Käesolewa pääraamalu kui ka osade 
ärakirjutamine on keelatud



Esimene waatus.
Orwik (aastail umbes 34, wälimuselt meeldiw 

linnahärra, tuleb wasakult majast, märkab kaetud lauda). 
2lhaa, siia on tänaõhtuks kaetud! (Wilistab, mur
rab laual asumast waasist üksiku lille ning kinnitab selle 
rinnaesisele.)

Liisa (kena ja nägus noor taluperenaine, aastaid 
umbes 26, wäljub keskuksest ning hakkab postidele kinni
tama pesunööre. Kelmikalt.) No oodake aga Otwiku- 
härea — meie lilli murdmas!

Orwik. Aa — meie kena majaproua! 
Ma pean end ju ilustama, et teile meeldiksin. 
Õhtust!

Liisa. Õhtust. Ja hääd tuju!
Orwik. Jumalale tänu, seda mul on!
Liisa. Aia arwan kah!
Orwik. Noh — mul on ju puhkus ning 

puhkusel olles peab mõnulema. Hästi magasin 
ma oma esimese öö teie majas, olgugi et see kin
nitatud pole ja pikne igapäew sisse lüüa wõib.

Liisa. No kuulgen'd!
Orwik. Neh, selles tunnete mind weel 

wähe, sellest jutust ma niipea ei loobu — sellest 
kõneleme seni, kui ükskord tõesti wälku lööma 
ja müristama hakkab. (Wiskub Inuaäärsele toolile.) 
Oo, lapsed, kui jumalik on laisklemine! Ja mil
lise hää isu annab ta - see on weel jumalikum! 
Iaa, waadake, armas proua Märdik — söömine, 
joomine ja armastus — need on kolm parimat 
lõbu siin jumala ilmas!
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Liisa. No kuulgen'd! —
O rwik. Teie ei pea enam armastusest lugu?
Liisa. No jätke kord juba! (Naerab.)
Orwik. Lui ma teid nõnda sääl seismas 

näen, tumesinisel suwetaewa foonil —
L i i i 6 (pöördub ümber). Te olete kiusaja! 

Parem lähen toon teile wõid lauale. (Kestele ära.)
Orwik. Wõi! See on ka midagi juma

likku ! (Talle järele waadates.) üks meeldiw ja wõ- 
luw naisuke! (Tõuseb.) See käik, liigutused — 
nii palju terwist ja jõudu peitub neis! Ah! — 
(Sirutab käed keskukse poole.)

Klaara (aastmlt umbes 30, mitte just roäga ilus, 
tawalise lihtsa näoga. Seljas korralik, kuid maitsetu kleit, 
Tuleb wasakult uksest). Na, na, na — (Raputab paha
selt pääd.) ftelle järele sa nii igatsewalt oma käsi 
laiutad?

Orwik. Läsi laiutan? Wabaharjutusi teen 
ma, (Teeb wõimlemisliigutusi.) et isu saada.

l a a r a. See on ju jälle midagi uut — mis 
ajast pääle puudub sul isu?

Orwik. Sinu kõnewiisist järeldades ei näi 
see nurk sulle siin sugugi meeldiwat?

^laara. On ju ka üks jumalast maha- 
jäätud külanurk.

Orwik. Mida sa siis tahad? Seda sa ju 
otsisidki. Siis oleksime ju wõind ka Haapsallu 
minna. (Istub.)

l a a r a. Ja, ja! See oleks sulle meeldind, 
et sääl selle lauljannaga edasi sõbrustada!

Orwik. Oh jumul — ikka see üks ja 
sama laul!

Kl a ara. Siin pole wähemalt lauljannasid, 
waid külatüdrukud. (Istub.)
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Orwik. Lauljanna! Mis oli lauljanna? 
Lauljanna oli lõunasöökidel mu lauanaaber, 
loomulikult pidin ma temaga mõned sõnad lobi
sema. Muidu oli ta mulle õhk!

5klaara (wahele.) Ilma milleta sa kuidagi 
elada ei saa.

Orwik. No ja, muidugi, muidugi! Juba 
üks, juba teine. Enne lauljannat oli mul keegi 
lesk, enne teda üks einelauapreili ja enne eine- 
lauapreilit üks naiswoorimees.

.^laara. Hui hästi sa neid kõiki mäletad, 
hm! —

Orwik. Mul pole nwtetki neid mäletada, 
kuid sina oma armukadestamisega just muudad 
mulle iga wõõra naise tähelepandawaks.

5xl a ara. Ma tean ju, et ma ilus pole!
Orwik. Mulle oled sa ilus küllalt, pagan 

mõtku! —
Klaara. Hui saledad su maitsele ei wasta, 

oleksid tüsedaga abielluma pidand!
Orwik (lööb ahastades käed otsaesisele).
R la ara. Ma ei root ju end nagu aut 

nuumata!
Orroik (tõuseb). Sa taeroane isa! (Kõnnib.)
K la ara. Rongis tegid sa kogu aja tüseda

tele silmi. Eriti daamile meie roastas.
O r ro i k (peatub ta ees). Sa ütlesid ju mulle: 

„maata selle tüseda daami maitsetut kleiti!" ja 
siis ma roaatasingi!

Kla ara. Aga sa roaatasid liig kaua! Sa 
ei roaadand tema kleiti, roaib tema kehaehitust.

Orwik (ringutab käsi, kõnnib).
R la ara. Korralik mees roaatab roaib naise 

nägu, mitte tema kehaehitust!
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Orwlk <meeleheitel). Kleit ei ripu aga näol, 
Maid kehal! Mõistad! (Pühib otsaesist, siis rahuli
kumalt.) Sinu (ira)cites ei tohi ma ühelegi nais
olemusele otsa waadata, see oleks juba truuduse- 
murdmine?

K la ara. Mul on kogemusi.
O r w i k. Minuga? Wõi oma esimese mehega? 

_ Klaara. Mehed on kõik ühesugused. Pro
fessor Pajuski raamatus „Seksuaal probleemid" 
näeb seda üsna selgesti. 90 protsenti meestest 
on truudusetud.

Orwik (naljatades). Noh, näed — on siiski 
10 protsenti, kes truud on.

K la ara. Nende meeste manus on aga üle 
75 aasta!

Orwik. Ah. plära! Wiska see raamat 
parem tulle!

Liis a >tuleb keskelt wõitoosiga). Soo, siin on 
siis wõi. Õhtust, kah, proua Orwik.

Klaara. Õhtust!
Orwik. Palju tänu, proua Märdik! 

(Nikutab talle sõbralikult.)
Liisa (läheb keskele ära).
Klaara. Ja, jah — wahi aga nüüd järele.
Orwik. Taewas hoidku, nüüd hakkad sa 

siin kah juba paale!
H la ara. Ära sa ise püüle hakka! Seda 

ma sulle ütlen, kui sa seda inimest siin rahule 
ei jäta, pakime kohe jälle oma kohwrid sisse!

, Orwik. ju&a jälle! Ühe öö oleme waid 
paigal olnud. No, siis kolime juba parem mõ
nesse kasarmu, sääl on waid mehed! Niisugune 
rumalus!
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Rätt (talutüdruk, tuleb keskuksest, hark õlal ja läheb 
aeda. Näolt inetus ise. Pastlais. Seeliku sabad wöö 
wahel. Jätab wäga koonnlise mulje. Hääldab r-tähte 
walesti.) Terekest!

Orwik. Mis? Ruidas? Ah soo — 
tere-tere!

Klaara. Maata, sellele ei maata sa ühti 
järele! (Etteheitwalt.) Miks sa sellele siis järele 
ei maata?

Orwik. Ma ei tohi ju.
Klaara. Sellele tohid küll. Kui ta ilus 

oleks, küll sa siis kohe oma kaela ta järele 
menitaksid.

Orwik. Ole nüüd ometi mõistlik!
K la ara. Ah, jäta mind! Sa oled lihtsalt 

wõimatu — (Läheb ukse poole wasakul.)
Orwik. Kuhu tahad minna? Me hakkame 

ju kohe sööma!
Klaara. Mul pole enpm isu! Söö üksi! 

(Läheb wasakule.)
Orwik (talle järele). Ole ometi mõistlik. 

Klaarake! Klaara! (Ohkab.) Oh, need naised! 
Et ka keegi armukadeduse wastu arstirohu leiaks! 
See on ju — noh, ainuke rohi on siin wist 
rahu! (Järgneb talle.)

Milli (weidi koketeeriw linnateenha. Kena ja 
meeldiw. Poisipää, lühike kleit. Tuleb wasakult uksest ja 
annab kandikul õhtusöögi, mille paneb lauale.)

Pärt (tallis hobuseid söötes). No kuule sa — 
linalakk! Pööra ennast weidi! Noh — no kas 
saab juba! Suku! Suku! Seisa paigal! Seisa 
paigal!

Milli (endamisi). Llhaa — sääl ta on! 
(Kõwasti talli poole.) Hobused ei taha paigal seista, 
härra Märdik!
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Pärt (tuleb tallist, käes hobusepäitsed. Aastailt 
umbes 30, meeldiw, noor ja tugew põllumehe kuju. Hallid 
püksid, säärikud. Seljas lahtine särk). Õhtukest!

M illi. Õhtust, härm Märdik! Ikka weel 
tööl? —

Pärt. Nojauoh — eks nemadki taha heinu, 
need hvbesed, nagu teie saksad süüa. Teil söök 
juba hakkamas, ma pole niikaugele weel jõudnud.

Milli. Oo, see ei kuulu minu tööde hulka, 
ma ainult tõin toidu lauale. Te peate mind näh- 
tawasti mõneks köögitüdrukuks, ma olen aga 
palju peenem tüdruk!

Pärt. Sooh? Seda ma arwasin kah!
Milli. Ma olen teatud määral proua pa

rem käsi!
Pärt. No muidugi — see on ju kindel — 

seda saab ju ühest inimesest kohe aru. (Puhastab 
õletuustiga waljaid.) Noh, kuidas teile siis kah meie 
kandis meeldib?

Milli. Oh jumal — lõbusam on teadagi 
linnas, aga siinne elu on närwidele hää.

Pärt. Ma usun kah.
Milli. Siin naudid maa waikust ja hin

gad otsooni.
Pärt (waatab talle arusaamatult otsa, siis). 

Nojah, tõsi, tõsi.
Milli. Peaks aga ka midagi tõsist läbi 

elama ja tegema. See igamene romaanide luge
mine tüütab juba põhjalikult.

Pärt (arwab, et jutt on tööst). Noh — tulge 
aga siis minuga korraks alla haganikku —

Millt (koketilt wahele). Wõib sääl mõne 
romaani läbi elada!
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Part. Mas?
Pt illi (ohkab tähelpandawalt, siis mõistu). Te 

arwate — hagonikku? — Teiega üksi?
Pärt (wahib teda awasuul)
Milli (wahib teda koketil naeratusel).
Pärt (märkab nüüd, et talle silmi tehakse ta näole 

weereb magus naeratus.)
Milli. Ilusad hambad on teil — noh— 

ja üleüldse —
Pärt (äkki waimustuses). Oh sa rabaraiesmik! 

(Waatab maja ja siis aja poole, ligineb talle ruttu, 
tahab ta ümbert kinni haarata — peatub äkki ja sügab 
kõrwatagust). Näh — sa scirwik! See neetud 
peegel!

Milli (seda oodates). Noh, mis teil siis äkki on?
Pärt (haarab jälle päitsed kätte, mõistab sihilikult 

walesti). Need on — on — päitsed!
Milli (tahab ta käest päitsed ära tõmmata). 

Ah jumal — need rumalad päitsed!
Pärt. Need pannakse perudele hobestele pähe! 

(Paneb talle naerdes päitsed pähe.)
Milli. Fui, mõtte kohe ära need mustad 

ja torwased asjad! Te rikute ju mu soengu. 
(Kisub päitsed pääst, wiskab niaha ja jookseb wasakule, 
endamisi.) Mats on ikka mats! (Ära.)

Pärt (naerab talle järele). Sa rabaraiesmik! 
On see aga üks pagana peru piiga! (Sügab kõrwa
tagust.) See oleks juba midagi — aga — see 
peegel, see neetud peegel! (Teeb tööd.)

öttüit ja Kangas (tulewad wasakult uksest).
Orwik. Olge üsna mait! Teete meile 

sellega suurima meelehää, köstrihärra. Täna õh
tul einestate meiega seltsis, see on kindel.
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haugas (õige wanaaegne köster-kooiiõpetaja tüüp. 
Hall habe. Prillid ninal. Hambutu. Tourbab tihti nuusu
tades nina ja mängleb mokkadega. Seljas wanaaegne 
sabakuub). Ma ei tahaks teih kuidagi tülitada.

Orwi k. Mu jumal — nii palju sõnu mõne 
suutäie wastu! Tere õhtust, härra Märdik!

Pärt. Õhtukest, Orwiku isand! Ja õhtust 
köstrihärra!

a u g a s. Õhtust, Pärt!
Orwik (Pardile). Jumalikult magasin ma 

oma esimese öö teie majas, ehkki see küll roeel 
kinnitatud pole; kuid sellest kõneleme meel kord. 
No palun istuge ometi, köstrihärra. (Istub ja iõs- 
tab endale toitu.) Muidu rööwite mult isu.

A augas. Ei, ei — seda ma ‘ei tahaks. 
Olgu siis seepärast — (Istub.)

Orwik (Pardile, süües). Kuidas on lugu 
heinateoga, härra noorperemees, kas —

S\QUgO5 (ristitab käed, norutab pää — palwe- 
tab sõnatult).

Orwik (niärkab seda, jätad lause pooleli, wõtab 
kahwli-noa, maatab köstri poole, paneb noa-kahwli jälle 
ära, trummeldab diskreetselt ja weidi kannataniatult tör- 
medega seni, kuni köster palme lõpetab. Hakkab siia suure 
suuga sööma.)

Haugas. Hääd isu kest!
Orwik (süües) Tänan, tänan!
Pärt lläheb heinasületäiega talli).
Liisa (tuleb keskuhest pesukorwiga. Järgnema kõ

neluse ajal riputab ta pesa nöörile). Õhtust, köstrihärra!
Haugas. Õhtust, Liisake!
Orwik. Ahaa — meie wõluw perenaine!
Liisa (nmrrab lillekastist lilli ja asetab lisaks waasi.) 

Soo. —



Musu et ole patt 11

Orwik (süües). Ah, at)!
laugas (uuusutcrb lilli). Ilusad lilled!
O r w i k. Palun, köslriharra — ulatage mulle 

muna!
R a u g a s (mõttes lilli wahtides). Ja kuidas 

nad lõhnamad!
Orwik. Munad wõi?
Raugas. Ah soo, ah soo! (Ulatab talle.) 

Ja nuusutage ka korraks neid! (Ulatab talle lille- 
wa asi.)

Orwik. Jaa — nelgid on mu lemmiklilled!
laugas. Stas teate — lilled —
Orwik (tõstab klaasi). Ja — elagu lilled! 

(Lööb naerdes Kaugasega toffu.)
Karigas (üHatatuit). Jah — termist!
Orwik. Kuidas te raatsile ilusa mälsawaate 

pefuga kinni katta proua Viärdik!
. Pärl (tuleb tallist ja matab wäikse kastiga eksli- 

kastist eksleid). •
Liisa. Noh, nad peamai) ju ometi kuiwama!
Raugus. Pesu nööril on talupoja mapp 

ja lipp, härra Orwik. Nad sacnanewad signaal- 
lippudele laewamastis. Nad teadustawad meile, 
kas majas lapsi on, kas rikkus wõi waesus wa- 
litseb wõi ehk kas hool wõi laiskus esimest tuttu- 
lit mängib.

Liisa (riputab parajasti üles suured ja laiad 
wanamoelised naise aluspüksid.)

Orwik. (osutab neid pükse, naerdes). Ja lobi
sewad sageli warjatud saladused wälja! Praost!

K a u g a s (lööb klaasi kokku). Külas on kõik 
küla moodi, härra Orwik. Akeil ei mõelda palju.

Orwik. Ei, ci — ma mõtlesin ju ka hääd 
mait)! (Naerab) Proost, proua Märdik!



12 H. Strom

Liisci. Ah — need linnainimesed on kõik 
päris käest ära!

Wana Jaak (tuleb aiast ja jääb keset lawa seisma, 
kõnelejaid tähelepanemata. Ta on wäga wana umbes 
80 aastane, kuid siiski meel küllalt tugew ja julge kuju. Ta 
terme olemine on täis stoilist rahu. Piip hambus. Tumehall 
sasis habemetüügas. Toetub kergesti kepile.)

Orwik. Tule taewas appi — no on to 
alles üks huwitaro kuju, ^es see siis on ?

Kaugas (tasa). See on mana Jaak, üle 
80 aasia wana. Oli juba Märdiku isaisa juu
res sulaseks. Nüüd lihtsalt puhkusel.

Pärt. ftuule Jaak, kas sa lehmadele rohu 
ette miisid?

2 a a k (waatab Pärdile waikides ja külma rahuga^
Pärl (pääle pausi). Kas karjatüdruk juba 

koju jõudis?
2 a a k (endine mäng).
Orwik (tasaKaukasele). Ta ei wasta üldse 

midagi?
5kaugas (tasa). Ta kõneleb wähe. Kui ta 

midagi ei wasta, tähendab see jaatamist.
Orwik (tasa). Seda meest tahan ma 

tundma õppida. Küll mina tal juba suu awan! 
(Waljusti.) Noh, mu kallis, tulge kah siiapoole, 
lööme klaasi terwiseks kokku. (Hoiab talle klaasi wastu.)

Jaak (pöörab pikkamööda pää Orwiku poole ja 
waatab talle rahulikult otsa).

Kaugas. Ta joob waid piima. Tal on 
waid üks kirg — see on tubakas.

Orwik. Ahaa! Tohin ma teile ühe hää 
sigari pakkuda?

2 a a k (endine mäng).
Kaugas. Ta suitsetab waid lühikest piipu.
Orwik. Piibutubakat mul kahjuks pole.
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3 O O f (tos seni liikumatult paigal seisis, läheb 
nüüd Orwiku juure ja maatab sellele nii tungiwalt näkku, 
et sel halb hakkab). Paberossi.

O r rv i k. Ahaa — te suitsetate ka paberossi? 
(Hoiab talle toosi nina alla.)

3 a a k (sülitab pihku, et wäikseid asju paremini kätte 
haarata, umtob siis kõik paberossid ükshaawal pikkamööda 
oma kütte ja läheb sõnalausumata oma manale kohale 
tagasi.)

O r w i k (maatab tühja toosi). Noh — pabe
rossi wõtmisega pole ta kaugeltki nii tagasihoid
lik, kui sõnadega!

3 aak (kisub paberossidelt paberi ümbert).
Orwik. Nonoh — nüüd teed sa need 

puruks. No hiulge, wanahärra, need maksawad 
ju igaüks oma 2 senti!

3 aak (maatab talle korraks otsa, teeb oma endist 
tööd rahulikuna edasi, wõtab siis taskust lühikesewarrega 
piibu, topib tubaka sinna sisse, süütab põlema ja läheb 
piipu popsutades sõnatult ja oikkamisi aeda ära).

Orwik (naerab südamest). Hahaha! See on 
ju nagu mõni India fakiir!

Klaara (tuleb masakull). _ ,
Orwik. 3umalale tänu, sääl sa juba oledki.

I a a r a. Wõib olla segan mci sind ?
Orwik. Segad? Li — wastupidi.
K a u g a s (tõuseb). Õhtust, armuline proua.
KI a a r a. Õhtust!
Kaugas. Teie abikaas oli nii lahke — 

nüüd häwitasin ma teie õhtusöögi —
R Ici nr ci. Palun, palun ! Istuge aga edasi! 

Mul pole ka sugugi isu.
Orwik (tõukab talle diskreetselt külge).
K la ara. 9!oh?
Orwik. Kas sa wähemalt ei istuks?!
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Kl a ara. Ei. (Teeb pääMgutuse Liisa poole). 
Ma kataksin kinni su wäljawaaie. (Lühike piinlik paus.)

K a u g a s. Tja, ma ei taha teid enam 
kauem segada.

Orwik. Jääge aga paigale, enne tühjen
dame weel klaasid! (Maarale.) Istu ometi, sa 
peletad ju köstrihärragi minema!

Kl a a ra (istub). Ja, jooge, palun, köstri- 
härra. (Orwikule.) Palun, too mulle klaas wett.

Orwik (töötab klaasi ja läheb kaewule).
K la ara. On sääl joogiwesi?
Pärt. No kuidas siis — selle meega joo

dame ju wasikaid?
Orwik (naerab).
Klaara. Suurepärane!
Kaugas. Sääl on hää joogiwesi, armu

line proua.
Orwik (ulatab Maarale klaasi). Palun!
K la ara. Tänan!
Kaugas. Nõndaks, armuline proua, kui

das meeldib teil siin meie juures maal?
Kla ara. Ma ei pea maa elu millekski!
Kaugas. Aga see sügaw waikus ja rahu 

wõib teile waid hääd tuua, eriti siis, kui pää- 
walu on.

Klaara. Hm! Rahu! Selle eest hoolitseb 
juba mu mees, et mul rahu —

Orwik (wahele). Proost, köstrihärra!
Klaara. Ia-jah, kisenda aga üle!
Kaugas. Terwiseks, armuline proua!
Klaara. Terwiseks! Jooge aga! On 

teil mulle üks klaas piima, proua Märdik?
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Liisa. Äga muidugi! (Keskele ära.)
Klaara. Te ütlete— rahu! Varahommi

kul juba hakkawad kuked nagu kokkuräägitult 
kokutama ning warsti lõöwad kanad kaasa. 
Õhtuti ei saa kuidagi uinuda, sest et koerad ümb
ruses nagu hundid huluwad, ja sääsed mind 
meriseks imewad ja konnad krooksuwad. Ja 
päälelõuna — uinaku rikuwad kärbsed ära.

O r w i k (pääle pausi). 3a'la-
Pärt (paneb pöidla ninaautu ja nuuskab. Seda 

maskeeritakse tugema ,,s" tähe hääldannsega läbi hammaste.) 
5klaara. Fui!
Liisa (tuleb keskelt piimaklaasiga). Soo, siin 

on piim!
l a a r a. Piim teeb tüsedaks. Ma pean 

tüsedamaks muutuma, proua Märdik! (Waatab 
mehe otsa.)

Ormik. No hakka aga jälle!
5klaara. Teie joote wist üsna palju piima, 

pereproua?
O rw i k (trumm dab lauale).
Klaara. Teil on sehake ümbermõõt, mis 

minu mehe meele järele on.
Orwik. No jäta juba kord, mis see peaks 

tähendama —
L i i i a (on asund piinianõude pesemisele).
Kla ara. Eks ole imelik, köstrihärra, et 

mehed harilikult ikka seda igatsewad, mida neil pole.
Orwik (piinlikkuses istuwale köstrile). Te peate 

nimelt teadma, et mu naine weidi armukade on.
laugas. Slrmukadedus, härra Orwik, on 

suure armastuse tundemärk.
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Orwik. Teadagi — fui seks põhjus on. 
Aga et mitte oma meest usaldada —

NUaara. Ükski abielunaine ei peaks oma 
meest usaldama.

Orwik. Noh — sääl ta on!
Kangas. Ohoo?! —
Liisa. No misten'd proua Orwik! —
K la ara (Liisale). Mina igatahes teie asemel 

ei usaldaks oma meest põrmugi!
Liisa. Oi sa heldeke, oma mehes olen ma 

kaljukindel!
Kla ara. See on teie Üks suur wiga.
Liisa. No kuule Part — oled sa mulle 

truu ? —
Pärt, Sa rabaraiesmik, no kuis siis!
Liisa. Meil on ju oma kindel riistapuu, 

mis me armastuse kindlaks teeb. (Läheb majasei
nal asuma riiuli juure ja roõtab jäält raamistamata wäi- 
kese täsipeegli.)

Orwik (waheajal). Nonoh? Mast ehk saan 
patenteerida koguni? Rikkaks saaks kindlasti! 
(Waatnb Rlaara otsa.) Ja rahu ja usaldus walit- 
seksid abielus.

K la ara. Wõi kõik abielud lõpeksid .järg
mistel päewadel.

Liisa (istud pingile ning tõmbab korraks põllega 
üle peegli). Noh, tule siis siia, Päri.

Pärl (istub ta juure).
Liisa (hoiab peegli temale näo ees).
Pärt (roaatab poolwiltu sisse).
Liisa. Kae aga Pärt, fui truu eit sul on, 

mitte ühtki wäikest plekikest peeglis. Soo — 
nüüd tuled sa ise! (Annab talle peegli. Mäng en- 
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bine, ümberpöördud järjekorras.) Zicih truu, mitte kui 
midagi pole märgata. (Annab talle laksuwa musu.)

ÄI õ l e m a d (tõmbawad ä tempo warukatega 
iile suudel.

Liisa. Meie truuduseoa on kõik korras. 
(Paneb peegli riiulile ja läheb endisele tööle.)

Pärt (hakkab uuesti päitseid puhastama).
Ormik. Pagana pihta — inimesed, mida 

see siis tähendab?
Liisa (tähtsal hüämeeiei). See on imepeegel! - 
Orwik ja Kla ara. Imepeegel?
Liisa (nagu ülal). Jah. Sellel on oma 

saamise lugu kah! Kui mu õnnis wanaerna 
oma pulmapäemal ühele manale mustlasernoorile 
terme rubla kulda kinkis, andis talle mustlasemoor 
suure tänumeelega selle irnepeegli ja ütles: tui 
üks neist abieluinimestest, kelle käes peegel on, 
truuduseta on, ilmumad peeglisse kohe mustad 
plekid, aga kui truudusega kõik asjad korras on, 
jääb peegel muutuseta. Noh — tui wanaerna 
juba aastatega nii kaugele jõudis, et truuduse 
murdmist karta polnud, kinkis ta peegli pulmapäe- 
waks minu emale ja see andis ta jällegi mulle, 
kui meie Pärdiga altari ette läksime. „Iga päew 
hästi järele proomida" nõnda ütles wanaerna, 
„siis on mees alati trnu!"

Klaar a. Milline mõttetus! Nõnda wee- 
takse naisi haneks!

Liisa. Palun wäga: igal aastal waatame 
me järjekindlalt peeglisse aga ikka mitte ühtki 
wäikest plekki! Noh, ütle ise, Pärt on see siis 
nii raske, truu olla?

Pärt. Ätis tan'd tühi raske!
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Liisa. Toda arwan minagi. Ja kus oli 
mu Pärl poissmehest põlwest tulihark. 5aüIo= 
tüdrukud nigu hullud lidusid teise järele. Aga ei 
annud poiss end lõõga. Eks sa mäleta kord 
toda juhtumist Larjawärawa Nataga —

Part. No mis san'd! — Manu asju meel 
meele tuletama!

Liisa. Niisugune oli ta jah. Aga ometi on 
ta mul nüüd peos nagu — ja kõik see on tehtud 
— imepeegliga!

Orwik. Ja sellane ebausk roõib wce! wa- 
litseda 20. aastasajal!

Kati (ilmub keskuksete). Kört ON keend.
Liisa. Noh, läki siis sööma, Pärl.
Pärt (läheb sõnakuulelikult).
Liisa (sasib ta juukseid). Sina mind juba petta 

ei saa!
Pärt. Sina ei saa mind ka! (Annab talle 

patsu seljale.)
Nt õ l e m a d (naerdes keskele ära).
K la ara. Milline rumalus!
O r w i k. Klaarake - sarnase peegli ostan 

sulle homne päew. Sul oleks see waja'ine.
K l a a r a (kihwriseiy. Ja, ja, jn — see oleks 

sulle mokkamööda, kui mina kah nii rumal 
oleksin ja sarnast mõttetust usuksin. (Tõuseb ärri
tatult püsti.)

Orwik. Aga jäta juba kord, ole ometi 
mõistlik. Kuhu sa siis jälle juba lähed?

K l a a r a. Magama lähen.
Ormik. Nüüd juba? Kell 8?
K la ara. Ma wõin end asjatult ärritada, 

et naised end nii ninapidi lasewad wedada. Mul 
on pääwalu.
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Orujif. Nojah — jääl ta on sa tead ju, 
et ja päämcilu saad, kui end ärritad, aga kui sul 
pääroalu juba on, siis oled sa ärritatud seepärast, 
miks ta ju! on — nõnda ei parane ju asi kunagi.

la ara. 5kes selles süüdi on?
Orwik (aliumalt). Mina.

laa ra. Noh näed?
O r w i k. 3n mida pean ma siis meel üksi 

siin ülewa! tegenia. Aga kell 8 juba täie kõhuga 
magama heita, see on ju —

Klaara. Jää aga siia. Küll ta jälle warsti 
wälja tuleb, see „proua Liisa" ja sulle aega 
wiidab. (Läheb mossis huulil wasakult majja.)

(Piinlik paus.) .
K a u g a s (uiaatab mõttes taeroa poole).
Orwik. Ah, teate, köjtrihärra, mõnikord 

on ta aga üsna mõistlik.
Kangas (maatab talle üllatunult otsa).
Dr toit Ma ütlesin teile seda wastuseks 

neile mõtetele, mida praegu mõtlesite.
Kaugas. Aga ma ei mõelnud ju üldse 

midagi —
Orwik (lööb käega). Olgu siis pääle!
Kla ara (aioab äkki akna). Kui mu mehel 

üks sarnane peegel oleks, see oleks waid üks 
suur must plekk. (Lööb ahta kinni.)

Dr toit Kindel, kindel! Ainult rahu — 
ainult rahu!

Kaugas. Ja, ja — õnneliku abielu üks 
päätingimus on wastastikuse truuduse usaldus. 
Selles suhtes on Liisa wanaema weidi peeglit 
kawalusega kasutand.
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Orwik (taipab). Wcrcüa aga maata!
laugas (naeratab). See oli üks möga tark 

wanainimene, ma tundsin teda hästi.
O r wi k (kes tühjendaNd klaasi, tõuseb nüüd järstu 

otsustawalt püsti). Noh, nüüd tarwis aga sisse 
naise juure minna ja teda lepitada katsuda. See 
on mu igaõhtune toiming. Mul oleks millegist 
puudus, kui ma sellest armsast harjumusest loo
buma peaksin.

K a u g a s. Ai ai — kui te proua nüüd 
seda kuuleks!

Orwik (kõwasti). Seda kuulis ta kindlasti, 
mõite weendund olla. Minu naisel on harju
mus salaja kuulata!

Kla a ra (arvab akna, wihaselt). Kuidas sa to
hid sarnast häbematust kõnelda! (Suleb akna.)

Orwik (naerab heledalt). Nõnda siis hääd 
ööd, köstrihärra! (Läheb wasakult majja).

Eesriie.



Teine rvaatus.
Tund hiljem. Õhtupuna.

Milli (tuleb pöäle lühikese pausi kandikuga toast ja 
kraanüb lauda. Ta ümiseb laulu : „Musu ei ole patt.")

Pärt (wäljub pääle pausi majast, on äsja lõpetand 
söömise ning pühib käisega suud. Ta märkab Millik, kes 
teda silmitseb koketi naeruga. Seljas on tal nüüd waid 
lahtine linane särk. Paljapäi.) s)tof) — fas ma 
pean leile jälle päitsed pähe pistma?

Miili. Via olen kuri teiega. Teil pole 
inteligentsi!

Pärt. Mis „kentsi"?
Milli. Oskust ühe daamiga käsituda.
Pärl. Kas te naisi arrvate wõi? Noh, 

selles tunnete mind halwasti. Sehakseid poisse 
nagu mina seda aastaid tagasi olin, meie wallas 
enam ei kaswatata.

M illi. Siis olete aastatega roäga palju 
muutund.

Pärt. Sa rabaraiesmik — sehakeste asja
dega tuleb ju naisemehe põimes ettewaatlik olla. 
(Waatab maja poole.)

Viil li (waatab teda naerahtades). Via wai- 
kin nagu haud!

Pärt (sügab kõrwatagust). Sa saatana saba
alune ! «.Astub paar sammu Milli poole, kuid jäeb seisma.) 
Kui seda neetud — (Waatab maja poole.) Teile 
tahan ma küll ühe sehakese musu anda, mida te 
terme oma eluaja mäletate. Aga miisakalt, seda 
peate teadma!
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Milli. Noh — see on ju ikka alguses nii 
— wiisakalt — iPöördub ümber, et weenduda, tas 
kedagi ei tule.) Noh!? (Mõeldes: „Tulge siis juba!") 
Musu ei ole patt, ütlen sul lausa tõtt!

Pärl (kes jälle ümber waatab, minna tahab, kuid 
siis ikkagi peatub, kratsib kõrwatagust, endamisi.) See 
neetud peegliraisk! (Kõwasti.) Ja nüüd ma kaon 
magama, waat mis!

Milli (waatab teda pilkawall, wõtab kandiku ja 
pöördub minekule)- Noh — minge siis juba kohe! 
Minge siis magama! On teil aga ka tempera
menti! Hahaha! Suurepärane! Noh — minge 
siis juba! (Wasakule naerdes ära.)

Pärt (waatab talle kaua järele siis hingab südamest). 
Oeh! Oeh! See oleks ju — üks suur truuduse 
murdmine oleks see! Sa rabaraiesmik — see 
oleks ju kohe peeglist näha! (Ohkav.) Seda peab 
meeles pidama ja sellega südant kinnitama.

Kaugas (tuleb piip hambus aiast). Soo — 
nüüd tõmbame üks korralik õhtupiip. (Nikutab 
sõbralikult Pardile ja istub.)

Pärt. Tõsi neh, kõrtsisaks, seda kulub mul
legi. (Wõtab taskust wajaliku, keerab endale plotski, süü
tab põlema ja istub köstri körwale.)

a u g a s. Ma pean küll wabandust pa
luma, kallis Pärt, et ma ikka õhtuti sinu aias 
jalutan. -

Pärt. Noh — toeel mis. ftut inimene 
aeda armastab ja omal teda pole. Õige nüüd 
asi kõneleda! (Lühike suitsetarnis-paus.)

Pärl (waatab wasaku ukse poole ja ohkab).
KaugaS (waatab 'teda üllatunult). No-noh — 

mis sind siis waewab?
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Pärt. Ah — kedct siis — niisama — ma 
oleks aga tahtnud — root sooroind — noh, ühte 
roäikest — seletust. .

K a u g a s. Noh?!
Pärl. No see on sehake, kuidas seda nüüd 

öeldakse — üks teaduse-meeste asi.
laugas. Teaduslik asi? Ohoo! Waata 

aga, millega sa oma pääd ei roaeroa! Wälja 
siis temaga.

Pärl (hädas). No see — kuidas seda öel
dagi — huroitab mind ainult nii — noh nii 
— ütleme —

laugas (teaduslikult seisukohalt). Noh, ära 
kõnni nii kaua ümber pudru, ütle juba parem roälja.

Pärt. No maata — ma tahaks teada, et 
kas — no ütleme — kas üks musu - üks roii- 
sakas ja aus muidugi — kas üks sehake musu 
truuduse murdmine on? .

K a u g a S (waatab teda üllatatult piipu suust mõttes).
Pärt (ci kannata pilku wälja, pahwib kõwasti 

suitsu).
Kaugas. Wõi nii? Kae aga, mehake 

teaduslik küsimus! No, ma ütlen sulle selge sõ
naga: Üks roiisakas ja aus musu, tead sa, on 
sehake musu, kelle roastu kellelgi midagi olla ei 
root. Mõistad?

Pärt (rõõniustub, nihutub lähentale). Wot, root, 
root, root! Wat sedä ma teada tahtsingi. Nõnda 
et — kui roõtame näiteks — et kui keegi seda 
musu ei näe, et siis kellelgi selle roastu ka 
midagi pole.

Kaugas (naerdes). Ainult aegamööda, Pärt, 
aegamööda! Nii ruttu asjad — päälegi teadus- 
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likud — ei arene! Nõnda siis: Sa pead aga 
suutma endas selle musu eest mastust anda — 
mõistad?

Pärt (weidi pettund kratsib kõrwatagust). No 
muidugi — seda ma annan kah!

Raugas. See peab nõnda siis üks musu 
olema, mida näiteks wäiksele lapsele antakse, 
wõi õele.

Pärl (raputab endamisi pääb, pääle pausi pettu
nult). Ahah!

Raugas. Mingit teist tunnet selle juures 
olla ei tohi!

Pärt (nagu ülal). Ahaa!
Raugas. Oled sa nüüd rahul?
Pärt. No — no — tead sa — täitsa ikke 

weel mitte. Tähendab üht neiut — kui ta — 
kui se nii juhtub — ei tohi musutada?

Ra ii ga s (muigab). Muidu oleks parem, Pärt, 
kui selle tegemata jätaks. Ehk see olgu siis üks 
sehake musu, mille wastu su naisel kah midagi pole.

Pärt. Millest ma seda aru saan?
Raugas. No kirewase pihta, sa oled aga 

ka põhjalik. Seda peab ütlema!
Pärl. Noh — see nagu huwitaks mind.
Raugas. Ia-ja, seda ma märkan kah.

Nõnda siis: kui sa üht neidu tahad musutada — 
Pärl. Ei noh — ütleme ainult näitu

seks nõnda —
Raugas. Ja muidugi — näituseks jah! 

Ega sul siis tegelikult sarnaseid mõtteid pääs ole!
Pärt (pahwib tugeumsti suitsu).
Raugas. Siis peab su sisemine hääl üt

lema, kas sa seda tohid wõi milte.
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Pärt (sügab pääd). Sa rabaraiesntik — 
seep see asi ongi, see sisemine heal kas tead, 
köstrisaks — maata seda healt — seda mul ei ole!

(Lama taga hulub toer.)
Kangas. Kuuled, kuidas Muri hulub? 
Pärl. Miks mas' kuule, kuulen küll.
K a u g a s. Nõnda on ka südame hääl; see 

hulub meelgi kõwemini — aga talle ei saa suu- 
kormi pähe panna. (Täpsemalt.) Ja nüüd tahan 
sulle midagi öelda, et teooriast praktikasse üle 
minna. (Kehitab istmel.) Waata siis. Mõtle oma 
peegli pääle. See on hinge peegel, Aru said? 
Nüüd tahan ma sulle midagi südamele panna, 
enne kui sa selle rumalusega hakkama saad — 

Pärt. No sarwik söögu, lugu pole sugugi 
minus, seda tuleb nii muidu kõneleda —

Kaugas. No olgu siis igaks juhuseks! 
Awa oma kõrwad ja kuula hoolega, mis sulle 
ütlen. Sa kuulsid Murit haukuwat. Koer on 
truuduse sümbool, roõi ütleme lihtsalt — truu
duse eeskuju ja mürk. Nõnda siis, kui sa neiule 
musu tahad anda ja sulle seejuures Niuri mõt
tesse tuleb, siis on see — patt. Aru said? Ja 
siis ilmuwad peeglisse mustad plekid! Nõnda 
siis — kui sulle Muri meele tuleb, jäta tüdruk 
rahule. Nõnda! (Naerdes.) Nüüd andsin ma 
sulle märku, kuidas sa oma sisemisi häält mõid 
ära tunda.

Pärt (kes amasuul päält kuulas, pääle pausi mõisü 
matult). Ja aga — ütleme — miks peaks siis 
sel ajal just parajasti Muri meele tulema?

Kaugas (tõuseb püsti.) Noh, küll siis näed, 
oota aga. (Teeb paar sammu aia poole ja waatab 
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naerdes awasuul seiswat Pärli.) 910nbci net), f(illis 
Part. (Aeda minnes.) Ebausul on kah häid oma
dusi ! (Ära,)

Pärt (pöördub pääd raputades publiku poole). 
Muri! Nüüd on mul see kah weel sabas kinni! 
Mis pagana päralt peab siis just Muri meele 
tulema! Ah — tühi loba kõik! Köstri pää on 
wanadusest weidi segi läind, seep see asi ongi! 
(Suitsetab.)

Milli (tuleb wasakult, käes laudlina). Noh, ei 
magagi weel?

Pärt (endamisi). No oota sa, kaua sa enam 
ei kaaguta! (Tõuseb, paneb piibu lauale, waatab kor
raks üle ukse majja, siis aknast tuppa.)

Milli (endamisi). Ahaa — nüüd on ta nii
kaugel! Olgu kuidas on, ma olen wait!

Pärt (waatab aeda, pöördub umber). Nüüd 
siis kaeme perra, kas seda temperatuuri weel 
kontides on ! (Läheb Milli juure, haarab ta pää 
käte wahele ning kummardub suudlemiseks.)

Miili (ootab õnnelikuna).
Pärt (lühike paus. Järsku wihaselt). Sfl nee

tud koeraraisk! (Laseb Milli lahti.)
Millt (wihaselt). Mis? Teie häbematu!
Pärt (ehmub). Ei noh — ega ma teid 

mõelnud!
Milli. Keda siis?
Pärt. Murit! Just nüüd tuli ta reo mulle 

meele! —
9N illi. Kes siis?
Pärt. Muri — koeraraibe!
Milli. Muidugi peate te niisugusel silma

pilgul oma koerast mõtlema. No on teil aga 
temperamenti!
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Pärt. toa rabaraiesmik — meel kord! 
(Seisatab, pühib suud, läheb kiirelt Milli juure, haarab 
selle pää ja mõtleb suudelda.) Sääl on ta lits jälle!

Milli. Kes siis?
Pärt. Koeraraibe!
M illi (wihaselt). Te olete hull pääst!
Pärl. No kas tes' teda ei näe ?
Miili. Ma näen ainult üht eeslit!
Pärt. Eesel ei loe. Rui aga koeraga tegu 

on, siis on musu patt.
Miili. Teate te ka ise mis te mulle teete? 

Walu! Mulle pole kunagi toorem sellesarnast 
juhtund. Mind on nii mõnigi mees suudelnud, 
seda toõite uskuda, aga ükski pole sellejuures 
koera pääle mõelnud! (Wasakule ära, wihaselt.) 
Argpüks!

Pärt. Sääl ta on — jää toeel narriks 
päälegi! Kunagi pole mul fee koeraraibe meele 
tulnud, aga just täna!

Kati (ilmub uksele käes vlekkkauss).
Pärt (endamisi). Ahaa — tüdruk! Koti! 

Nüüd tuleks õige järel proowida, kas mul tema 
juures kah koer meelde tuleb. See on waikne 
nagu surnuhaud!

Kati (tuleb trepilt alla ja tahab minna aeda).
Pärt (hõõrub ja kehitab käsi nagu mõne suure 

töö eel). Asume siis aga pihta ! (Wõtab Katil mõ
lemast käest seljatakka kinni ning põrutab kohutama hää
lega). Pea! Seisa!

Kati (ehmub). Essuke — mis on siis, 
peremees?

Pärt (waatab talle näkku, raske ohkega). Egas 
mas' midagi halba, ma niisama! (Normale.) Aga 
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selle juures peab küll silmud finni litsuma! 
(Kõwasti.) Maata — mina — ma tahan sind 
õige karraks — noh — musutada — nii öelda 
teaduse pärast — (Endamisi.) Sa rabaraiesmik, 
on sellel aga murrud!

a t i. Ei mina saa aru mitte kedagi!
Pärt (farmilt). Na aota ometi! Maata 

nüüd — silmapilk! (Õhkab raskesti.) Noh — 
nõnda siis — mis pagan sul sääl kausis on?

Kati. Ma miin Mu rile süüa.
Pärt (laseb ehmunult .Qati lahti). Haa! Sääl 

on ta jällegi juba! Nluri! Katsu, et kaod, 
wanamoori konks!

Kati. Sa essuke — koer peab ju ometi ka 
kedagi süüa saama! (Ruttab aeda.)

Pärt. Nüüd tahan ma aga teada, mis sel 
koeraraipel selle looga pistmist on. (Wiskub wasakul 
asuwale toolile nõuda, et jääb seljaga wasaku ukse poole.) 
Äh mis! Sehakeste rumalate asjade üle pääd 
murda! Kuradile nendega! (Wõtab taskust piibu 
ning täidab tubakaga.)

Milli (tuleb wasakult uksest, märkab Pärli ja ra
putab kaastundlikult pääd. Siis tärkab temas plaan — 
ta jookseb selja takka Pardi juure, haarab roälgutiirul 
ta pää oma käte wahele ning suudleb teda.)

Pärt (pöördub imestunult ümber).
M illi (naerdes). Noh — kas nüüd kah 

Muri pänle mõtlesite?
Pärt. Sa rabaraiesmik — mitte mõhkugi! 

(Hõõrub põimi ning naerab kõmasti). Seda tegite 
aga hästi!

Klaara (hääl majast). Milli!
M õ l emad (kafkestawad äkki naeru ja waatawad 

ehmunult hääle suunas). ‘
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Pst! (Paneb sõrme huulile, siis hüüab 
ton poole). Ma tulen — (Tasa Pardile.) — kohe 
taoasl. Oota weidi. (Kaob majja).

i Pimeneb. Widewik.)
Pätt (tõuseb ja ringutab meelehääl). Tv oli 

wast alles midagi, no to oli wast midagi! (Wajub 
äkki hirmunult kokku.) Sa rabaraiesmik! 5tui nüüd 
— (Jootseb seinariiuli juure, wõtab säält ruttu peegli ja 
waatab sisse. Suurima üllatusega). Mitte midagi! 
El ühtki plekki! No mis sa kostad. Musu ei 
ole patt! Nüüd aga humitab mind tõsiselt, kus 
see patt siis pöälc algab. Seda peab järele proowima 
— teadagi teaduse pärast. (Paneb peegli tagasi riiu
lile, tuleb esiplaanile, ringutab mõnulebes, kuid siis rapu
tab rahulolematult pääd^. Aga üks kaabak olen ma 
ikkagi. (Siis kergemalt.) Ah, tühi temaga, see pole 
ju kellegi patt, Vkitte mõhkugi ei saand ma 
Muri pääle mõelda. (Mõttes.) Pea! (Laksutab 
keelega.) Istun weel korraks õige seljaga ukse 
poole ja ei mõtle Muri pääle. (Istub endiselt.) 
Soo — nüüd wõib ta jälle tulla! (Koputab piibu 
tühjaks.)

Liisa (on wiimaste sõnade järele majast wäljund, 
märkab istuwat Pärli, waatleb teda armatsewalt naera
tades, tuleb siis ettewaatlikult ta selja taha, haarab ta 
pää oma käte wahele ja suudleb teda).

Pärt (naerdes, ümberpäõramata). Sääl oled 
sa juba jälle.

Liisa. Juba jälle? Mulle näib, et ma 
wist liiga tihti tulen ?

Pärt. (hüppab püsti, ehmunult). Aa sina oled?
Liisa. No mis jutt see siis olgu — kes 

teine peaks sulle siis musu andma!



P är t. No muidugi — kes teine mulle muju 
peaks andma! Sellepärast ma ju ütlengi et — 
,,nb sina oled!"

Liisa. Ja mis sa enne seda ütlesid: sääl 
oled sa juba jälle.

Pärt. Noh — alles sa mini) musutasid, kui 
me ennist peeglisse waatasime.

Liisa. No kui sellest juba palju on, siis 
hakkan ma teistele meestele järele waatama.

Pärt. No kae nüüd! Kuule — ma toon 
peegli lagedale!

Liisa (istub toolile). Ära asjata karda, ma 
olen sulle sama truu, nagu sina mullegi!

Pärt (teeb iibeda näo ja sügab kõrwatagust).
Liisa. Mis näo sa omale ette teed? 

(Tõuseb püsti.) Aga nüüd tule magama. (Läheb 
keskukse juure.)

Pärt (lüaatob haledalt wasaku ukse poole, kuhu 
Milli läks, laksutab sõrme, siis haledalt endale). Oh 
häda, nüüd just magama!

Liisa (pöördub ta poole). Noh — miks sap' 
ei tule?

Pärt. Ah tead sa — mul lõi äkki sehake 
jänu kõrisse —

Liisa. Ah sa kawal maim — wõi tahad 
onu Andrese poole minna! Wõi ma wist ei tea, 
et sellel õlu käärimas!

P ä r 1. Keda man'd õlle pärast üksi, eks 
mul ole jääl muudki asja. Näe talguliste pärast 
peab ju kah reakima.
. ,.?J Ho. No mine aga püüle siis. Aga äia 
so ööseks ära jüü! Ja kaartidest hoia eemale, 
kuulsid?
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Pärl. No muidugi, kuis siis.
Liisa. Hääd ööd siis, ma lähen ära 

magama,
Pärt. Hääd ööd jah, Liisa. Maga siis 

rahulikult ja tugemasti!
Liisa. Wõta siis Muri kah kaasa, las lip

pab teine weidi ümber! (Läheb majja.)
Pärt (kohkub tagasi). Mu — mu — muri, 

kurat! Juba jälle Muri! (Sügab meeleheites pääd.) 
üks suur kaabak olen ma ike kull! Ja mihake 
hää naine mul on. See on ju peris — ah, 
tühi loba kõik, egas ta kellegi truuduse murd
mine ole, peegel ju ise näitas! (Kuu on wahepääl 
teritub. Aid seisab heledas kuuwalguses, kuna majaesisele 
langeb toori.

Milli (astub masakult roölja, köhatab). Hm, hm!
Pärt (endamisi). Sääl ta ongi! (Pöördub 

pikkamisi ümber.)
Milli (kawalaltü Minu saksad magawad 

juba ammugi!
Pärt. Soo? Mul pole ka praegu siin 

midagi pääle hakata, eks lobiseme natuke.
Milli. Wõi roeel! Mida "te minust õige 

aimate. Ma olen korralik tütarlaps. Ma lähen 
nii nagu kord ja wiisakus nõuab majalakka ma
gama ja panen lakaluugi seespoolt haaki.

Pärt. Ja .mina lähen naabri tallu kõri 
loputama ! (Tahab minna.)

Milli. Nüüd, kus warsti pimeneb — ei 
siia ei taha ma jääda, ma olen müsakas tütar
laps — aga — aga lakaluugi jätan ma lahti.
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Part tseisotab nagu Mälgust rahatuna). ofl 
rabaraiesmik!

M illi (koketilt). Ma olen ju nii palju neist 
lakaluukidest kuulnud, ja lugend, see wõib tõesti 
huwitaw olla! (Tõuseb redelit mööda üles.)

Pärt. No kae kus kuriwaim! Ära ütles 
selle sõna, mida ma kartsin. No mis ma nüüds' 
pääle pean hakkama? Mis nüüd? (Ohtab raskelt.) 
See on ju tsipa rohkem juba kui paljas musu. 
(Kõnnib ärritatult edasi-tagasi, sügab pääd ja seisatab jälle. > 
Kui ma aga teaks, kust see patt pääle hakkab — 
see nähtaw patt — peeglis ! (Ohkab.) See tuleb 
mul ikke järele proowida, muidu ei lähe — tea
duse pärast. (Waatad üles.) Sa tuline silk — 
Muri ei tule kah mõttesse, see on ju ka üks 
hää näpumärk. No mis asja ma ometi peaks 
ette tootma, no mis asja ometi! (Jookseb ringi) 
Ei — parem lähen Oru taati kaema. (Teeb paar 
otsustawat sammu, peatub pöördub ümber, läheb redeli 
juure ja katsub seda). Ei tea, kas peaks teine ka 
tugemast! paigal seisma?! Kukub meel keegi 
alla ja murrab sääreluud. (Katsub redelit.) Kõma küll. 
No nüüd on mu süda siis rahul, nüüd roõin minna. 
(Läheb pikkamööda ajawürawani, kuid peatub sääl.) 
No hääd ööd mõiksin ma talle ju ike" öelda — 
mis see siis nii ära ei ole. See on ju peris 
miisakas tegu. (Läheb redeli juure ja hakkab üles ro
nima. Keset redelit peatub), hulgust, Pärt, muud 
ei ühti! (Ronib edasi. (Lama taga, kaugemal, hulub 
koer. Surmahirmul.) Essuke, Vtaria ja Joosep! 
(Koer hulub jälle, Päri kergendatult.) Noh — see 
et olegi Muri, see on köstri Krants! (üks peene 
häälega koer hakkas huluma.) Näe — nüüd hakkas
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Oru kutsikas kah pääle. (Muri hulub õige lähedal.) 
No jah — muidugi — nüüd laseb Muri raisk 
kah kisa lahti, (üldine wali koerahulung.) Sa raba- 
raiesmik ja kõik kuradid sabapidi kokku! (Wõtab 
jalast sussi ja wiskab ähwardawalt talli nurga poole 
wihaselt.) Pidage lõuad, raiped sehakesed! Ma 
tulen ju jälle kohe alla! (Tahab pahaselt alla tulla, 
kuid toas kuulukse ukse kriuksumist ja keegi nagu hakkab 
akent awama.) Sa püha taewas — Liisa! No 
mis mul siis weel muud üle jääb! (Kaob ruttu 
lakka, ning suleb luugi enda järel.)

Liita (awab akna, maatab ümber). On sääl 
keegi? — Hei! On sääl keegi? —Ei kedagi! 
(Kõwasti.) Et sa suu pead sääl, Muri! Poe 
ruttu kongi ja ole wait! — Nojah, Muri unus
tas see Pärt ikka kaasa wõtmata! (Suleb ümise- 
des akna.)

Eesriie.



Kolmas waatus.
Sama sissesääd. Hommik. Aowalgus.

Eesriide kerkides pikk, waikne paus. Siis kireb kau
gema! kukk, millele järgnewad pääle waheacgade teised 
mitmesugustes heliwariatsioonides. Kukkede laulu sekka 
kuuldub jäme lehma ammumine. Pääle pausi lööb maja 
sisemuses mana jämedakõlaline seinakell neli pauku. Pääle 
selle, kui kõik jälle jäänd waikseks, ilmub lakaluugist wälja 
Pärdi jalg ja otsib kobades redelipulka. Järgneb ka Part ise, 
üks suss näpus. Tuleb alla, jääb miimasele pulgale istuma 
ning waatab pääd sügades maja poole. Ta juuksed on 
weidi sasis. Sstseen mängitakse nii diskreetselt kui wõima- 
lik. Muri haugahtab paar korda.

Pärl (lööb wäsinult käegad Nüüd on juba 
liiga hilja! (Ohkab sügawalt.) oa pagana pat
satas — nüüd olen ma tõesti suur kaabak. Es- 
suke, essuke — peegel! See neetud peeglilokats! 
Nüüd peab ta tõesti plekiline olema. Kas üks 
plekk? Jumal seda ise teab! (Lööb turroe.lt käega.) 
Las läheb kõik kus see ja teine! oa rabaraies- 
mik! Ja noh — siia istuma jääda pole kah 
mõtet. Päike warsti taewas — (Tõuseb, wõtab 
talli seina najalt teise sussi ja ajab jalga.) Noh — 
Liisa manu ma nüüd minna ei tohi. (Istub oha
tes pingile.) Et sa alati ikka pärast pead kahet
sema, mitte kunagi enne!, (Meeleheitel.) Et neid 
saatana naisi üldse ilmas poleks! Joomise wõib 
maha jätta, suitsetamise wõib maha jätta, Man
dumise wõib maha jätta — aga naisi sa kuidagi 
maha jätta ei saa! Nagu rist kaelas! Aga sel
les on ainuüksi see köstriraibe süüdi oma teadus
tega. Mis pagan läheb mulle korda tema tea- 

turroe.lt
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bus? Päh, möga! Sedasi ta on — maewalt 
jõuad midagi mõtlema hakata, juba ongi ruma
lus tehtud!

a a k (tuleb aiast ning seisatud wärawal. Waatab 
tardund näoga Parti ning haigutab magusasti.)

Pärt (ta ilmumisest ehmund). Ah — see oled 
sina, Jaak. Nii wara juba! (Pahaselt.) No-kes sind 
nii toora koikust wälja ojas — imme ei näe 
magada!

Jaak (waatab tunnistades redelit).
Pärt (jälgib ta pilku). Näen'd noh, mis sa 

sest redelist põrnitsed — kas ennem näind 
pole root ?

3 O O f (waatab talle otsa ja ravutab pääd).
Pärt. No mis sa raputad?
3 0 a k (waatleb teda meel tühelepanelikuuralt ning 

ta tõsise näo iile wajub paljuütlew naeratus. Ta läheb 
pikil sammel jälle aeda, minnes selga kratsides).

Pärt (waatab talle awasuul järele). Ä!a Cirroan 
see saatan taipab roist midagi. Sellel on ju sil
mad ees ja taga. (Majas kõliseb äratuskell. Pärt wa
jub hirmununa kokku. Sa toeroos — äratuskell! 
Nüüd — nüüd on ju Liisa juba ammu ülemal! 
3a mind ei ole ikka meel rooodis! Akis mas' 
nüüd teen! Püha taeroas — mida ma talle 
ütlen ? Pea! — Ma teen näo ette, nagu oleks 
ma juba ammu üleroal. (Silub juukseid, kohendub.) 
Weidi roärskemaks! Ruttu pesema! (Jookseb kaewu 
juure, tõmbab ämber wett üles ja peseb siis käsi ning 
nägu, hoolega puristades. Olles pesnud, otsib asjatult 
riidetükki, millega kuiwatada. Märkab siis nööril kuiwawat 
pesn, waatab luurawalt ringi, ja kuiwata^ nüo-käe tui
masse pesusse Majauks kriuksub.) Nojah —sa raba- 
roiesmik — sääl ta ongi juba! (Jookseb eksiikasti 
juure, kummardub sügawale sisse ja hakkab sees midagi 
toimetama. Töötab üleloomuliku kiiruse ja hoolega.)
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Liisa (tuleb majast pesutorwiga). Ahaa 
sääl sa oledki, Pärt. Tere hommikust!

Pärt (kõmasii töötades). Hommikust, Liisakene!
Liisa. Ma mitte kuulnudki, millal sa täna 

hommikul üles tõusid. Oled ikka roa hoolas 
mees!

P ä r t (endamisi kasti), üks kaabak olen ma!
Liisa (laotab pesu nööridele). Magasid ka 

hästi täna öösel, ah?
Pärt (juhib jutu mujale). Ekslid päris lõpu

korral, tuleks teisi warsti lõikama hakata.
Liisa. Via küsisin kas sa ka hästi nragasid?
Pärt. Põrgu hambawalu oli mul, ei saand 

silmagi kinni.
Liisa. Oh sa waenekene. (Läheb ta juure 

ja haarab kinni ta pääst.) Annan sulle selle waigis- 
tuseks ühe mehise musu. (Suudleb teda.)

Pärt (end unustades), üks kaabak olen ma!
Liisa (imestades). Vli-ii-S?
Pärt. Üks — üks kaabak, sest et — et 

ma oma hammast sehakese walu pääle weel suust 
wälja ei tõmmand.

Liisa. Jäta aga see minu hooleks, küll 
mina ta sul nii wälja tõmban, et sa ise ei tun
negi. üohe lähen toon jupi nööri.

Pärt (hirmunult). No pea ometi pea, egas 
lugu nii hull kah pole — ta enam suurt ei wa- 
llltagi, külap läheb Üle warsti. (Läheb ekslikastiga talli.)

Liisa (sokutab pesu kallal).
Pärt. (tuleb tühja kastiga tallist).
Liisa. Millal sa täna öösel koju tulid?

Ma mitte kuulnudki. (Toob seinariiulilt peegli.)
Pärt. Noh õige warsti! (Töötab innuga.)
Liisa. Ala küsisin — kunas?
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Pärt. Noh - õige pea — ma ei saa ju 
reofiba.

Liisa. Mis sul siis toiga on?
Pärt. Hammas walutab.
L.i i s a. Näh, juba jälle! Las ma ikke lähen 

toon nööri.
Pärt. Ega tas' waluta, aga ta hakkab mä

lutama, kui külma õhku saab.
Liisa. Siukest nüüd keegi aru saab! Tule 

parem siia ja maata korraks peeglisse. (Istub pin
gne ja pühib põllega armatsewalt üle peegli.)

Pärt (laseb hirmunult kasti kukkuda, endamisi). 
Nüüd tuleb kõik wälja!

Liisa. No tule siia!
Pärt (kumardub nii sügamasti kasti, et ainult 

tagumine kehaosa nähtawale jääb).
Liisa. No kas sa ei kuule, Pärt! (Waatab 

üic^. No mis sa hull teed, sa kukud ju kasti!
Pärt (ajab enese püsti). No eitea, mis mõnu 

see teeks!
Liisa. Tule siis siia.
Pärt (töötab hoolega edasi). Homme tarwis 

heinu hakata wedama, külap warst! ikka mihma 
tuleb, näe mul konnasilm walutab juba teist päewa.

Liisa. Wõib olla küll. Meie peegel —
Pärt (wahele). Peegliga — ee — Kusta

sega rääkisin ma nõu kokku — ta tuleb mulle appi.
Liisa. Eks see ole hää küll siis. Tule nüüd 

truudust proowima!
Pärt (waatleb päitseid). Sa tuline saatan. 

Punu on jälle oma päitsed läbi nühkind. Ega 
aita aga muud, kui sõida jälle poodi naha järele. 
Sa raibe niisugune!
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Liisa, Noh. paar päema peawad weel wastu 
füll, füll siis puhapäewal aega poodi minna kah. 
Tule nüüb peegli manu. .

Pärt. Näeb — pole aega ju. Mis sa 
jänbab — eile õhtul alles wahtisime.

Liisa (naerdes). Aga öösel sa fäisib wäljas. 
Mine sa tea, fuhu laffa ronisib,

Pärt (surmani ehmund). Lakka, laffa ruhu 
lakka mas' õige pidin ronima! Reaksin Oru 
Andresega paar sõna, oligi kõik. Lubas mulle 
appi laigule tulla.

Liisa. Noh, ära siis kohe nii ägedalt! 
Küll peegel kõik asjad jälle jutti ajab. (Tõstab 
peegli üles.) Tule, maata korraks sisse!

Pärt. Ah, mine! Jäta mind rahule. ^Na 
usun sind nõndasamutigi, usu sa mind kah, Jäta 
see peegliloks nüüd paariks nädalaks rahule'. See 
— liig sagedane wahtimine — see — rikub 
meel miimati klaasi ära — läheb teine meel Vii
mati — plekiliseks! —

Liisa. Maata fui rumalasti sa reagid. 
(Wõtab ta käest kinni ning tõmbab ta pingi juure.) 
Ega sind hullu tea, oledki Viimati meel kuskil 
lakas käind. Noh! Maata sisse!

Pärt (järgneb talle wastu tahtmist). Ah, lase 
parem lahti! Mul on hambawalu! '(Haarab 
põsest kinni.) Ai — sa rabaraiesmik!

Liisa (surub ta pingile istuma). No kuule, 
Pärt — sa näed nõnda Välja, nagu oleks sul 
tõesti midagi südamel!

Pärt. Mis — mis — südamel?
Liisa (peaaegu tõsiselt). Kunas — funns 

tulid sa öösel koju, ah?
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Pärt (pigis). Sa essuke — no on sul 
ago ka küsimused — sa heldeke küll!

Liisa. No kuule, Pärt!
Part (meeleheitel). No waata siis juba kord 

peeglisse, et ma rahu saaksin.
Liisa (hoiab peegli enda näo ees, jälle rahuldatud). 

Noh, näed — minul pole ühtki pleki raasugi. 
Aga nüüd sina. Wõta!

Pärt (wõtab peegli, eneses). Nüüd läheb ta 
puha kirjuks! (Hoiab peegli silme ees, kuid suleb hir
must silmad.) Noh? . .

£ i i Kl. Mitte midagi! Part — sa oled 
mulle truu!

Pärt (awab silmad ja wahib talle üllatunult olsa, 
siis otsib peeglilt igast nurgast plekke. Ohkab kergendatult)-

Liisa. Anna siia! (Wiib peegli riiulile.)
Pärt. Ära maha pilla! Ära aga jumala 

eest maha pilla!
Liisa. Lüll ma juba selle eest hoolitsen!
Pärt (eneses). No mis sees'oli? (Kõwasti.) 

No seda peab päris imestama, kui õieti ta lits 
näitab! Hurraa! (Juubeldab.) Hurrah! No on 
see aga alles üks kallis aparaat!

Liisa. Issakene küll — omal hambawalu, 
aga karjub nagu hull!

Pärt (endas). Ah soo jah! (Hoiab walusal 
kriinassil põske.)

Liisa (läheb pesukorwiga keskuksest majja).
Pärt (surutult). No on see aga üks pagana 

riistapuu! Sääl ta on! oleks ma seda uneski 
aimand — no siis oleks ma alles . . . hehehe! 
(Waatab korraks lakaluugi poole). Lähen Õige üles 
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ja wiskan paar sületäit heinu alla. — (Enda
misi.) Wõi läks ta juba teisest luugist alla? (Ronid 
ülesse. Muri haugub. Pöördub ümber.) Ähaa 
lõuga nüüd niipalju kui tahad! (Lakka ära.)

(Wäike paus.)
ftati (tuleb aiast, käes ämber ja lähed kaewule, 

kus hakkab pesema piimanõusid).
Liisa (tuleb pesukorwiga majast).
Kati (lööb pilgu taewa). No lõõmendab teine 

aga jälle! Küll to ike äikest haudub keda muud.
Liisa. Kas sa pead oma — kalli! heina 

ajal tema kõneleb äikesest. Kas sul muud kõne
leda pole? •

Kati. Ei noh, ma niisama. Eks selle hei
naga tulekski rutata, näe nuabritel juba warsti 
heinad saras, me muudkui ähwardame aga alles 
niitma hakata.

Liisa. Homme hakkame täie jõuga pihta. 
Näe nuabri Andres oli luband kah meile appi 
laigule tulla.

Kati. Mäh? Nuabri Andres? Meile appi 
talgute! Tule sa essuke appi!

Liisa. No mis sääl nii imestada?
Kati. Nuabri Andres pole ju kodugi! 

Juba teist nädalat teine siruli linnas haigemajas.
Liisa. Mis loba san'd aad! Part eile 

õhtul alles käis teisega kõnelemas.
Kati. Ja kõneles kah wõi?
Liisa. Ikka et kõneles. Täna hommikul 

wast reakis, et Andres luband laigule tulla.
Kati. Hihihi Maata aga! Aga teine 

juba teist nädalat linnas siruli, jalg laudade 
wahel! Hihihii! (Naerab kawalalt.)



Musu ei üle patt 41

Liisa. No mis see's on ? Siis — siis pidi 
küll Parti raibe mulle luiskama?

Kati. Egas' see suur ime olegi!
Liisa. No kuule sa!
Kati. Hihii see truudus ja kõik! (Lööb 

käega>. Nkihake ta poissmehe eas oli, nigu säde! 
Ja nüüd peaks mist teine wagane talleke olema? 
Tead sa mis, perenaine — mehed on nigu kuked, 
Ühest kanast ei aita neile kunagi!

Liisa. Mine õige kus see ja teine! Sinu 
lõuawärki juba tuntakje. Mine parem kambrisse 
ja kohenda peremehe woodi ülesse.

Kati (warjatud kahjurõõmuga). Tea keda mul 
seal enam kohendada ongi wõi — peremees pole 
täna öösel woodit puudutanudki!

Liisa. Mis? Pole puudutanudki? No
jah — siis oli ta kurimaim wist terme tänane 
öö — (Peatub) Aga nüüd pea peremehest oma 
mokk kinni. (Kõne muutub wäga hoogsaks).

Kati. No wõin ka pidada, egas mul sellest 
kedagi —

Li i sa. Ja kasi talli tööle, kuulsid?
Kati. Lähen kah. Seda peremeest ma 

juba tunnen!
Liisa. Kas jätad oma suu juba rahule kord!
Kati. No-noh — eile alles wõttis teine 

mu ümbert kinni, mokad torus —
Liisa. Mi-ii-s?
Kati. No jah — silmad omal hiilgasid 

pääs nagu — ja ütles teine et —
Liisa (wahele). Mis ta ütles?
Kati. — et musu wõtab!
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Liisa. Sinu käest? ...
ft a ti. Eh — mehed jooksewad mu järele 

nagu hullud! . .
Liisa. Sa häbemata wanamoori raibe! 

Ja seda julged sa meel öelda! Seda tahan ma 
kohe Parti käest küsida, eks siis näeme, kas — 
(Hüüab talli uksel.) Pärt! Pärt!

ftlttCttn (tuleb maja kcskuksest, käe^s tühi karahwin. 
Ta kannab kirewat honimikukuube. Juukseks lokitäharda- 
mise paberid. Jalas suurte topsudega tuhwlid.) Hommi
kust. Wõiksin ma ehk weidi mett paluda?

Liisa. Hommikust, hommikust! (Waatab aeda.) 
9?o kuhu see Pärt siis ometi kadus?

ft la ara. Oh, ta täidab oma rüütlikohus- 
tusi — aitab Vkillile lakast magadiskottide jaoks 
õlgi alla wisata.

ft ati. Ahaa! Waata aga!
Liisa. Mis, minu Pärt peaks —
ft I a ai- a. Sa helde kaemas — noor mees 

ei peaks ühele ilusale tüdrukule lakka appi minema.
ft a t i. Hihihii!
Liisa. No oota sa, ma sulle alles näitan! 

(Jookseb wasaku ukse kaudu majja, kuid põrkub uksel kokku 
wäljuwa Pärdiga.) Ahaa sääl sa oledki. No tule 
aga siia, sinust need jutud meil siin olidki.

Pärt (rahulikult). Noh?
ß iHa. ftust sa tuled praegu?
Pärt. Majast tulen.
Liisa. Seda ma näen, ftus sa olid?
Pärt. Noh — majas!
Liisa, ftas see kõlbab ühele korralikule 

mehele noore tütarlapsega seltsis lakka minna?!
Pärt. Sa essuke — üksipäini pimedas 

lakas —
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Liisa. Ennem roõib tn sääl hirmust wäri- 
seda, aga sul pole Viisakas talle kohe järele ronida.

Pärt (pigis). Ja noh — mis sul siis sellest 
on, kuidas sa selle püüle tulid?

Liisa. Inimesed teagi toob —
Pärt (ruttu waheie). Ah, mis inimesed! 

InilNeste plära ! (Tahab temast mööduda ja aeda 
minna.)

Liisa (hoiab teda tagasi). Pea! Mul on 
sulle midagi öelda. Kas sa eile Andresega tal
gute pärast reakisid?

Pärt. Muidugi reakisin.
Kati (hixmitab). Hihihii!
Pärt (waatab tema poole).
Liisa. Wõi nii! Aga Andres on juba 

teist nädalat haigemajas!
Pärl (awasuul). Aa — mis? On — see 

— õigus?
Liisa. Sina waleworst niisugune.
Pütt. Ei noh — egas mas' Andresest — 

Sulle peab ta kõik nii peenelt seletama. Via 
kõnelesin ju Andrese sulasest -

Kati (hirwitab). Hihihii!
Pärt. No mis see sääl siis hirwitab?
Kati. Andrese sulane sõitis juba eile hom

mikul linna peremeest waatama.
Pärt (wajub pingile). Sa rabaraiesmik!
Liisa. Täna ei läind sul wist hästi, mis?
Pärt. Ah, nüüd pean ma aga tööle mi

nema ! (Tahab Liisast mööduda.)
Liisa (peaiab teda kindlalt). Kus olid sa tä

nase öö, ah?
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Part. Ah, mine ikke! Wõõraste inimeste ees.
Liisa. Seda peawad kõik kuulma!
Part. See tüdrukukonks kah wõi'.- (Osutab 

Katit.)
Liisa. Wõi tüdrukukonks! Aga eile taht

sid teist wägisi musutada!
Part. Kes? Mina?! #
Liisa. Kati ise ju reakis.
Pärt (tormab mihasena Kati juure, haarab ta 

olust finni ning hakkab teda raputama). Wõi sina lä
hed perenaisele oma lõugu jahmatama, sina nii 
sugune köietantsija! Küll ma sulle sarwikule 
näitan! —

. K a t i (kiljub). Oi sa helde taewas! Aaa! 
Üuu! Ära tahab nüüd puua!

Pärt. Kas pead oma moka kinni, sa koi- 
pulber!

Liisa (tahab Katit wabastada). Lase tü lahti! 
Silmapilk! (Kiir tempo.)

Pärt. Ja nüüd, tee et kaod! (Raputab edasi.) 
Wälja mu majast.'

Kati. Ai sa jumaluke! Uuu-uu! Lase siis 
juba kord lahti! Ma —

Liisa. Pärt, lase ta silmapilk lahti!
Pärl (lükkab Kati energiliselt kõrwale). Mine! 

Maata, et sa kaod!
Kati. Ma lähen! Maksa mu palk wälja 

ja ma ei näita oma nägugi enam siiapoole.
Pärt. Kui sa mu silme alt ei kao, lasen 

ma Muri ketist lahti! Wälja siit! (Wõtab taime- 
kastmise kannu, läheb ta poole ja pritsib talle wett.)

Kati (tõstab sabad üle pää nii, et pikad ja roa5 
namoelised aluspüksid nähtawale tulewad. Pika hulun" 
giga). Uuu! Uuu-uu! (Aeda ära.)
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(Püütakse üksteisest üle kõneleda.) . 
Liisa. Aga minu käest sa ei pääse! 
Pärt. No kuule, Liisa — 
Liisa. Kus olid sa tänase öö? 
Pärt. Jäta mind rahule, Liisa — 
Liisa. Kus sa olid —
Pärt. Jäta mind rahule! Ma — ma — 

mängisin — mängisin kaarte, noh, kaarte män
gisin Jüriga!

Liisa. Aga inimesed reagiwad —
Pärt. Lase nad reagiwad! Ole ometi 

mõistlik, Liisa! Meie oleme ju — (Äkki leidlikult.) 
Sa rabaraiesmik! Meil on ju peegel! Peegel! 
See teab ju kõik! Küsi ainult temalt?

Liisa. Aga ma pean siiski —
Pärt. Oh jäta, ma pean tööle minema. 

Küll me õhtul reagime edasi! (Läheb aeda.) Need 
naised, need naised füll! (Ruttu aeda ära.)

Liisa. No oota, sellega weel lugu ei lõpe!
Iaak ja Kaugas (tulewad.aiast ja wahiwad 

imestunult Pärdile järele. Jaak läheb talli uksele nii, et 
teised teda ei märka. Kaugas läheb Liisa poole.)

Liisa (ärritatult temale wastu). Köstrihärra 
— köstrihärra — Pärt — inimesed reagiwad —

Kangas. Kati kõneles mulle juba kõigist. 
Küll nia tema usutlemise alla wõtan!

Liisa. Kui see õige on —
Kaugas. Ainult rahulikult, Liisa, ikka 

rahulikult. Inimesed teemad alati sääsest elewandi.
Liisa. Kas ta tõesti ainult kaarte mängis? 

Ma ei usu! Kui ma ainult teaksin, kas ta õi
gust kõneleb!
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ft I a fi I 0 (kes togu nja midagi kaewvl pesi), 
ole mõteldagi! Mehed wflletciwad kõik! 5võik! 
See toõib teile troostiks olla.

o u g a 5. Aga Armuline proua, kuidas te 
wõite — on ju ka ausaid mehi —

RI a a r a (itta kindlamalt). Ei, neid pole 
olemaski!

Liisa (Kaugase kaitset otside;). Mfl flrwflN 
kah, et ininiesed reagiwfld tihti —

ftlaara. Ei kõnele keegi midagi asjatult. 
Inimesed märkawad seda kõige enne, naine aga 
kõige wiimasena.

Liisa. Aga meil on ju peegel!
Rlaara (pilkawalt). No jäta kord rahule 

see halp peeglilogu! Kuidas rohib praegusel 
ajal roeel sarnast rumalust uskuda!

Liisa. Aga pole ühti rumalus! Peegel —
K la ara. On puha pettus! Puha pettus! 

5kõik maailma peeglid oleks pigimustad, kui nad 
iga mehe truuduse murdmise eest ühe pleki omaksid.

5\a u g a s (eneses). Need naised, need naised!
ft I a a r a (Võidurõõmsalt). Teil on ju roõi- 

mcilus — eks katsuge ise selle imepeegliga õnne.
ftflugas (ehmub), ftuidas?
Liisa (ehmub). Vkina peaksin?
ft la ara. Suudelge korraks mõnd meest —
Liisa (uskumatult). Mina peaksin —
ft a u g a 5. Aga lubage, armu —
ft la ara. Ja roaadake siis korraks peeglisse.
ft auga s. Aga lubage ometi üks sõnagi 

roahele —
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Kla arci (eitamatult edasi). Ia kui peegel 
siis ühlki plekki ei sau, siis on ta walelik, nagu 
kõik mehedki.

Raugas (laiutab käsi).
SU aa ta. Ja siis ei usu teie enam tulcwi- 

kus rumalast paast seda elutut klaasi, waid oma 
silmi! —

Raugas (liigutatuit). kuidas wõite te tei
sele inimesele —

Sklaara. Mu seletus on õige, köstrihäcra.
£ i t \ (1 (äkki mõttest manatult, energiliselt ja köwasti). 

Ma katsun seda peegliga! Äka tahan teada saada!
Sklaara. Vrawoo!
Liisa (toitjas). Esimesele mehele, kes mulle 

wastu tuleb, langen ma kaela, wõtan ta kõri 
pihku ja annan talle ühe sehakese laksuwa musu, 
et ta hambad laksuwad! Oodake aga! (Jookseb aeda.)

SUaeira. Seda tahaksin ma näha! (Tahab 
talle minna järele.)

Raugas. Liisa! Liisa! Rui see nii olema 
peab, siis anna see musu juba mulle!

Rla a ra. Teie jääte mängust wälja! (Ära.)
Raugas. See on ju noh, Jaak, mis sa 

ütled selle asja kohta?
Jaak (wahib teda pikkamööda, muigab, rootab 

piibu suust, sülitab, paneb piibu suhu tagasi. Läbi ham
maste). Möga! (Wasakult ära majja.)

Pärt (roaatab keskukse roahelt aralt). Tasa — 
köstrihärra! Pst! Pst!

Raugas. Ah — sina Pärl!
Pärt (tuleb ta juure). Mitte nii tugewasti!
Raugas. Oleksin ma seda teadnud, et sul 

sarnased rumalused pääs on! Ah, sina — kas 
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ma sind ei boiafanb, mis? 5ias sa Muri pääle 
ei mõelnud?

Part. Mõtlesin küll! Muri pääle küll — 
aga see peeglinäru, see on puha pettus!

Kauga s. Wõi arwad, et see ilma peeglita 
wäija ei tule?

Pärt. Ei tohiks tulla. Enam ma küll 
sedasi ei tee. (Kaeblikult.) Köstrihärra teie peate 
mind aitama. Liisa ei tohi asjast haisu ninasse 
saada. Öelge teie, et te minuga öösel kaarte 
mängisite.

laugas. Wõi walelikuks tahad mind teha 
— mind küla roanat koolmeistrit ja köstrit. Hä
bene ennast, inimeseloom!

P ä r t (meeleheitel). Sa rabaraiesmik — kui 
teie mulle appi ei tule — mis peaksin ma siis 
tegema?

Laugas. Seda ütlen sulle kohe — sa 
pead üles pihtima!

Pärt (kohe malmis). Tehtud — laupäev) 
tulen lauakirikusse!

Laugas. Mitte lauakirikus. Liisale pead 
pihtima.

Pärt. Jah —armas jumal annab andeks, 
aga naine ei anna kunagi!

Laugas. Annab küll! Ole selles kindel. 
Aga nüüd otsi ta ülesse! (Ära aeda.)
. Pärt (lööb meeleheitel enda otsaesisele). Sina 
igaLoene kaabak! Aäru! kelm! (Suuremeelselt) 
Olgu, ma tunnistan talle kõik! Lõik tahan ma 
pühalikult — (Tuleb uuele mõttele.) tagasi ajada! 
Lui iuba' siis juba! Ma salgan kõik maha!
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(tuleb wasakult korwiga). 9lof), kuis on? 
Kos mo üksi pimedasse sääkeldrisse pean minema?

Pärt (togu järgnema kõne tasa, kuid kartlikult 
ümber waadates, et keegi ei tule). ^ZÜtke mindrohuke! 
Wõi teiega ühes alla keldri? See puudus weel!

Milli. Nonoh — mis siis lahti on?
Pärt. Kural on lahti!
Mill i. Kas keegi midagi märkas?
Pärt. NLuidugi märkas. Egas inimesed 

pimedad ole.
M illi. Oi-jah — kesse märkas?
Pärt. Mina! '
Milli (naerbes). Ah nõnda, teie?!
Pärt. Nkuidugi. Kas ma mist ei näind?
Milli. Te olete ju päris —
Pärt. Minule pole teil midagi ette heita.

Wõiksite endid küll weidi häbeneda. -
Milli. No on teil aga jutt. See olite ju —
Pärt (järsku). Üks kama kõik, kes see oli. 

Kui ma ainult selle kaabaka kätte oleks saand, 
ma oleks ta lömmi löönd. Aga ma olin kogu 
öö Jüri pool, mängisin kaarte ja — ja — 
Andres on juba teist nädalat linnas haige ja 
sulane sõitis teda roaatama ja —

Milli (ei saa aru). Kuidas ? Mis juttu te —
Pärt. Mis? Aga see pole ka mõhkugi 

teie asi! Ainult — ma ei salli sarnaseid asju 
oma majas! Minu majas peab kord walitsema! 
Ma ütlen teile, kirewase pihta — (Aias kuulda 
Liisa häält.)

Pärt (kuulahtab, saab aru Liisa häälest ja jookseb 
ruttu keskuksest majja).
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M illi (wahib talle awasuul järele). lus 
faroaleer! ■ Noh — see on aga wähenmlt nuoagi 
UUt! (Wasokult majja.)

Liisa (hingeldades aiast.)
Klaara (järgneb talle). , ,
Liisa. Aga ma ei saa sellega kuidagi loime! 

(Wiskub meeleheitel pingile.) Niu jumal küll, ma 
ei uskund, et see nõnda raske on!

ft la ara. Näha on, et teiega midagi ei saa 
pääle hakata.

Liisa (püsti hüpates). Aga ma pean selle 
peegliga selgusele jõudma! Maksku mis maksab! 
(Jookseb aeda.)

ft la ara. Päh — kui koomiline! (Tahab 
minna majja.)

©rwif ja Jaak (tulewad talle uksel wasru).
Orwik. ftuidas sa ometi ümber jooksed — 

süe oma juuksed wähemalt korda!
ft l a a r a. Olen enda jaoks ilus küllalt. (Majja.)
Orwik (Jaagule). Teie tahate minuga rää

kida? Siin olen ma aga uudishimulik, sest 
ma arwasin, et teie üldse ei räägi. Mast üks 
pabeross?

Jaak. Ei. Perenaine on teie pääle kuri.
Orwik. Atis?
Jaak. Jah. Teie ja teie plära pääle. Ma 

saadan ta kohe siia, las reagib ise. (Aeda ära.)
Orwik (sõnatu). Mis see siis on? Õige 

tore wend! Ja kõneleb kah meel!
Liisa (tuleb aiast). Parem annan alla. (Istub 

wäsinuna pingile.)
Orwik. No-noh — mis see siis on ° 

Nõnda kurb?
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Liisa. Eks oma wälksed mured ole iga
ühel, Ormiku-härra.

Orwik. No-noh, ilm on jumalikult ilus, 
hein kuiwad, rukis ja kaer on hääs seisukorras —

Liisa. Aga majas pole kõik hääs seisukorras.
Orwik. kuidas nii?
Liisa. Öelge siis ise, härra Orwik — te 

olete ju tudeerind mees — kas te usute seda, et 
meie peegel petab?

Orwik (wilistab). Ahaa!
Liisa. Wõib see wõimalik olla?
Orwik. Olete te midagi — märgand?
Liisa. Weel mitte, aga see wõib tulla.
Orwik (üllatatud). Wälk ja pauk! (Endamisi.) 

Oli sel wanamehel siiski õigus? (Kõwasti.) Kui
das te seda arwate?

Liisa (oykab). Inimesed reagiwad Pärdist 
kõiksugu asju, aga peeglil pole ühtki plekki.

Orwik. Woi nii on loob!
Liisa. Peaks kuidagi peeglit järele katsuma!
Orwik. No kuulge — see on wast üks 

idee! See oleks pidand teil ammu pähe tulema.
Liisa. Aga ma ei saa sellega hakkama! 

Ma ei leia ühtki meest, kellele musu anda.
O r w i k. No see ei peaks ju nii raske olema! 

(Waatab luurawalt maja poole ja seab siis end posituuri.) 
Waadake siis korraks mind!

Liisa (taipamata). Mis jaoks?
Orwik. Ma olen ju nagu sündind katse- 

oinas!
Liisa (hirmunult). Teie? (Astub instinktiiwselt 

sammu tagasi.)
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Orwik. Aga palun, te hirmute ju päris 
ära. Miks siis? ClBõtab taskust peegli, et oma kor
ralikus Väljanägemises weenduda.)

Liisa. Jumala pärast — te olete ju naise
mees ! —

Orwik. No ja siis?
Liisa. Ja teie paäle poleks ma kunagi 

julend mõelda.
Orwik. Sellest ei saa ma aru.
Liisa. Jumala pärast — mis teie proua 

ütleks ! —
O rwik. 5\ui ta seda teada saab, see oleks 

hirmus! Aga ta ei pruugi sellest midagi teada! 
(SBaatab maja poole ja ligineb Liisale.)

L iiia. Jumala pärast, jääge minust eemale!
Orwik. Ma tahan ju teid waid abistada. 

Praegu oli ju teil jumalik plaan imepeegli 
järelproowimiseks —

Liisa. See pole minu idee, see on teie 
proua oma!

Orwik. Seda parem! Mida tahate siis 
meel paremat. Kui mu naine teile sellast nõu 
annab, siis ei tohiks te sugugi wiiwitada. Mina 
omalt poolt pole ühtki naise soowitust nii hääl- 
meelel täitnud, fui ksesolewat.

Liisa. Ei, ei, ma ei roõi! Teie proua —
Orwik. Ah jumal — meie toimime ju 

tema soowituste järele!
Liisa (tasa). Arwate?
Orwik (kindlasti). Noh, kuidas on?
Liisa (pääle sisewõitluse). Aga ainult põsele!
Orwik. Põsele? Ma arroan — sellest 

küll peegel plekki ei saa!
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Liisa (hirmul.) Aga teie ei kõnele sellest 
kellelegi?

Orwik. Luidas ma seda wõiksin?
Liisa. Oma prouale ka mitte?
Orwik. Selle pääle wõite mürki juua.
Liisa. Olgu siis — jumala uimel.
Orwik (haarab ta kinni ja suudleb teda kaua).
Liisa (tõukab ta instinktiiwselt eemale ja annab 

talle laksuwa kõrmalopsu). Niisugune kaabakas!
O r w i k (tardub awasuil, põske kinni hoides). 

Soo — seda tegite oga hästi!
Liisa (jookseb seinariiuli juure ja wötab peegli, 

kuid ei julge sisse waadata).
3 0 a $ (astub körwakiilu ajal talli takka nähtawale). 

See läks nigu rusikas silmaauku!
Orwik. Mis? Nüüd muutuwad ka talu- 

naised juba problemaatiliseks. Issand hoidku — 
on sellel aga küüned! (Tahab sisestada uksest wasakvl.)

K l 0 0 r a (tuleb wastu mehele, kes põske kinni 
hoiab). Mis sul siis toiga on?

Or w ik. Hambawalu.
L l a a r a (Liisale). No, kas te leidsite kedagi?
Liisa. Nkuidugi. Aga nüüd ei julge ma 

peeglisse kaeda. Oh jumal küll!
SUaara (uudishimulikult), Kuidas siis läks kah?
Liisa. Ma andsin talle ühe wastu kõrwu.
K la ara (lõbusalt). Körwakiilu? Hahahaa! 

Ja ta leppis sellega! Ahahaa!
Orwik (ärritatult). No mis sa hirwitad!
K la ara (mehele seletades). Ma andsin talle 

nimelt nõu peegli lugu järele proowida ja esi
mesele wastutulijale musu anda — aga tasuks 
sai see eesel nüüd ühe körwakiilu. Kes see iga- 
wene tobu oli?
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Ja a k (rahulikult). Teie mees. .
Orwik. Inimene — olete te kuradist?!
Klaar a (karjudes). Kes? _
Jaak. Noh — ta hoiab ju põske pihus.
Liisa. Egas' mina selle pääle tulnud!
K la ara (läheb rusikas kätel oma mehe poole). 

Sina, sina! —
Orwik. Nonoh — aitab mulle juba 

ühest küll!
K I a a r a (wihaseit). Tuppa! Silmapilk! Ja 

paki oma asjad kokku. Me sõidaine meel täna! 
(Jookseb huludes ninjja.)

Jaak (naerahtab tasa).
Orwik (Jaagule). Nüüd kõnelete juba liiga 

palju. (Wasakult majja.)
Jaak. So sellest oleme siis lahti.
Liisa (hoiab ikka weel peeglit käes, wajub pingile, 

nuttes). Ma ei tihka kaeda!
Jaak. Mis san'd, maata aga rahulikult sisse.
K a u g a s (tuleb Pärdiga aiast). Liisa — siin 

koon ma sinu juure ühe alandliku patukahetseja, 
Pärt (rõhutult ja tasa). Liisake — ma proo- 

misin truuduse murdmist.
Liisa (samuti). Mina ka, Pärt.
Pärt (hirmunult). Sina ka?
Liisa. Jah. Ainult peegli pärast.
Pärt. Mina ka< Aga jumalapärast, Liisa 

— mis sos' tegid?
Liisa. Andsin Orwiku härrale ühe musu 

ja korwalopsu kah.
Pärt. No kuule!
Liisa. Ja mis sina tegid?
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Pärt. Ma — ma andsin Miilile ühe — 
Liisa. No kuule!
Pärt (Kaugaseie). Esialul aitab sellest. (Liisale.) 

Ma enam ei tee, Liisa! (Langeb talle kaela.)
Liisa. Viina ka mitte, Pärt.
Pärt. Anna mulle andeks, Liisa.
Liisa. Anna sa mulle ka, Pärt.
Laugas (tasa endale, rahuldatuna aeda pöör

dudes). diõnda siis! (Ära.)
Liisa (uudishimuga). Ja nüüd, Pärt — 

nüüd wõime siis peegliga proowida. lWaatawad 
sisse, suurima imestusega.) Vii-ii-S? Mitte kedagi?

Jaak. Perenaine — see pole ju õige peegel.
Liisa ja Pärt. Mii-ii-s?
Jaak. See on järeltehtu. (Tõmbab põuest 

ühe toana samasuguse peegli.) Siin on õige peegel. 
Ulatab selle neile.)

Liisa (wötab selle wärisedes wastu ja waatab 
ühes Pärdiga sisseX Essuke! (Waatab pilguks Pärti, 
siis Jaaku.) See on ju otsast otsani plekke täis!

P ä r t (kah imestanult). Sa rabaraiesrnik — 
see on ju päris pigimust. Üks suur plekk on 
terme see peegel!

Jaak. Wõi meel! Lolm inimese iga on 
ta üle eland ja ei peaks meel plekiline olema! 
(Rahulikult pääd raputades). Noh, mu manad arm
sad — sehakest suurt imet ilmas pole!

Eesriie.

Lõpp.
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Suur-Härgvere saatkond. Nali 1 vaat. 5 m. 3 n. 

Hävitatud isatalu. Kurbmäng 5 vaatuses. 5 m. 5 n. 

Sadamas. G. Engeli draama kolmes vaat. 4 m. 2 n. 

Kaluri tütar. Nali lauludega 3 vaatuses. 6 m 2 n. 

Luigelaane postimees. Laulumäng 3 V. 6 m. 2 n.

Nais seltsidele
Valge daam. F. Renk. Nali 1 vaat. Tegelasi: 5 n. 

Ületrumbatud. E. Linde nali 1 vaatuses. 1 m. 3 n. 

Preili Freschbolzen. C. Viebigi kom. 1 v. 2 m. g n. 

Sõja-eal. Kitzberg-Pappel. Naljamäng 1 v. 1 m. 9 n.

Tuletõrjeseltsidele
Läbi suitsuja leekide. Draama 2 pildis. 5 m. 2 n. 

Äpardund tulehäire. Naljamäng 2 pildis. 4 m. 2 n.



Nr. 1588.

Wooruslik elumees
Naljamäng 3 waatuses. Ainetel Paul Pinna.

Tegelased.
Julius Seibold — wabrikant.
Regine — tema naine.
Gerti — nende tütar.
Maks Stiiglits — Seiboldi äriosanik.
Maria Rainer.
Walter Riiman.
Heino Fellner.

} Gerti sõbrannad.Wall: ) 1
Anna — teenija Seiboldi juures.
Autojuht.

Tegemuspaik — Tallinna.
Aeg — olewik.

Tähelepanu!

Näidendi ettekandmiseks scmb Tawet Mutsu 
teatrimamutukogust mängimisloa ja tegelastele 
mastaw arw raamatuid. Samuti on saadawal 
„Mängujuht", milline sisaldab üldiseid 
tarwilikke juhatusi lawastajaile ühes 

lawaplaani ja rekwisiitide loetlusega.



Sisuseletus.
Wabrikant Seibold tahab oma tütart Gerti 

äriosanikule Maks Stiiglitsile mehele panna. 
Gerti on aga ettewõtnud ainult „wooruslikule 
elumehele," kes midagi kogend, mehele minna. 
Nüüd peab Maks, kes armastusasjus päris 
wõhik, wabrikant Seiboldi ettewõttel ja õhutusel 
„wooruslikuna elumehena" esinema, kuidas 
wõhik selle läbi wiib — hästi pealegi meel, ja 
kuidas ta Gerti käe saab — selle aine käsitluse 
huwitatawust garanteerib nimetatud näidendi 
suur menu.

§räesslewa pääraamalu fui ka osadr 
ära kirjutamine on keelatud.



Esimene waalus.
Lawa. Wäikekodanline tuba.

Anna (clawa loomuga teenija katab kohwilauda, 
laulab oma ette mõnd tuttawat wiisi).

Regine (pahemalt poolt). Psi! Aga Anna! 
Ärge nii waljusti laulge! Teate ju — mu 
mees magab meel.

Anna. Ah, wabandage, proua!
Regine. Waeneke — tuli alles kell neli 

hommikul koju. Tal oli tähtis äriline istang.
Anna. Aha! (Eeskojas kõlistatakse.)
Regine. No mis jääl jälle on? Waadake 

kes jääl on — aga tasem — tasem!
Anna. Olen seda juba! (Kikiwarwul ära, tu

leb kohe jälle.) Wäljas on keegi autojuht. Ta ta
hab härra Seiboldiga isiklikult rääkida.

Regine. Autojuht? Astugu sisse.
Anna (uksel). Astuge sisse.
Autojuhi' (tuleb paremalt poolt). Hommikust!
Regine. Mis te minu mehelt soomite?
Autojuht (weidi kohmetult). Ah, teie oletegi 

proua? — noh, ma tvoin siis pärast weel kord 
tulla.

Regine. 5kas teie mulle ei tuõi öelda, 
milles asi seisab?

Autojuht. Miks mitte! . . . Ma sõidu- 
dasin täna öösel härra Seiboldi ja täna hommi
kul leidsin ma autost ühe asja mida härra Sei
boldile tahtsin tagasi anda.
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Regine. Rtis aft see siis yli?
91U t 0 j U I) t (toob naisterahwa käekoti nähtawale). 

Siin — see käekott.
Regine (waatab iinestanult käekotti). ^>ee on 

ju naisterahwa käekott!? Seda pole kindlasti 
mitte minu mees kaotand.

2l u t o j u h t (naerab). Ei, tema mitte — aga 
see preili, kellega härra sõitis.

Regine (kaswawaimestusega). Preili? ^udage 
— minu mees sõitis siis täna öösel kellegi preiliga?

Autojuht. Jah Raekoja platsil astusid 
mõlemad minu sõidukisse seal on minu ha
rilik seisukoht. Aga Teil ei pruugi seepärast 
halba mõelda — see preili oli härra õetütar.

Regine. Wõi, nii! Härra õetütar!
Autojuht. Jah — wähemalt ütles preili 

härra Seiboldile aina „onuke ja „onuke."
Regine. Hea küll! Hea küll! Wõite 

minna — —
Autojuht. Kuidas siis leiurahaga jääb?
Regine. Ah soo! (Annab raha.) Siin!
Autojuht (waatab raha). 25 senti? Oleksin 

pidand selle käekoti isiklikult härra Seiboldile ära 
andma. Ta oleks kindlasti wähem kitsi olnud! 
(Ära.)

Regine (wihaselt). See on juba liig. Noh, 
oota — seda pead sa tunda saama. (Ähwarda- 
walt kätega paremale poole ette ukse poole wehkides.)

Anna (kes kogu seda etteastet lõbusa kahjurõõmsa 
näoga päält oli waadand, kihistades). Aga, proua, mitte 
nii waljusti! Härra magab ju meel!

Regine (wihaselt). Tee, et sa wälja saad!
21 n n a (minnes omale). Noh, täna läbeb trall 

lahti. '
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Regine (awab käekoti). See lõhn! Hirmus!
Julius (paremalt poolt). Hommikust, Giineke.
Regine (peidab käekoti).
Julius. Wabanda, et ma sind nii kaua 

eine pätile oodata lasin, aga istang kestis täna 
öösel weidi kauem. Oli wist juba kaks, kui koju 
tulin 5

Regine (etteheitega). Kell oli neli!
Julius (imestanult). On see wõimalik! ? 

Kuidas aeg läheb! Aga nüüd tahaks ma einet 
wõtta — mul 0N hiiglantilg. (Istub sööma.)

Regine (kõlistab). Kellega sul siis õige see 
öine istang oli? (Istub lauda.)

Julius. Kas ma sulle sellest ei rääkind? 
— Sellega — noh, kuidas ta nüüd oligi — see 
— Nõmmik — jah, Nõmmik ja pojad, Tartust.

Auna (toob einet). Tere hommikust, härra 
Seibold!

Julius. Tere, Anna!
Regine. Soo, soo — roõt Nõmmikuga 

olid sa koos! Kes see Nõmmik õige on?
Julius. Kena mees! Oleksin teda meie 

poole palund, aga treppidest käimine on talle 
piinaks. Pole imestada: tema roanaduses — ta 
on juba üle seitsmekümne.

Regine. Ja siis roõis ta roeel sinuga kella 
hcljoni hommikul koos istuda?

Julius. Jah, eks ole imestusroäärne! Aga 
ma ütlen sulle, sellel mehel on roeel roärskust — 
see on midagi uskumatut!

Regine. Aga sa ütlesid alles roähe aja 
eest: ta olla roana ja abitu?!

Julius. Jah — päeroal! Aga öösel — 
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ei wõl Ieda ära tunda! Ja iseäranis kui küsi
mus ärisse puutub, siis ei tunne ta wäsimust. 
Ja kella nelja ajal tahtis ta ikka weel edasi — 
jatkata! Aga seal wõtsin ma auto — panin 
ta autosse — ja wiisin koju.

Anna (kes toibub lauale pani, oli Seibolbi malet 
tagasihoibliku naeruga päält fuulanb, nüüb purskab naerina 
ja läheb ära).

3 uitus (waatab talle imestunult järele). Mis 
sel Annal toiga ? Rumal hani? Jah — millest 
me praegu rääkisime. (Sööb.)

Regine. Autost!
Julius. Õigus, autost jah! (umbusklikult.) 

Ma et mõista: sa tunned äkki nii suurt huroi 
minu äriliste asjade taastu?

Regine. Sugugi mitte. Ma tahtsin ainult 
teada, kas härra Nõmmikuga — kokku leppisid.

Julius. Peaagu!
Regine. Soo, soo !
Julius. See asi, oleks weel täna öösel 

lõpulikult joonele läind, aga ma olin liig wäsind.
Regine. Soo! Soo!
Julius. Ma palun — kell neli! Aga 

weel paar niisugust istangut — ja asi on tehtud.
Regine. Soo! Soo!
Julius (umbusklikult jätab söömise). Tead sa, 

sa teeb mind närwiliseks oma igawese „soo, 
sooga." Atis sinuga õieti on?

R e g^ n e. Midagi! See on mulle wõõras- 
taw, et toinu roana ärisõber naisterahroa käekoti 
autosse unustab. (Näitab käekotti.)

. Juli u s (ehmub). Oi jeh! (waljusti.) sa ei 
usu wiimati, et roana Nõmmik niisuguse käekotiga 
ümber rändab?
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Regine.' Ei, ma ei usu tänasest pääle ü^dse 
enam midagi! (Tõuseb.) Ma ei usu ka sinu öiseid 
istanguid, wanade ärisõpradega, — ja kui sul 
tulewikus meel niisugune is tong peaks olema, 
siis tahan ma esmalt kindlustust saada, kas nii
sugune ärisõber üldse olemas ongi!

Julius. Aga Giineke!
Regine. Ära püüa end süütuks teha! Sel

lega ei ole sul minu juures õnne!
Julius. Aiulle näib see ka nii olewat!
Regine. Ma saan ju kohe aru, kui sa 

mulle luiskad!
J u l i u s ^otsekoheselt). Näed nüüd, missu

gune aus loomus mul on.
Regine (tõrjuwaio. Aitab juba! Aga tule- 

wikus — kui sa minu pääle rõhku ei pane 
— siis tee seda wähemalt oma täiskaswand 
tütre pärast.

Julius. Õigus! Selle unustasin ma 
sootuks.

Regine (imestanult). Kuidas?
Julius. Ma mõtlen — et ta täna koju 

jõuab — seda oleksin peaaegu unnstand. Millal 
jõuab rong siia?

Regine. Ühe tunni pärast, seepärast rutta 
oma einega. Sa tuled ju ühes jaama?

Julius (hoawatult). Kuidas wõid sa seda 
meel küsida? Kuna ma ometi nii meie lapse 
kojutuleku üle rõõmustan! See oli mulle raske 
küllalt, teda terweks aastaks Riiga lubada. (Tõu
seb, paneb suitsu ette.)

Regine. Noh, minu wenna majas oli ta 
kindlais kätes.
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Julius. Muidugi, muidugi! Aga nüüd 
ei lfi|e ma teda enam ära!

Regine. Sa unustad, et Gerti mehelemi- 
nemiie eas on! Ta on juba noor daam!

Iulius, kuidas wõiksin ma seda unustada! 
.Ruib ta wõib ka wäga hästi siin linnas me
hele minna, küllap ma talle juba kohase leian.

Regine (piikawaii). Sina? — Noh, sellest 
saab wast hiilgaw partii.

Iulius. Palun wäga! See peab mees 
olema põhimõtetega, kindla iseloomuga, soliidne 
ja truu.

Regine (pilkawali). Nagu sina ise?
Iulius. Ja muidugi! See tähendab, ta 

wõib isegi meel truim olla! Ja kui sa teada 
tahad — mul on juba üks tema jaoks kindlalt 
silmaringis.

Regine (nagu waremalt). Seal olen ma 
tõesti uudishimulik!

Iulius. Isegi sinul ei oleks midagi tema 
rnastu! See on nimelt------- —

Anna (tormab paremalt poolt tagant sisse, ärri
tatult). Armuline proua — ah wabandage — 
härrased — ta ongi juba siin! Praegu sõitsid 
nad autos ette!

Regine. Kes siis?
Anna. Noh, armuline preili!
Julius. Mis? Juba nüüd? Rong ei 

olegi meel sisse sõitnud.
Regine. Autos?
Iulius (läheb rõdule ja waatab paremalt poolt).

Tõepoolest! Sääl seisab auto^ukse ees.
Regine. See on aga imelik!
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Eertl (tuleb paremalt poolt). Emake — mu 
armas emake! (Kaisutus.)

Regine. Gerli! Mu armas laps!
IullUS (lükkab Reginet kõrwale, asub keskele). 

Na. noh — jäta ta mulle ka wäheks ajaks. Ma 
olen oma lapse juures niisama 50 protsendiga 
kaasosanik. ,

Gerli. Siin ma olen! Minu hea isake! 
(Kaisutab ja saab sel kombel keskele.) Noh. mis teie 
nüüd ütlete selle üllatuse kohta? Tore näen ma 
wälja, mis?

Regine. Tõepoolest! Ma olen päris keeletu.
Julius. Sa tuled Läti päälinnast a u- 

toga koju?
Gerti. Jah, mõne tunniga olime siin! Suu

repärane sõit.
Annlt (korjas wahepääl sööginõud kokku). Ma 

toon kohe preili asjad üles.
Gerti. Jätke, Anna! Mis jaoks on mul 

siis autojuht?
Regine ja Iulius. Sul on autojuht?
Gerti. Ja missugune weel ? Sääl ta ongi!
Heino (paremalt poolt; noor, elegant härra).
Gerti (tutwustab). Minu sõber Heino Fell

ner — minu ema!
Heino, Lõpmata õnnelik!
Iulius (kõrwaleX Mis see siis tähendab — 

sõbra on ta omale kah ligi wõtnud?
Anna (on pakid ära wiind, tuleb tagasi, wiib nõud 

ära ühes käekotiga).
Heino (astub Regine juure suudleb kätt). Ar

muline proua! (Gerti poole.) See on tõesti teie 
proua ema? Ei ole mõimalik! Ma oleksin 
armulist prouat preili wanemaks õeks pidand.
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Julius See mees mõistab! .
Regine (meelitatult). Oo — minu härra — 

komplimendid! — (Pöörab häbelikult kõrwale.)
Iulius. Sääljuures näeb ta wälja, nagu 

ta oma wanaema. ..................
Gerti (edasi esitelles). Ja siin minu isa!
Heino (kummardab). . . ,
Iulius. Nüüd imestate küll? Blind pi

dasite wist kindlasti nooremaks wennaks?
Heino ja Gerti (naerawad).
Heino. Härra Seibold — armuline proua 

teie imestate wist küll, et ma wõõrana nii ilma 
milletagi majja kukun?

Regine. Aga sugugi mitte! Hoopis selle 
roostci: oleme üliõnnelikud — eks ole, Julius?

Iulius (tagasihoidlikult). Seda küll, kuid ma 
ei roõis alata, et see mulle siiski roeidi ootamata tuli.

Gerti. Aga isa - see oli ometi härra 
Felln eri poolt lõpmata kena, et ta mind oma 
autos siia tõi.

Heino. Ja — mul on au juba pikemat 
aega teie preili tütart tunda. — (Reginele.) Ma 
käin Riias sageli teie roenna pool ja teile, härra 
Seibold, ei tohiks minu nimi fa üsna tundmata 
olla, minu isa seisab mitmed aastad teiga lähe
mas äriühenduses.

Iulius. Ah, Teie olete kaubanõunik Fell- 
neri poeg ?

Heino. Ja muidugi!
Regine. Siga mõtte ometi istet, härra 

Fellner.
Heino. Wäga armastusroäärne, (J^ub.)
Iulius. Siis olete muidugi oma isa äris 

tegerouses?
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Heino. Do, ei! Äriga ei ole mul midagi 
ühist! Niis jaoks ka? Minu härra isa on 
mäga wirk, ta töötab hommikust hilja ööni ja 
ja teenib nii häbemata palju raha —

Iulius. Noh — ja teie ?
Heino. Ja mina annan seda wälja.
Iulius (tuimalt). No ja, teil peab ju ka mingi 

tegewus olema ! (Kõik nacratoab.)
Heinc. Aia pean seda koguni sotsiaalseks 

tarwiduseks et hoida ära liig suurt tõusu isa ra- 
hapungas.

Iulius (tuimalt). Ja muidugi! Liig suur 
kapital tarwitab liig palju asjata ruumi.

Heino. Aga teie ei tohi mitte arwata, et 
ma sääljuures tühja tuult tallan.

Gerti. Do,hoopis selle wastu! Härra Fell- 
ncril on omad suured ülesanded. Ta on kuu
lus tenisemängija ja elukutseline purjetaja —

Iulius. Aha — !
Gerti. Purjejahil, isa! Moodsate tantsude 

ilmameister — ta sai esimese wõidu tantsuwöist- 
lustel.

Iulius (piitamait). Hiigla areng!
Gerti. Jah — härra Fellner asutas Mas 

„FoXtrott-klubi."
Iulius (raputab piitamait Heino kätt). Selle 

eest olen ma teile surmani tänulik.
Heino. Ja — teie preili tütar ja mina 

oleme juba nii palju koos tantsind!
Iulius (tormale), ülim aeg, et nad jälle 

üksteisest lahti tantsiwad.
Heino (Eertiie). Hirmus kahju, et teie Riiast 

lahkuma pidite, armuline preili. Nii hääd nais- 
partneri ei leia ma nii pea.
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Julius. Teate mis? Ma saadan teile 
Riiga oma tütre asemele — mõneks nädalaks 
— meie mammi. Kuida oleks Gimeke? (Teeb 
koomilisi tantsuliigutusi.) .

R e g i n e (pahaselt). Jäta need rumalad nal
jad ! (Wäga sõbralikult Heinole.) 5\0S ma tohiks teile 
midagi pakkuda? (Tõuseb.)

Heino (tõuseb). Palju tänu, armuline proua, 
aga ma tahaks esmalt oma auto ulu alla wiia 
ja enda riided wahetada. tfõige varem Võõraste
maja on siin wist „Z^uld Lõwi" ?

Iulius. Ah, teie mõtlete siis pikemaks ajaks 
siia peatama jääda?

Gcrti. Aga muidugi! Meie ei wõi ometi 
härra Fellneri kohe minema saata.

Regine. Ei mingil tingimisel!
Iulius. Ja muidugi! Alul oli juba hiig- 

lahirm, kartsin, et kohe minema lähete!
Heino (Iuliusele). Alguses oli mul küll see 

mõte — aga kui teie nüüd mind nii südamlikult 
jääda palute, oleks see minu poolt tõesti wäga 
wiisakuseta — ja päälegi ei ole mul ka midagi 
tähtsamat ees.

Regine. No waadake! Siis tohin t(id küll 
täna õhtu eineks enda juure paluda?

Heino. Wäga armastuswäärne!
Iulius (kõrwale). 9!oh, selle eine tahan sulle 

hästi ärapipardada.
Heino. Aga nüüd lubate, et lahkun, (Ger

tile.) Armuline preili, kuidas oleks pärast ühe 
partii tenisega?

Gerti. Ah ja! Oleks wäga kena! Ma 
ootan Teid!

Heino (jumalaga jättes). Armuline proua!
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Et niisugusel armcistuswäärsel neiul, nagu preili 
Gerti, ka üks armastusmäärne ema peaks olema, 
oli mul algusest paale selge, aga nüüd, kus ma 
teid isiklikult tundma õppisin, nüüd olen ma tõ
siselt üllatatud! (Suudleb Regine kätt.)

Regine (üliõnnelikult). Aga härra Fellner!
J UI i U S (körwale). See andis talle nüüd 

selle wiimase paugu!
Heino (Juliusele). Härra Seibold!
Gerti. Nii siis, nägemiseni!
Heino (ära paremate poole taha, daamid saada- 

wad teda kuni ukseni).
Regine (Vaimustatult). Taewalik inimene! 

(Istub suilsetamislaua paremale poole.)
Gerti. Eks ole, ema ? Armas poiss.
Julius. Mis? Armas poiss. Laiskworst 

on ta!
Regine. 2lga Julius!
Julius (Reginele). Sina — muidugi oled 

õnnelik, et ta sulle igawäewaseid meelitusi ütles 
nüüd sulad õnne pärast ega saa aru, et see ainult 
lihtne meelitamine oli!

Regine (pahaselt). Jäta oma rumalad 
naljad!

Gerti. Ja muidugi, isa! Isegi mina pean 
ütlema —

Iulius (Gertile). Sina ole päris wait! 
Ja ütle mulle, kuidas tuled sa sellele, wõõrast 
inimest minu majja tuua? Mis ajast on see 
wiisiks, et noor tütarlaps noormehega, päise päewa 
ajal üksinda autos, mööda ilma ringi sõidab?

Regine. Igatahes wiisakam, kui mõni ma
namees öösel üksinda noore tüdrukuga autos üm
ber ajab!
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Julius (kuiwait). See ei puutu asjci!
Gerti. Ma ei saa oru, isa, mis selles siis 

on ? Nendest rväikekodanlistest waadetest oleme 
juba ammu üle saand! Lõppude lõpuks ei ole 
ma enam kooliplika, kes ema sabas ripub. Sxui 
sina minust rumalat, lolli hanekest tahtsid teha, 
siis ei oleks p ida nd sa mind wälismaale saatma! 
(Istub pahemale poole.)

Julius. Noh — nagu näha, oled end 
wälismaal hästi täiendand.

Gerti. Ja, et härra Fellner mind austab, 
— leian ma loomuliku. Olen ometi meeldiw 
tütarlaps! —

Julius. Taga paremaks lugu läheb ! Nagu 
näha, oled sa seda noorsanli armastama hakand?

Gerti (pöigawail). Armastama! Millised 
mananend wanted sul on, isa! S\cs armastab 
wee! tänapäewal! Aga ma peon amalikult üt
lema, et ta mulle meeldib. Ta on kauni wäli- 
musega ja hästi kaswatatud, moodne inimene, 
Lal on kombed . , .

Regine. Ja wäga hääd kombedki!
Gerti. Ta on huwitaw — on elumees —
Julius. Seda ka roeel! Jumal teab, kui 

palju armuromaane tal juba olnud!
Gerti. Ah — terme kuhi! Ta ei salga 

seda sugugi! Teie ei wõi endale kujutella, kui 
pöörased kõik naised tema järele on.

Julius. Ja see meeldib sulle?
Gert i. Aga muidugi! See ongi, mis teda 

huwilamaks teeb. Ja päälegi on see mulle wäga 
meelitam, et niisugune mees, kelle järele kõik nagu 
hullud — just mind jumaldab.
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Julius. Noh, — peab Memo — toredad 
waated.

Gerti (tõuseb). Mu Jumal! Aga seda üt
len ma sulle kohe: kui mina üldse kord mehele 
peaks minema, siis ainult niisugusele, kes midagi 
läbi eland on. Usu mind, isake, nendest saamad 
kõige paremad abielumehed! Nii isake, ära tee 
nüüd-nii haput nägu, meel ei ole asi sugugi nii 
kaugel. Ja nüüd lähen ümber riietuma. Näge
miseni ! (Pahemalt poolt ära.)

Iulius (waatab talle lollilt järele, siis Regine 
poole, kes wõidnrõõmsalt naerab). Noh, mis sa Üt
led oma tütre kohta?

Regine. Mina leian, et tüdrukul on õigus.
Iulius. Noh — nüüd on asi korras!
Regine. Ja muidugi! Mul on tarmis ai

nult sinu pääle waadata. Sa oled ju elaw tõen
dus tema waadetele. Sa olid kord eeskujulik 
peigmees — kui meie abiellusime, ei osand sa 
kolmeni lugeda, aga nüüd hakkad omil manul 
päiwil meel elumeest mängima.

Julius. Ah, see ei puutu asja!
Regine. Teed öösel salaja autoga sõite.
Iulius (meeleheitel). Tacwane Jumal, tule 

ometi kord sellest autost maha!
Regine. Pean ütlema, et ennem juba sel

lane mees, nagu härra Fellner, mulle armsam 
on, — tema teeb oma rumalused juba enne 
pulmi ära.

Iulius. Sxas sa tõesti niisugusele tuuleta!-, 
lajale Gerti tahad anda?

Regine. Aga miks siis mitte?
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Julius. See on wõimatu ! See ajaks kõik 
minu plaanid nurja. . r

Regine (imestanult). Sinu plaanid? Ah 
õigus! Sa kõuelejid midagi sellesarnast juba 
ehk oled nii armas tutwustad mind nendega 
lähemalt.

Julius. Meeleldi! (Istub suilsetamislaua juure.) 
Mina ei taha wäimeest, kes tenist nzängib 
ja foksi tantsib, waid meest, kes ka ärist mi
dagi teab, ühte soliidi tublit, usalduswäärset ini
mest, kelle hoole ma rahuliku südamega oma lapse 
ju oma roabritu roõin usaldada.

Regine. Ja see oleks?
Julius. Minu äriosanik! ~
Regine (Mawaiti. Härra Stiiglits? Sinu 

endine raamatupidaja?
Julius. Jah! Raamatupidajana algas ta 

minu juures oma tegeroust! Ja et ta tubli ning 
edasipüüdja inimene oli, sai ta ärijuhiks, siis äri
osanikuks ja nüüd saab ta minu roäimeheks ja 
sina pead mulle selles abiks olema!

Regine. Ma ei mõtlegi seda olla!
Julius. Soo — ja miks siis mitte?
Regine. Miks? Sa küsid roeel? Juba 

see suur roahe aastates. Gerti on roähemalt 15 
aastat temast noorem!

J uliu s (rahulikult). Rkul ei oleks midagi 
selle roastu, kui sina minust 15 aastat noorem 
oleksid.

Regine (tõuseb). See ei puutu asja! (Läheb 
temast mööda pahemale poole.) Härra Stiiglits 0N 
just roastand sellele ideaalile, millisena meie laps 
omale eeskujulikku abielumeest kujuteleb. Tal ei 
ole roälimust —
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Julius. Seda ci tool juft öelda! Pisut 
kõwerad jalad —

Regine. Tal ei ole häid kombeid —
Julius. Ah — et ta sinu käsi ei suudle!
Regine. Kümne aasta jooksul sööb ta igal 

pühapäewal meie juures lõunat ja täidab oma 
kõhu nii täis, et kõik nööbid mesti küljest rebe- 
newad ja selle aja jooksul ei ole ta mulle übtki 
õienuppu toon! . . .

Julius (pilkawalt). Kuidas wõid nii mäik- 
lane olla.

Regine. Wõid sa enesele kujutella, et 
härra Stiiglitsi mõni naine kord armastand on? 
Mina mitte! (Läheb akna juure.)

Julius. Oh sa helde taewas! Kui meie 
tütre pääkest niisugused pöörased waated täida- 
wad, siis on see wabandataw: ta on alles üheksa
teistkümneaastane'— aga kui sina oma wa- 
naduses meel niisugust lollust kaasa teed —

Maks (tuleb). — Tere, härra Seibold! Teid 
ei ole täna äris nähagi, olete wist jälle hilja 
koju tulnud, he?

Julius. Pst! Olge ometi wait! (Teeb sa
laja märku ja näitab Regine püüle.)

Maks (näeb Reginet). Ah — teie, proua 
Seiboldi!

Regine (lühidalt). Tere hommikust, härra 
Stüglits! (Waatab teda halwakspanewalt ülemalt alla, 
naerab pilkawalt ja pöörab jälle akna poole.)

Maks (tasa). Mis siis teie prouaga on?
Julius (tasa Matsile). Olge natuke tema 

wastu armsam, öelge talle midagi meelituseks!
Maks (imestunult). Mis siis? Mis on siis 

juhtund? On tal sünnipäcw?
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Julius (teeb rneeltheitwa liigutuse, siis waljusti 
Matsile). Mis Teie ütlete, Sliiglits, kuidas minu 
Giineke täna jälle mälja näeb?!

Maks (waatleb Reginet üle näpitsprilli, siis tuimalt.) 
Paha, wäga paha! (Läheb ta poole.) Mis on siis, 
proua Seibold? Olete jälle tublisti wihastand? 
Seda ei tohiks teie aga mitte! Siis näete ikka 
kümme aastat martern wälja!

Regine (wihaseli). Olete wäga armastus- 
töäärne, härra Stiiglits! (Ära minnes). Tola! 
(Pahemale poole taha.)

Julius. Stiiglits! Teie olete hirmus ini
mene!

Maks, kuidas nii?
Iulius. Kuidas wõib ühele naisele niisu

guseid asju näkku öelda!
M a k s. Ma et mõtelnud selle juures mi

dagi halba — ja teie proua näeb ka tõesti 
mana wälja!

Julius. Seda ma tean! Kui teie teaks, 
kui palju ma ta pääle remondiks olen kulutand.

Maks. Noh, waadake! Aga rahustuge, küll 
ma selle jälle hääks teen! Nüüd on mul täht
samate asjade üle kõneleda. (Tõmbab ühe kirja wälja.) 
Siin kirjutab C. M. Schürmann Malgast: „Sil- 
maspidades teie pakkumist 12 skp., palume meile 
teatada". . . (Pooleli jättes Juliusele.) Kui wana 
on õieti teie proua?

Iulius. Kuidas? Miks see teid hnwitab?
Maks. Jah — teil on õigus! Õigust 

öelda, ei huwita see mind sugugi. (Loeb edasi.) 
Nii siis: C. M. Schürmann kirjutab. . palume 
meile teatada, kas —
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Julius. Stiiglits, jätke parem need ärili
sed asjad kõrwale, mul ei ole täna selleks tuju, 
ma pean teiega täna millestki muust rääkima, 
fiõige päält — istuge siia. (Surub teda toolile, suit- 
setamislaua tormale.)^ Wisake see sigariots ära, 
siin on uus sigar, sest ma tean, et teie kirgline 
suitsetaja olete, — tuld annan teile kah — (annab.) 
— nii — ja nüüd kuulake! Täna tuli minu 
tütar Riiast koju.

Maks lsuitsetades). Sooh? Siis on ta jälle 
siin, see wäike Gerti?

Iulius. Wäike Gerti?! Ta on nüüd täis- 
kaswand noor daam!

Maks. Ja, ja, muidugi! Unustasin täiesti!
Iulius. Eks ole — tore toim tast saand?
Maks (waatab (kriitiliselt oma-sigarit). Noh — 

ei wõi just öelda, et suurem asi oleks!
Iulius, kellest teie räägite?
M a k s. Ma räägin sigarist.
Iulius. Noh, siis wõtke teine.
Maks. Ei, ei, laske juba! Noh, ja edasi?
Ju l i u s. Ma ütlen teile, teie ei tunne tüd

rukut äragi! Ilus on ta! Milline kasw! 5hii 
nukk! Elegant ja sale!

M a k S (waatleb sigarit). Lühikesed ja paksud 
on mulle armsamad.

Iulius (imestanuit). Kuidas?
Maks. Ei midagi! Jutustage edasi!
Julius. Ta on tark, on palju õppind, ar

mastab muusikat, kodu, lühidalt — tal on kõik oma
dused, et oma tulemast meest õnnelikuks teha — 
ainult üks wiga on tal . . .
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M 0 ks (kõige aeg oma sigariga tegewuses)- El 
anna õhku!

Iulius. Issand Jumal, sälke ometi kord 
oma sigar rahule! Katsuge nendest — siit! (Ula
tab teise kasti sigaritega.)

Aka k S (töötab uue sigari, hammustab tüki otsast 
ja pistab selle tasku).

Iulius. Teie, teate, minu Gerti on mõist
lik tüdruk, aga Niias on ta oma pääkese igasu
guste pööraste mõtetega täis tuupind ja päälegi 
annab mu naine talle meel hoogu.

Maks (oma sigari pääle mõeldes). Noh, see ei 
ole sugugi parem.

Iulius (walesti arusaades). Ei, ei — minu 
Regine on muidu südamest hää inimene — 
aga —

Maks (keerab põlema! sigarit edasi-tagasi oma 
, nina all). Ta lõhnab halwasü! . . .

Iulius (mihaseli). Gtiiglits! Kas tahate 
mind nüüd tõsiselt püült kuulata toõi sõimate 
maid minu sigareid!

M akS (paneb sigari tormale). Rahustuge, see 
asi on lõpetatud.

Iulius. Nii siis — ilma pikema sissejuha
tuseta, ma tahan oma tütart mehele panna.

M a k s. Aha! toaan aru! Selleks otstar
beks tahate ärist oma osa wülja roo Ita ?

Iulius. Ei, seda ma nimelt ei taha! Kõik 
peab nii jääma, nagu ta on. Ja kui ma mõne 
aasta pärast ärist wälja astun, siis peate teie 
üksinda kaubamaja „Seibold ja Stiiglits" ejitama 
Noh, mis ütlete nüüd minu ettepaneku kohta?

M a k s (äkki asjast humitatud). Härra Seibold
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— teie ettepanekud on palju paremad kui teie 
sigarid! (Wötab sigari ja paneb uuesti suhu.) Aga 
teie tulewane wäimees — on tema siis sellega päri?

Julius (tõuseb). Inimene, Stiiglits, ärge 
olge ometi nii pää pääle kukund — teie ise pea
tegi minu tütre kosima!

M a k S (kohnietanult). Kuidas ? Mina? — 
Mina peaksin? . . , (Tõuseb paneb sigari kõrwale, 
läheb Iuliuse juure, surub liigutatult tema käsi, siis tui
mal, ärilisel toonil.) Tehtud!

Julius. No noh, nii lihtne see asi ka ei 
ole. Minule isiklikult olete, kui wäimees, wäga 
sümpaatne — aga kas teie ka minu tütrele 
meeldite? —

Maks (kindlalt). Seda ma ei usu!
Juli u*5. Miks siis n itte ?
Maks. Ma ei ole ireel ühelegi naisele 

meeldind. See on tõepoolest nii! Mulle omale 
on see arusaamata — sest lõppude — lõpuks 
olen ma . . . Lapsena olin ma isegi wäga nä
gus — kuid aastate jooksul on näolapile weidi 
muutund — ometi olen ma ikkagi toeel kaunis 
omapärane mees, eks ole? Kuid naiste juures 
ei wea mul! Millega wõiks seda seletada?

Julius. Üsna lihtsalt! Teie olete liig kuiw, 
äriline, naise wastu peab ikka üliwiisakas olema. 
Kui ta sisestub, peate talle wastu astuma — 
waadake nii ! (Teeb seda kõik koomiliselt, Heinot kopee
rides ) Suudlete ta kätt — (tahab Maksi tatt suu
delda.) Noh, olge nii lahke ja silmitsege kord oma 
käppi. Need on ju neegri omad! Üleni tindi- 
plärakaid täis.
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Ma k s. Mul ei olnud ju aimu, et teie minu 
käsi suudelda tahate.

Iulius. Ja üldse, kuidas näete te wälja! 
kuidas te riides käite! Pole imestada, kui te 
ühelegi naisele ei meeldi. Sellessamases kuues 
astusite minu juure raamatupidajana ametisse.

Maks. Täiesti õige! Ostsin selle siis ma- 
nakraami turult.

Julius. See krae on ka wanamoodne ja 
Valmisõmmeldud kaelasidet ei kanta enam täna- 
päero. Aga oodake, ma annan teile ühe omadest. 
(Ära minnes.) Wõtke niikauaks oma kalts kaelast 
ära. (Paremalt poolt ette ära.)

Vt a k s (wõtab oma lipsu ja paneb tasku).
Iulius (tuleb tagasi). Nii — tiin on teile 

isesõlrnija, maksab 3 krooni, need roojan teie kaa- 
sawarast maha. (Paneb talle lipsu kaela ümber.)

Maks (waatleb lipsu allarippuwaid otse).
Julius. Noh, miks te siis ei sõlmi?
M a k s. Ata mõtlen — see jkaelaside on 

isesõlrnija! (Seob abitult.)
Iulius. Ja püksid! Ilma presswollita... 

Ja torus manshetid! Hirmus. Ja see juus! 
Oodake — silmapilk! (Ruttu paremalt poolt ära.)

Maks (tõmbab manshetid küiksest, pöörab nad üm
ber ja paneb jälle kätte, siis silmitseb pükse, teeb pöidla 
ja nimetis sõrme märjaks ja püüab pükstesse teha press- 
wolli).

Iulius (tuleb, käes tolmutaja, kamm ja juuksehari). 
So, istuge nüüd siia. Ja wõtke ometi see hir
mus näpitspriü ninalt.

M 0 k S (teeb seda ja istub keset näitelaroa toolile).
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Teil on, nagu näha, soow minust mingisugust 
moenarri leha.

Iuliu S (astub Maksi tooli taha, pritsib tolmuta- 
jast temale pähe). Nii ! (Wõtab kammi ja harja, 
kammib tema juukseid). 2Baabate nii! Nüüd näete 
juba inimlikum ruälja.

Maks (tõuseb). Arwate tõesti? S^ui ma nii
moodi roabrifu lähen, saamad kõik ametnikud 
naerukrambid.

Iulius. Ah, lollus! Nüüd meel taskurätt 
rinnatasku.

Mak S (wõtab kuue taskust ühe suure siuiseruudu- 
lise räti wälja ja tahab seda rinnatasku panna).

Iulius. Jumala pärast! Jätke see! Wõtke 
minu oma ! (Paneb oma räti temale tasku.) Nüüd 
meel lill nööpauku — (toob aknalauit lille) nii, ja 
nüüd keerake omad püksid üles.

Äkaks, kuidas nii r Nas sajab siis?
Iulius. Niimoodi kantakse praegu pükse!

Ja nüüd saadan ma teile oma tütre . . .
Maks. Mis tormis?
Iulius. Noh — teie peate temaga nüüd 

ise kõnelema, peate talle armuamalduse tegema! 
(Tahab pahemale poole ära minna.)

Äkaks (hoiab teda tagasi). Oodake meel Üks 
silmapilk! Aka ei tea mida ma talle ütlema 
pean! Terwes omas elus pole ma meel sar
nase asjaga korda jaani)!

Iulius. Ah, lollus! totiiptits! Teil on ju 
muidu päris tera tn mõistus! Ainult julgust!

Anna (paremalt tagant poolt toob suure lillekimbu).
Iulius. Mis teie jäält toote, Anna?
Anna. See lillekimp toodi praegu armuli

sele preilile.
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Julius. Relle poolt siis? ,
Anna. Härra Fellneri poolt! Proua sai 

roeel suurema.
Iulius. Aha! Pange nad seniks sinna 

ja paluge minu tütar siia!
Anna (paneb kimbu pahemale poole lauale ja lä

hed pahemale poole taha ära).
Iulius. Raege, näe, see poiss tunneb asja!
Maks. Res on see härra Fellner?
Iulius. Teie wõistleja! Ja üks kardeta- 

wamaist! Rui teie end nüüd kokku ei wõta, siis 
näppab ta teie nina alt tüdruku ära.

Anna (pahemalt poolt). Armuline preili tuleb 
kohe! (Ära paremale poole taha.)

Juliu s. Nii siis julgust, Stiiglits! Ma 
jätan teid üksinda. (Ära paremale ette wõtab tolmu- 
taja, tanuni ja harja laaja.)

Maks (paneb prillid ninale, töötab lillekimbu, nuu
sutab). Wäga ilus! Maksab wist hiiglaraha!

Esrtl (tuleb pahemalt poolt tagant, läheb häälmee- 
lei tema poole). Ah, härra Stiiglits! Meie ei ole 
weel teineteist naindki! (Anna talle südamlitult käe.) 
Tere!

M a k s. Tere tulemast, armuline preili! (suud
leb kätt).

Gerti (naerdes). Oh, mis ajast pääle oleme 
siis üksteisele nii wõõraks jääni) ? Üldse — teil 
on nii pühalik wäljanägemine —

Maks. Mina — mina tahtsin teile tere 
tulemast öelda.

Gerti (lõbusalt). Ah nii! — Ja need ime
ilusad lilled!

Maks (keerutab lillekimpu edasi tagasi, piinlikus 
seisukorras).
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®erti. On need minule?
M 0 t S (kergendatult, annab talle kimbu). In — 

need lilled on teile!
Gerti. Oh — kui wiisakns!(LLõtabkimbu.) 

Härra Stiiglits, ma ei tunne teid enam ära! 
Ma ei tea — teie olete muutund! Nii wäga 
klaanitud! Aga see ei lähe teile sugugi.

Nl a k s. Eks ole ? Aga teie olete ka tublisti 
muutund, preili Gerti!

Gerti. Mis? „preili?" Selle pääle waa- 
tamata, et meie lapsepõlwesõbrad oleme? Aka 
mäletan weel wäga hästi, kuidas teie minuga 
mängisite.

Maks. Jah — teie tahtsite ikka „hopsa 
ratsanikku" teha!

Gerti (naerdes). Ja kuidas ma teid piina- 
sin! ft(15 mäletate weel, kuidas ma kord teie 
kontori tooli nööpnõelu täis panin, ja teie siis, 
teadmatult, nende pääle istusite. . .

Äkaks (meeletuletades, naerab). ^Zah, teil viid 
ikka taewalikud mõtted! Ja nüüd olete täiskas- 
wand noor daam — ja imeilus weel püälegi!

Gerti. Aga, härra Stiiglits! (Naljatades 
Teie ütlete mulle meelitusi! . . .

Maks (ausalt). Ei — ei — see on tõde — 
kui ma nii teid waatan — ja kui teie minule 
nii otsa waatate — tõesti — imeilus! . . .

Gerti (naljakalt). Nüüd katsun, et ruttu 
minema saan, muidu hakkate mind weel armas
tama ! (Tahab ära minna).

V! a k s (kuimalt). Jääge rahulikult siia ! On 
juba hilja! (Wiib teda pahemale poole tooli juure.)



26 P. Pinna

Gerli. Aga, armas Stiiglits — (Langeb koo
milises hirmus toolile).

Maks. Lubage, ma räägin edasi! Nüüd 
sain selle õige aluse kätte ja kui teie wahele rää
gite, siis kaob mul jutulõng. (Hooga). Gerti — 
kuulake mind! Teie olite minu muudetud Välja
nägemise üle wäga imestanud, teil on õigus! 
Minuga on suur muudatus juhtund. Mitte ai
nult wälispidiselt — need püksid keeras teie isa 
üles — tema arwates näen ma nii nooblim 
wälja - kuid ka minu siseinimene on ümber- 
keeratud, ja seda tegite teie — — —

Gerti (tahab midagi wastata).
M a k s. Palun, mitte wahele rääkida, muidu 

on kõik mokas! . . . 5kui teie siit lahkusite, olite 
weel laps, aga nüüd — kus ma teid jälle nägin 
— kui teie jäält uksest sisse astusite — neiuks 
1'irqunb — siis ütlesin ma enesele: wastik! . . .

Gerti (imestanult). Mi — is?
Maks. No muidugi: wastik! Siin jook

sen ma juba nii kaua üksinda poissmehena ringi 
— ja ei ole ühtegi hinge, kes mu eest hoolitseks! 
(Näitab oma pää pääle.) Ka mu juuksed harjas 
teie isa — waadake — säält tuli mulle see mõte 
— et meie teineteist juba nii kaua aega tunneme 
ja teie mind alati piinani) olete — (alti tuimal 
toonil). Tahate minu naiseks saada?

Gerli (kogu selle aja leba päält kuulates, purskab 
walju häälega naerma, tõuseb). Aga, härra Stiiglits! 
Teie tahate mind kosida? Kuidas tulete äkki sellele 
mõtele? Teie olete ju muidu wäga armas ja 
kena inimene ja ma olen kindel, et teie naisel 
saab teie juures hää olema, aga teid oma m e- 
hena — ärge pange pahaks — seda ei wõi 
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ma enesele, folge paremal tahtmisel, sugugi ette- 
kujutella!

Maks. Aa — ma olen ehk teie jaoks liig 
toana?

Gerti. Ei! Wahe aastates ei hoiaks mind 
tagasi. Just wastuoksa — kui ma kord mehele 
lähen, siis ainult küpsele mehele, aga see 
peab midagi läbieland olema, ta ei pea ainult 
minule maid kõikidele naistele meeldima — ma 
tahaksin olla tema pääle uhke — ja — armas
härra Stiiglits — seda peate ometi ise tunnis
tama — huwitaw ei ole teie mitte! . . Teie,
wõib olla, peate mini) ogaraks, aga ma ei saa
endale oma tulemast meest mitte teisiti kujutella. 
Aga see kõik ci tohiks teilt teie mõtteid eemale 
peletada! Teie peate naise mõhna ! Tingimata! 
Teie olete sündind abielumees, ja teie leiate kind
lasti mõne teise, kes nii paljunõudtik pole — 
kui mina.

Anna (paremalt poolt tagant). Preili, härra 
Fellner on sääl!

Gerti (rõõmsalt). ! Ma tulen kohe!
A lina (paremale poole taha).
Gerti. Nii siis mitte kuri olla — ja jääme 

häädeks sõpradeks! (Annab talle käe.) Eks ole ? 
Nägemiseni. (Ruttu üle roeranba paremale poole ära, 
lillekimp jääb lauale.)

M ais (üksi, waatab talle järele, läheb siis tooli juure, 
ja keerab püksid alla, tõmbab oma manshetid pöörab nad 
jälle endisse tujju).

511ÜUS (paremalt eest). Noh, Stiiglits, kui
das on ? Kõnelesite temaga ?

Maks. Ja muidugi! Asi on lõpetatud!
3 u I i U 5 (rõõmsalt). Tõesti?
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Maks. Siin on teie kaelaside (sõlmib selle lahti 
ja annab tagasi) ja siin teie taskurätt. Ma ei ole 
seda tarwitand.

Iulius (imestanult). Noh, mis ta siis ütles?
dN a k s (wõtab onm kaelasideme ja paneb selle jälle 

ette). Ta Ütles, et see olla minu poolt roaga hää 
mõte — ma peaksin tingimata abielluma!

Iulius. Noh roaabate! . . .
Maks (hinnalt\ Aga kellegi teisega!
Julius. Aga mis põhjusel siis tema ei 

taha?
M a k s. Ma ei ole talle küllalt huroitaro.
Iulius. Aha, tean juba — kõige selle taga 

peitub see auhinnaga kroonitud tantsija, see noor 
Fellner, see kiitleb oma armulugudega, ja see 
imponeerib temale! Seda oleks teie ka pidand 
tegema!

M a k s. Aga minul ei ole roeel ühtainustki 
armulugu olnud! . . .

Julius (imestanult). Tõesti? Inimene, teie 
roõiks ennast tsirkuses näidata, aga seda ei ole 
teil sugugi tarrois mini! tütrele ninale kirjutada. 
— Kuulge, otiiglits! Meie asi ei ole roeel ka- 
dund! Teie saate ometi minu roäimeheks!

Maks. Aga ta tahab ainult üht niisugust 
meest, kellel 7. .

Iulius (jaikab). Kellel tormiline noorus on 
olnud! Hea, siis teeme talle seda rõõmu! Val
mistame teile siis fõigepäält tormilise mineroihi, 
ehk küll see meie kaubamaja eriala ei ole! — 
Kannatage, küll näete, millise huroitaroo mehe ma 
teist teen. Nii siis: Teil on mitmeid aastaid 
ühendus olnud kellegi kuulsa iludusega.
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M aks (imestunult), hellega siis?
Julius (tuimalt). Seda ma meel ei tea !
M a k s. Seda ei usu teie tütar minust kunagi!
Julius. Meie toome talle kõik andmed 

ette —
Maks. Missugused andmed?
Iuliu s. Kirjad — pildid —
Mak s. Kust tahate need siis roälja wõtta ?
Julius. Stiiglits — teie olete tõesti hir

mus saamatu! (Läheb akna juure.) Minge sinna 
mastil paberikaplusse, seal on müügil ilusate naiste 
pilte. Otsige nendest mõned kenad wälja ja 
tooge siia.

Maks. Kuidas? Üks puha kelle omad?
Julius. Ja muidugi! Näitlejannad, tant

sijannad ja muud iludused! . . .
Maks. Teate mis, härra Seibold: ühe 

tunni eest polnud mul rvähematki mõtet endale 
naist kosida — aga nüüd — kus teie mulle selle 
kärbse tõrroa pistsite, nüüd olen ma selle mõttega 
juba harjund ja kus ma teie tütart jälle nägin 
— ta meeldib mulle roäga ja teie mõte nende 
piltidega meeldib mulle ka — nii siis: hää küll 
— kui mull siis tingimata pöörane minewik 
olema peab, siis lasen enesele sääl wastas pabe- 
rikaupluses mõned „ühendused" wäljawalikuks 
ette panna ja missugune siis meeldib, selle ostan 
siis ära — muidugi äri kulul! (Ära üle weranda 
pahemale poole.)

(Tulemad Malli ja Hilda, noored tüdrukud, Eerti aas
tates, heledates suwikleitides, paremalt takka.)

Walli. Tere, härra Seibold!
Julius. Ah, preili Walli! Mis kodus
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siis hääd tehakse, kuidas papa terwis? 2lh, preili 
Hilda — teid saab ka kard näha!

Hilda (räägi!) wigaseii). Meie tulime Gertile 
tere tulemas ütlema.

2L a l l i. Ta oli meie kõige parem sõbranna.
Iulius. Noh, küllap ta rõõmustab. Ma 

saadan ta kohe siia — (tahab rõhule minna).
Walli. Tänan wäga, härra Seibold! Me 

palusime talle juba öelda, et meie siin oleme.
Hilda. Süül ta ka juba ongi!
Iulius (ära paremale poole ette).
Gsvli (tuleb aiast üle weranda). Hilda! 2BaIIi! 

(Südamlik teretamine, suudlused, kaisutused j. n. e. Aust 
te teate, et ma juba siin olen?

Wall i. Frieda Meiessner olla sind näind 
autoga mööda sõitwat, ja helistas mulle kohe.

Hilda. Ja mina kohtasin preili s2Einteri, 
kes mulle Ütles, et sa mitte Üksinda pole tulnud.

28all i. Ah — sina? Kes oli siis see noor
härra, kes sinuga Ühes tuli?

Gerti. See on siis ka juba teada? ? 2lh, 
õlgus. (naerdes). Ma unustasin, hoopis et ma 
jälle oma armsas kodulinnas olen!

H i l d 6 (uudishimul). Jutusta ometi! Oled 
ehk kihlatud? .

Gerti. Ah, lollus! Üks tuttaro päälinnast 
kes mind oma autos siia tõi.

Heino (tuleb Ülimoodsas teniseülikonnas, keskelt).
213 a 11 i. See ta wist ongi?
Gerti. Tohin ehk tutwustada? Härra Heino 

Fellner minu sõbrannad: Hilda ja Walli — kes 
juba igatsesid teid tundma õppida.
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Hilda (loomiliselt edwistades). Oh — Gerti 
naljatleb!

Walli (koketeeriwait). Wäga rõõmustaw!
Heino. Minu daamid, ma olen maimus- 

tatud!
Walli. Teie olete wisl esimest korda meie 

linnas?
Heino. Kahjuks! Oleks ma aimand, et 

siin nii palju wärskust ja iludusi eest leian, olek
sin juba toorem tulnud.

Walli. Oh — komplimendid!
Hilda (tasa Gertile). Taewalik inimene!
Maks (pahenialt poolt üle weranda, näeb toas- 

olijaid). Oh, wabandage. . . (Kummardub Walli ja 
Hilda poole.) Minu daamid.

Hilda ja Walli (külmalt). Tere!
Gerti (tutwustades). Härra Fellner — härra 

Etiiglits — minu isa äriosanik.
Heino. Wäga rõõmustaw.
Maks. Rõõmustan!

(Piinlik paus.)
Alaks. Mul on au. (Ära paremalt ette. Hilda 

ja Malli naerawad talle järele).
Hilda. Naljakas inimene!

(Noored tüdrukud istuwad ümber suitsetamislaua.)
Gerti. Lapsed, teie ei tohi tema üle naerda. 

Ta on wäga hää poiss. Täna on ta waid weidi 
ehmatand! Ja selles olen mina süüdi. Ma 
haawasin teda täna rängasti. Andsin talle nimelt 
— korwi.

Walli. Tegi ta sulle armuamalduse?
Gerti. Mõtelge ometi — ja!
Hilda (naerdes). Härra Stiiglits! . . .
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Walli. Uskumatu!
Heino, Tõepoolest! Hää nali!
Gerti (tõuseb). Härra Fellner, aga nüüd 

wõiksime oma partii lõpule mängida. (Walli ja 
Hilda tõusewad ka.)

Heino. Meeleldi! Daamid ehk teemad ka 
kaasa? .

Walli. Ei — meie waatame päält.
Gerti. Hää — lähnie siis.

(Daanlid koguwad Heino ümber ja lähemad juteldes 
üle weranda pahemale voole.)

3llliU5 (paremalt poolt eest Matsiga, waatab ära- 
minejatele järele). Aha! Sääl on see tenisjunkur 
juba jälle. Olge hääd waadake, kuidas nad kõik 
tema ümber on. Nagu kärbsed mesipotis. Stiig- 
lits, nüüd on ülim aeg! 9Žii siis näidake siia, 
mida te wälja ostsite. (Istub pahemale poole.)

Maks (wõtab mõned pildid taskust.) Siin 0N 
kõik, mida leidsin. Maksin palju raha. 25 senti 
tükk!

Iulius. Noh, waatame siis. (Waatleb esiniest 
pilti.) See on ju ourn Bernhard. Wanemat wist 
küll enam ei leidnud! Ta wõiks wäga hästi 
teie wanaema olla!

a k s. Hää, siis wõtame selle siin! (Annab 
talle teise pildi.)

Iulius (naerdes). Stiiglits! Olete siis Ju
malast maha jäetud?

M a k s. kuidas nii?
Iulius. See on ju „Manna Liisa."
Maks. Ta on wäga kena ja sõbralik, waa

dake ometi, kuidas ta naerab!
Julius. Inimene! Ta on juba wähemalt 

500 aastat surnud! . . .
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M0ks. Wõi nii? — Cahill! Ta meeldis 
minule kõige rohkem! Aga muidugi, siis ei lähe! 
(Näitab kolmandamat pilti.) Noh, kuidas oleks aga 
sellega? Noor ei oleta just mitte. Weidike pak- 
suwõitu näib ka olewat — aga tal on midagi 
sümpaatlikku!

Iulius. Näidake korrroks siia! (Wõtab pildi 
ja purskab waljusti naerma.) Stiiglits ! Teate ka mida 
te ostsite?

M a k s. Kuidas?
Iulius (tahab rääkida, purskab uuesti naerma). 

Inimene! See on wõimata, et teie sellega siin 
mingisuguses ühenduses olete olnud!

Maks. Miks siis mitte? Kes see siis on?
Julius. See on ju Paul Pinna — „Tam- 

bowi tädis."
M a k S (waatab imestanult pilti). Wõi nii ? 

lhaawatult). Ja noh, tui teil iga ühe kohta mi
dagi öelda on ... ^- Üks ainus on tu eel jä
rele jäänd! (Näitab talle neljandamat pilti.)

Iulius (silmitseb pilti, kargab püsti). Pagan 
wõtku, see on naine. Kes see siis on? Ah — 
siin seisab ju — „Riia Rai?" Ah see on tun
tud kinonäitlejanna. See on kohane! Selle juure 
meie ka jääme. See saab minu tütrele igatahes 
imponeerima.

Maks. Arwate?
Julius. Iseendastki mõista! Sellane tut- 

taw kuulsus! Kas te siis kunagi ei ole kualutus- 
lehtedelt lugend „Ria Rai" — niisuguste tähte
dega (näitab käega).

M a k s. Pole aimugi!
Iulius. Noh, selle eest aga tunneb minu 
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tütar seda nime wägagi hästi, ta on teda kind
lasti filmis näind ja minu naine kah' Nad 
jooksewad ühest kinost wäija ja teisest sisse!

Maks (roõtab pildi ja silmitseb terawalt). Tä
hendab, siis sellega siin on mul ühendus olnud?

Iulius. Ja!
Maks. Vabandage, meel Üks küsimus: kas 

sel ühendusel ka järeldused olid?
J ulius. Ah, lollus!
Maks. Noh — seda pean ma ometi teadma.
Julius. See asi on nüüd lõpetatud ja 

selle pildi on ta teile mälestuseks annul): ainult 
peaks meel midagi pääle kirjutama. Andke kor
raks siia! tWõtab taskust täitesule ja istub laua taha.) 
Küll ma seda juba teen — muudan weidike käe
kirja. 'Aiõne sõna — midagi õige südamlikku. 
(Mõtleb wähe aega, siis Matsile.) Noh, wõlke Wae- 
waks ka natuke järgimõelda!

Maks (roõtab lillekimbu laualt ja paneb suilseta- 
mislauale). Hm! Ehk mast üks salmike!

Iulius. Suurepärane . . . midagi õige 
poeetilist.

Maks. Näituseks: „Mis jaoks siis nutta, 
kui on lahkumise tund."

Iulius (irooniliselt jätkates). „Kui teisel nur
gal teine ihkab, ootab sind?" Teie olete lamba- 
pää! See naine armastas teid ju pööraselt ja 
armastab teid meel tänapäewgi.

Maks. Ah nii! (Kuiwalt.) Jah, siis mui
dugi see ei kõlba . . .

Iulius. Hää, siis katsume ise midagi luu
letada ! See ei peaks ometi nii raske olema.
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Midagi, mis „Maksi" pääle riimub. Pidage 
juba käes :

Ela hästi armas Maks —
Mu hinge lõid sa riks ja raks. —

M a k s. Noh, selle eest teie juba auhinda 
ei saa!

Iulius (haawatult). Olge hääd kui teie pa
remini mõistate!

M a k s. Tarwis otsida, mis Riia pääle rii
muks. Aha tean juba:

Jään igawesti sinu Riiaks
^luid armu tung — sul läks ju liiaks. 

(Uhkes poosis). Noh?
Iulius. Näen juba, sellest luuletamisest ei 

tule midagi wälja! Seda peab juba lapsest saa
dik harjutama. Kirjutame lihtsalt: (Kirjutab.) Oma 
palawalt armastud Matsile — igaweses armas
tuses — magusate tundide mälestuseks — Riia."

Maks. Wäga hää! Suurepärane. (Wõtab 
pildi.) Ja edasi?

Iulius (tõuseb ja paneb sule jälle tasku). Ja 
nüüd peame katsuma seda pilt osawalt minu 
tütre kätte toimetada — ehk — oodake — meel 
parem — minu naise kätte!

Maks. Aga kuidas seda teha?
Julius. See on päris lihtne. Teie peate 

ta alguses oma kuue tasku. Need teised andke 
minu kätte, et eksitust ära hoida. (Paneb teised 
pildid oma tasku.) Nii! Nüüd, kui ininu naine 
siin on, peate selle pildi kogemata ära kaotama. 
Minu Regine, nagu juba teada on, wäga uudis
himulik, ning seda pilti leides, loeb kindlasti mis 
sääl kirjutatud. Teie teete muidugi näo, nagu 
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oleksite surmahoobi saand, karjute „ha !" ehk „mu 
Jumal!“ ehk „taewas!", wõi mida ise tahate. 
Minu naine usub kindlasti seda kometit, jutustab 
sellest loost minu tütrele ja trie olete ühe hoobiga 
kõige huroitawam mees! Kõik muu jätke minu 
hoolde.

Regine (pahemal! poolt takka). Kuule, Julius! 
(Näeb Stiiglitsit.) Ah, sa pole üksi — siis ma ei 
sega parem. (Tahab ära minna.)

Iulius. Wõid jääda, meie äriline läbirää
kimine on kohe lõpetatud. Silmapllk.

Regine (läheb pahemale poole akna inure i. 
Palun!

Julius (rasa Maksile). Rüüd on kõige parem 
silmapilk. (Waljusti.) Nii siis, kõik on korras — 
teie astute selleks tarwilikke samme! (Tasa. Tehke 
algust!

Di a k S. 3°f Iü- (Wõtab pildi oskamatult taskust, 
teeb mõned sammud Regine poole ja wiskab pildi maha.) 
Mul on au, proua Leibold!

Regine (pöörab weidi pääd, külmalt), huma
laga, härra Stiiglits! (pöördub jälle akna voole — 
pilti nägemata).

M a k S (waatab imestanult Inliuse poole, tasa). Mis 
nüüd?

Julius (tasa). Korrake!
Rt a k S (läheb Regine poole, tõstab pildi üles ja 

laseb uuesti kukkuda). Rkul on au, proua Teibold
Regine (pöörab pää Maksi poole). Ma jät

sin juba teiega jumalaga, härra stiiglits^Pöör
dub jälle akna poole.)

M a k s (tasa Juliuselc). Ei hakka õnge!
Julius (annab talle märku, ct ta seda ise teeb).
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Stiiglits, teie olete midagi faotanb. (Teeb talle 
pantomiinlselt selgeks, kuidas sellele reageerida, tasa.) 
Kohkuge!

Maks (kuiwalt). Ha! Oh, taewas! Mu 
Jumal!

Iulius. Teie kohkusite äkki — mis on 
siis juhtund?

e g i N e (uudishimulikuks saades, tõstab pildi üles.) 
Pilt? — See on ju — see on ju Ria Rai?

Iulius (teeb nagu ei teaks millestki). Kes 
see on?

Regine. Tuutud kinonäitlejanna!
Julius. Soo? Luba ma waatan kah!
M a k s. Härra Seibold, ma palun teid tun- 

giwalt — — —
Iulius. Ega teil ometi oma äriosaniku ees 

saladusi ole ? (Lükab Matsi kõrwale ja astub ise keskele.)
Regine. Siin on isegi midagi pääle kir

jutatud.
Iulius. Jah? Loe ometi!
Regine (loeb suure imestusega). „Oma pala- 

walt armastatud Möksile — igaweses armas
tuses — unustamata magusate tundide mälestu
seks - Ria."

Iulius (tehtud imestusega). Mis see — tä
hendab ? (Matsi poole). Teie olete siis see palawalt 
armastatud Maks? Teie saatsite siis selle daamiga 
magusaid tunde mööda? Ala olen keeletu! Gii- 
neke, mis sa ütled selle kohta?

Regine. Ma pean tunnistama, härra Stiig
lits, — seda ma teist küll poleks uskund! (Kas
mama huwiga, arrvastuswäärselt Matsile). Ma olen 
tõsiselt üllatatud!
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Julius. Üllatatud? Ma olen . .. (Matsite). 
Mõistagi, teie isiklikud asjad ei lähe mulle korda, 
aga et teil pääle niisugust mineroikku roeel julgust 
leidub . . . Ah, Giineke, sa ei tea sugugi milles 
asi seisab------- — julgus oli minult minu 
tütre kätt paluda, — waadake see on häbematus! 
(Läheb taha poole.)

Regine. Ma ei saa sinust tõepoolest aru, 
Iulius! Sinul oleks kõige wähem õigust moraali 
lugeda! (Oige sõbralikult Matsile) Härra Stiiglits, 
minul on koguni teine arusaamine, kui Seiboldil! 
Mees peab oma sarwed maha jooksma ! (Iuiiusele.) 
Muidugi enne pulmi — (Matsi poole) ja pää- 
legi olete näidand, et teil maitset on. (Silmitseb 
pilti.) Niisugune ilus, elegantne naine, nagu Ria 
Rai — mis to teile küll maksma läks!

Maks (ennast unustades, tuimalt), ^kõik kokku 
1 kroon!

Julius (tõutab teda, tasa). Pst!
Regine (waatleb meel pilti). Küll ta wõis 

teid armastada!
M a k s. Ma ei kõneleks sellest meeleldi !
Regine. Mõistan teid. Ei tahagi teid ka 

enam küsimustega piinata!
M a k s (tormale). Jumalale tänu !
Regine. Härra Stiiglits, kas teie ei jätaks 

selle pildi mõneks silmapilguks minu kätte?
M a k s. Olge hääd!
Regine. Tänan teid! (Ulatab talle sõbrali

kult käe).
Julius (tasa Maksile). Suudelda! Suudelda!
9.1t akS (läheb laiali laotatud kätega Regine poole). 
Julius (teda tagasi hoides, tasa). Kätt! Kätt!
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Q f 5 (suudleb tormiliselt Regine kätt.)
Regine. Ma ei tunne teid ära! Nii (vii

sakas ? Ei ole seda teie poolt sugugi harjund! — 
. M a k s. See ei ole meel midagi! (Keerab oma 
püksid üles, tõmbab Juliuse taskust taskuräti paneb selle 
enese tasku, siis wõtab laua päält lillekimbu ja ulatab 
Reginele.) Tohin ma r

Regine (wõtab hiilgama näoga lillekimbu).
R!ak s (saadab Regine ühtelugu tema kätt suu

deldes üle weranda mälja).
3 U lius (naerab walju häälega). Noh, mis Ma 

ütlesin? Mõjub, mõjub! Via tunnen oma Re- 
ginet! diüüd jutustab ta sellest — wärskelt minu 
tütrele ja ühe tunni pärast teab seda terme linn!

Maks (koomilise ehmatusega). Jumala pärast! 
Te ajate mulle hirmu pääle!

Julius. Ei tee midagi! Pääasi on see, 
et meie enda eesmärgile jõuame. Ja nüüd lähme. 
Miin on pandud.

Maks. Kui ainult — haisu ninna ei saa?
Julius. Ah lollus! Pange tähele — noor 

Fellner lendab õhku ja teie olete peremees majas! 
(Mõlemad parmalt ette ära.)

Gcrti (Reginega tulles). Mis see oli, emake? 
Härra Etiiglits ja Ria Rai?

Regine. Täitsa kindel, nendel on ühendus 
olnud.

Gerti (imestonult). Ei wõi olla!
Regine. Ole hää, maata ise — selle pildi 

kaotas ta siia tuppa! (Näitab pilti.)
Gerti (waalleb pilti). Tõepoolest! Tema, ta 

on ! Uskumatu!
Regine. Armas laps, kui naine kirjutab:
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„Palcrwalt armastatud Vtaks" ja „magusate tun
dide mälestuseks" — sellega on kõik öeldud!

Gerti. Rus see seisab? Näita korraks. 
(Näeb mis kirjutatud). (Ei, tõesti! Aga seda pearr 
ma lohe — (hüüab aeda). Walli — Hilda! Tulge 
ruttu siia!

Walli (aiast). Mis on siis, Gerti?
Hilda. On midagi juhtund?
Gerti. Teie tunnete kuulsat Ria Rait?
Walli. Ja muidugi. Nägime alles hiljuti 

kinos! Praegu läheb üks suurem film temaga: 
„Surmas ühendatud".

Hilda. Ah — on taemalik naine!
Gerti. Ja mõelge, härra Stiiglits on mit

med aastat tema armuke olnud.
Hilda (naerdes). Härra Stiiglits?
Walli. Rumal nali.
Regine. Kuidas nii? Härra Stiiglits on 

ometi wäga kena mees?
Gerti. Kui te ei usu, olge lahked, siin on 

must walgel. (Annab pildi.)
Hilda (lugedes). „Oma palawalt armastatud 

Maksile?" —
Malli s(nõndasama). . . . „unustamata ma

gusad tunnid?"
Hilda. Ah, kui romantiline!
Walli. Aga et niisugune naine, nagu Ria 

Rai, kelle järele kõik mehed hullud — enesele 
niisuguse mehe nagu härra Stiiglits —

Gerti (haawatult). Luba — mina leidsin 
teda alati huwitawa olewat! Ja kui juba nii
sugune kunstnik, nagu Ria Rai, teda hullupööra 
armastab —
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Regine. Siis peab ta juba teadma — 
mispärast!

Hilda. Minu ema ütleb alati, et härra 
Stiiglits olewat kohane mees minule.

Gerti. Sinule? Palun jäta omad lootu
sed! Ära jutustasin teile, et ta mulle armu- 
awalduse tegi, just siin selles toas. Ja kui ma 
ainult tahaksin-------------

Regine. Pst! Tasa! Sääl ta ongi!
Maks ja Iulius (paremalt poolt eest).
Hilda (vaimustatult). Ta on tõesti mäga 

meeldiw mees!
Gerti (nõndasamuti). Wäga humitaw mees!
Hilda (õige sõbralikult). Tere, härra Stiiglits!
Walli (niisamuti). Tere!
Regine (liialtatub sõbralikkusega). Armas härra 

Stiiglits. Ma unustasin teid homme lõunaks endi 
juure paluda! Teie teete meile seda rõõmu?

M a k s. Kuidas? On siis homme juba 
pühapäew?

Regine. Ei, aga teie olete meile igal ajal 
armas külaline!

Julius (tasa Maisile). 9!oh, mis te nüüd • 
ütlete? Läheb kui müüritult!

Heino (aiast). Palun wabandust, minu här
rased, tahtsin ainult jumalaga jätza! Nii siis nä
gemiseni täna õhtul. (Üüheb Negina poole.)

Regine. Ah õigus, ja, meie palusime teid 
enda juure. Ja maadake — kui rumal — meie 
ei ole kahjuks täna õhtul kodus —

Iulius (tasa Maisile). Näete nüüd? Sääl 
ta juba lendab!

Regine. Südamest kahju — wast teine 
kord!? . . .
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Heino. Oh palun !
Regine. Meil on midagi ülitähtsat ees!
Iulius. Ja, Ülitähtsat! (Neginele.) Ja ni

melt mis siis?
Regine. Meie lahme täna kõik kinno!
Gerti (rõõmsalt). Ah ja, emake!
Iulius (lõbusalt Matsile). Slas mõistad?
Heino (Matatult). Kinno?
Regine. Ja, uut pilti waatama, milles 

Ria Rail pääosa. Temast olete kindlasti kuulnud?
Heino. Kuidas siis—muidugi! Niisugune 

kuulus iludus!
Gerti, Walli, Hilda. Eks ole! (Waa- 

lawad wainiustatult Matsi poole.)
Ri a k S (pöördub häbelikult kõrwale).
Regine (Matsile). Teie olete nii armas ja 

muretsete meile looshi.
Nt a k s (kõrwale). 9tol), see ühendus läheb 

mulle aga kalliks maksma.
Regine. Teie tulete ometi Ühes meiega, 

härra Stiiglits?
Maks. Mina? Mul on weidi piinlik . . .
Gerti (Maksile). Ah, palun, palun, tehke 

mulle seda meelehääd!
Iulius. Tehtud! Meie läheme kõik seltsis 

kinno!
G ert i (õnnelikult). Ah ja! Ria Nai juure!
Maks. Minugi pärast! (Kiitwait Juliusele.) 

Sel kombel õpin ma teda wähemalt tundma!

Eesriie.



Teine rvaatus.
Nmtelawa on mõni silmapilk tähi, siis heliseb telefon.

Anna (paremalt poolt tagant). ja ! Nll 
kestab see terme päew. (Wõtab kuuldetyru.) Siin 
Seiboldi teenija. — kuidas? — ^ohe roaatan! 
Kes räägib ? Silmapilk !

(on wahepääl pahemalt poolt takla si- 
sestund.)

Anna. Proua Seiboldi palutakse.
Regine. Rkind? (Annale). Kes jääl on?
Anna (tasa). Ehitusnõuniku proua ! (Paremale 

poole taha ära).
Regine (tasa). Ah — see wastik inimene! 

(Wõtab kuuldetoru ja räägib liialdatud sõbralikkusega.) 
Tere hommikust, armas sõbranna! Kuidas käsi 
käib? — Tänan roäga ! — Teie käisite eile ki
nos? — Saite meel sisse? Räägiti, et piletid 
juba mitmendat päewa ette olla äramüüdud. Nii, 
nii! Noh, siis oli teil õnne! Noh, kuidas meel
dis? Eks ole? Ria Rai on kütkestaux (Paus, 
Regine naerab). Hahaha! Ja — härra Stiiglitsil 
on maitset — kuidas? Teie tahate temaga kõ
neleda? Kahjuks — ta on wabrikus. Tohin 
ma talle midagi edasi anda? Ah soo — teie ta
hate leba homme lõunaks enda juure paluda? 
So, so! Teie Frieda on temaii huwitatud? Ah 
— mis te räägite? Noh — siis ehk huwitab see 
teid, kui kuulete, et härra Stiiglits on eilasest 
saadik meie Gertiga kihlatud. Ja, ja, tänan, tänan 
teid. Aga sellest hoolimata möin ma teie kutset 
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härra Stiiglitsile edasi anda — kuidas? Ah — 
see ei ole nüüd enan tähtis. On ka minu armu
mine — olge hääd - jällenägemiseni armas 
sõdranna! (Paneb toru kõrwale, wõidurõõnisalt). Aüüd 
ta lõhkeb kadedusest!

(Setti (pahemalt poolt takka, elegantses, heledas 
suwikleidis, teisel wiisil juuksed kanmntud, kui I waatuses). 
Tere hommikust, emake!

Regine (kaisutab õnnelikult Eertlt). Minu laps! 
Minu Gerti! Kui ilus sa täna oled! Terme sinu 
nägu hiilgab õnnest!

Gerti. Ja, emake, ma olen wäga õnnelik.
Regine (teda maadeldes). Aga ma ei tea, sa 

tuled mulle nii teistsugune ette — sinu juus on 
teisiti kammitud?

G e r t i (uhkelt). Just nii nagu Ria Rail! 
Ma tahan Vkaksi üllatada.

Regine (liigutntuit). Kui armas! Sobib sulle 
ka wäga hästi!

Gerti Rlul on meel üks üllatus! (Näitab 
üht raamitud pilti.) Siin!

Regine. Ah — tema pilt?
Gerti. Ma lasksin ta sisseraamida. Esiotsa 

jääb ta siia. (Paneb pahemale poole lauale). Aoa 
meie kodukoldel peab tal aukoht olema. (Istub 
pingile.)

Regine (istub tema juure pareaiale poole laua 
äärde). Kas tead, kellega ma praegu telefoni läbi 
rääkisin? Ehitusnõuniku prouaga! Ta tahtis 
Maksi enda juure paluda, (piikawait) tema Frieda 
olla temast huwitet! Mis sa selle kohta ütled?

Gerti. Rumal hani oma pardinina ja ted- 
retähtedega! Ph! On sellel ka millestki aimu!
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(Uhkelt.) Niisuguse! mehel, nõgu Muks, on teised 
nõuded!

Regine (silitab õrnalt Gerti). Muidugi minu 
kallike! Sa ei roõt enesele kujutella, kui kadedad 
kõik sinule on!

Gerti. Ma olen ka uhke oma Matsile. Ja 
kui nad roeel tänases lehes meie kihluse kuulutust 
loeroad — - —

Regine (õnnelikult). Siis lõhkeroad nad 
roihast.

G e r t i (niisama). Ah ja ! (Tõuseb ja läheb Re
gine takka läbi, puremale poole.) Ah see ort — suu
repärane tundmus! Aga kus siis isa on ? Kui 
lõbus ta eila õhtul oli. Niisugusena ei ole ma 
teda roeel kunagi roarem näind!

Regine. Ei ole ime. Niipalju sekti jurta...
Walli (läbi aia). Gertike! (Regine poole). Tere 

hommikust, proua Seibold!
Hilda (talle järgnedes). Tere, proua Seibold!
W alli (Gertile). On see tõsi? Sa oled kih

latud ?
Gerti. Ja!
Walli (langeb talle kaela), Sooroin sulle sü

damest õnne!
Hilda. Mina kah ! (Suudleb teda.)
Walli (Reginele). Ka teile armuline proua!
Hilda (niisamuti temale). Südamlik õnnesoow, 

proua Seibold!
Regine. Tänan, lapsed, tänan!
Gerti (imestunult). Aga kttst teate teie seda? 

(Noored tüdrukud istuwad paremale poole.)
Malli. Ehitusnõuniku Frieda jutustas sellest 

Terroishoiunõuniku prouale ja see rääkis jälle 
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kaupmees Ertelile — juhtumisi oli meie teenija 
sää! ja tõi siis selle uudise koju.

Hilda. 5kui õnnelik sa küll oled!
Walli. Et sa nii huwitawa mehe saad, 

kellest terme linn räägib! Ah soo, oled sa kõige 
wiimaseid üleswötteid Ria Raist näind?

Hilda. Meie tõime nad sulle kaasa.
Walli. Terme seeria.
Gerti, See on teist wäga armas! Näidake 

ometi!
Malli (töötab käekotist 6 pilli). Siin on ta kui 

„Suurwesiiri armsam ori!"
Gerti. Taewalik — maata ema. (Annab 

emale.)
Hilda (teise pildi paale näidates). See siin 

meeldib mulle kõige enam.
Walli (kolmanda pildi pääle näidates). Ma 

leian, siin on ta kõige nägusam!
Gerti. Tohin ma need pildid endale jätta?
Walli. Muidugi! Teate mis? Meie pa

neme nad kõik siia tuppa.
Gerti. Ah ja! Seda me teeme! (Kõik kolm 

jaotaiuab pildid toas laiali.)
(paremalt poolt takka).

Walli. Sääl on ju härra Sliiglits!
Hilda. Õnnelik peigmees! (Walli Hilda tor- 

mawad tema juure). Soowime õnne.
Maks. Tänan, minu daamid, tänan!
Gerti. Minu Maksike! (Läheb ta juure ja 

suudleb teda.)
Maks. Tere, minu magus kassike! (Annab 

talle Väikese kimbukese.) Siin Oli sulle mõned lilled!
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Gerti Kui armas! Tänan sind, Maksike. 
(Suudleb teda.) .

Walli. Kui armsad nad üksteise wastu on.
Hilda. Kui kaks tuwikest!
N e tl i n e (õige magusalt), dkoh? — Ja mind 

ei panda sugugi tähele?
Vl a k S. Ah, õigus! (Kuiwalt Reginale.) Tere 

nukuke!
Regine. Kas musu ei saa?
Maks. Seda wõime ka teha! Täna olen 

ma kõige pääle malmis ! (Suudleb teda).
Gerti. Sa oled juba uutes riietes — lase 

maadelda, Maks — Laitmatu!
Regine. Jah tõesti suurepärane.
Maks (ennast maadeldes.) Kontoris ei tunne 

nad mind alguses äragi ja kui mind meie jook
supoiss Emit nägi — karjus ta kohe waljusti. 
„Waadake ometi Stiiglits on pääsukese-sabas!" 
(ftõi! naerawad.)

Malli. Lähme nüüd, Hilda.
Hilda. Jah, jätame nüüd õnneliku paari 

üksi.
Malli. Nägemiseni Gerti!
Hilda. Jumalaga, härra Stiiglits! (Üldine 

jumalaga jiitt.) .
Malli. Jumalaga, proua Seibold! (Walli 

ja Hilda paremale poole taha ära.)
Regine. Nägemiseni, lapsed. Palju termi

seid omastele.
Gerti. Ema on sinu wastu nii õrn!
M a k s (külmalt). Noh, teatud piirides wõib 

endale neid õrnusi meeldida lasta.
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Gerti (nuusutab lilli). Need imeilusad nelgid! 
kuidas nad lõhnawad ! Sina Maksike, ütle ometi, 
kas sa ei leia minu juures midagi uut?

Maks. Ei!
Gerti. Noh, maata teramalt! Kas tõesti 

ei näe, et mu juus teisiti kammitud on ?
M a k s. Õigus jah — aga mis jaoks siis?
Gerti. Just nii kannab ka tema — Ria Rai!
M a k s. Ah so! Ria — suurepärane.
Gerti. Ja maata korraks siia! lWiib teda 

raamitud pildi juure.) Tema pilt. Mida ta su lie 
kinkis! Lasksin selle sisse raamida.

Maks. See on tõesti ilus sinu poolt.
Gerti (näitab teiste piltide pääle). 3a siirl — 

ja siin — ja sääl — tema kõige uuemad üles- 
mõtted.

Maks. Tead sa armas laps? Sa ei tohiks 
ikka üht ja sedasama asja korrutada. See on 
mulle piinlik. See asi on juba kord lõpetatud, 
seepärast ei maksaks sellest ka enam rääkida.

Gerti. Ah õigus — seda tahtsin ma sinult 
juba ammu küsida, mil põhjusel see ühendus teie 
wahel murdus?

Maks (häbelikult). Kuidas?
Gerti. Mil põhjuiel läksite lahku?
M a k s (häbelikult). Aga laps —
Gerti. Ei, seda pead sa mulle ütlema!
M a k s. Ja — (tuimalt) siis pean ma seda 

sinu isalt küsima.
Gerti (imestanult). Kuidas?
Maks. Nta arwasin — (parandates) Seda 

pead ja oma isalt küsima. Tema teab alati kõik 
paremini kui mina.
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Gerti. Nuidas nii ?
M a k s. Via tunnistasin talle kõik üles!
Gerti. Ah so! Ma austan ju wäga sinu 

awameelsust, aga waata, Maksike, nüüd olen ma 
sinu pruut ja ma tahaks meeleldi kõik teada 
(istub Matsi põimele) ütle mulle ausalt ja awa- 
meelselt, sul ei ole mingisuguseid tundeid enam 
tema wastu?

M a k s. Mitte kõige wähematki! Sa ei usu 
muidugi, aga mul on tunne, nagu poleks ma 
seda naist oma elus kordagi näind.

Gerti (õnnelikult). Ja? — Ah — mul 
langes tui kiwi südamelt! (Kaelustab teda.) Minu 
Maksike! (Suudleb). .

Julius (aiast). Brawo ! See meeldib mulle 
juba!

Gerti (hüppab ehmunult sülest maha). Ah, sina 
oled, isa! Fui, niiwiisi ehmatada!

Iulius. Noh — eks püüan tulewikus enne 
koputada, fui oma tuppa sisse astun.

Gerti. Aiuidugi, kui kodus noored armas
tajad on, siis ei lähe see ka teisiti. Nägemiseni, 
minu Matsikene! (Saadab talle kaemusu, paremale 
poole ära).

Julius (hõõrub rõõmsalt käsi). Näed nüüd 
mana argpüks — kui hästi meie selle asja joonde 
ajasime, inis? Nüüd oleme kõik kätte saand, mida 
soonisime. Sina oled õnnelik peigmees, minu 
tütar sipleb kõrwuni armastuses ja minu Regine 
on seitsmendas taewas — nüüd ei wõi meile 
enam midagi juhtuda.

M a k s. Ja — see oli teie poolt tõesti suu
repärane mõte, härra Seibold!
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Iulius, ftuibas „Harra Seibold!" Ini
mene, mete jõime ometi eila sinasõprust.

M a k 5. Ah, õigus ! _
Julius. See on ka kõik, mis mul eilsest 

päewast meele jäi. Mul oli wist hiigla kilk?
Maks. Selle eest on sul siis täna tubli 

pääwalu?
Julius. Ei, see ongi just naljakas. Hari

likult, kui ma palju joond olen — siis on mul 
teisel päewal metsik pääwalu. Aga täna walu- 
tab mul jalg, nii nagu oleks keegi tundide kaupa 
sellel talland.

Alaks. On ka nii! See olin mina!
Julius. Nonoh? kuidas nii?
Maks. Sa sattusid äkki rääkimise hullus- 

tusse ja oleksid peaegu kõik meie plaanid nurja 
ajani).

Julius. Tõsi küll ! Teatud silmapilgud sel 
õhtul kadusid täitsa uttu, nii et mu mälu enam 
tõele ei wastand. (Näeb pilte.) Noh, mis siin on 
juhtund? Kust need pildid siia sattusid?

Maks. Gerti poolt.
Julius. Ah, (näeb laual sisseraanntud pilti) 

ja siin see pilt. Aha '. (Naerdes.) Kui nad aimaksid, 
et see minu kirjutatud. Jah — kõik siin majas 
keerleb aina sinu ümber! Mind ei pane enam 
keegi tähele. Aga see on mulle armas. (Kawalalt 
naeratades). Ala sain nimelt täna wäikese kirja
kese. Ma jutustasin sulle sellest loost preiliga 
autos. Ja täna lubab preili mulle, et selle käe
koti isiklikult talle õhtul koju ära roõin wiia! 
(Müksab Matsi.) Saad aru, kust tuul puhub ?

Al a k s. Noh tead, Julius, pean sulle awa- 
tikult ütlema, et sa liig kergemeelne oled.
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Julius. Nagu näha, tahad sina mulle 
moraali lugema hakata. Sina, kellel ühendus 
kõigile tuntud silmioiiwaga selja taga?

Maks. Nah, sul on õigus. Aga kuidas 
tahad sa kodunt wälja lipata?

Iulius (foroalalt naeratades), iksna lihtsalt! 
N!ul on kohtantine ärisõbraga.

Maks. Seda su naine enam ei usu!
Iulius (wõidurõõnisalt). Ta peab seda us

kuma, wõid kindel olla! — Seda näed sa kohe! 
tLäheb pahemale poole ukse juur» ja hüüab.) (ÄiiNeke, 
tule korraks siia! (Matsile.) Pane nüüd tähele.

Olcginc (pahemalt paolt). Niis sa tahad, 
Julius?

Iulius. Tahaksin sulle waid öelda, et ma 
täna õhtul kodus ei söö.

Regine. Ah — sul wist jälle õige tarwilik 
äriline istang?

Iulius. Täitsa õige. .
Regine. Tõesti, ma pean ütlema, on sul 

aga häbematust! Arwad sa siis tõesti, et ma 
meel nii loll olen, et sinu öiseid konmerentse usun?

Iulius. Wõid uskuda nagu soowid!
Regine. Sooh? Ja kes on siis sinu see

kordne ärisõber?
Iulius. Miks sa seda nii teada tahad? 

See^on üks meie kõige wanematest ärisõpradest, 
härra Riirnann.

Regine (vilkamalt). Ah Riimann on tema 
nimi! Ja kuidas näeb tn wälja?

Iulius. Oled sina aga uudishimulik! kui
das "ta wälja näeb? Ta on wäikene, paks mees, 
palja päälaega, — umbes minu aastates.
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Regine. Ja kus elab siis see härra Riimann?
Julius. „Kuld Lõwis." Tuba nr. 12.
Regine. So, so! Selle üle jõuame kohe 

selgusele! (Läheb telefoni juure, kõlistab.)
Maks (tasa Iuliusele). Nüüd oled sees!
Iulius (nõndasama). Kannatust!
Regine (kõneleb). Palun „Kuld Lõwl" rvõõ- 

rastemaja — ja — kuidas? Kas uksehoidja on 
sääl? — Siin proua Seibold ja — Firma 
Seibold ja Skiiglijs — Ah — kas elab teie 
juures, loas nr. 12-nes keegi härrra Riimann? 
(Jmestanult.) Ja? Täna hommikul sissesõitnud? 
— Soo! Ei, ei minu mees tahtis ainult teada — 
see on kõik — ma tänan! (Paneb toru ära.)

Iulius (wõidurõõrnsas poosis). Noh! Jõud
sid nüüd selgusele? Näed nüüd isegi — seekord 
oled sees!

Regine. Ära nüüd enesest Jumal teab mida 
mõtle, et kord ka tõtt rääkisid! Ja palun ära 
jää liig kauaks, kuuled sa? — (Pahemalt poolt ära.)

Iulius. Ei, ei, Giineke — ole päris 
rahul! (Uhkelt Matsile). Noh, missa nüüd ütled?

Maks. Ma olen keeletu ! Riimann! ? Pea
legi meie wana ärisõber? Teda ei tunne ma 
sugugi.

Iulius. Mina ka mitte.
Rk a k s. Luba ometi — kust teadsid sa siis, 

et ta „Kuld Lõwis" elab?
Iulius. Päris lihtne. Käisin juhtumisi sääl 

wõõrastemajas, siis lugesin tahwlilt. „Härra Rii
mann, tuba nr. 12." Seda tahan ma tulewikus 
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i'kkci teha. Kui mul jälle niisugune wüike erciis- 
tong ees — lähen esmalt hommikul wõõraste- 
majja ja otsin omale nimetahwlilt ükskõik kelle 
nime wälja! See on nüüd minu kõige uuem 
trikk! Sa näed ise, mingisugust sissekukkumist siin 
olla ei wõi!

Maks. Julius, sa päris imponeerid mulle!
Anna (paremalt takka, ajaleht käes). Siin 0N 

ajaleht. (Annab lehe, läheb paremale poole taha ära.)
M a k s. Meie kihluskuulutus peaks juba sees 

olema.
Julius. Muidugi, sääl see seisabki. (Loeb 

maljvsti). Meie ainukese tütre, Gerti, kihlust meie 
äriosaniku härra Maks Stiiglitsiga annawad 
seega teada: Julius Seibold ühes abikaasaga — 
kõlab suurepäraselt — Reginega, sündind Kure- 
klops.

Nt a k s. Mis uudist muidu ka lehes? x
Julius. Ei huwitagi mind wäga. Mina, 

kui ärimees, loen harilikult ainult kuulutusi. (Waa- 
tab lagumist külge, äkki jääb ühe koha pääle ehmunult 
wahtima). Mis see siin on ? See pole wõimalik!

M a k S (ehmatab). Mis siis? Mis on juhtund!
Ju lius (laseb lehe põrandale kukkuda ja langeb ise 

toolile). Hirmus! . . .
Nkak s (kaswawa hirmuga). Juntala pärast! 

Mis on juhtund?
Julius (nõrgalt). Säh, loe!
Nt aks (tõstab lehe üles paneb prilli ninale, loeb 

— laseb lehe kukkuda ja langeb toolile). Nüüd on 
kõik mokas!
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Julius (õnnetult). Tähendab, ma lugesin 
siis õieti? Näita meel kord! (Wõtab tehe tahab 
lugeda). Kõik keerleb silmade ees . . . Loe sina 
mulle ette. (Vinnab talle lehe.)

M a k S (wõtab wärisewate kätega lehe, loeb wäri- 
sema häälega). Kus see oli? Äh siin! Kino 
„Gloria" juhatusel on korda läind, suure waewa 
ja hiigla kulude pääle maatamata — ka meile 
tuntud ja armastatud filmidiimat „Ria Raid" 
üheks wõõrusetenduseks päälinna kutsuda. Kuu
lus näitlejanna wiibib praegu juba meie linnas 
ja tahab täna, isiklikult, sensatsioonfilmi „Patuse 
armastuse" esietendusele ilmuda.

Iulius (meeleheitel). Tähendab, see seisab 
sääl tõesti? Noh — mis me nüüd teeme?

Maks (julgelt). Ma tulen kohe tagasi . . . 
(Tahab ära minna.) '

Iulius (kargab üles, hoiab teda tagasi). Kuhu 
sa lähed?

Maks. Ma tahaks ainult mõned asjad sis- 
sepakkida, ole nii hää ja maata seni järele, millal 
järgmine laero Ameerikasse läheb.

Iulius. Mis sa siis mõtled teha?
Maks (külma rahuga). Tahan mälja rännata!
Iulius. Ah lollus! Ei maksa ometi see

pärast kohe pääd kaotada. Nii hull see asi ei ole!
Maks. Noh, ma tänan! Terme kaheksa 

päema räägitakse terwes linnas, igas perekonnas, 
iga kortsilaua taga minu ühendusest Ria Raiga. 
Kui see nüüd sellest teada saab — ja ta saab 
sellest teada — selle pääle wõid sa kindel olla — 
wõib olla, et ta sellest juba teabki, see häbi oleks 
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roäljakcmnatamata — ma et julge ennast täna
ma! näidata! Minu kuulsus on mokas, minu 
kihlus läheb luhta — (hinnalt) ei — ma rän
dan parem wälja! (Tahab jälle minna).

Julius. Siis oota ometi! katsume rahu
likult selle asja üle järele mõelda — (telefon kõli
seb — wihasclt) Issand Jumal, mis see siis on ? 
(Wõtab kuuldetoru wihasclt). 5kes sääl silS on? ^es? 
— Rino „Gloria?"

M a k s (ehmatab). Kõigewägewam, nüüd läheb 
lahti! . . .

Julius (Matsile). Pst! Mait! (Kõneleb.) Kui
das teie arwate? Ja, ja — härra direktor — 
meie lugesime juba lehest! See rõõmustab meid 
wäga. Äh — mis te ütlesite? (Matsile.) Inimesed 
jooksewad kassa pääle tormi — Wabadusplats 
olla murruna rabwast täis! (Kõneleb jälle). Aga 
mida teie siis soowite? — Aha! See saab 
härra Stiiglitsi igatahes wäga rõõmustama! 
(Matsile). Ta on sulle iibe loosi reserweerind. J uit 
Ria Rai kõrwal!

Maks (jookseb meeleheitel tingi). Ma wõiksin 
selle mehe ära kägistada!

Iulius (kõneleb). See on wäga armastus- 
wääne teie poolt. Rieie saadame teile roeel teadust. 
Ja — Hääd terwlst — (paneb toru ära).

M a k S (lootusetult). Sa näed, katastroof ON 
tulemas — ja seda ära oodata ma et wõi. Cla 
hästi, Iulius! Termita oma naist, mõid tolle ta 
minu poolt suud anda — Gertile tahan ma seda 
meel isiklikult üle anda. (Tahab paremale poole taha 
ära minna).

Amrsr (paremalt poolt tagant, tormiga, läheb 
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rõõmsalt Matsi voole). Härra otiiglits, kas teate 
juba?

At a k s (Lihaselt). Mida siis?
51 nn ci. Igal pool on suured plakatid roälja 

pandud. — (Näitab kätega nende suurust.) Teie endine 
arinastus esineb ju täna isiklikult kinos!

Julius. Teame, teame juba!
Anna. Ma tahaks — teda meeleldi näha 

härra Stiiglits! ^ias teie ei wõiks mulle ühe 
priipileti kinkida?

Maks (meeleheitel). Iulius — tee mulle seda 
ainukest meelehääd — ja poo see naine üles!

Anna (jookseb hirmunult karjatades paremale 
poole taha).

Aiaks. Seda ei kannata ma enam wälja. 
(Käib ringi).

Walli ja Hilda ajalehtedega aiast. Negine ja Gerti 
neile järele.

Gerti. Maks - Isa — kas olete juba 
kuulnud? Ria Rai on siin!
• Walli. Meie nägime teda praegu tänawal!

Hilda. ftüll oli toredalt riides!
Gerti. Isa — sa peaks kohe kinopiletid 

muretsema. Meie läheme kõik ühes sinna!
Aiaks. Ja, kuid mind palun sellest wa- 

bastada.
Iulius. Ja — Maks ei ole päris terme.
Maks. Mul oleks nagu õhust puudus ja 

külmad mürinad käimad üle ihu.
Regine (Gertile). Siis jääd sina ka koju.
Gerti (kellele see ei meeldi). Aga ma tahaks 

meeleldi teda kord näha.
Regine. Aga Gerti! Mis sa õige mõtled! 

Sina — kui pruut ? . . .
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(5 e r t i. Ah seepärast — Aga ma olen ju 
moodne inimene.

X1I5 a 11 i. Aga meie lähme. Tule Hilda, 
lähme!

Hilda. Nägemiseni!
Wall i. Nägemiseni! (Mõlemad ruttu ära.)
N e g i n e ja Gerti (saadamad neid mõne sammu).
Maks. Niul on hirmuhigi otsa ees. Ma 

olen surmahirmus.
Iulius (tasa Matsile). Julgust! Muidu an

nad eneic ära.
Regine (tuleb ette, Matsile). Mis sinuga on, 

Maks? Sa näed haiglane mälja!
Gerti (kes talle järgnes). Jah — tõepoolest!
Nt a k s. Ah, kui teie tests, mis tundmus 

mul on?
Regine. Oota, mul on wäga hää abinõu, 

ma lasen sulle kohe baldriani teed keeta. (Ära).
Aiaks (ärarntnnes endale). Unerohi oleks mulle 

armsam! (Ära).
Anna (paremalt poolt, teatab). Härra Fellner !
Iulius. Aa, minu südamejõber! Tema 

puudus toed !
Gerti. See edew poiss oma alaliste meeli

tustega on mulle igato. Isa, wõta sina teda 
wastu! (Annale). Härra Seibold laseb paluda. 
(Anna paremalt poolt taha ära.)

Iulius (Gertile). Mine püüle, armas laps, 
see lendab marsti jälle wälja. (Gerti ära).

Heino (astub paremalt, tagant sisse, kübaras ja 
kinnastes). Härra Seibold ! (Kummardab.)

Julius. Tere hommikust, härra Fellner- 
Mis walmistab mulle au ?
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Heino. Tahtsin daamidele kihluse puhul 
oma parimaid õnnesoowe jalge ette panna —see 
tähendab teile inuidugi ka. See minu praegune 
wisiit on ka ühtlasi jumalagajätt.

Iulius. Wäga sõbralik. Aga minu naine 
keedab praegu baldriani teed ja minu tütrel ei 
ole praegu aega — teie mõistate ju — noor 
õnnelik pruut! Nii siis — teie tahate juba ära
sõitu? Ma kõnelen sellest daamidele, nad iõõ- 
mustawad wäga. Ntind palun aga wadandada, 
mul on kiire. Nii siis, saage hästi koju! Mul on 
au! (Kõrwale). Patenteeritud tola ! (Ruttu paremale 
ette ära). *

Heino (üksinda, talle järele waadates). Noh — 
see oli juba küllajt selgelt öeldud. (Astub weran- 
dale.) Ntühakas!

Anna (paremalt poolt tagant, laseb Riimanni 
sisse). Palun sisseastuda, ma teatan kohe härrastele. 
(Pahemale poole taha.)

Heino (näeb imestanult Riimanni). Teie olete, 
Riimu nn?

Niimann. Ah — Fellner?! (Annab kätt.) 
Mida teete siin jumalast mahajäetud pesas?

Heino. Wäljasõidul rohelisse tõin ühtlasi 
selle maja preili wanemate juure koju. Oma wahel 
— mul oli preilikese wustu pisut huwi! On 
teine urmas tütarlaps!

Riimann. Siis seekord tõsiselt? Wõi õnne 
soowida?

Hein o. Ei, ei! Keegi teine näppas ta mul 
nina alt ära. Noh — pole ntidagi teha. Aga 
mida siis teie siit otsite? Tunnete siin seda 
perekonda?
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Riimann. Ei, ciga wõõrastemajja tagasi 
tulles, teatas mulle uksehoidja, et keegi proua 
Seibolds olla mulle helistand ja minu järele kü- 
sind. See on imelik. Via ei tunne siin ühtki 
hinge!

5 e i n o. Aa mis tõi teid siia linna ?
Riimarrn (istub suitsetamise laualt pahemale 

poole.) Dien ka ühele daamile reisuseltsiliseks.
Heino (paljuütlewa naeratusega). Mõistan!. . •
Siimann. Teie mõistate mind walesti, 

armas Fellner! See daam on minu pruut —
Heino (imestanud). Do, pardon! Mul ei 

olnud aimu. Lubage, minu südamlik õnnesoow!
Riimann, Tänan, tänan! Päälegi teie 

tunnetegi teda kindlaste — see on kuulus kino- 
näitlejanna Ria Rai.

Heino (koymetanuit). Ria Rai? — So — 
so, see on siis teie pruut. Muidugi! Dien temast 
palju kuulnud! — Tema ülesastumine täna õh
tul ühes kohalikus kinos on palju tolmu sün
nitund.

Riimann. Jah — Kinoomanik tegi talle 
hiilgama ettepaneku — meie olime lihtsalt ülla
tatud, et niisuguses, wõrdlemisi wäikses linnas 
sarnast kõrget honoraari suudetakse maksa. Aga 
ta näikse siin õige kuulus olemat. Tänawail on 
mõimatu liikuda, igaüks mähib meile otsa, igal 
pool sosistatakse: „see ta on, see ta on." Aa 
kuhu sa maatad — igalpool ta pildid mälja pan
dud ! (Waalab toas ringi, imestanud.) Siin on neid 
kah! (Tõuseb üles, naerdes). See on ju uskumatu! 
Hullumeelsete pesa! (Näeb sisseraamitud pidi.) Ja 
siin on ta pilt koguni sisse raamitud! (Loeb 
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kaswawa imestusega.) „Dmci paloiDCiIt ormastotub 
Matsile — igaweses armcistuses — magusate 
unustamata tundide mälestuseks!" (ärritatult.) 
Mis see siis lähendab? Sellest ei ole ta mulle 
sõnagi lausund! — Noh — see on juba liig!

Heino. Armas Riimann, rahustuge. Ma 
mõistan, see on maius, selkombel — — —

Riimann (energiliselt). Nüüd öelge awali- 
kult: kas teie teadsite midagi sellest loost?

Heino. Ma ci wõi salata. Linnas liigu- 
wad nii mitmel moodi jutud.

Riimann. So, so! Wõi nii saab neid 
kauneid asju kuulda ! Ja kes on siis see „Maks"?

Heino. Lui teie seda teada tahate — see 
on keegi härra Stiiglits — härra Seiboldi Zri- 
osanik.

Riimann. Ah — nüüd mõistan ma kogu 
seda janti Ria — Rai nimega — Arusaadaw! 
Seepärast siis see suur huwi! Seepärast see 
hiiglahonoraar, mis talle pakuli! Nüüd on mulle 
ka see arusaadaw, mispärast la nimelt siia tahtis 
tulla! (Heinole.) Armas Fellner, tahate mulle 
weidi abiks olla ?

Heino. Häämselega — aga . . .
Riimann. Olge hääd minge „Kuld Lõwi" 

wõõrastemajja ja küsige preili Ataria Naineri 
järele.

Heino (imestanuit). Maria Raineri järele?
Riimann. Ja — Ria Rai on ainult tema 

marju nimi. Öelge ma pean temaga tungimolt 
rääkima ja tooge ta siia — aga palun rnaikige, 
kõigest sellest — mitte üks sõna!
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Heino. Kui ma seega teile kasu toon — 
südamest häämeelega —

RiiM6 NN. Siis palun, rutake! (Heino pare
male poole taha ära.)

R i i m a n n (üksinda, tagasihoitud wihas, wõtab 
pildi ja loeb). „Oma palawalt armastatud Maksile." 
— Noh, oota sa, kawal madu !(Paneb pildi tasku.)

Regine (pahemalt poolt tagant). Wabandage. 
mu härra, et ma teid oodata lasksin.

Riimann. Oo palun, armuline proua!
Regine, kellega on mul au?
Riimann. Minu nimi on Riimann.
Regine (tmestanuit). Ah — teie olele siis 

see härra „Rulb Lõrvist?"'
Riimann. Täitsa oige! Teie olete täna 

telefoni kaudu minu järel küsind?
Regine. (Piinlikult teda maadeldes.) Õieti, 

ma ei tea — (silmitseb teda pääd raputes).
Riimann. Miks te mind nii kummalise 

pilguga maatlete? .
Regine. Minu mees kirjeldas teid hoopis 

teistsugusena — palju wanemana ja —
Riimann. Teie mees? — Aga ma ei 

tunne teda sugugi. -
Regine (imestanult). Mis? Teie ei tunne 

Iulius Seiboldi?
Riimann. Ma kuulen seda nime täna 

esmakordselt.
Regine. See on imelik!
Riimann. Kas teie ei tahaks mulle lähe

malt selgitada —
Regine. Silmapilk ! (Läheb paremale poole ees



62 P. Pinna

oleum ukse juure ja hüüab.) 3uItUS — palun tule 
korraks siia.

Julius (paremalt poolt eest). Mis sa soowid, 
Giineke?

Regine. Maata korraks, kes siin on.
3 u t i u s (waatab Riinianile arusaamatult otsa, teeb 

lühikese kummarduse, siis pöördub oma naise poole.) 5^5 
see on?

R e g n e. Kas sa siis seda härrat ei tunne?
3 uIius. Ei.
Regine. (See on ju härra Riimann!
3 u l i u s (ehmatanult). Kes ?
Regine. Sinu kõige wanem ärisõber!

Härra „Kuld Lõwist."
3 u l i u S. (perplex). See olete teie?
Riimann. Minu nimi on Riimann?
3ulius. Siis teie olete minu wana sõber 

Riimann?
Regine. Minu teada, pidi see härra wana 

ja paks olema ja palja päälaega?
3 uli u s. Oli ka! (Löheb Riimanni poole). 

Inimene, olete teie aaa muutund! (Naisele). Ta 
on Steinachi juures käind. Aga ära sellest kõ
nele — ta ei kuule seda häämelega!

Riimann (waatab seda kõike kiwistand rahuga).
Regine. 3äta naljad! Sa ei taha mulle 

ometi selgeks teha, et sina seda härrat tunned?
3 ulius. Seda ei ole ma sugugi tõendand. 
Regine. Sa annad siis järele. . .
3 ulius. Mul ei ole midagi järele anda! 

Ma ütlesin sulle, et minu wana sõber Riimann 
tuleb. Nagu näha ei ole tal enesel aega olnud.
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Eks oke — ja saadab seepärast oma poja. (Ligi
nedes, annab talle mõlemad käed.) Härra NllNianN 
junior olge südamest kerwitud. Ü^is isa teeb? 
Meie pole teineteist üle aasta näind. Ta on 
ikka meel mürske ja lõbus?

Riimann. kahjuks ei. Minu isa on juba 
üle kahekümne aasta surnud.
„ Julius (pääle lühikest pausi, suures imestuses). 

Ärge tehke rumalat nalja!
Regine. Nüüd on kõik selge! (Läheb Iuiiu- 

sest mööda.) Mabandage, härra, et teie, kui wõõ- 
ras, selle piinliku wahejuhlumi tunnistajaks olite.

Riimann. Oo palun, armuline proua! 
See on kaunis huwitaw.

Regine. Mul on au! (Ukse juures Juliusele.) 
Meil kahel on meel mõni sõna rääkida. (Ära).

J u l i u S (talle järele). Palun, palun — sel
lega on aega !

R i i m a n n. Härra Seibold — mul on tõ
siselt kahju — —

Julius. Teie kaastundmus jäi weidi hiljaks. 
OJiõni minut tagasi lasksite mind kui kala õnges 
sipelda. Ärge pange pahaks — aga see polnud 
teist ilus! 5lui näete, et inimene kitsikusest wälja 
püüab rabeleda, siis olge talle ometi abiks. Aga 
kuidas tulete üldse minu majja?

Riimann. Lubage — kui telefoni kaudu 
minu järele wajadust tunti-------

Iulius. Ah, mis majadust. Wäikese paksu 
palja pääga Riimanni järele oli majadus. aga 
mitte teie järele! Noh — muidugi — teie ei 
ole selles süüdi, nii siis (hääkstegeDalt) Llrge 
kandke kauem wiha!
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Riimann. Ei sugugi. Aga et ma juba 
juhtumisi teiega tuttamaks saiu, härra Leibold, 
siis lubage mmd mõni sõna teie äriosanikuga 
rääkida.

Iulius. Ltiiglitsiga? 5^as teie teda tunnete?
Riimann. Ei. seni pole mul seda au; aga 

tunnen igatsust teda tundma õppida!
J u l i u S (imestanult). Kuidas? Vtida tahate 

temast?
Riimann. Ah — ma olen tast nii palju 

kuulnud ja päälegi — on meil ka ühised tut- 
rvused — —

Julius (rahustatult). Lo? Noh — siis 
saab see teda rõõmustama. Üks silniapilk. (Hüüab 
paremalt poolt uksest sisse.) Alaks, tule korraks siia!

MaEs (kartlikult paremalt eest). Mis on ? On 
siin juba jälle midagi juhtnud?

Julius. Ei, ei! Tahan sind ainult selle 
härrale siin tutwustada! (Tutwustades.) Rtinu äri- 
osanik härra Ltiiglits — härra Riimann!

Riimann (külmalt). Rõõmustab.
Maks (imestanult). Riimann ? (Tasa Juliusele.) 

Ega see ometi, kes . . .
Julius. Ja, ja. Nimelt see „Kuld Lõwist"...
Maks. Aga Julius — kui nüüd sinu naine 

seda härrat näeks —
Julius. Ta on teda juba näind. Lee asi on 

juba mokas!
Rk a k s. Tähendab, jälle sissekukkund? Hoo

limata uuest mõttest?
Julius. Hiilgamalt! Aga oota,küllap mulle 

jälle midagi meele tuled. Palun, istuge ometi. 
(Jstuwad.)
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Siimann (kes kogu selle aja Maksi silwitsend). 
Nii siis — teie oletegi härra Stiiglits? Ja teie 
eesnimi on Ataks?

Äiaks. Jah — juba sündimisest saati.
Rii mann. Olen teist palju kuulnud!
M a k S (imestanult). Minust?
R i i m a n n. Ja — roiibin ainult mõned 

tunnid siin linnas — aga kõige selle järele ot
sustades, mida teist siin räägitakse — näite suur 
elumees olemat!

Mak s (tasaIuliusele). Näete nüüd isegi — wõõ- 
rad teamad juba sellest. (Niin,anile tagasihoidlikult.) 
Al) — inimesed liiüldawad!

Iuliu s. See oli ehk kord! Nüüd on aga 
härra stiiglits minu tütrega kihlatud.

Riim a nn. So soh! Ja — ciga igal pool 
räägitakse teie ühendusest kellegi tuntud kinodiiwaga.

M a k S (häbelikult). Ühendus — sellega on 
weidi palju öeldud!

Julius. Jumal — meie oleme ju mehed 
enda wahel . . . Lõppude lõpuks on igal ühel 
meist wäikene tehtelmehlel olnud!

Rii mann. Teadagi! Ja päälegi niisugune 
ilus naine, kui Ria Rai —

Iulius. Eks ole? (Maksi pääle näidates). Ja, 
jah, — maitsest pole tal puudu!

Maks (rahutult). Aga ma ei mõista miks 
see teid nii huwitab?

R ii ma nn (tõuseb). Seda ütlen mateilekohe! 
Ma tunnen seda daami nimelt isiklikult (Muks ja 
Iulius tõusewad pusti).

Äkaks (ehmatab, kõrwale). Neetud! Nüüd saab 
see naine sellest kindlasti teada!
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Julius (rasa Matsile). St! Külma werd I 
Nüüd püüame kõik maha salata.

R l i m a n n (Matsile). Nii, wõi wäikene tehtel- 
mehtel oli teil temaga?

Maks. Mitte sinnapoolegi! Kuidas tulete 
sellele?

Riimann. Teie ju ise ütlesite —
M a k s. Mina ? (Näitab Iuliuse pääle). Tema 

ütles! (Nismann läheb Matsist mööba Iuliuse poole).
3 u 11 u 5 (toaga imestanult). Mina olla ,,tehtel- 

mehtel" Öelnud. (Ustawalt.) Ma kuulen seda sõna 
esiinest korda!

Maks. Ei — tõesti — tehtelmehtelist ei 
wõi juttugi olla!

Julius. Ta tunneb teda — see on tõsi — 
ainult pääliskaudselt!

Riimann. Sooh?
Alaks. Ja — pääliskaudselt on ka juba 

palju öeldud — ma ei tunne teda õieti sugugi 
— ehk siis ainult näitelinalt.

Julius. Näitelinalt on ka palju öeldud — 
ainult paberilt — kuulutustelt!

Riimann. Minu härrad - ma austan 
teie diskretsiooni — (õige energiliselt) aga ma 
pean teid nüüd tõsiselt paluma, et mulle selget tõtt 
awaldaksite!

Julius. Lubage — teie eksamineerite meid 
siin kui mõni kohtu-uurija! Atis õigusega, kui 
paluda tohin

M a k s. Ja — see on niulle ka arusaamatu!
Riimann. See saab teile kohe arusaada- 

waks. Mina, olen nimelt selle daamiga kihlatud.
Julius (suure ehmatusega). Taewane Jumal!
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Maks (murtult). Nüüd olen ma sees!
_ 9? ii in a nn. Minu härrad, ärge püüdke enam 

kõrwale põigelda. (Matsile.) Tunnistage juba me
helikult, et teie tema armuke olite!

Maks (ustawalt). Aga ei! Ma annan teile 
oma ausõna!

Riim a nn. Sooh? Ja seda pean ma us
kuma ? R!ul tarmitseb ainult siin toas ringi 
waadata — sääl — sääl — igal pool ainult Ria 
Nai pildid! (Läheb tahapoole.)

Iulius (tasa Matsile). Pagan roõtfu, kui 
la nüüd seda sisseraamitud pilti näeb — wõta 
see ära!

M a k S (tahab seda teha, imestanult). Seda po
legi enam.

Julius (kergemalt). Jumalale tänu!
R i i m a n n (kes wahepääl pilte silinitses, pöördub 

jälle uende poole). Nii siis palun — mis on teil 
selle pääle wastata ? (Seisab Iuliuse ja Maksi wahel.) »

Iulius. 5ee ei ütle meel midagi. Meie 
oleme suured kunstiharrastajad!

Maks. Ja, jah — iseäranis austame me 
kinodiiwasid!

Iulius. Ja seepärast ostame nende pilte!
Nii ma nn. Nia näen siin aga ainult Ria 

Rai pilte . . .
Iulius. Oh, meil on ka teisi . . . (Wõtab 

taskust mitmesuguseid pilte wälja.) Siin, näiteks — 
on teil „Sarah Bernard"! Ja siin on isegi 
„Mona — Liisa"!

R i i m a n n Sooh! (Wõtab taskust sisseraamitud 
pildi.) Ja kuidas olete selle pildi omandand?

Maks (metsikus hirnms). See pilt on tal ka?!
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Rii ma n n. Tahate itka wee! salata? Nüüd, 
kus ma isegi seda siin olen lugend'? (Paneb pildi 
endise kohale.)

Iulius (wõidetult). Teil on õigus, meie 
peame alla andma.

Maks (ausalt). Ja, ma tahan teile kõiküles- 
tunnistada.

Riimann. Hää — aga kui ma paluda 
tohin — siin selle daami enda juuresolekul!

Maks (meeleheitel). Ma palun kuulake mind 
enne!

Riimann. Mitte sõna enam! Ta peab iga 
silmapilk siin olema.

Iulius. Mii — iis?
M üks (suures hirmus). Ta tuleb siia?
Riimann. Ma tahan (Matsile) teid silm-silma 

wastu seada. (Tahab minna.)
Maks (teda tagasi hoides). Oodake, ometi!
Julius lteda teiselt poolt hoides). Inimene ! 

Riimann — mana sõber —
Riiman n. Olen silmapilk jälle siin! (Ära 

paremale poole taha.)
M a k S (langeb murtult toolile). Lõpp, lõpp ! 

Nüüd pole enam mingit pääsu! Nüüd olen kogu 
ilma ees häbistatud . . . Häbistatud üdini ! 
(Kargab äkitselt wihaselt üles.) Ja kellele wõlgnen 
selle eest tänu? Teile, härra Seibold!

Julius. Aga Maks!
Maks (ikka wihaselt). Palun mind mitte enam 

sinatada. Alguses luuletasite mulle ühenduse selle 
neetud Ria Raiga ja nüüd tõite mulle tema 
peigmehe ka weel kaela.

Julius. Aga mul oli täna õhtuks üht äri- 
sõpra rooja"!
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Maks. Ah, mis! Wähemalt sada wõõrast 
elawad ,,5iuld Lõwis" ja teil oli maja just 
härra Riimann wälja walida? !

Julius, ßnimcne, de ometigi mõistlik! 
Ära karju nii metsikult.

Maks (endiselt). Iga ussikene karjub — 
kui tema paale astutakse! Missugust õnne
likku ja rahulikku elu ma elasin. Sääl tulite teie, 
härra Seibold, käärisite mu püksid üles, tegite 
minust elumehe ja mina pean nüüd selle supi 
pääle kauba üksi nahka panema. (Wihaselt paremale 
poole ära.)

Iulius (talle meeleheitel järelhüüdes). Maks! 
Jää minu juure! (Enesele.) Et ühendusel, mida 
sugugi olnud pole, niisugused järeldused wõiwad 
olla — seda ma küll ei oleks Võimalikuks pidand.! 
(Ära varemale poole ette.)

Heino (tuleb roaatab toas ringi). Nonoh? Teda 
pole enam siin! (Hüüab aida.) Palun, astuge sisse, 
armuline preili!

Nia (lõbusalt). Nüüd, palun öelge, mis see 
kõik tähendab? Teie tulete minu juure wõõras- 
temajja, tutwustate end minu peigmehe sõbrana, 
toote mind tema ülesandel majja, mis mulle 
wõõras — minu küsimiste pääle, kehitate sala
päraselt õlgu . . . .Me majas meie praegu 
wiibime?

Heino. Meie oleme Vabrikandi härra Sei- 
boldi majas.

R i a (raputab arusaamatult pääd). Ei tunne ! 
(Waatab ümber.) Aga teie ütlesite ometi, et minu 
peigmees siin olla?

Heino. Ja — mulle on see ka arusaamatu 
— ta pidi meid siin ootama.
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Ria. Nil siis, palun mulle nüüd öelda, mida 
ta minult sooowib?

Heino. Seda ma kahjuks ei wõi! Andsin talle 
oma sõna!

R i ci. Hää! Siis lähen ma ! (Tahab minna.) 
Heino (astub talle teele ette). Ei, palun, jääge! 
Ria. Ja, kui teie mulle öelda ei taha — 
Hein o. Kui teie, armuline preili, seda nõuate 

— siis pole parata. On ehk ka parem, kui teie 
ette walmistamata oma peigmehe ette ei astuks! 
See on minul igatahes roaga piinlik ülesanne.

R i a (imestunult). Nüüd olen ma tõesti uudis
himulik !

Heino (piinlikult). Ja — hm! Riimann ar- 
wab endal põhjuse oletada, et armulisel preilil 
kellegi härraga siit linnast — kuidas seda öelda 
— noh — mingisugune sõprus on olnud.

Ria (naerdes). Aha! Seda ma arroaiin. 
(Naerdes). See on ju uskumata! Isegi selles 
wäikses pesas piinab ta mind oma armukadedu
sega. Kes talle siis selle kärbse jälle kõrwu on 
pistnud?

Heino. Aku Iumal, ta pidi ju lõpuks sellest 
kuulma, tuna terme linn sellest räägib —

Ria (imestunult). Terme linn räägib sellest? 
— Nüüd on küllalt. Nüüd tahan ma lõppude 
lõpuks teada, milles asi seisab. (Nuerdes). Kellega 
olen ma teda seekord petnud?

Heino (piinlikus seisukorras, naerdes). Riimann 
armab, et härra Stiiglitsiga!

R i a. Stiiglits! (Kuiwait.) Ta on hull ! Kui
das tuleb ta sellele?

Heino, Ta leidis ühe teie pildi, ühe — 
õige kompromiteerima pühendusega teie poolt l
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R i a. Minu poolt? Noh seda tahaks ma 
näha!

Heino. Palun, siin ta on ! (Annab talle pildi.)
Ria (loeb). „Oma palawalt armastatud 

Niaksile" ... mis see tähendab? (Soeb edasi.) ma
gusate, unustamata tundide mälestuseks." (Haklab 
waljusti naerma, siis kuimalt.) Noh — see Oli hä
bematus — Seda ei ole mina klrjutand!

Heino. Pole woimalik.
N i Cl. See on wõltsitud ! ((Annab pildi tagasi.)
Heino. Ma ei saa aru — millisel põh

jusel on siis keegi —
R i a. Mu Jumal, see härra Maks tahtis 

arwatawasti elumeest maskeerida, — seda teemad 
paljud meeleldi. Ta tahtis end weidi humitawa- 
maks teha! See on kõik.

Heina. Teil on õigus, armuline preili, 
nüüd on mulle ka nii mõnigi asi selge. See 
härra Stiiglits nägi, et majatütar minust weidi 
huwitatud oli, ja et mind ületrumbata, mängis 
enesest elumehe. Selleks oli tal aga armuühen- 
dust maja ja teid leiti otstarbekohase olewat.

R i (I (naerdes). Ma tänan selle au eest ! See 
on kuulmata!

Heina. Minule toob see leidus kasu! Selle 
mehe kõrwad tahan tugemasti pihku haarata!

N i a (ruttu). Ei, seda teie ei tee! Seda jätke, 
palun, minu hooleks!

Heino. Mida mõtlete teha, armuline preili?
R i a. Seda saate kohe näha! Mul on juba 

tegemuskawa malmis ja teie peate mulle selles 
abiks olema. ..............

Heino. Seisan teie kasutuseks!
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R i ci. Ükski hing ei tohi sellest teada — kõige 
päält ei tohi minu peigmehel sellest aimu olla, 
et ma tema kahtlustusest midagi aiman. Nii siis 
— suud pidada.

Heino. Minu käsi selle pääle!
R i a (iõbusali). See härra Stiiglits peab saama 

mälestuse, mida ta nii pea ei unusta ja oma 
härra peigmehele tahan ma sel puhul ka rvällese 
õpetuse anda, niis teda loodetawasti sellest ru
malast armukadestamisest jäädawalt parandab. 
Tuige! (Heinoga ära aeda).

Maks (paremalt poolt eest). Ei, ei ma ei tee 
önarn kaasa — küllalt sellest!

Iulius (järgneb). Sa ei tea ju weel — mis 
mul ees on.

Aiaks. Wõin juba arwata — oled jälle 
mõne male wäljaaudund, aga ei — mina ei 
roota sellest enam osa. Ma tunnistan nüüd kõik 
üles.
• Julius. Seda tehakse ainult siis, kui enam 
muud targemat üle ei jää!

Aiaks. Noh, siis lähendab — meil enam 
muud üle ei jää!

Julius. Sel puhul tunned oma Iuliust 
halroasti.

Aiaks. Mil kombel roõid sa meid roeel 
päästa, kuna ta iga silmapilk roõib siin olla.

Iulius. Seda saad kohe näha. (Läheb ukse 
juure ja hüüab.) Regine, Gerti, tulge ruttu siia! 
(Regine ja (Setti pahemalt poolt tagant).

Regine. Mis on siis?
(Setti. On midagi juhtund?
Iulius. Ja, ja õige halba.
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Gerti. Mis fits isake?
Regine. Siis räägi ometi!
Julius. Ainult külma werd! Ria Nai 

roõib iga silmapilk siin olla.
Gerti (imestanuli). Ta tuleb siia?
Regine. Meie juure?
Iulius. Ja — oma peigmehega!
Gerti. Ta on kihlatud?
Julius. Ja, mõelge ometi! (Reginele.) Ja 

tead kellega? Selle Riimanniga, keda sa meie 
majja ahwatlesid. Ta nägi siin seda pilli ja teab 
nüüd, et tema pruudil Matsiga midagi ees on 
olnud!

Gerti (ehmatab). Viu Jumal !
Regine. Kui piinlik!
Julius (Reginele). Näed sa nüüd, mida sa 

tegid? Ta nõudis isegi Maksilt seletust. See, 
kui aumees salgas niuibugi — sellega ei jää nd 
aga Riimann rahule ja läks oma pruudi 
järele.

Gerti (täis hirmu). Maks! Mis saab iiis 
nüüd?

M a k s. Jah — kui ma teaksin!
Zu lius. Ainult rahu ! (Läheb Gertist mööda.) 

Kõik pole weel kadund! See naine saab kindlasti 
niisama salgama!

Regine. Arwad sa tõesti?
Julius. Teadagi! Kui ta sisse astub ja 

Maksi näeb, saab ta esimene sõna olema: seda 
härrat sääl — ma ei tunne. (Matsile). Mis sina 
selle kohta arwad, Maks?

V! a k s (mõistab, mida Zulius sellega armab, 
naerab). Hehe! Hehe! Nii saab ta kindlasti 
ütlema!
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Iulius (Maisile). Sina muidugi leed, nagu 
ei oleks sa teda kunagi elus näind.

M a k s. Loomulikult, et seda teen!
Julius. Ja kõik on kõige paremas korras! 

(Naisele ja Gertile). Ainult teie ei tohi endid ära 
anda!

Regine ja Gerti. Ei, ei!
Julius.. Nii siis: on teil kõik selge?
Regine. Ja, ja!
Gerti (õnnelilult). Ema, see on ju terme 

romaan!
Julius (uhkelt Maisile). Noh Maks — mis 

ütled sa nüüd selle pääkese kohta?
Maks (annab talle suud). Julius! Sa oled 

päästeseltsi aumärgi ärateenind ! (Riimann, Ria ja 
Heino sissetuwad keskelt.)

Regine (kartlikult). Pst! Sääl nad on!
9£i(X (tehtud imestusega Riimanile). Iu — kas 

sa ei tahaks mulle öelda, mis see lähendab?
Riimann (energiliselt). Seda saad ise kohe 

kuulda! (Waatab tuppa.) Aga sääl need härrased 
ongi. (Sisse astudes). Rkinu daamid! (Teeb daa
midele kummarduse). Palun wabandust, et uuesti 
sisse tungin — asi puutub nimelt juhtumisse, 
mille selgitamisest oleneb kahe inimese elu.

Maks (enesele), üks nendest kahest olen mina! 
(Istub kartlikult.)

Riimann (Matsile). Härra Stiiglits!
M a k S (tõuseb kartlikult ja tõstab sõrme üles, nagu 

koolipoiss). Siin!
Riimann. Teie andsite mulle esiti oma 

sõna, et teil (Ria poole näitades) selle daamiga 
midagi ühist pole olnud?
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Maks (Juliusest mööda, ausalt). Jah, ma tõen
dati, seda weel kord pühalikult lõikide ees: Ma 
ei tunne teda — ma ei ole kunagi näind seda 
daami!

R t a (teatraalselt). Maks! Sa salgad seda?
Kõik (suures üllatuses). Kuidas? . . .
Ria. Kas sa siis tõesti enam nende magu

sate, unustamatu tundide pääle ei mõtle, mida 
weetsime?

R i i m a N N (suures wihas). Haaaa! Sa ei 
salga siis?

Rio. Maks! Minu paki roolt armastatud 
Maks! (Liisub Maksi tormiliselt oma kaela).

Maks (kes ammuli suuga pätilt waadand, abitult 
Iuliusele). Julius! Mis see siis nüüd jälle on ?!

Julius (lolli näoga). Rüüd olen ka mina 
täitsa rumal!

Nii mann. Tähendab see on siis tõsi?!
R i a (Riimanuile teatraalselt). ^Zaaa ! See 0 N 

tõsi. Tõuka mind enesest, tapa mind aga ma ei 
wöi teisiti! (Matsi poole.) Ta oli minu suur ar
mastus, arwasin et see tunne juba ammu kus- 
tund, aga nüüd — (Matsile) nüüd kus ma sind 
jälle nägin, kallim, on minus jälle kõik lõkkele 
löönd. Lina ainuke, armsam! (Liaelustab).

Riimann (tahab kallale tormata). Ha ! 
Sina — — — (Heino hoiab teda tagasi).

Julius. Sul oli ehk miimati temaga tõesti 
midagi ees?

Rk a k s (sallib kõike lolli näoga, koomilise andumu
sega). Wäga wõimalik! Rüüd usun ma seda juba 
isegi!
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Ria (Maisile). Aga miks nii külmalt, kallim? 
Suudle mind!

Gerti. Aga lubage — härra Stiiglits on 
minu peigmees?

Ria (tehtud metsiiusega). See on mul ükskõik! 
Rüüd on ta mul käes, nüüd hoian ma teda, 
ja ei anna teda enam kellelegi!

Gerti (langeb nuttes ema kaela). Ema!
R i i m a n n (Riale). Minu preili, meie ei 

tunne enam üksteist! (Maksiie.) Ja teie, härra 
Stiiglits, teie tulete minuga kahewõitlusele!

Regine (surma hirmus). Mu Jumal!
Gerti (karjatab). Maks!
Maks (murtult Iuliusele). Näed sa hullus 

— ah — oleks ma endale parem „Monna - 
Liisa" wäljawalind! . . .

Eesriie.

Kolmas waatus.
Tund hiljem.

Regine (tuleb pahemalt poolt, jookseb üle näite- 
lawa paremale ees olema ukse poole, teeb selle lahti ja 
hüüab). Julius! ? Teda ei ole? (Jookseb taha 
paremale poole ukse juure hüüab). Anna! (Waljem.) 
Anna!

Anna (Väljast). Ja, mis on?
Regine, ^us on mu mees?
Anna (Väljast). Härra Seibold? Läks wälja!
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Negine. Ja härra Süiglits? Ros te teda 
pole näind?

2ln n a. Läks ka wälja!
Regine. 5>uhu nad siis jooksid? (Kõlisla- 

taksel. Jumal hoidku praegu külaliste eest! Ala 
ei tea, kus mu pää on! Oh — oh — seda 
päewa mäletan ma meel kaua! (Anna tuleb paremc.it 
poolt tagant suure lillekorwiga, annab uhe kaardi Reginele.)

Regine. Viis te jääl toote?
Anna. See lillekorv) toodi praegu.
Regine. Pange ta sinna. (Anna paneb tormi 

weraNdale ja läheb paremale poole taha ära.)
(Setti (pahemalt poolt õnnetult). Kuhu sa nii 

kauaks jääd, ema?
Regine. Ma tulen juba!
Gerti (pisaratega wõideldes). Mis ■ lilled 

need on?
Regine (loeb faarti). Linnapää Lohmüllcr 

abikaasaga soowimad õnne kihluseks!
Gerti (puhkeb nutma). Hu, hu, hu! Hirmus! 

Seda häbi. Kui see wähemast ajalehtedes weel 
poleks ilmuni). — Lui nüüd kihlus nurja peaks 
minema — — — (Istub pahemale poole.)

Regine. Laps, sa ei pea kohe kõige halwe- 
mat mõtlema!

Gerti. Usu mind, sellest ei tule hääd! See 
naine ei lase teda nii hõlbsasti küüntest! Sa nä
gid ju ise, kuidas ta end talle kaela miskas!

Regine. Jah, see oli päris skandaal! Lui 
wähe, paraku, on inimestel häbitunnet, wõõras 
majas, sinu, kui pruudi ees------- —

Gerti. Jumal — ema —• mida wõib nii
suguselt naiselt paremat nõuda! Ja mina — loll 

paremc.it
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kana, olin week uhke selle pääle, et Maks temaga 
ühenduses olnud! Ah — mul on niisugune wiha 
tema pääle ma wõiksin — (Näeb pilte, kargab Vi
haselt püsti.) Korista need pildid ära, ma ei wõi 
neid näha.

Regine (korjab pildid ära). Ja, sa, mu laps, 
ära ainult ärritu!

Gerti. Waesest Matsist on mul kahju. Kui 
see lugu nüüd tõsiselt kahemõtluseks läheb ja 
Maksile midagi juhtuma peaks — seda ma küll 
üle ei ela!

R e g i n e (teda rahustades). Küllap see härra 
weel enne järele mõtleb !

Gerti (uskumatult). Arwad sa? Ta oli kui 
hullumeelne! Temast wõib kõik uskuda!

Malli (tuleb Hildaga aiast). Tere, proua Sei
bold, tere, Gerti — sa oled nutnud?

Hilda (uudishimulikult). Alis teil siin juh
tund on ?

Gerti. Kuidas nii? Ma ei tea, mida 
mõtlete ?!

Regine. Mis peab siis juhtnud olema? 
(Istub lauas! paremale poole).

Walli Meie kuulsime, et Ria Rai olla 
siin käind?

Hilda. Ja kellegi wõõra härraga!
Regine. Noh muidugi! Ta tegi meile kü

laskäigu !
Malli (irooniliselt). Ah — kui Viisakas!
Hilda (nõndasama). See külaskäik oli küll 

rohkem sinu peigmehele määratud?
Gerti (peaaegu nuttes). Kui teie ainult selleks 
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olete siia tulnud, et mind haawata — (Läheb 
Hildast mööda.)

5B alll (halwasli warjatud kahjurõõmuga). Aga 
Gertike — kuidas wõid sa seda mõelda? Sa 
tead ju kui armas sa meile oled.

Hilda. Akeie tundsime sinu pärast hirmu!
Walli. Ja seepärast, et meie just praegu 

härra Stiiglitsi kohtasime —
Gerti (ärritatult). Maks, ?
N e g i n e (nõndasama,. Kus siis?
Walli. Tänawal — tal oli õige segane 

(väljanägemine — ta ei teretandki meid!
Hilda. Ja meie jälgisime teda, kuni Pas

supi kauplttseni — sääl jäi ta seisma.
Gerti (hirmunult). Laskeriistade kaupluse ees?
Walli. Ja. — Tüki aega silmitses ta waa

tcakent, wiimaks läks ta kauplusse.
Gerti (meeleheitel ema rinnale langedes). Ema ! 

Kuuled? Aia aiinan midagi hirmsat!
Hilda (tasa Mallile). Näed sa? ütlesin sulle 

kohe, et siin ometi midagi juhtund on! (Julius tu
leb üle weranda.)

Regine (ruttab talle wastu). Julius! Sääl 
sa wiimaks oled!

Walli ja Hilda (ruttu tallewastu). Tere, 
härra Seibold!

Julius. Ah, tere! Olete ka siin? ! (Kõrwale.) 
Need lendawad siit jalainaid! (Maljusti). Lapsed! 
Aiis küll kõik meie linnas ei juhtu! 9!üüdsama, 
tulin Shnelli tiigist mõõda. Sääl tehakse praegu 
hiiglafilmi üleswõtteid. Ria Rai supelülikonnas 
wiskab end põlewalt lennumasinalt alla Shnelli 
tiiki.
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Wollig (ärritatult). Tõesti? Hildo, )cbd 
peame nägema !

Hilda (nõndasama). Jah — selle juures 
peame tingimata olema. Jumalaga! (Mõlemad ära).

Iulius. Jumalaga, jumalaga ! (Rõõmsalt.) 
Soh! Nendest oleme nüüd lahti. Ma teadsin 
ju, et need seda kõige suuremat lollust usuwad.

Gerti. Isa! Hää, et sa wiimaks siin oled, 
meie sureme juba hirmu pärast.

Regine, ^us sa siis olid?
Iulius. Tahtsin seda metsikut Niimanni 

mõistusele roiia. Käisin tema juures Võõras
temajas, teda ei olnud kodus.

(Serif Xfartlituit). Kui aga wahepääl Maks 
endale midagi halba ei tee.

Iulius. Ah, lollus! Kuidas tulete selle 
pääle?

Regine (mures). Teda on nähtud Passupi 
kauplusse minetoat.

Iulius (tuimalt). Tahtis endale lihtsalt ha
bemeajamise shilette osta.

Regine. Sa oled nii rahulik —
Gerti. Jah, isa! Mis peab nüüd saama?
Iulius. Seda jätke, palun meeste hooleks 

ja tehke, et siit minema saate. Küll meie selle 
asja ühiselt jälle joonde ajame.

Regine. Tule Gerti!
Gerti. Emake, kui ta ainult endale midagi 

tegema ei peaks! (Mõlemad pahenialt ära.)
Iulius (langeb pahemale toolile, koomilises ahas, 

kuses). On see wast lugu. Roh, on see wast lugu i
Maks (tuleb aiast, waatab toas ringi, näeb Ju

ust, tuleb tasa lähemale). Iulius! . . .
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Julius (näeb Maksi, kargab püsti). Maks! 
Sääl sa ju oledki. 5lus sa siis lonkisid?

Alaks (suure rahuga). Mul oli wäike asi 
õiendada.

Iulius. Mida sa siis Passupi juurest 
ostsid?

Maks (ruwedalt). Sa o!ed wist umiskini), 
et mul selle mehega kahewõitlus ees seisab?!

Iulius. Ah — lollus, nii kaugele see ei 
lähe.

M a k s (tuniedalt). Läheb ometi — küllap 
näed! 5lõik tuli teisiti, kui mina seda arwasin. 
Igatahes — ma kardan kõige pahemat ja seepä
rast hakkan end ettewalmistama.

Julius. Ja siis ostsid endale rewolwri?
At a k s. Ja — kuid tähendab, see pole nii 

lihtne. Selleks on laskeriistadekande luba waja. 
Selletõttu ostsin esmalt selle siin. (Wõtab taskust 
lapsepüssr, millel kork otsas.)

Iulius (naerdes). Inimene! See on ju 
wäikestele lastele!

Maks. See on ka ainult harjutamiseks! 
Tahan end laskmises harjutada. Sellega õpib 
hästi märki laskma. (Sihib Iuliuse pääle).

Iulius. Ära mölla!
Aiaks. See on ju ainult kork!
Iulius. See juhtumine on isegi juba kinni 

korgitud. (Istub akna alla toolile). 9(go nüüd Ütle 
mulle taewa nimel — saad sina sellest kõigest 
lõpuks aru?

Maks (lootusetult). Ei. Ma ei roota ka roae- 
roaks selle üle järele mõelda! ((Istub talle mõstu.)

Iulius. Jah — pean tunnistama: mind 
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ei mii miski asi nii hõlpsalt tasakaalust — aga 
siin jääb minugi mõistus juhmiks. See naine, 
kes sind kunagi elus näind pole — tormab sinu 
juure, langeb sulle kaela just nende sõnadega, 
missugused mina selle pildi pääle luuletasin — 
— see — see on ometi nõidus! Wõid sa endale 
seda seletada?

Maks. Ei. — Aga mind ei pane enam 
miski asi imestama, ftui nüüd keegi tuleks ja 
ütleks, et Hiina keisri teine-pool on minu wäl- 
jaspool abielu sündind laps — ma usuks seda kah?

Iulius. Mul on ainult maesest Gertist 
kahju !

Vkaks. Mis põhjusel? Ta ju soowis ene
sele peigmeest huwitawa minewikuga. Rohkem ei 
oleks talle selle lühikese aja jooksul, kus meie kih
latud, ka kõige suurem elumees pakkuda wõind.

Anna (paremalt poolt tagant). Härra Fellner 
on wäljas ja soowib härradega kõneleva. (Ära).

Iulius. Mida see siis jälle tahab . . .? 
Nüüd tuleb mulle meele, tema oli ju selle mä
ratseja pruudiga ühes siin. Wiimaks oligi tema 
see, kes meile supi keetis.

M a k s. Temast wõib juba seda uskuda — 
Iulius. Õigus! Tema oli Gertist nii hu- 

witatud. Noh, mul on praegu tema jaoks kohane 
meeleolu.

Heino (paremalt poolt tagant). Minu härrad!
Julius. No — härra Fellner, millega 

oleme seda suurt mi teeninb ? Kui ma ei eksi, siis 
tegite juba täna oma jumalagajätu külaskäigu ära.

Heino. Wäga õige — härra Seibold! Ja 
teie jätsite minuga arusaadawalt jumalaga.
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Julius. Saite sellest tõesti aru? See rõõ
mustab mind. Aga seda enam paneb see mind 
nüüd imestama —

Heino. Et mul weel sulgus on tulla? See 
on minule maga piinlik, seda enam, et see üles
anne, mis mul täita, mitte just kõige meeldiwam 
pole!

Maks (kartiiiult). Ülesanne?
Heino. Äka tulen nimelt härra Riimanni 

soomil.
Julius (kohmetunult). Ah, härra Riimann 

on siis teie sõber? (Tasa Matsile.) Siis peame 
teda sooja hoidma.

Heino. Ja — wastasel korral ei oleks ma 
julend teid tülitada.

Julius (äkki õige sõbralikult). Aga, armas 
noor sõber — teie külaskäigud on meile igal 
ajal armsad. Wõtke ometi istet, armas Fellner! 
Tohin ehk sigarit pakkuda? (Maksile). Ah Maks, 
too konjak siia!

Hein o (tagasi lükates). Pean kahjuks ära üt
lema! See tõsine põhjus, mis mind teie poole 
tõi T-

Julius (wahele rääkides). Aga istuda wõite 
Ometi! (Pakub talle tooli.)

Heino. Tänan! (Istub, Maks pahemal Heino 
paremal pool lauast, Julius toob tooli ja istub Heino 
fõ nutile).

Julius. Waadake, nii on juba lõbusam — 
ja nüüd räägime kord mõistlikku juttu. (Patsutab 
talle sõbralilult põlwcle.)

Heino (õige külmalt). Pardon. — Peale 
kõike seda, mis siin esiti juhtus, ei jää härra Rii- 
mannile muud teed üle — kui — (Tõuseb püsti.)
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3 u H u 5. Jääge ometi istuma ! (Surub ta jälle 
toolile.) Selle üle wõib ka rahulikult ja sõbrali
kult kõnelda. Ma kinnitan teile, et see kõik oli 
lihtsalt arusaamatus!

Heino (iseleadwa naeratusega). See 0N teile 
raske, härra Riimannile selgeks teha, päälegi 
kus ta oma enda silmadega nägi kuidas tema 
pruut härra Stiiglitsile kaela langes. Sel puhu! 
ei iää tal muud teed üle — (Tõuseb üles.)

Julius. Jääge ometi istuma! (Surub teda 
toolile.) Teie närweerite mind juba oma alalise 
tõusmisega.

Heino. Wäga hää ! Kui teie seda nii wäga 
soowite — ma wõin selle ülesande ka istudes 
ettekanda. Härra Riimann leiab, et härra Stiig- 
lits tema au raskesti on haawand.

Julias. Aga lubage, kuidas nii? Oletame, 
et härra Stiiglitsil on tõesti midagi ees olnud 
selle Ria Raiga, kuid mil põhjusel wõib härra 
Riimann teda nüüd selle eest wastutusele wõtta, 
niis kord enne tema kihlust on juhtund?

Heino. Seda ei teeks ta ka, kui tal kõige 
selgemaid andnieid poleks, et see ühendus roeel 
wiimasel ajal on kestnud.

Maks (imestanult). Jälle uudis! .
Julius. Kuid selleks peate meile tõendusi 

tooma.
Heino. Ei ole midagi kergemat, kui see. 

Pilt tema allkirjaga, on üks wiimastest üleswõte- 
test ja alles mõni nädal wana.

Maks (meeleheitel). Ka seda meel!
Julius (niisama). Lugu läheb ikka pööra

semaks !



Vooruslik elumees 85

Heino. Nüüd näele isegi, et kõik põiklemised 
asjatud 0N ! (Tõuseb.)

Iulius (kargab püsti kooniilises ahastuses). 
Nüüd wõib juba seina mööda ülesronida ! (Pa
neb tooli jälle Heino kõrwale). Härra Fellner, ma 
mõistan, see kõik räägib tema wastu, kuid ma 
wannun teile —

Maks (temale wahele rääkides, koomilises resignat
sioonis). Jäta Julius, pole mõtet! «Heinole.) Mis 
on teil weel öelda?

Heino. Härra Riimann kutsub teid kahe- 
wõitlusele! Ta soowib merd näha!

Julius (wihaselt). Siis wõib ta tapamajja 
minna!

Heino (Matsile). Teie olete muidugi sellega 
ühel armumisel, et ainult püstolid wõimad juh- 
sumist kohendada?

M a k S. Ainult! (Enesest kangelast mängides). Ha- 
'ha! Teie ei tohi mõelda, et mul püstoli eest 
hirm on — haha! Ma olen selleks ettewalmis- 
tatud. — Eks ole, Julius ? (Lööb omale taha püksi 
tasku külge, läheb Heinost niööda Juliuse juure.)

Julius. Ja, ja! (Heinole). Teie sõber peaks 
selle asja üle weel järele mõtlema.

Heino. Siis tunnete härra Riimanni wähe! 
Just ümberpöördult: tema nõuab kõige raske
maid tingimusi. 5lui selle häbi pääle mõelda, 
mille osaliseks ta saand siis on see ka arusaadaw.

Maks. Muidugi, muidugi!
Heino. Minu ettepanek oleks siis: ühe

kordne tulewahetus kümne sammu kaugusel.
' Maks. Kümme sammu? See pole midagi. 

— Sada sammu — tuhat sammu! Kui ma 
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kord kahewõitlusele lähen - siis tahan ma seda 
ka põhjani teha.

Heino. Esimene pank on muidugiRiiman- 
nil, sest et ta kannataja pool on. Kas aga teie meel 
pääle selle enda püstolit tarwitada saate — on 
wäga küsitaw.

M a k S (suures imestuses). Sooh? — (Iuliusele.) 
Noh — siis on see lapsepüss tõesti otstarbeko
hane.

Heino. Teie peate nimelt teadma, et minu 
sõber wäga kardetaw laskja on. Saja meetri 
päält laseb ta risti soldatil pää otsast!

Maks (kuiwa huumoriga). Noh, ega ta siis 
minu päästki mööda lase!

Heino. Kindlasti ei! (Irooniliselt.) Teie olete 
siin linnas tuntud naistekütt, see wõib teie kuul
sust ainult tõsta — alles siis, kui te kellegi ilusa 
naise pärast kahewõitlusel olete olnud, saate elu
mehe aunime kätte.

Maks. Mis tähendab mulle week elu
mees — kui ma surnud olen!

Heino. Nii siis, kui paluda tohin — homme 
homikul kell 5. — Stroomi metsas.

Maks. Kell 5? Weidi wara! - Kui ma 
ei juhtu sääl olema, siis tehke rahulikult ilma 
minuta algust —--------

Julius (kes logu aeg rahulikult päält kuuland, 
tuleb nüüd keskele). Pagan wõtku! Nüüd on mul 
sellest lorist willand. Meie 'oleme ärimehed ja 
meil pole niisugusteks lollusteks aega!

Heino. Lubage —
Julius. Mingit luba! Meil on wabrik 
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ja mitte lasketiir. Ja kui meil mõni wahejuh- 
tuniine jelgitaba, siis oleme harjund seda enda 
wahel äraöiendama.

Heino. Lubage — minu sõbra wäljakutse.
Julius. Seda ei roota meie wastu!
Heino. Peab see tähendama, et teie kui 

aumees (Möksi poole minnes) kõrwale hoiate? 
, Maks (kangelaselt). Muidugi, hoidan kõrwale! 

Öelge seda oma sõbrale! Ja praegu tuleb mulle 
meele — et kord, jooksupoisina, peremehelt 50 
senti ületegin ja selle eest endale piparkoogi ostsin! 
(Uhkelt rinnale lüües). Tähendab, mina pole kellegi 
aumees!

Hein o. Siis on mu ülesanne siin lõpeta
tud ja ma jätan Niimanni hoolde teisel teel omale 
autasu nõuda! Minu härrad —

Julius. Jumalaga! iHeino paremale poole 
taha ära) .

Julius. Nendest oleme nüüd lahti.
M a k s. Aga sellega ei ole iv eel midagi wõi- 

detud! Sa ju kuulsid, härra Riimann peab omale 
teisel teel autasu nõudma! Tähendab, ma mõin 
end klobimise püüle ettewalmistada. Ja seda kõik 
tänu „magusatele tundidele" missuguseid olnud 
pole — ja küesolewad tunnidkr pole magusad — 
maid õige kibedad!

Julius. No ja! Mul on sust kahju — 
roaene poiss — Olen juba selletagi endale kibe
daid etteheiteid teind, et sind tollele pettusele mee
litasin, agd lõpuks, ei tphi sa üht unustada, et 
sa sellega minu tütre endale oled roõitnub.

Maks. See teadmine hoiabki mind week sel 
õnnetul tunnil kangelasena.
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Julius. Sa wõtad toda asja liig traagiliselt. 
Homme sõidab su ilus Ria oma werejänulise 
peigmehega jälle ära ja keegi pagan ei kõssa 
enam sellest loost. Siis teed sa nii ruttu kui 
wõimalik Gertiga pulmad ja kui teil juba oma 
ilus sõbralik kodu on ja sinu naine sulle wastu 
tuleb, õnneliku naeratusega huultel — hiilgama 
näoga — — — (Gerti pahemalt poolt, erutatuna.)

3 U lius (teda nähes, imestunult). Nonoh ? 
Näib, nagu oleksid sa nutnud?

Gerti. Ah isake — armas Maks —
Julius. Mis sul siis on?
Gerti. Mul on teile midagi öelda, mis teid 

toäga üllatab.
Maks (kartlikult). Mis sääl siis jälle tulla 

roõiks?
Gerti. Armas Maks, ma olen kaua selle 

üle järel mõelnud, olen hirmsalt endaga wõidel- 
nud, ja lõpuks tulin — raske südamega — otsu
sele. (Wõtab sõrmuse ja paneb Maksi ette lauale, nutusel 
häälel.) Siin on sinu kihlasõrmus!

Maks (meeleheitel Iuliusele.) Näed nüüd! 
Jälle läks kõik teisiti!

Gerti. Sel naisel on wanemai) õigused sinu 
kohta. 5\ui wäga ta sind armastab r— seda näi
tas ta sellega, et oma peigmehe maha jätab, et 
uuesti sinu- omaks saada.

Julius. Aga laps, see on kõik rumalus!
Gerti. Ei, ei! Ärge püüdke minu otsust 

muuta. Teist pääseteed pole — mina ütlen end 
lahti! (Pisaratega wõideldes.) Leia tema juures seda 
õnne, mida ma sulle lootsin anda, sest nüüd, kus 
ma sinust lahkuma pean, nüüd tunnen ma alles, 
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kui armas sa mulle oled. (Hakkab nutma. Maks 
inõtab taskuräti, tahab niidagi öelda, ei saa, pomiseb 
nuuksudes arusaamatuid sõnu.)

Iulius (wõtab niisama räti). Lapsed, kui te 
nüüd silmapilk järele ei jäta — Jumala eest, 
siis (waljusti nuttes) hakkan mina, roana eesel, ka 
roe et pääle ! (Nuuskab nina.)

Gerti. Maks, ole tugero, mina olen seda 
ka! Ela hästi. (Nuttu pahemale poole ära.)

M a k s (kuima huumoriga). Nii on õige! See 
ainult puudus mul roeel! Nüüd on kõik otsas. 
Terroe linn naerab end minu üle küüru, too 
mees tahab mind tappa ja oma pruudist pühin 
lõpuks ka roeel suu puhtaks. Julius — ma teen 
sulle komplimendi! (Tema kätt raputades). See oli 
sinust suurepärane mõte!!!

Julius. No jah — ei roõi ju kõike ette 
äranäha! Kõik ei lähe nii siletalt, kui mõeldakse. 
Isegi surematudele roäejuhtidele on ettetulnud, 
mil nad arroand juba roõidu taskus oleroat, et 
nad ometi on hiljem kolki saand!

Maks. Õigus! — See olemine seisab mul 
niisama roeel ees.

Julius. Aga mina ei kaota roeel lootust! 
Nüüd lähen ma Ria Rai juure. Ma pean seda 
teada saama, mis põhjusel see naine meile teatrit 
mängis ? Ta peab oma peigmehele ülestunnis- 
tama, et teie teineteist sugugi et tunne! Usalda 
mint) — ma olen sind sisse round, siis tõotan 
nüüd sind jälle roälja aidata. Ja sa tead, liii 
ma juba tõsiselt asjast kinni haaran, siis — 
(Ära pahemale poole ette.)

Ma k s. Ja ma tean — siis on lool ta lõpp.
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Siiski, nüüd on mul kõik ükspuhcis ! tzakwemak, 
kui senini olnud, ei wõi ometi juhtuda.

Ria (keskelt lõbusalt). Tere, Maksike!
M 0 k S (teda nähes, ehmatab hirmsasti). Ha ! 

Sääl ta on! Nüüd läheb see tants lahti.
Nia (lõbusalt, ikka rohkeln Maksi ärritades). Noh? 

ivas nii ollakse naise wastu, kellega magusaid 
unustamata tunde weedetud?

Maks (meeleheitel). Kas hakate jälle püüle?
R i n. Aga nii on need mehed. Esiteks ahwatle- 

wad nad meid, ja kui neile oleme andund — 
siis ei taheta meist enam midagi teada!

M a k s. Nii siis — (Käsi ringutades.) Ma 
palun teid, kõigest südamest, kui te ei taha, et 
ma mõistuse raasukese kaotan — siis tehke sellele 
jandile lõpp ! Äka olen küllalt kannatand. Andke 
mulle andeks!

Ria. See oleks muidugi wüga lihtne! Oo ei, 
mu sõber! Nii kergelt te ei püüse! Te mõtlete 
ainult enesele ja unustate süül juures, missugusse 
seisukorda mind olete pannud. Teie müngite Hin 
minu naha püül huwitawat meest, wõltsite minu 
allkirja, rööwite minult hüä nime ja kompcomi- 
teerite mind terme linna ees. Ja seda peaks ma 
nii lihtsalt lübi laskma?

Maks. Teil on õigus - ma olen kõige 
alatum inimene terwel maakeral. Seni ei teadnud 
ma seda!

Ria. Ma annan selle asja kohtu.
Maks (ehmatab). Seda et tee teie ometi?
Ria. See on muidugi teile wüga piinlik, 

selle asja awalik harutamine — kuid minu kuulsuse 
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juures toob see awalikku arwustust esile kõige 
sise- ja wälismaa lehtedes —

M a k s. Taemane Jumal! Minust saab 
ilmakuulus koomiline kuju!

Ria. Aga minule saab see enneolemata rek
laamiks.

M a k s. Ainult mitte seda ! Halastage ometi! 
Iga muu autasu pääle olen ma malmis.

R i a. Hää küll — üks pääsetee jääb meel 
üle. (Istub pahemale poole.)

Maks (rõõmsat). Ja? Palun Öelge!
Ria. Teie peate minuga abielluma!
Maks (uskuniatuit). Mi—is? Teie teete 

nalja!
Ria. Ei, ei! Ma kõnelen tõsiselt. Teie, nagu 

näha, unustate, et mu peig mulle hundipassi 
andis? Teie kohus on nüüd mind endale naiseks 
mätta. — Ainult selkombel iv õite mind ilma ees 
häbist päästa. Peate ju mulle õigust andma, et 
karistusel mida ma teile määrand — ka oma 
hääd küljed olemas. Ma olen ometi ilus naine?

M a k s. Muidugi, muidugi. Isegi piltilus 
naine. Teie olete liig hää meheleminekuks. Parem 
kaaluge seda küsimust meel hästi kord läbi.

R i a. Ei, see on minu kindel otsus. Meist 
saab õnnelik abielupaar. Llinult seda ütlen ma 
teile kohe ette ära, et ma suurte nõuetega olen. 
Nii odawalt, kui senini, ei saa te küll äraelada. 
Minu toaletid üksi maksawad aastas umbes 
2000 krooni.

Maks (ehmatab). Mis te ütlete? Noh, teie 
suurte sissetulekute juures —

Ria. Oma filmitegewusest muidugi loobun 
ma siis.
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Maks (pita näoga). Ah nil!
R i a. Teie naisena ei ole mul seda enam 

maja! Teie saate mind teadagi hellitama. Nieie 
asume oma willasse elama. — 9Jio sean e,idale 
sisse oma isikliku magadistoa. — Kõige pätilt 
aga auto ja sume! teeme meie ühe ilusa meri- 
reisu.

Maks (kõrwaie). Wiimaks nõuab endale meel 
üht ookeanilendu! (Riale.) Armas austatud preili, 
see mõte misake aegsasti pätist. — Teie olete 
mind küllalt piinanb — olen pehmeks tehtud — 
olen küps — täitsa küps — ma pole enam 
selles seisukorras, et abielluda. (Põiwitab tema ette.) 
Halastage ometi mu waese pätile! — Palun 
teid põlwili maas — —

JKiimaittt (tuleb aiast, näeb mõlemaid). Ha ! 
Juba jälle!

Al a k s (suures hirmus). Taewas. See metsa
line! (Parenwle poole ära. Riimann tahab talle järele 
tormata.)

R i a (astub talle ette). Palun — mitte pai
gast !

Riimann. Laske mind — (Tahab teda 
eemale lillata.) Ma tahan teda karistada, seda 
poisikest, kes liiga arg, mulle autasu andmast. 
Ja selle wiletsaga petsite mind! Selle armetuma 
wastu Mahelasite mind ? (Ria hakkab walju hää
lega naerma.)

Riimann (-vihaselt). Teie naerate ? Tahate 
meel minu üle naerda? Ärge ässitage mind hul
lumeelsuseni ! Ma olen —

R i a (wahele). Eesel oled sa !
Riimann (wihaselt). Ma keelan —
Ria. Ma kordan meel kord: eesel oled sa 
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jo kui jn mitte kena urmas poiss ei oleks, ei 
waataks ma pääle seda haawawat kahtlustust, 
sulle mitte otsagi!

R i i m a n n. Sa ei taha mulle miimati sel
geks teha —

Ria. Palun, nüüd räägin mina! Saarmad 
siis tõesti — ma suudaks sind petta? See on 
uskumatu. Seda ei teeks ma kunagi, («uimalt.) 
Ja kui ma seda teeks, siis otsiks ma wähemalt 
ühe kenama wälja.

Riimann. Sa salgad siis? Ja see pilt 
selle pühendusega?

R i a (õlgu kehitades). Seda ei saa küll olema
tuks teha.

Ri i m a n n. Näed nüüd isegi!
Ria (naeratades). Aga, kui sinu haiglane 

armukadedus sinult kohe mitte mõistuse röõwind 
poleks, siis' oleksid sa tähele pannud, (matab laua 
püült pildi ja hoiab ta silmade ees) et mina seda su
gugi kirjutand pole. .

Riiinann (kohmetanult, silniitseb pilti). Õigus 
— seda näen ma nüüd alles. Aga sa ise ei 
saland seda ja langesid, kõikide nähes, sellele ini
mesele kaela?

Ria. Sina loll, seda tegin ma ainult see
pärast, et sinult armukadedust äraharjutada.

R i i m a n n (häbistatult). Ria — mina — 
mina —

Ria. 3a. — Nüüd seisab ta sääl, kui wäike 
kutsu ja häbeneb.

N i i m a n n. Ütlen awalikult, ma olin tõesti —
Ria. Õigus. Aga nüüd ei maksa enam 

sellest rääkida.
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Riimcinn. Ria! (Suudleb teda.)
IuliUS (pistab pää ukse wahelt sisse üllatatult). 

Nonoh? Mis see siis on?
Ria. Tulge rahulikult sisse! (Maisile, ies Iu- 

liuse taga peitus.) Teieta! 5\õif on likwideeriiud!
Maks (õnnelikult). 3° ?
Riimann. Härra Stiiglits, ma tegin teile 

ülekohut!
Ria (Maisile). Ja minuga abielluda ei ole 

teil ka farmis. Nüüd wolle oma pruudi kosida!
Julius (Riale). Aga tehke mulle üht meele- 

hääd, ja ärge rööwige minu tütrelt illusiooni, 
et ta elumees on. (Gerti ja Regine ieskelt.)

Ria (läheb (Senile taastu). Minu armas 
preili, ma tegin teile wist õigepalju meele
härma!?

Gerti. Oo, palun, see oli minu enese süü. 
Tahtsin waid niisugusele mehele minna, kes midagi 
ka lübieland on, aga kui õnnelik oleks ma nüüd, 
kui härra Stiiglits teid iialgi tunnud poleks!

Ria (lõbusalt). So? Siis roõin teile rahu
likult üles tunnistada, et meie teineteist täna 
esimest korda nägime!

Regine. Ja see pühendus?
Julius ((ausameelselt). Selle kirjutasin mina ! 

(Kõik naerawad)
Gerti (õnnelikult). Maks! Ma den nii õn

nelik ! (Raelustab teda.)
Julius. Noh — siis oleks terme see jant 

ülearune. . .



Wooruslik elumees y5

Reg ine tJuliusele). Tähendab, sina oled seda 
kõik wälja handund? Seda ma arwasin kohe!

Ria. Jätke juba, armuline proua, nad on 
mõlemad küllalt kannatand !

Maks. Nüüd tahame aga õiglased olla. 
Need tunnid, mille eest ma teile tänu wõlgnen 
— magusad nad küll ei olnud, aga unustama
tuks jääwad nad mulle surmani.

Eesriie.

Lõpp.



Peo korral da j aile
suures valikus tarvilikke peotarbeid 
soovitab teatrikirjanduse keskladu

Pääsetäheraamatud.
Erilise päälkirjadega eeskavale ja tantsule, 
trükitud mitmetvärvi paberile ja köidetud raa- 
matuiks ä 50 piletit.

Plakatid.
Paigutamiseks seltsimajade seintele, ustele jne. 
igasugu juhatusteks ja korrahoidmiseks.

Rekvisiidid.
Loomade pääd, maskid, näoosad, diadeemid, 
jaapani päevavarjud, revolvrid, uurid, sõrmused, 
kaela- ja rinnailustused, kroonid, inglitiivad, 
sülelapsed riietatud sinisesse ja roosasse, frakid, 
õpetajakuued ja ristid, silindrid jne.

Lavaülesvõtted.
Suuremates teatrites lavastatud näidenditest. 
Pakuvad tarvilikke näpunäiteid lava, dekoratsi
ooni, krimmi kui ka kostüümide suhtes.

Amorpostkaardid.
Krupitud vastavalt tellija soovidele, eraldi ka 
laste- ja noorsoo pidudeks.

Jumestusabinõud.
Kodumaa kui ka välismaa vabrikuist. Jumes- 
tusvärve saadaval suuremates ja vähemates 
komplektides, kui ka üksikult.

Konfetid.
Kaalu kui ka tuudiviisi. Eraldi saadaval ka 
tarvisminevad kotikesed.

-C Serpentiinid :3>-

Tavet Mutsu Teaterkirj astus, Tallinna


