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Väike lihtDe tuba. vasakul laud, laual teletcm ja ltirjutust&rbed, mille 
t&ga istub lipnik Paap Keeme. Laua körY&l seisab veltveebel Martin Ikk. 

~eme: /pärast pausi/s 118. • Pole vigal Ikk, vaata, kas väljas on veel mö-
ni vabatahtlik. Poole tunni pärast tahab W.eajuhataja aruallDet J

Ikk: /hetke pärast tagasi/ Härra lipnik, väljas eotavad veel 4-5 meest! 
iä'eie: lutsu nad Ukahaaval sissel 
H*t Ja.et nl i I -
JBetke pärast siiae Aadu Iusla/ 
Kuala: Tere! 
l'!eem.e : 1' ervist r lfimi 'l 
luslar .Udu Kulla. 
:U:e•e J Vanuaf 
1Gia1a~ 62. 
J{eem.e: Elukutse? 
Xusia' :U:is? 
ieem!J /Ursitult/ Bluku.tse nehl Amet I 
Kuala: Ega lllt'J. ruud aaetU pele bd et aul on viik.e popsikoht I 
:U:eeme: lfiil Ja sa tuled vabatahtlikult? 
Kuslas Härra ohvitseri Praegu peavad lööma koos popsid ja suurtalrmiklsl t 

KW.l ae pärast söda jälle kodus oma aju klaarimel Ma ootasiD ikka 
kodus seda kroonu käsku, aga kui seda ei tulnud, tulin hei 

Meeme: Tubli, Kuslal Olete Eesti Vabariigi armeesse vastu vöetud. Kääran 
teid meie r~emeDdi 3• kODlP• Minge teiste vabatahtlike juurde k~:t:.::_ 

~ <m-~;r>o -5:5 mm :"1111...-....... ·:?'...-·""'"-~",..._._...,_~-- -

Ku.sla kGbmitseb välja. Prügi, _!u~ ja Pu4- aine. 
!f§is /tib.tsalt/ w.na. olen Ojalooga peremees Jaak Prügi, see siin on mimr 

poeg Jaan ja see pojapoeg Osvald. Meie oleme tulDud teataaa endid 
vabatahtlik\11 tr 

Keeme: 
!SrUgi: 
Keema: 
PrUgis 

··-·= 

Jah, hm ••• Kui suur talu teil on? 
üle 200 hektaaril 
Kui vana poiss on? 
Varsti 15. 
Ta on natuke noor! Kas poleks möistlikum kui ta läheks koju ja ai• 
talts perenaisi talutööl. 

PI'Ugi: Hirra Ulemus t Meie oleme tulnud siia saja kilomeetri tagant I See ei 
tähenda midagi et poiss on 15 a. /uhkelt/ Ka ut;lesin. et ta on minu 
pojapoegi Kui on söda, peavad naised kodus Uksinda toime tul.aat 

Keeme: Bistit Minge körvala&jjal Veltveebel korraldab teie varustuse asjad! 
J Prtigid lahkuvad/. 
Vabatahtlik I /sisse/ Hi.rra lipnik, soovin astuda vaba'\ahtlikult Eesti taba• 

riigi armeessel 
Keema; Elukutset 
täbät. I Kooliöpetaja. 
Meeme: On teil söjavielist ettevalmistust? 
Vabat • I ~ Ei I Aga nii palju ma ikka p·l:f.ssi oskan lasta, et ••• j paus/ Keie 

peame fU pgnased Tälja peksma! Nad olla juba Valklas. 
Ke•e: /möttes/ Jah, nad ella ~l.l.b!l Valklas I / :_ä!'<Jult/ li:Srralmajas korrfldab 

vel tveebel ke'upanii varustamist • .U:inge sinna! 
Vabatahtlik II sisse. 
Keema: Kui vana? 
Vabat. II: 16 a. 
Meeme: Kooliöpil.ne? 
Vabätahtl. II: Kooliöpilanel 
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lleeme: Olete natuke noor. 
V~b&t. Ils Härra lipnik! Minu klassivennad Tallinnas läksid eile köik vaba

tahtlikult adm. Pit~a soo~usrongile. Ka jäin hiljaks. kuna viibi" 
sin eile maal. Tina oli soo~usrong juba välja söitnud! Palun mind 
rUgementi vastu vötta. 

lleeme: Tubli, arm.as s<Sberl tinge ••• /'W.e.ton heliseb/ 
lleeme: /telefoni/ Lipnik Keeme ••• Just nii, härra kindral. Selge, härra kind-

ral. • SaaD aru, kell 4 - just nii • just nii • 123 "selge - just nii. 
/Paneb toru ära, läbi akna/ 
lleemes Veltveebel Ikkl 
Iklo /Ilmub tervitades/ 
i;;äe: Ulemjuhataj korraldus. S<Sidame kohe rindele! Enamlased on j<Sudnud juba 

Valklassel Jagage meestele kogu laskemoona tagavaral - Kell 4 algame 
rUnnakut koos Pitka soomusrongii&l Selget • 

jll<Slem.ad välja/ 

..... EESRIIE-., 



I VAA.'l'US. 

I pilt. 

Suur ruum1 pörandal ölgi ja muud prahti. Södurid lus.Tad tegnusetult pö
randal. ja Teedavad lahinguTaheaega. Ve.aakul laud. llli.llel kaardid ja kUtmal. 
lompUl kUürutab laua juures Ule kaartide. Hetk hiljem Tiipab ta enda juutde 
karttn Ikk'i~ kellega koos kaardi kohal arutlevad • 

.,-r Jaan Kyaade /astub sisse. lompUlila/s RUgemandile saabus uus täiendua. Otsi-
me rügemendi staapi. 

Neem.ea Viibi.titit• k-.. h91. Ootasin teid ammu .. M.itu =ne~ut t ~id on? 
lda'!e: PaarkUmmend. , 
lleemer Vihel Keeste an kolllpaniisulatub nUW vaevalt Ule 120-ne. j\1!:1tleb Tihe/ 

Füz.amendi staapi. pol(!; t~ll m.öt~t et~l·la.l Olne m.ään,tud minu ktr.J?:lniit~Q. 
Teen k.cl.e 7&.r.tr.,..._d kerralduaed. /välja/ 

v Kvaades /v~atab natuke uudistavalt ringi siis Kuslale/s Kuidas siin siis ka 
tööolud on? 

Kuslas Tööolud vöi? Tööolud oL •~did ja viletsad. nagu igalpool. Per~eea on 
vaene - isegi kibedamal la~~ngu ajal tuleb ikka kuulidest puudu• öiget 
kahurit pole me veel näinudki ning kuulipildujad kölbaTad ·rohkem ömb-

,1 lusmasinateks kui söjariistadeks. 
1 v liru.deJ Killega siis aöditet 

v fvaäde: VtSi tujU&af 

\

, fusia: Tujauga. 

IEk; A&a milles muuga. ~iki peaae vötma vaenlaselts pUsse ja kuule, kuulipil
dujaid ja kahureid, ise&L saapaid. mutse1 kasukaid ja muud varustust. See 
annab rassida, eks ole? Ja kui t~u kipub halvaks minema, hUtiab kemp~s 
11Po.l•id1 kus .& h\}JW 1f!M ·"eL~ _ftre t!~"' r; bHitpa:l'ltt vainbs lt"Kt:Sndida lä
bi vU~ pori Veeriku alevis~ ll.®a j,f. auit,setfldec inglise aigarette 
Bill-Bill't; Ning löppu veel kompanii hümn "Singeri ma~in11 je tuju on jäl
le heal 4i 

.. lvaade: Vöi nii. Ttsi nii ••• j'Pf.us/ Kuidas kompaniiUl.em on! Paisth algul pl
ria krtsbe olema! 

/Mehed segamini: vana on vahva. täitsa mees./ 
!!!!_ Kui puhkusel oleme .. on ta täitsa omasugune. teda vtsib sinatada. ta joob 

ja sö~'b s~duritega Uhes. Aga hoidku see ennast. kes lahingu ajal teiiUl 
korraldustele vastu hakkab vöi muidu käsust körvale hiilib •• , 

Vesipull: /sisse .. annab käe Kvaadele/s Vesipull. Ius kandi mees oled? 
I.Yaade r V il jandi111.e.al t • 
Ve~tipull' Kulkt 11ina olen Tallinnast. 'Ma olen meremees. Mul on Tallinnas suu-

red s~ögiaajad, poed ning maailma uhkeim rannastsidulaev 11Annabella 
I Kristine Ney" registertonni 979• - Kaarte mingid 'l 21 f 
~ Knades Pole raha praegu! 
I Vesipull s See et loe! Sa vtsid pantida midagi t 
\I vaade' Pant ida I 

_ : V~ipull: Jliks mitte'l bik ausad gentlemanid. kui neil sularahast nappus tuleb, 

~ 
panevad oma kinnitvarad mängu! Mina niiteks olen alati valmis panka 
panema oma naise, oaa lapsed .. Tallinnas asuvad söögipoed ning maail
matu toreda kolmemastiliae •annalaeva "Annabella-Kristine-Bey" 

. registertonni 9791 
.Ivaade: Olgu pealei Teine kord. Ja pealegi kahekesi ei tule sest Jl.ingust mi

dagi Tilja. 
1esipull 1 Iahekesi lllUidugi ei saa. aga PrUgide rUg•ent lööb kohe kaasa I /faa-

teb ringi/ Poisid. kas Pr'Ugide rU~ement ei olegi aiin'l 
!öd.urite hulgast: Ei ole näha. 
Ivae.dea Mis kuradi asjaratas see Priigide rUgement siis ont 
Vesipull J Oh. ne&d on marwiad aehed. need on .... 

' 



Jtualu Prti&ide rUg•eut koosneb kolmest mehest • Tallaisa Jaak PrUgi .. peeg 
Jaan PrUgi ja pojapoeg Ossi. !t neid en raske perekonna nisesid pi
di bUtida ning tihti jääb segaseks, kumba hUuta..t a~eldakae, oleme 
andnud neile hpppis uued nimed s Tall& Jaak !TUgi on ikka PrUg~ poeg 
Jaan on Puru ja pejapoeg Ossi on Pudsu. lad on ise ka kangesti sel• 
lega rahul, isegi aaetlikes pabereis kirj~taya6 nad silmi pilgutasa
ta PI"Ugi, Puru ja Pudsu. Bad on kangesti omaTallel tUJ.is. eriti vana ... 
isa ja pojapoeg, aga see on rohkem välispidine hea tooni pruukimine, 
mille taha peidetud ~rnusi ja helluai. Ja kui aHnele nendest antakse 
eriline Ulesanne. on endastmHistetav .. et nad läheT&d kelmekesi koo•• 

Sellepä~ast see nimi ... PrUgide rügement -. Nad on julged, villased aö• 
durid. ning ~nnetu on aee punane. kes nende otsa komistab. llulgi uh• 
kust on neis palju ja ••. 

Prügi: /torm.ab ärritattilt siue/ Kus on PudtuY b.a keegi pole teda niinud? 
Kas ta pole siia tulnud? Noh. vastake, kuradid, noh! 

Puru s / sisse., sama ärritatui t/ 
~ Ära kiaendal Läksite ju koisekesi luurelei U Peaksid ise paremini 

teadmai 
PrUgis /ärritatult/ Pa.rQUlini teadmai .Katsu selle karaaantsikuga koos luurel 

olla. Selle as.aele, et vanemate aöja.eeste käsku täita ja nende juu
res olla, kargab see rongapoeg ringi, omapead. ja nagu aönda punast 
näeb, kohe kukub plaksutaaat Nagu tänagi. Hiilisise patrajasti Uhele 
punaste kolmemehelisele postile ligeaale. et seda vaikselt vaikseks 
teha. aga sits korraga. kui minu vanajahimehe sUda nii ~nalt rinnus 
kloppi• ja ma nägin, kuidas ma seda punaste ninameest seal kuulipil ... 
duja juures poon. siis näen korraga et terve punaste eakadron aeie lä• 
hedal, kHige ees Uks nahkkuuega koJBiisar. Oleme Puruga hiirvaiksed. 

Aga Pudsu, tema kukub punaseid tulistama. Noh, siil läks madin lahti! 
AlgU51 pWlased panid litswaa, neDde QIIQ.kkuue&a JaaUa&r koo• mitae 
a.At~dl.ngl!1~~-~ aga t~mbasid hiljem kURkalt •eile sihukese 
maru tule peale. et oib oi ••• THmbusime vähehaaval tagasi. Ja ~i .et• 

savarju saime, ütlesin ma olla poja Purule ja pojapoeg Pudsule. et 
nU.Ud teeme sääred kiiresti kompanii juurdel Olime natuke maad lidunud, 
siis kerra~ jookseb Pudsu meie juurest eemale ja kaobki pimedussel 
Karjusime ja ootaslae W.e tunni • ei kedagi. Tulime liis siia, et ehk 
on see kaarnapoeg ja nurjatu inimlaps siin, aga ma näen et ei •• /Me
hed segaminil ei ole näinud, ei tea jne,j 

PrUgi: Jah, pole midagi parata. Lähen teda otsima. Kas keegi tahab kaasa 
tulla? /Osa mehi t~useb n~ustudes/ 

1):.,5i: /Kogunenud meestele/JAga seda aa utlen .. et kui ma selle hukkaläinud 
iniaeselapse kätte saan. siis olgu Issand mulle armuline. Ta saab siia 
sellise nahatäie, et •••• 

Pudsu; jsiase, vedad0a enda jä.rel na.hk.ma.utlit/ 
Pr~i 1 Pudsukene, kallis lojapojakelle l Sa oled elus ja terve I Sa ei jibudki 

vaenlaste kätte! fPUüab paitada ja kalliatada/ 
Pudsul /ktU.meJ.t/ Ara mine vam.iljaarseks, vanameest /Naer/ 
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Prugi: Jjuba tigedamalt/ Ja milla, ainu auväärt vanaisa ja sinu isa Puru, 
meie oleme mitu tundi sinu pärast muretsenud ja isegi pisaraid valanud! 
Ku1 sa elid.t Pudsu ja mida sa tegid! 

h.dsu: Tegin tibladega natuke taadi.nat. /Väga muretult/ THin selle komissari 
nahkmantli ä.ral 

PrU§i: /vihasalt/ Ah sina, THrukael selline! Ja kui venelased sind koos selle 
mantliga oksa oleks t~mmanud, mis siisf 

Pudsu~ Seda oleks nad v~inud teha ka sinuga. /tähtsalt/ S"dal 
Prtigi: Sina, kollanokk, ole hoopis vaitl Säärast puud polegi, mis jHuaks minu

august meest kanda. - Isa pole sind osanud ~petada. nüUd peab vanaisa 
sind vötu pihtide "f&belel Kop tänane päev on m.inu käed selle järii 
aUgelenl.d o Kuule poeg, Jaan. Puru. till e mulle Tähekese appi• peame teda 



•\ 

natuke ~malt silitam.a. Ke.ua meie lubama tal, kukepojal, häbi ja 
teotust kaela kired&. /Viimaste sönade &jal hakkava.d koos Puruga 
Judsut püüdma. Rabelemise ajal tulwb lipnik Paap Meeme sisse/ 

)(eemes Supp on kohale j~udnudl /IWik, peale Prügi ja Puru, tormavad Tälja, 
kust hetk hiljem katelokkidaga tagasi tulevad ja isukalt s~öma asu
vad. Prügi ja Puru yaatavad pealt, kohmitsedes tUhjades leivakottides/. 

Puru: Kas ae ei hakkaks Uht kirja kirjutama, sest eided meil kodus on läi• 
nu.d 'Ust i Ul beks o 

PrUgi; /ei nata, yaid neelatab paar korda ja v~ab siis Kvaadelt kateleki/1 
Noh, anna ka mulle vähe mekkida, mida see kokk seal oJU. sögeduses ja 
vaesuses on öige soperdanudl /Maitseb natuke, teeb grimasse ja ulatab 
kateloki Purule. Äärmise yastikusegaj' Vaata sina, Puru, vöibolla 
saad sina seda toitu oma soolilea sisse, minu hell sticla seda prahti 
kUll vastu ei TÖtal 

Purus /hidiselt/ Ei, olen ainult kord elus kroonu toitu s~ön\11 1 see oli siia, 
kui Tene neetud valitsus mind mürgeldamise eest ülekohtuselt paariks 
nädalaks aresti mHistis, siis vandusin aa kroonu värgi pörgu päramisse 
p~hja. Ja mida T~in mina parata, et kroonu on kUll muutunud, aga T&n• 
ne on ikkagi jäänude Sellepärast ei saa mina ka seda süüa. 

Pudsu: /On just oma kateloki tUhjendanud, Tötab Purult kateleki ja asub isu
ga selle kallale. 

PrUgi ja Puru vaatavad seda vaatikusetundega päilt. 
Prügi: /sUlitades/ Pärivuse ja p~lvenemise seadustest pole ma iial aru saanud: 

too seal peaks nagu olema mu enese pojapoeg. ent Jumal seda ise teab. 
missuguse toonekure noka otsast on ta maakerale kukkunl.d 'l llinule too 
toit ei passi, sinugi aUda ei THta teda vastu, aga Pudsu on otsekui 
notsu molli juures ning praht lendab suust sisse säärase ajuga# et pea~ 
me tropid vel.mis vaatama.. Kuule, poeg Puru, oled sa ikka töesti oma 
naises kindel t 

Meeme: ;.sis..,..'tfe!IJ 'I.'Ula~se.s7 
Mehed' egamini/ Vilets jne. 
lleeme: Noh, pole viga! Aga kus on siis halvem kui siia! 
Mehed,! /Korraga/ Irdndida läbi Tihma ja pori Veeriku alevist linna ja suitse

tada inglise sigarette "Btll•Bill tt. 
Keeae; /Naerdes/ Tublil /Pudsulee kes Prügi jalga masseerib/J Poisu, kas sa 

ei tea siis paremat arstimit reuma ya.stut 
Pudsu: /PUati/ Valutavale liikmele öndsa keiariproua pilt peale panna ja laul

da "Singeri masinat" kuni valu mö~dub! 
lleeme: Laulame sii• "Singeri masinat"! 
Köik; 1. Pista kotti oma Singeri aasin 

pista kotti oma ilu ja au 
ei mina su kuldlokke sa.si 
oled ehtind end otsekui vau 

2 • .Mul enesel pruut armas IO.aara 
tal turu ääres suur s~ögipood 
meile pillab ta ohtralt oma v~a 
Vahel poes tal kogu me rood. 

3• Taob lauale koeri ja kasse 
vahel praetud märagi on 

ei kUsi meilt raha ega passe 
ei küsi kes södur, kes von. 

4• S~dur a.tm.astab niisugust virki 
igalpool mängib ta koduyäid 

sina ~mbled vaid talle Uht särki 
ta ölale luksumas kiidl 

ijeeme: /röömsalt/ Tubli! NUüd ma saan aru, et see on 3• kompanii, aga mitte 
memmepojad, k~s viletsa toidu pära.st meeleolu langeda laseTadl• 
Usun, et m.e sa.eme Ule hulga. aja. täna öösel magada. Meil on esialgu 



ettenähtud 3 päeTa puhkust siin kUlas ja siis läheb rUnnakuks Val
ga suunas 0 Ja siis pole muud kui kas rinda rist vöi kuuli 

Iusla; Tösi jah, oleks töesti viimane aeg neid riste hakata jaotama! Kui 
härra lipnik lubab, ma räägin Uhe jutu. 
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~eeme: /naerdes/ Lase käial 
Kusla~ Kina nägin Ubt meest, too oli Pillukese poolt peremees, ta nimi oli 

Peet aj Jairus ja tol mehel oli säärane häda kuldristi järele, et 
selle hankimise ja mangumisega pidi hoopis nälga jääma. Oli ta nii
sugune köhnake, väeti, käis küürus ja longates ning nigu oli teisel 
hahk nagu päikesest pleekinud rehesein. Aga Uhes asjas oli ta ometi 
Uletamatu meister. Esimese naitumise aasta löpul sUnnitas naine kak• 
aikw\ s Robert-I:Ieinrieh-Adolt-Riohard•Eeriku. ja Benjamin-Johannes•Ru ... 
doli' ... Woltgang-.Jaani. Kuid järgmisel ustal sU!mitas ta auväärt abi
kaasa kolmikud: Sakarias•Joosep-Friedebert~ooses-Toomase, Eduard• 
Hugo- M.eindorf-otto-JJ..eksandri ja Joonat&rJ.-Aaron-Karl-Vilhelm-Absolo ... 
nia Kui aga kolmandal aastal oli naine uuesti kaksikutaga nurgavoodil 
asus suur hi~ Peet Jairuse hinge. Jumal ja Issanda pojuke. mötles 
ta ahastades. kui see asi peaks ikka nönda edasi kestma. olea ma 
nimedega töesti väga pillayalt talitanud. Ja äärmisest kokkuhoiu 
pöhimöttest juhitud. ristis pojad JUriks ja Reinuks. Külarahva imet
lusel polnud piiri, ise säärane viike ja armetu, ega missugune enne
kuulmatu lend! Kolme aastaga 7 poega! Tulid vaatama kaugelt ja lähe
dllt. Väike elamu oli täis meessoost jönglasi • T&lgeid 1 musti~ pu
naseid. Ei, pagana pihta, rääkisid lugupidava kadedusega, säärast 
meest peakj kroonu toetama. Kuldauraha peaks ta oaa rinnale saama. 
Ning uhkuse ja upsakuse vaim asus Peet Jairuse rinda. Töepoolest jah, 
mötles ta, ega maakera kannagi enam teist nii vägevat meest! Ja hak
kas ta käima mööda ametiasutusi. Ikka Uhest uksest vilja ja teisest 
•iM.&. ,ii Ju·i'll•• aa .. ..,. enam ei peett, et rtaine ega 1.apsed, oli kuld
risti hankimisega nönda rt.St• kioedasti ametis, et sai koju vaid 
paarike hetkeks. Siit ja sealt pudeneaki möni kopik, siit ja sealt 
kuulis mönd meelih.vat Ulistust, kuid risti enese juurde ikka ei 
saanud. JUne tea, kas ei leitud parajat vöi oldi söja ttJttu kullaga 
väga ihned. Et asju ometi kord soovikohaselt lahendada, sepitses 
Peet• Jairus vägeva palvekitja leisri Majasteedile enesele. Aga siis 
tuli revolutsioon, Majesteet st:Sitis rappa kogu oma vöimuga, tekkisid 
uued riigid ja uued vöilt\'ld • Nönda palehigi s mööda ametiasutus i muta
tes möödus aasta. Naine sünnitas tutre. Ainult Uhe. Peet Jairus oli 
parajasti tulnud linnast, kuulnud uue lapsukese ki ... , tormas tuppa 
ja hüUdia: "Kuule, Juuli"Ann, ma pole sind enam aasta jooksul palgest 
palgesse näinud, kuidas oli vöimalik lapsukese sUnd?" Vaatas naist, 
pörnitses, ootas vastust, pööritas silmi. "Siis pole ka need endised 
poisid köik minu omad?" KUsis hinaunult. "Oh, Jumal, vöi siis sinu 
Uksinda ••• " ohkas Juuli~ pisaraid pUhkides. ling uhke Peet Jairus 
langes kössi, muutus veelgi pisemaks ja väetimaks1 ohkas hinge pöh
jast, astus öue ja haaras üle hulga aja jille ko~d saha järele. Ja 
oli kahju, oli ütlemata kahju et köik lootused kuldristile varisesid 
nüüd jäädavalt kokku. li möelnudki naise X.x-i• truudusetusele, hing 
oli löhki ja haige tolle kuldristi pärast • 

.Mehed naravad • 
Pudaus /kes Kusla jutu ajal nahkmantli taskusid on uurinud ja sealt mingisu• 

gused paberid on leidnud/ Härra lipnik, vaadake! 
.U:eeme' /asub pabereid uurima - viliatab/ See on ju päris huvitav kaup! /Loeb 

edasi/ Kuulake poisid! Käskkiri nr. 121. löigile punaväe Uksustele 
Val,a ja Narva löikudes. "Seltsimehed! KolÖaki väed on l~ödud, Deni• 
kini armeed segi paisatud, Poola rindel meie väed lähenevad Varssa
vile, isegi tsehhid on taganenud Uurali taha, ainult siin• eestlaste 

rindel, pole m.eU edu. Peame puruatam.a imperialistlikud ja kodanlikud 



diTiisid, pe .. • ji:Sudm.a mereni et haarata Euroopat kellllllWlhtllkule 
internatsionaalile ja proletariaadi diktatuurilei ldasi, seltsimehed!• 
/meestele/ Kuulsite nUUd I /pilkavalt/Wi edasi, seltalllehed I /Jaer/. 

Puru; Edasi tuleb neU .kUll Tt.rsti aiw:la, agt. teise suunae;a - Uurali poole/laer/ 
:Y:eemea Meie ise ei aaa arup. et see maa ja rahvas nii piiraana ja m.esine en. 

Aga nie, aina kipUTad meile krae vehelel Kord Uhed, kord teised. 
K•slas Bka prii leib meki igaUhele. Uks teeb ti:Jõd ja auretaeb enesele Tiletsa 

kannlka leiba. 1'eine seal k~nal kisendab maall• Ulekohtust ja haupb 
ettekäändeid aidas teise ki.est endale tWdc suhu saada. Ikka auudlali 
kultuuri, inimarmastuse ja auurte ideede nimell 

Jfeeme: Hästi, heidame nUUd puhkama! Kui keegi mind otsib, saatke pt:Srp, peale 
...... r*".mH ·dl· cliYiiliUleaa. /ira/ 

/fehjd asuvad magaaa heitma. La~ läheb ae&taselt pimedaks, Uks aijdur min&ib 
tasa bajaaai, ise kaasa Umisedes/ 
Uskjll'' /to!'llab sisse ja h~ikab/ Lipni~ lleemel 
Keemes sisse/ Mis on? 
liskjal~ /kirja andes/ RUgUliltt 
lleeme' oeb/ Kurat yi:Jtekst /meestele/ Bnamlaste läbiaurret - Xoapaaii Tilja 

paigalei /Mehed toruvad pU.se haaratea Tilja/ 

• • I I S R I I E • -



I V.A.A.!US 
2. pilt 

Lwaine talTemaastik. Vasakul kUDgaa, aille taga l~a&v84 atSdurid tulistadea. 
Eesriide avanedee on kiiu.a lahing. Eem.alt on kuulda saauti pU.aide ja kuuli• 
pildu3a'e raginat • Paar korda on kuulda yenekeelset •u:~äätamlst" • .tahinpa 
sekka hUU.vad mehed aegajalt vandesHnu j.a. Aegajalt jäab laakmine J• lahin~
mUra han-emN:s. Lavale kUUrutadee lipnik :U:eeae, kes asub kiikriga vasakule yaa ... 
tema. Hetk hiljem hUU..b: 

lleanes Tiblad ta,~n•vecif LHpetage laskainet Peame säästma lask ... onat 
fil.._ l*p-etM~ tUlnt'kmise ja pt'I:Jrduvad •--• PN!•/ 
M:eeme: /H:Jpetab kiikriga vaataaiae/ liii. "Söbrad" pugesid jälle al:Sisa aUUri

de vahele tagasi I Loedame,. et tbaseat nahatäiest neile pihab ja et 
nad meid enne homset ei tUlital 

hru' /vihaaelt/ Lählae ja pekaaae nad atSisast välja! Kurat vtttak:s, see teeb 
h:Wge tiia r :lUkita juba kelaas päev liin kUD.ka i•ga ja ttsrju neDde rUn• 
nakuid. Lööme nad .ZSiaaat vilja. au.ae ise vih•alt siia pareaa pesit• 
ai~nil 

:U:eeme: /lepitavalt/ Kulla aHber, venelastel on ml:Sisaa suuremad jöud kui aa ae
da yiSid ette kujutada. Meie Uleaanne on hoida poaitaiooni seni kui abi ... 
jtlud ja aoo.Jaste pataljonid kohal on ning siis peksaae vankad Paju aHi• 
east viljar Seni aga - nojah, katawae libl ajada. Oleks lausa lt:ullae~· 
sus. kui aeie oma yäikeate jHududega katauksilae rUxmata. Ira unuata aeie 
raskeid kaotusi vitaastel pievadel. Ja peaasi. aeil k&ak hoida po~itsi .. -
ni. auud aidagil lii. Ikk& Kine korraida .,...gide truaport diviisi · 
staapif Saatemeeak.ond vutta minu korraldusel II rUbaa. /Ikk ira/ 
Pr-Ugi. Puru ja Knade jäävad ~uil.ipUduja ~de. Teiled tbraaku T~ ·""' 
bi,_., JdlmnttdP raaau• :lit ,.-..-llfltn!la. "...._~ -· 

Pudsu: /tormab laval18oomlaae d I a..-....a...-. 8Ual · 
J.eaedl )'l.ibisep.ai:ni Kua7 Millal nad tulid'l Palju neid on? '-
»e~e: ~igid sa iee neidf 
Püdsu: /öhiaal/ Ise nägin I Oma silmaga f Need olid kUll eelsalgad, aga nad ;UUe

sid, et peajtsud tul end järgi. Ja kuracli maru varustus •1 i neU t Puha uus J 
Efllgi s /•busklikult/ Ei aina seda poisikese sonimist usu. Sooalaaed pidid ju 

tule• alles tuleval nädalal. KUllap Pudsu en saanud talTisel ajal p&i• 
kesepiSte. 

Pud•u• Piikese piete HSHb talvilel ajal ainult sinu taoliatele vaname~ele. 
kui see eul praegu polegi /naer/ .vaata. puui kinkis aulle Uks so.alane 

/ikk:i ehmudea7 Birra lipnikut kisti kehe ilmuda rUgemendi ataapi ... 
/aUi.idlaselt/ Ma unustas in ••• 

lfeeme; /Ltstsb talle nardea käega tslale. !ra/ 
}lehed vaatavad p_.ai/ 
Pudat.u /~nnelikult/ IUll oli vihane kamraatt Mina ei e.aa.l teaa keelt ning teu 

ei saanud. minust aru. kuid siia koputalin ma ni.puga ta pussUe ja ldfMi• 
ain nii kaua ta järel. kuni ta ainust ~pia i*liaea ja pussi aulle an

dia. 
!,r:YPJ /vötab pussi, va.atab, tH:mbab teraga Ule p~idla. :Natuke kadeclalt/ 

llojM, seatapukl on ta liiga 1 Ubike, kakluaeka vihe pikk• ei tea. aia 
aliraaega tehakse! Aga 1-llap tsHael aUgelusest ärgates vöid teaa~ U.na 
lahedalt kaapida o• luid ja liikaeida ltO.lap ta on eoolllastel selleks 
~eludld. Ai• sina.- .Beetud jaubasell. riägi par•• kas niisugused olid• 
ki aende söjariistac! vöi on piskuka toonud kaasa ka pU.se, aaksiime, 
k.ahure1d2 

!!!aus itähureid - kahureid ma ni&in ka /torgates/ :U:a utleflli.Ja sellele ao.mlaaele 
kes mulle pussi andis, et kae ta ei tahaks ka mu vaaaiaale llidagi kiidelda? 
'l'a lubas sulle j~uks kinkida kahurei41 jHaer/ 

lkk1 /ärritatult lavale/ ~us kompaniitU• ont 



Mehed: /segamini Ikkilet kes nor~späi seisma en jäänud/ Staabis. Läks staapil 
lnade: Ila sul viga •nt 
~}Edasi norutades1 ei yaata midagi vaid heidab kiegaj 
l'e.iies' /Tuleb paremalt/ 
B!l7Väri.awal häälel/ Härra lipnik, aa seoyin enesele Uht vangi! talt keainari. 
Meeme ' lü.llekl? 
Ikk: 7P~ikleT&lt/ See en minu asi. 
ieeiii'e: JCuidaa on vangi nimi t 
Ikk: Joosep Ikkl 
ii'Hie: Sugulane? 
Ikks Vend! 
~e: Punaste komisaart 
~ jPead lagnet~es/ Punaste koai.asar. Tahan teda ise eaa äranägemise järgi 

karistada. Loodan, et saame temast veel korraliku s'öduri •• rUgaerrti. 
Meeme: /Hetkel ise mõtlemise järgi kirjutli> aedeli ja an&b Ikkile/ Sb~a Mttu• 

tusell Ning hoikdu sind Jumal ise taevas. kui peaksiD oma tegu kahetsema • 
.ill.!_ /Terviat des ira/ 
Meemel /hetke pärast aeestele, kes aönatult ja liikuaatult sUndmust jälginud/ 

Soomla~ kai» pataljoni en siin! Täna algab siis see tants peale. mida 
aina. Puru, ja ma ~aun. meie köik oodanud elemel •Paj~ möls peab nUUd 
langeaat• Utles rUgUl.. Ma saadan kohe kelmaneta rUbaa natuke ettepoole. 
siis saate s~~ma minna kui kH~k siia jöuabl I~a mees vötku laskemoona juur
de? Poole tunni pärast olge siia tagasi I /ära; 

/.Mehed seisavad stsnatult/ 
Purua See Ikk'i vend en ikka töbras kUlli Ise eestlane ja pinaate komissari 
iula:J1i~avalt/lra räägi midagi et too Ikk'i vend en ttJbras. Vaata, alles mina 

nägin unto ehtsat ttsbraat ja too oli Uks ..-angUangenud pUDane ees1;lane. 
loh, juhtus too Muuratsi all, et paar meie poissi töid ära enamlaste T&l• 
vettskke. lleed olid kaks meest" kaks lah,tat kGU?.~ll·~ ~le näl&inud •ma« 
polnud ..._ dlfl!ailf'~se!lth iva näi:oucf. Ja siis utlesid nad. et olla 
eestlased, aga enne MaailmasUda alla teeninud Yiljandis tisleritena. Aga 
meie mehed ratsakomandost hüppasid neile u.tn~. T&lisid Uhe neilt esimes .... 
na ja hakkasid ropsima ta nahka tuliseksi Bt sint täärane Viljandi tislsr, 
)'lll.ad mi:Jtlda enam.lMt~ maie!. södid punaate ridades je, tuled jultunult ••• 
maa ja rahva vastul Ja kui ta eli saanud temale määratud jao. pistis mees 
äkki kibedalt ttsinama. Kuidas, hüüdis ta himmastusega, kas teie pool pole-
gi enam korda ega tligust - mind te olete peksnud sandika aga au yenda pele 
te puutunud hoopil mitt e. Vöi on vähem sUUdlane kui mina t Olute Uhe i aa, 
Uhe ema lapsed. teenisime koos kommunistliku& rUgemendisb Oliae aöl..ad 
Uhtlloodi punased nagu kaks tilka verd ja Uhes langesime vangi! Ja nUUd 

., 

saan mina keretäie, aga minu vend Reebärt seisab hoopis puutumatal Ja kui 
meie meh41d kuulaid kuidas too punane hidaldas ja mangus oma ..-ennale keretäit, 
hüppasid nad uuesti ta manul Vaata, too oli alles töbras ning säärast pole 
ma iialgi veel teist näinud! 

Mehed na•ravad. Eemalt b hUüe: "köi:Jk en kohal "• aille peale köik lavalt lahkuvad. 
Sisse tulevad Kartin ja Jootep Ikk'id/ 

Ikke Edasi astwial 
Joose I. las seina äärdet 

J Seina Urltel /sebab/ Seisl 
aa9h sönatult Tenda, htub sUs kännule. asetab revolvri ptJlvedele. vtftab pea 

äte "l&hele ja jääb ltikumatult istuma. Jlrsku kargab pUsti ja ltarjub/ 
' PUksid maha 1 

iooae I'l /töstab ehmunult pea. vaatab hirmunult venda/ 
k: karjub/ PUksid maha I 

tose I.s /hetke pärast lootusetult/ Mis m~e on sel narrite.miseU Parem le.se 
kohe m&hat 

kks Jha~,ab järsku peksma nuudii& venda. See seisab kUUrus varjatea kätega näe/ 
kk: /rahunedes karjub/ Tean ise mida teen. Vöi sina pillaste käsilane tuled mulle 



~pet..al Kui palju uneta ~\d olen sinu pärast veetnud! Isegi unenägudes 
vaevlesin ja nägin ikk•• kuidas sa kUkitasid kännu v~i kivi taga. laske~ 
val11.is pUSs minu poole aibitudo Ja mina pidin sinule sihti:u.~ l~mistama 

8 

su irvitavat nägu. aga mu selj a taga kisendas em~. ringutades ahastavalt 
kisi ja nuuksudes' - pojukesed, pojukeaedl Igas ~aaes - venelases, hiin
lases, lätalses nägin vaid sinu nigul Teadsin, et v~ltled punaste poolel# 
olin Udini haige sellest •eadmiaest# sonisin unes ja ilmsi! 

JooseE I$ /kiusakalt/ Loome uut maailmal 
Ikk: Veres ja roimas? 
'Jõõi'eE I: Ka tormis murduvad tiksikud puud! 
Ikka Siis olen mina seo, kes sind murrab! Prasseldava venelase käsilane ja ori 

oled aa. Oleme kUllalt venelase nuudi all iga.ruld ning liSpuks on see Uks
kö!k, kelle pihus on see nuut. kas tsaari sandarmi vtSi eilflllase kli'lmissari 
käes. ~öraa rahvas viskas sulle poisikeeele pUssi kätte ja sina teenid 
nUUd nende kodua~jas iniaesetapuga kannusaidi /hakkab jälle venda peksma/ 

Ikks jpeksu löpetades istub maha, vötab seljakotist leiba, annab selle vennale/ 
Säh. sööl 

• Joosep I: /ohkab. ei eö~/ 
Ikks/annab viir-a pudeli/ Sib., joo I 
Jõõs"e' I: /vaatab algul kahtlevalt, seob siis möne söömu lja ann&ob pudeli tagasi/ 
~rüUpab omakorda, siis lihtsalt/ Kuidas teid, punaseid, ~idetakse kah? 
J~seE I: Hästi ja halvasti, kuidas juhtub! 
Ikk: Saadate meile vastu hiinalaai, venelasi. bdkiir" ning Jumal. ile teab~ mia 
- elukaid veel. Peame vöitleiD kogu Venemaa rahvastega. Iialgi ei v~i teada, 

kes aul paraja~1 •astas! · 
r Joosep I: St~ <"l•e .k(1ik seH:IIica~})ecH 
Ikka 're~-!'llG". mei(· lea noid olukardi j• seltsimeeste vahekordi. Hoiate Ptk• kuuli ... 

piläuja o·aa •hclik:'t kul:h. taga ja \lllht&te om.a m~. Eks selleks teil 
engi ~~-~ ~ ........ wltagi et ait•• mefe mehed peksavad teid o~sew 
kui linu rabades, ning Ukski jöud ei paae aeilll aeisaal 

I Joo••:; I: /kummalise n&eratusega; Küllap näeme~ ei tea veel midagi! 
-~karjudes/ Ai• mina t&a~~.l /Haarab nuudi. kuid viskab selle. Jlötleb hetke/ 

Nüttd jääd aeie r Ugementi ja hakkad punaste vastu vöitlemai 
Jooae,--l.: .KUllap vist tuleb pö~rata see lehekülg. 
Ikkt7 Wid ainult tä.äada saatust. et sattusid minu kätte. Jumal teab, kas vasta .. 
- sel korral oleksiäki veel elus. Ning ega meie juures halb pole teenida. 

Pole meil Ulemaid ega alamaid, mehi hiLnatakse nende julguse~ ettwötlik
kJ.Ile ja oskuse järgio Wid julgesti öma Ulemuat sinatada, vabal ajal tema 
kallal hammast proovida, kuid hoidku sind Jumal lahlngu ajtQ käsu~ k~r· 
vrl e hiili,.aat I ~i:::tr; norutada sa ei tehi. ihki !e ega puhkida, isegi haa .. 
ratuna pead haabad risti pigistama ja tegema r~Hm.sa ja lahke näe. Nii kui 
jääd vähekese ~tesse ja sUnge ilme tuleb su näole. nii hUppab kohe mHni 
mees su juurde ja kUsib nönda: söber. kus on halv.m kui siinf Siis pead 
naerval näol vaatiila Uhe hi.l.;~ti!mbega nagu. kuulipildujast: kHndida libi 
vihma ja pori Veeriku alevist linna ja suitsetada inglise sigarette Bill
Billi iii I Ja nUUd lihm.e rUgameDdi staapil / Ktsleaad ära/ 

• • E E S R I I E • ~ 



~-~~~i1i~l~~~~~-~~ü-
~!!~:=~==~:==- li ·. · _liuJr!'&-1 •~ja-- jalL~bkJ ... jtMJji~"-· ~w& JU..w aja klt'j&• 

4•&•• Seat m.a'olen kUll näinud' inimtiiste ru.tt~. ... .~tu.~d..s~lli~t kiirun. 
Jnia neil aellidel oli ptt&eneetiaet•• pol&• mu. ihulik\ld ·~ ~&1 ••re
malt l/1.1Jua.c:l. Selleplrast tahan veel tba minna aaie rJgeaeoo1 ül·a. juu-r-

d• palyega. et te li&Ürau mind via.rika.maue Yieo,sat 
tvaades Oled •• ntSch•rY ,1 

.trerJ. • /v&».Pikalt/ •tJd•r Y'tti llitte. kuid lU'"VfU,\ ntSnda. etfqb.el ats4urU p•b oleu 
t•a raakea'ja rna•e.r.l4&vas ttrua soodustav ja &eeU.ule.Qday stitsk.ond. 
Sa&raat sel t't.konda aina &&a din. en&lll ei leia. SUr•• JUas._e,e nap 
on Pu.ru, Puds\l ja Veeipull" ~ib .it..J.l hWUor-:re.l ehk stSnni&ut laotada. 
lo!"ijuttu ajad•• ic:Urjookau ytlhtluai ko!'nldada.. kuid attdida ja tuis
!Hhe tHid aoorhada nend•&:• oi .... 8ellut on nad lU,a arad ja •r.metud. 

M. lu.t Stlda ma k<Jll •1 usu.t 
J.'r~ ~ /lrrltatu.lt/ iilida sina ei Wtut /Ka!"gab p:..iet.i/ 
lvül, •. /~urub P!"ug.t. l'a.husiadoa taca.si ht\UIIL& ja \\la'iab ••11• 'ri1DA,pjdeli./ 
fr'tfl• / J~ob loo1uu ja rahw:t.eb/AT"'ll"'\t4l !:i+thw jah I . r,-1 ~.~, ~- \i.it'Piiit"&N~~dv-

r:;.d, ~•• puuici oa.t.i t•adm,a, ha 1-,.b 1fWaa ulnt, algab ~t 
,.,...._, Ja h~d ei teadnud? 
Fi"UJ1: Oh ei. }!emad te<ia et. teadu ... /PatU-j l'ioj&b, a\li<hq;i. kui IUl sealt ün• 

guplatsUt neuõe juurde jt1udsin, oli nende rtJtse suur. Viike ?utbu ot•• 
hüppas ja P-rr;••• ja •J.• V•lipulli näo yalgus lai lllUhelua. A&• aa ei 
t~inud nend81t Ylljagi. l..Ul t:.atetu Vadpull r.ai.Dd •••11t&4la. k-ill lcM.s 
f\ldsu mu UAtber" aaba iua rtJng&.e ja ktsrvad P•• 1 igi • •g• llli» kijndJ.ein 
ner:lde Juuresi; &ra, olin ..wr.ainda aettas. yaf.ltasin t1.1.is.itavet hmd, yaa
taein puid ja p~~saiü ja need olid aulle arat~d klli mu poe&• o.a peja-

poe g jk VesipulL 
4vaadtJ Auid .a ei ••• tiis~i aiuu yibast aru. 
~ Kuidaa nill 
~ ~i,i;\lS oled sa bi.ilg..valt vöitul.ld• 1\l!"ma tuust oled •• tetn 10ahaga pää

aeAud. • mida aa yeel tllhad 1 



1} 

Pr!11,1: A.usat llt.i.np t•u• Kaa aa ei au aru. et ai&:raue pöörane •ectu .Ui b el \8 

juhtllda ainult i.6t1 kord. nin& aul oli aee juba sabapidi peos. Poleks 
!Uhfad ira joo1unudt tead, mis olete juhtWlu.d. IWik meeste raba oleka 
prae&u llliuu ta•lcu.a. Veel rohkem;i. Jaan Puru ole.~ea kaotuud OI:l& päran
duaetsi6used Ojalooga talulu, Pudsu o.- viimsed pUksid ja upsak~s Vesi• 
pull. ~llimoel11e ~iitlaja aga oma neiae, lapsed, TallinnA rohked s~ts
&ipoed ning WUc:e rannalaeva •Ann640.lh.•ltl"1stiine-Ney" 

w. lkkl Täna saatust et niigi l~s. 
PriJd.; iaa oluu ma autuae vastu hUlt tUstnud vtllt nuriee!lud1 Aga meie miWj. 

jl.i seal kU.w.th pooleli .1• kes utleb, et Uhel iluaal päeval ei tule lJ.udau 
~ ~ ja 4i.. \itle: kuulo. v&.a8Mea. lö~t.8JI.e .QIIIl. p"lttlijU..v.d aä.ngu. 
·Anna ,icu.rdid, tahan lUJ.dl ko6U •• 16.000-lel Ja hoidku hsttnd, ka. ttUeb, 
et .ka ai il OI.< Uun !lli.uuga, IU.i.IUgu.De atU.st.matu, seletluuatu, tajWl'l:at& l'n&, 
nagu ta il~M&a aulle seaU 

Vesipull' hii, seda Pudsu oi saa. Mil.n& loetakse nU~!d ikka i:oiiUilete järgi lttpeta
t~s t.ing Pudsul pole 111.ingitugust öi,ust utJuda selle jatktuaiat t 

·r\it,iö /suureaeelulti Kui nl:Snda, siis ei hakka ma U.na minema rt~emondi;lle-. 
juurde. Vtlin er~ teha X.tsot meie kompaniia edasi teo:uda. Ja aina. Pudau, 
peacl pUhal ikul t t<Sotema., ot sul pole nU\.Id ega edaspidi minu raha ja minu 
varanduse vastu köigevihematki n~udmiat ega utlemist! 

l\14•u• Ttsotan. et ma sinuga, oma kallim.eelse 'ftlle.lsaga ei lähe ma iial &i kaarte 
mi.ngima ei nl.Wd ega " edaspidi. Oli otse jube vaadata kuidu aa seal olid 
rnolver ühes, Jeurclid teisea k&es, kuulid aga hundasid meie üiaber. );1, 

aa&raat ain&u ma tan&, ••• polnud pörau&i härraste ltlbua ajaviide. vaid 
kurat t..O aüa. Ole.l(aime vöinud jäa.cla n&.&u narrid ltiksu! 

Pr51• /l•yitavalt/ :&;ga polnudki too igapäevane mä.n,. 
Veli~ll' /•1. uatab ''Singeri :naainat 11 

• ktiik uhinev.ad selleg,a. 
Jii\iij )'ta.l~ ~ ~-Il »1 ~" ... Ml Uka YANU /lAa14Wilf · · ~.>-' 

Vana~~ ~aarte maugia 
&ruvid lar~i til pe~s olid siia 
~olvri,a v.nkis ta rillli 
öi&• koht tal hullumajas on! 

/Ja_",.. 
fai ;Pea • .J..;utaUcas/hak.kab aeeste naeru •u.tel .Pudaut taga aja.u.. Siue tuleb ...... ; 
lleeme; Wts aeie kOlllp-.nii söd ureist saab .ic~a üidfll at puhkust. Looaomi,aal lane•• 

18e tSzw A.vaadele /A.vaade ~att raputad.,s/ Soovin önne I 
Kvaade' TIAul A&a aee on i~li~. ~uidas see siis minule juhtus. •ul pole elus 

kwla&i ve<ianUd, ei see Zl:.li.:id. head täheudal 
.ile!!f' Arv~, ~t vöid kohe rUgem.eudi staapi mikh•• paberid pealetid juba vatmis 

olema. Unn kaasL! 
/ lnade hakkab end aehlasel t minekule seadma/ 

Puru• lwlaeta soomWJautcd I 
ii••••; 'fuld' 
•7Alcab lahing • .Ka Kvaade, kes peaaea;u juba lav&lt llltiiWII!W en, ~~~eb pottitsi-
-oo~ lari."Cl koat'Wtab, kuna on eaanud jdatt haava.ta. Roomab paremale ja hakkab 

.. ·ftabast jalr.at vtitma. Möne minutilise tulistJ.mise järgi/ 
14"me: PtScenwad l L~petage tuliatamine I 
Puru: jhi,i p\JUd.des/ Sedamood il Said •••1• rai.ped. terve nahaga mine.aa, oleksi

me peaaegu nad ~nneks v~tAUd. Olektid ~•ile parajaks suutäiek•• e) pör• 
&uline neid vtttakal 

,/Baerj 
PrU.&i• Kas Kd ttie'lti ei märganu<l. et nende eea oli ainult kiputäis m.ah1f li• 

raJcad, kartl ikud veeipi.Gtsid I · / 
~'- Tirla tswu" vöi muidu sa jalutaksid juba looja karjasl . /. · 
~: Pole neist asjal Lasevad kabuhirmus jalga. ilma et teaksi)r• kelle eest 

pHgenedat 
Mtp.e; /lva&dn ..a.r,atea/ Sina, l•aade1 /Juurde/ Oled aa haavatllll! 



:lvaadel On ltSiganud liha ja ega ka ko:oti ~le ten-eka ji·bu4. 
lleeaeJ Säärane oli siia ainu pubkva. 
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Kvaades Jah• aiärano too oli• siiraaed olid aood ibaldatavad tutarlapsed tagalaa 1 

aood aaguaad p~~namised kodu aoojas voodis. aood praaliaised stSprade 
seltsis mönes ktSrtsis. 

lieeme; D:s lähed nttUd haiglaue ning seal en sul kUllt.lt aega pö~:aata. Meie pea ... 
me aga veel siia jäiaa ning mtS~ed ajad auttamal Poi~id~ ~idake KY&adae 
aidwaispunktil /kitt surudes/ .Ara uusta meb koapt..aiid, esimesel vöi .. 
malusel ole tagasi! 

Knade: Aga muidugi I Ega need haaTad veel mu hinge vata. Saame näha veel kUl
la.l't Uhesk .. • aUdinaid ja lamento. Oh Isa&Dd ja llogu maailm! Ega need 

jää tulematal HUvasti# poi.id! jlraj 
Mehed: /seg*Dlini/ BUvasti:t hUvasti l 
ileeme :Ikk! Meie jääme esialgu tiia! Oleme k1.Ul endid nat)lke ette nihutanud• aga 

katsuae seda kUBgast hoida. )[a lähen ise 3• rtthma juurdel /Ara/ 
lkk& lleie 11 stSbrad 11 on öige jöukaks llinud. Tulevad aga soomusautodega peale. 
- Ja kuradi näotud väeosad saadaTad meile vastus hiWasi,. lätlasi,. igat 

sorti venelasi ja punaseid eestlasi. ropai et nahk liheb airjaks ja hing 
jääb kinni. 

J. Ikke Eks ole siingi neid vendi mitmesuaguseid. 
Ikks Siin on vaid eestlased! 
J.Ikk:: Aga sooalaseeit Aga vt.lgevenelaaed'l 
Ikk: Soomlasi on siin vaid möned sajad. Ja valgekaart • neh, need tegid siin 
- ainult Uhe lahbgu .. peksti segamini kui sodi ja nad liksid puhkusele. 

lf&d on ost.vad ainult rUs'Uilises ja rUütt•..,ia•l• Olea kuulnud. et nad deme ... 
biliaeeritakse ja et neilt relvad ära ~etakse. Meie väeosad n~uavad nende 
koriatamist rindel t I 

J.lkkJ /huv~»lV~i a.U. a.i.iA palju.! 
Ilcit: XUllap vist Talabski ja Georgi Ulcsused. 
·1:'iik a Ja anul. isel t 1 
~/äkki kehtlusta.valt/ Olen ennegi .. ärganud sinu al.atisi pärlrJ.si meie Tige

de arvv ja koos3~isu kohta. VUibolla on see lil•tsalt rumal uudishiau.. 
·-'ftSibolla midagi muud. Aga Uk:a asi tundub mulle iaelikJ kuidas Tenelaste 
pa.tareid nii hästi laskma on hakanud. eriti viimasel ajal. Meie ei saa 

enam sammugi astida• kui juba venelaste tuli seljas on,. Hoit. en:l:t poila! 
Olen juba kord sind sur,asuuat päästnud. Järgmine kord tuleb tt.li,~da teisi

ti. 
Joosep 11 /Uitsk~ikselt/ Rumalust kille!cs au11e t•ated, vl:5i~ ltll:.gel~ tin;. v~i hom• 

:"'e! 
jvasakt.hlt tulevad eit ~~. ta.at/ 
!!!ftSllpipUll 
Eit& Elagu punane Venemaal 
füi': Elagu jalu elagu jahi 
fStsdu'!'"id on algul W.latGub Pr Ugi hakkab vihaseit yandudes eidele jt. talldUo 
liheneaa o ·-· -- ,._~ ·-

Ikka /_.sil:ab midagi PrUgile körva. siis eidele-taadile/:Olete punased! 
Eit: Jah muidugi! Nii punased et punasemaa ei saagi olla! Tulima nimelt valge• 

kaartlasi Ules aadma. Oleme sealt alt, sealt Roiaasoolt ja melle aeldi• min ... 
gu aga meie punaste juurde ja nimetagu kohalikke valgeid ja vereiaejaid. 
Ja meie teame lugusid • meie teame kes ja kuidas ja millal I 

Puru: Vöibella petatel 
Elts fhU.Uab/ lioh ei peta. töenduseka olgu ristimärki /lUHbr istimärgl/ 
Viiipull; Aga kommunistid ei tee ristimärki ja ei uau Jumalat! 
Eit s Ega ainagi ema jualage. ole kokku laulatatud. 
faats Ja mina kah mitte! Meie eidega oleme Uldse väga pahempeolsed ja meie elus 

j?Ole ol~lldki sä.ära<Jt päeva lllil 11.e poleks va:Jdunud lleet"c.!d kodanlaai etse 
pargu suhu. Kärvaku nad paisetease ja haavadesse ning suur ja lahke vHidu• 
päev olgu meie päralt! 



Ikkl /Tihuelt/ Teie eksite. koeradi Meie pele pwaased.- Taid oleme Vabariigi 
---- sUduride »ä,ite ise kuidas teie punased langesid meie kuulide all natu• 

kose aja eest. NUUd on kord teie käes! 
Taat: /ehmunult/ Te. aunnikud polegi siis punased! ~<:slemad väga ehmunud ja 

katsuvad p<:sgeneda, kuid mehed on sööria U.ber/ 
PrUgi 1 /otsib vitsaj Kuulo~ .rafJIDli. sinu taat pole p<:srmugi Täärt • 'l'assib Taid 

sind m~öda rumalaid koosolekuid• ässitab tapmiaole ja a~ute inimeste 
Ulesandmisele-. kas niisugune peab olema Uks mees! :Ji,t~eldab kui l11.utt R~±
masooe ning oA sinugi elupäeT&d ema laiskuse ja saamatusega nahka pannud. 
Säh, vöta see Temmal ja kUta oma T&namees --~ kuuaaks! 

Eit: /Kahtleb hetke, •iis taati pekstes/ Jah muidugi, ... N tl:fsi, et IlU kalli 
---- elu on ta hoopis nahka pannud. Säärane saamatu jäär, juudanahk ja pisu~ 

hinna Tätmees. oskad vaid Tiriseda ja laiaeldal Ah nUUd sa oigad ja hädal• 
dad. nUiid oled nii hädine ja vil.ets t Sih sulle Teel ja veel ja ikka Teel I 

Taat :_/rigt.b ja puhib/ 
Eits /hasardis/ Ei midagil Mia teenistus, see maksetakso ka Täljal 
PrUgi: Aitab kUlli /V<:stab Titsa ja annab taadile/ Kas pole su eit sulle ris• 

tiks ja karistuseks ? Kas mitte te.- ei ~u~~ud. et tuleksid T&lgekaart• 
lasi pel::m.a? Kui ll~nda, siis kuta OlU. ei:\ kltwaaks! 

Tu.1t: /upsakal t/ Noh- .Mari, kas pean 11ba ise su undruku saba ke!"gitam.at 
Eit: /nuuksude•/ Härrad,. kallid härrad! 
TaQt: Siin pole lirradel enam midagi lausuda~ Käsk ja voli on aulle antud ja 

seda tehan ma ka täita. Säh nUUd sulle ~s. kaks, ja kolmas ja neljas. 
kwli saab sadakakskUmmem täis. Olen kanr.a'\a.aud sinu pärast kogj. elu 
kuid pole julgenud sind lUU.. NUüd aga on saat.;nud teo arvete suur ja täh.,. 
tis C:Siendamine. 

PrUgiJ .Utabf 
Taatl llitto e.i !,ita,_.~,el· '-l'L..Ua t'Q).eo kUtt& ..»p -.--tst .-.a. enno kui no ... 

ja ta si6se saab. Sel nHial on nii ~aks nahk1 et seda tulob kui kuldinahka 
parkida - et lasand ise mind selle lahke t~~ juures aTitaks ja mu r ... u 
kasutalul 

Pr!5i1 Aitabi 
Taata ~ _öärrid• Tool natuke! Kga ma seda igapäev saa teha. Tänane pieT en au 

elu kalendris kui tJndsaim,. k:aunei.m, önnelikem pieT. Säh nUUd, sä.h veel 
ja veel ---

Pr'Ugi' /Wtab vitsa taadilt/ Aitab selleit koJD.etiat nUUd,. tehke ot siit kiires .. 
ti kaotel Meie teie hingi ei taha, sest meie oleme eesti södurid. Kali.,. 
ge minema! /Eit ja taai jookstes ära/ 

/Kogu toiminud stseeni saadab meeste naer. ainult Joosep Ikk istub eemal ja vaa
tab toimingut,<:slastaval ilmel/ 
Meeme 1 /sisse Jlehed I Pu:aased pole suutnud meid murda rindel, nUUd katsutakse 

meile hoopi anda selja tagautl :Nende agitaatorid on Ules kutnud m~isas 
asuTad tagaväelased. kes eile on arroteerinud ohvitsere, muutnud kasar• 
mu ll:Sbukoh8ks ja ähvardanud vallutada linna~ et välja b•.1l·J.tada onamlaai!O 
te T&litswu. Vastuhakkaaine sai maha au.rW.uG-,~-.:mt1alftte1 •elet&sid 
v~~tud taga.,..raTäelased, et Uks agitaatoreid on olnud meie r».gemen• 
dist /röhutades/ Uks endine enamlaste kö•ilsar-. kes mHC:Sdunud talTel Tan~ 
gi lan,es ja kes meie rt~~~3~nti teen~• j~e\l! Joosep Ikk, mida ar....ad 
si~a sellest? 

t!• !"ei:~ /eluitunult/ See pe,tb olema eksitus! Ka pole kordagi kompanii juure~ l~ü:u .. 
nudl 

l!:eemes OltJA aiad •u Tenna eenk0ataisel pU.stnud SUrtUfl'lJ ('lled juba l~i ...na 
teenbwl moie kolll.paniis.. Utle mulle avaaeelseilt~ elad sa enamlastega 
Uhenduses? 

Joosep Ikka /seisab tumm•lt/ 
Vecme: Oled sa •~laste apioon? 
Jooaeplkk' /ei vasta/ · 
~eeae: Läbi otsida ja tagajärgedest aulle teatada Jastub ee .. le/ 



l -

jYesipull ja Pudsu v~tavad Joosep Ikk'i PUasi ja otsivad tasku•~ kust leiavad 
pabereid ja suure paki raba• mille Keemele Tiivad/ 
:Meem.e: j 11ir-vib hetke pabereid/ KQmmunistlikud lendlehed ja raha. Nii! NUUd on 

selge.J 
Joosep Ikkl /pead trotalikult 3elga visates/ BUUd on selge! 
Yeeme: Joosep Ikk, utle mull~~ kas oli sul ka abilisi! 
J. Ikk: Oli I 
Keeme: Olid need s~javäelased? 
J.f.kk: Eit 
Meeme' K~s need siis olidt 
J! ~· /ei YNta/-
Jleeme Ohd minu kompanii mees ja ~ule yt1id sa ometi rääldda. Kinnitan sulle, 

et vabastan au atsjaviest ja lasen sul llinna, kui utled IIlUlla vaid Ubte. 
kes olid su abilised ja kellelt aaid rahaf 

J • Ikk:: /ei vaata/ 
Keemes Tähendab, pean aiad and• aHjakohtu alla. Sa tead selle otsustf 
Ja IIK: Heed olid erah ilcud • 
lleeme e Aga kes ja kust 
J. lkk~_ J seisab stsnatult/ .U:•••' /tasakaalu kaotades, karjub/Aga kes, kus siis, lcu~at vt:Stakst 
J, Ikk'Olen unustanud. -
11ee••• /karjub/ Valetad, lontnua I 
J, lkkl Ei:~ tUepoolest olen unustanud. 
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Mee.me' /rahunedes/ Siis mnan si:ad s~jakohtu alla! Too'e ta aulle järgi! flra/ 
JieaipW.l ja Pudsu hakleavad Joosep Ikk'iga ära liia••/ 
M.Jkk, /astub venna ette. läbi hammast e/ Oled läinud siiski teist teed., ktsi1ile 

mu hoiatustele va.ata.aata .. Sinu sUU lä.bi langes eile ~tssel enaalaste kahu• 
ritult. . .".~ _\GA paQillllc· .caeh ... ..n aba _..._...,..~k .. aeile aeie tlpse 
asukoha teatas) Ja nU.Ud etendad veel ai.i..n ~s~rkg.st ja utledt ei .Uetal 
kid mind sa ei peta! .Minule räägid aa ktsik etsekul pihii•al•• sest olu 
sind pü.staud s\U"'Il&st ja llinu vastutusel jäet i si:ad rUcementll 

Jooaep Il /seisab pea norus/ 
Kan.i1l IJ Kohta otsuses pole Tihilllatki kahtlust. Vt:Sibella sa~ rUgUli sedav~d 

aHjutada- et poomtssuraa asemele Tii•k~s aiad aahalaskmisele. 
Joosep Is/pead ttsstes/ Miks siis viiTitada? 
Martin I: /tahab vihahoos teda lasta. kuid keerab siis selja ja karjub/ Viige 

ta iral 
/Vesipull, Pudsu ja Joosep Ikk ära. Marti:r~ Ikk istub ja jääb enda ette norutama. 
Vaikus laval/ 
Vesipull: /pärast pausi/ Kuule, JCusilh mis aa sest asjast arvad t 
Kudu fpiipu popsutades ja T!Jnitades/ 4h aina v~U Ei noh" llis aU'Ud mina, aga 

praegu ma tfjtlen seda asja, et see Joosep Ikk: en ~ttt'..!' loatrue kUll. O.a 
itahvast ja kaaslasi venelastele mUUa, see n aipdlls. /igedualtflliks ei 
tulnud kunagi ••• Jooaep Ikk minu poole ja utelnud: kuule. Aadu Iusla. 
ole s~ber, see kodanlaste värk on Uka ....._.. pt«!tt, h.Wa p.aasehl~a 
-~-- ~'tld seda tehagi.., sest too Meesterahvas teadis, et ehkki Aadu 
Kusal. on vaene pops ni:&g ta T~ikski oaa TeGdUilustelt ja yaesasest olla 
pahempoolne, aiiski ei tähez1da see •eel eed&6 et ltusal peaks venelP.sega 

Ub.el pilli•t JBängia .. Ei" olgu kt&Jimalgi 011.ad pillid1 eks aih näe• la&mma 
viis kaunila on. Wnda arvaa •iaa neist si.aat•eist aajustl Ja sina • .Martin 

ira norutat Maailmas on suuremaidki lontruei Jaai su vend ja ma tahan sulle 
Uhe loo jutustada. See oli 1111bes poole aasta eest jaanipäeva paiU. kui 
olime Petaeri all. Olia Uhes vene kUlas ja astu 1.1hte ••n• tall u ai sae 
ning vaatana venelane kikitao pUb.alaajj. eeh l~~b kf.raesti riete riAnal.e 
lli:Dg t&ob oaa pead vastu pi:Srandat • Oli aitsugune kel in nagu veeretake ke..,. 'i pesurulli. Venelase noor punapUseliae naine aga pts~nab ahju otaas ning 
haig1ltab ja riagutab t,avusest • Kul hakkas kahju tollest kenalt noorikast • 
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piatit nagu ..-ga sUdeaesse. luule. utlen Tanelasele, anna juaalale viha 
aega niag itt;le par• kuidas en su aiaio z ... an. yastab ta. Ja naisel r Daala 
utleb. Ilus ja kena naine on sul, Iyan, lausua, ta meeldib ~le yiia ja 
kui • tagasi tulen, tahan temaga natuke rääkida. ~· selleks ajaka pangu 
ta endale puhtam. pesu selga ja pesku end puhtlk .. Saauti poleta paha kui 
ka aina end natuke kasiksid ja vtitaksid mHistuae pähe. Su pea pole ju kir
ves, tiks sa taod teda ...astu pöraadatf Juat -.önds.; teie ausus" vas'hu IY&n 
sHnakuulelikulto Vt1,si1l siis OJU. teed.t a~a natukese aja päralt hakkas kUlla 
sadama Tenelastc- r'!:ir&ke nagu rahet. Majad suttisid aagu l~..tanlad. Oli binaus 
ragtn. .lui yaikseaaks jäi, lihen banit otsi•• kuid In.ni 11.aja oli juba 
;e_l:Slealo14. ~- 1 .. ~a kUkita'b pUhakuj• •• ja pal'Yftabt hule I.,.axh hUi.ian.t 

- afiu maja on pm.enudf Just nönda. teie ausus! yastas ta • kHik kHr'beu •
ja, hobune, lehm, siga - midagi ai jäinud järele. Polaud vtSiaal ikki pläs• 
ta, sain auurea ärnuses kNuaata sUlle T&id pUhakuju. Aga Daazat kUsia 11a. 
Daaaa auidugi ka pHlea sisse, Y&atab ITan. li jt:Sudnud ahju otsast alla, ku• 
aa aUrak HSi teda Tähe uiaaseks .. A.c• kas si:aa ei yt:Ji:nud teda päi.stat kUaia. 
ITan yaatN alla ett~eu ... alt otsa ja Utlesf et teaal oli pUhakujugagi te• 
5wwtaw g.mist. Oli see. raisk, nii kU...asti naelaga seiaa k:Uljea kiADi• et 
rebi kas yöi kop palg1p ira. KUll oli Y&eT& ja tUlil Ja Daazat ei pääst• 
nudf KUsin Jli.Aa. BUUd saab IYan Yihaaeka. Tbka'b aulle ptslgliku pilgu ja 
utleb' tei ausus~ saage seisukorrast aru' aaja pHleb, hobune~ leha, aisa 
pöleb 6 aga teie räägite yaid Daaza ja Daazal Kus seal aai Yeel Da&zal e 
aHelela kui pUhakuju pidi tulla jäämaa Siia .U. kargas hiag tiia ja Yiru .. 
taai.a talle kaks korda jalaga. Sääraaa atsrtsukaal Oaa aaiae ptsletab pU-
hakuju pärast •i•••• jlaer/ 

eeme' jyasakult Vesipulli ja Pudsuga/ Vä.ljakohtll otsusega •• reaaau Joosep 
Ikk salakuubaise ja enamlastaga koosttststtmi.se pirast auru attistetud I 

~~~·;;õ,jikltr--' /~Jt.Q ....... .....,. ~·<"__ - • ; p> • - • • 

•emas n sul :auaagi teatadat 
. art.ill IkkJ .tJ.nult aeda, et mina "11lstutasin oma nnna elu ja tegude ••-' kiapa

:niia ja t&l\a aUUd Y&stllta.cla ka te• auraa "". Ki:na laaea ta aahal 
See on •ie kahe oaa asi ja kellelgi pele siia aidagi Utlemiat. 

e•e' /Mötleb Tihe/ Hea kUll, kui elad kohtuotsuse täitaud, teata aulle aellestl/lra/ 
artu Iklu/lUkkab kuuli rauda • .i.ra yasakule/ 
~ nataTad talle järgi. Köae hetke pärast pauk. Ikk tuleb liikuaata aäoga 
&Yale j-. läheb kawikusse~ kus jää.b nataaa OI\& ette. Sa.aal hetkel algab tulista ... 

e naakul.t/ 
ala J Jälle aoom.118autod I 
ik te~ad kaeviltusse. algab lahing. Puru. kes Oll Urmille yas&k'lll, saab tabaausa 

a kuub. l:eagi ei mirka seda. Aeg...ajalt jääb laakmine harva-.aks ja vaibub/ 
tai ull s Said kuradid I 
~--1-: Iga aad ilu jää.nu.dl 

aus .les esaesezaa Puru al.rkab, karjatab/ Iaal /Teraab juurde. Köik ruttavad Puru 
juurde. Ikk katsub Puru aUdazat, tHuaeb siis aeglaselt ja paljastab p~ aU• 
lal e teised järgnnad. PrUg1 pHlTitab palja· pa•c••~· nut.a'b/ 

.-~~fo~!!~.;ib/ I:hiagus laages 3• keapanii reaaeea Jaa11 Puru. · 
••~ /seilab hetke paljastat\ld peaga, tHstab Pudsu Üles, rapllltab teda, patautab 

liigutatult ölale ja brjub aeestale, ltua tuliltaa1:ne yaaakult oa jllle 
alanud/ ldasi I 

ik toraaTad talle järP,, PrU&i Ja Ptadsu jiäTad layale/ 
iJ jhuuab aurtud häälega/ Kuule, Pwisu, peaae !"Utt .. a et meestele järele jöuda. 

Kuulsid ise, käsk oli edasi teraata ja päästku aaid Isaand ise kui peaksise 
teistest uha jäämai Pirast rUlmakut leiaae ehk kUllalt yeel aega aukrvtaeai• 
seke ja leinaka, yöibolla antakse aeile tegun1 aega Puru irayiiaiseks kodu• 
kohtao Ent nUUd edasi• köigi saatanata aillel ... nü\1d aiault edaailj?lmstJt; ·iküst 
vadadee ira/ 

•• BESRIIE 



III V A & f U S 
1. pilt 

Madalad taluhooned. Vasakul kaitseleraavid. Eaal aets. Eesriide avanedes 
istu•ad aehed kaitsekraavb tege•usetult. Vesipull puhastab pUssi. Hetkelise 
Pausi järgi sisse lvaade/ 
IYaades /Tuleb suure seljakoti ja karguga vasakult. RU.uab/ Pois:ii • kus on stis 

halvem kui siin! 
Iusla~ Ikka töesti siaa ise lvaadef 
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fyaade~ Mina isel /Istub murule ja hakkab seljakoti kallal kohlaitsema/ 
fesieü1!-J Ikka \&ps~,~ id rindel et Oli sii.agi k11\llcla su t•pudest. Sa olla iu 

endal jala lahast lahti löönud ja kkiglast pögenenud. Pärast olla sa 
linnaa hirasat lam.enti teU&ud, peksnud aiilitsaid ja niitnud koll.lllldantuu
ri aehit 

Ivaade: THsi, puha tHsi /annab Vesipullile pudeli/ Joot • Nönda oli see jah, päris 
keni lahinguid. tuli sealgi pidada. Sain veel vii.Basel hetkel aiaeaa. 6 ü.• 
dalat ja kaks pieay hoiti Jd.•d hai&las kinni. jalg aCSUrip lakke vinnatwl. 
Sai siis kUllalt kuulatud aisjoniride jutluai ja vanatUdl'1lkute lauluicoore, 
vöttis päris sUdaao lä.ägek•• lui kaua pidi:a kannataaa :aiisugust hlbi ja teetu.st 
Hing sai täis, löin kipsi jala Uabert kakti, varastaain kargud ja pögenesia. 
Vii.asel momendil poetasin end aiis rengile. 

Iuslas Ja nUUd oledki aiinl 
lvaade: Jah, ntlUd olengi siinl OleD jälle ~ord Ule hulga aja seaduse ja pUasi vi• 

gen. kaitse alla luid ega rongiaki löppenwl au kannatused. Praegu val.itse'V'&d 
meie raudteel niisueused seadused, et vatavad vee silaa. Olea MaailaasHja 
ajü päevil kUll ktSik rohked Venell.&a raudteed risti ja pUigiti läbi kihuta-

nud, kuid säärast neetud korda• magu praegu aeie vabariigis, pole ma niinud 
,~...--- ~U -rat 11 liLl• ~. anutt atBtr-'3uUP-cle haruliaselt vaati• 

ku 111CGä~ni:ulevus. jääb aulle pöraii>u~ua vutaa ja augu'b:sVidu• 
luba. SHiduluba? Polnud mul parelllatel aegadel kujutlust niisugusest pa~ist, 
kust pidiD ta ~a nUU.f Vhkasi:a lih aia&gi oa& häbelibd silud kUd.ja 
otaalt' kehitaain Hlp. ja olin hooph kuft• Aga bärrasaees ei tahtnul sellest 
•idagi teada. lfida pidin aa ta ••gujaga tegema,. Ulatan talle siis f'i.a\l-1•" 
tihe "' vaatab • ptsrnitseb - ei taha - pakun vallakooli lUputwmi,st•st ; ei 
taha, annan siis aeie arasa kadunuleese keisriproua pildi pesttaardil • see 
tegi ta päris aerehaig.ts. JJoh. kargas siis ka minu hing täis • kui kaua 
ai:Stleb too härra Ub.t sHdurit pih.atal Et ta hiau korraga ralluldada, viskaB 
ta pihku kehaka paki •aa kalli pruudi Oideraaa vallavaae• ainsa tUtre 
Teo:aa Ileatra araastusldrja. Ilusad kea&d kirjad. kUik rehkete vallateap• 
litega ilustatud ja ltShBa'V'ad aida ja suveut5 •btaste järele. SUidulubal 
karjatas siia äkki kontroltsr vihaselt ja viskas au kallid araastuse kirjad 
la•ata tagasi. 1'00 oli alles iseloal föusi.ra siia llinagi pUsti, panillif 
kHik oaa dokuaend.id tasku,. vtftsia revolvri v~lt ja laususina ah atsnda. 
vöi sUiduluba soovib härra, lliks ei ut:elaud seda kohet 

Vesipull a Ja korras oligi asi. --~-------
e lCvaades -~-k.-.ä.gi. -- .. 
... , mt-wr. pagan. sa siis ntsnda kihelesid, et ei s!Sandanud veel möned nädalad hai-
• geujaa le'bada. Oled nagu surliA suust viJ.jasUlitatwh hllllledki alles siaiaecl. 

Kvaades Olen terve ja kUlban söduriks pareaini kui teie kUik kokku. Kopita siis nä
dalate kaupa haigemajas, kui klliö: ttsik su aftted on siin. Meie read jii ... 

. nd igapäevaga harvemaks ai:ag kl:Sik kabelid ja haigeaajad o.a. mehi täis. li I 
i Aga kuidas atis teil aii.a. tööolud ka olid vahepealt 
~Rasked, rasked! Eile tstssi oli meil Uks raskemaid l&hiucuid selle ~a pirast 

liiDe Olicl ka raaaed kaotused. 
K~ade: Tösi jahi Siin on päris vihe vanu. aägusid. Kus PrUgi at la l&nienudf 
L_!. Prf21i peaks tlaa puhkuselt tagasi jtsudaa. /Vaatab ikki vasakule/ Hä.e• aeal.t 

ta tulebki J --::--
Prup,a /HUUab sisse tulles/ Noh, poisid• kus on siis hullea kui siin! 
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itsilu jkooris/ Kl:lndt.da lä.bi pori ja viluae. Veerikll alevist lirma ja auitsetada 
inglise sigarette "Bill~Bill" 

PrUgi& Ei. noh, kohe tuttav tunne kui sind nii .astu vtsetalue/ Kirarikas ter ... 
tamine. PrtJ&i vtttab seljakotist pudeli ja liha,. algab kirarikas napsutaaiAe/ 

PrUgil /lea pUdsu puudUJaist on aärganud/ Ka kuulsin_. et teil ol11. siin rasked päe-
vad oln\li. Oli ka pal. ju kaotusi! 

Ikk.& Kaotused olid suured. 
P'r§'i a Kus o:a Orm.i taagus t 
Ikkl Langenud. 
~1 Ja Ants Rillif 

' lk Langenud. 
\.~Ja Joosep lleoiia? 
' Ikk~Langenud. 
~i& Ja Enn Reet 
Ikk' Haavatud • 
~icSiis polegi mehi meie kompaniis /Paus/ Jt kus on. kus ~n siia /aosiatades/ 

Pudsut 
Kusala; Töepoolest. kus on Pudau1 Kes on niia•d tedaf 
lleheds Ei tea, pole tba ni.iJl'ud. 
Pr'Uii' /häält rabulikuks sundides/ Ehk on temagi langenud? 
Ikk: Langenuelf Vist mitte. Ma nägin teda hommt~l. jHtsikab/ Mehed, .:•s keegi oa 
----- Pud~t niinudt 
Pudsus /joostes sisse/ Siin, aiinf Oli Uhe punase m.oonamehega natuke aald jagadal 
Prtit)i$ /Yihaaelt/ Kissuguates koerakoobastes aa tohletll•t Wäii.rane peninukk~: kas 

· st. ei te~. et sl:Sdur peab oma positsioonil iltUBta. Korda ei tun-. seadust 
ei aust6l, mässule t5hutad'l /Hakkab Pudsut tuuseld-.a. kes kä.ib kui TUrr 
siia-sinna lennates, kuid ise kihistab naerda/ 

Jlu.d.su: Jä.ta .. jäta juba..-. Tt.~~41a .. ait.Jl,b ~-l . ~ 
~i' /tori.e~~Mtr••• Ylgumlhtt "'J'Õokseb mööda ii,~Su&u&eid urlili41 milla 
:. aga vanainimeae. arvaain juba, et su pikad on taeva poole siruli. 
Pudsu"- Ega sur-. \Uilbrohtu Jliida t 
Prtt&U Seda nU'Ud kUll muidugi. iga aurm wabrohtu aU.4lal /iSht~ paremale. 

PrUgi piipu toppideaJ Jutusta vihel kuidu oli eile I:Jösit lole". raske, 
jubegi vist • 

liudsus /tösiselt/ Seda ei aaa jutustada! 
1 luidu ei saa 1 

·~d..;;;:jsil,;;u~: jvtstab Prü&ilt piibL ttsmb~b m.tsne m.ahvi/ Pole a.1dagi jutustada. 
is lltsnda. Pole midagi jutustada I /Paus/ 

~~i-$ Jäta Ilu piip ka omale! /Pudsu jääb W~ötli..,"\iJ.t edasi istuaa. PrUgi liheb 

\ 
teiste juurde,. kes vii:aa joovad. Vesipull ju.tuata.b Kvaadele •ii.aa.ste päe"" 
vadt siklusi/ 

. [esipull ~- See oli aöödunud nädalal. Roigu lahingus. latusime kui !'otid löksus 
Uhe kUnka otsas. Laskeaoon oli peaaegu löpenud. Vi • .vikul:t ~tu eel 
teeskle•iae nagu oleksime kuakalt lahkunud". ei vastanud Tenelaste 
Uhelegi paugule. Ja eks tiblad liksidk~ liieil•a fwtrd natUkese aja 
pärast kahekordse a~likuga ~OYaatlikult künka poole. Lasksiae aad 

. I 
l -
' I 

.:-o' ~...-a'hekUane aa.nu peale~ liis lUbe aarutule peale • .linul t lli:Sned 
Uksikud pääsesid pUgenea-. teised kijik lansesid v~i jäid •••gi• Kuid 
•ga siia selleta aeie olukord muutunud. Laskeaoon oli aUUd peaae~ 
täiesti otsas ja •ankad igas kUljes !'ingi .. Kuid Paap lleemelo aeie kom.p .. 
UlilJ oli juba plaan$ aagu alati, val~a. Ta tegi kohe korralduse. et 
van,e saaks koheldud kui parimaid stlpru• Aadst.e neile sUUa, juua ja vii~ 

eime nad metaavllhi majja sooja• mis kUDka all asus. Ja seal toiaus too 
tsirkus. Paap Meeme hakkas sealt saat~ a kiirkäskjalge oleaatuile prants
last~le, inglastele ja soomlaste rUgeaentidele. Andis vangide kuuldes kisu 
al,_ta 2 tunni pärast Uldpealetungi kogu Filldel ja löpuks kUsis naeratades 

ns;, hirrad vangid ei soovi näha eesti söjavie relvU Ja muidugi• sedl. soovi
ti« 'f'Q&W• L&Ake vaatuvi:Jtt. ai:J'bra.lik jutt oli neid rabanud. Sib :alida.ke 

( 
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aeile aeie kkulipildujaid~ hUUdia Meeme. Siia Tiikseaae tuppa ei mahu 
nad korraga. seepärast -'tge Ukaikult~ ikka nHada M Ubest ukaeaj ais••• 
teisest Tilja. Meie koapaniis oli Its ter.e kuulipilduja. ••d• meie tas• 

aiaime sisse ja Tilja 50 korda ja siis CU.is Meeme pahuraltJ kas rohk.m 
ei olet •Rohkelt ei ole" • yastas Kulla. kuid Dlhes koapUli Tihaat aigu. 
liaaa kogeledee juurdes tihendab., Uk:a oa Teel• ~d ••• on rikjj" "Ah ri
kiat" utleb »eeme. Noh siis sellepärast. Ma teadsia kindlasti, et meie 
aeie koapaniia peab olema 31 kuulitildujat. ei Tihea ega rohkem! luid 
aeU on Täeosi• kus ••• arT •• tundunl t suur ea. 

"30 kkulipildujat koapeniisl" &~sid venelased. Nii palju pelnud isegi 
saktlastel aaailaaaöja ajal.ä 

lUUd Tl•• j4Mae_ pä'-· uhkelt •uhu. Ja• Häa pole 18ü. egi tH ja~iel kep 
....t.t .. s 'peale eestlaste~ sest eestlased peavad mehaniseeritudaHda. Aga 
aeda teie. -.eaelased ei taip&. Meie ei aaadagi lahiil-guase r.ohke• kui Uhe 
koapanii. sest mehhaniseeritud aöjas ei ole ••• Tajalik. Vealased hakka~ 
sid aUüd paluaa, et aad Töiksid aeie sHjavikke Ule tullaa li# siia on Et• 
roopa. siin jookaikuid ei aallita. Laskis sii• Teel Teaelastele Tiiaa aada 
ja käskis neid tagasi minna oaade juurdel Kuid Teaelaaed hakkasid tiaita8 
ma: •vai e blagarodije" b.ädaldaTad nad • .Ärgu 1aadetagu neid tagasi. Nad ei 
taha söda, kuid Keeme annab neile viis minutit aega kadumiseke ja nii lidu• 
Tadki Tenelased Ule Tilja omade juurde. Ja kui aeie peole tuaai pirast 
hirasa kiaaga selles suuaas rUDdaae, en Teaelaaed kui pUhitud. Pole Uitki 
näha. KUll ... axx see kolmekUane kuulipilduja jutt neile jalad alla tegi. 
Ajast-e neid mitu päeva, nii utelda pauguta taga. Siis sUY&tsesid alles 
vastu hakata! /Naer/ 

!Tygi s /kes Vesipull i j1rt11 ajal on lahkunud• jookseb kisaga laTale/ Saun, kurat 
_ vötak:s, kHetud saun! 

l;at.de: /irnllt/ Saun, ikka töesti vöi J 
V~sipulla. 'Ribolla valett4,.1 _.,, . , · 
~~· ~a 1-----zti 'rlhadki vala1st ~ .. bU~id~ _pi~jd..del, kapad ja amaaaakt 

·- -~~ kUUritud. Säärast imet pole nähtud kogu venelaste l'ial aaal. 
/IOSik toraavad rUaiaal laTalt mi&eu.• Tisates eJWe ai:aelid ja Jda.sid ru.ha/ 
.!!!.!_ /karjjb/ Pidage, pörr;ulised I Kes jääb siis r ........ ..J...-t /Jlehed tulevad 

aurisedes tag••f/ Sina, PrUgi., pea& 'ftl'Hl e jiäaa. lJing olgu sulle abiks 
su pojapoeg Pudsuo Teis\ X.aw&B kahest jatkub kUll/ Mehed naerdes ira/ 

Pr~iJ /SUlitab paar korda Tihaselt ja tuleb porisedes Pudsu juurde kaevikusse/ 
. /Paus/ 
Pudsu: Varsti v~iae eodata teistsugust sauna. 
f!U&i: /Vaatab sauaa poole/ Iiisugused aadikaelad ja esaajärgulised töprad, ise 

uhked saunalised, aga •ttkwt*ktxwtw siibritki ei osak aulgeda, kallis 
leil jookseb korst:aast Tiljat Vaata, kallis pojapoeg. sä.irased •• aeed 
aaailma asjad: ise teraavad sauna, aeie aga peaae kaitaeaa rianet. Vala• 
aa, nönda utelda, ka neade saatanate eest oaa kallist Terd. Oa selles piis" 
ka'i Hi,;ust? 

'PudllU h:t Taste midagi, vaid silmitseb tä.helepuelikult lagendikku./ 
!tUli' /ärritatult/ .A.ga kes aTastaa sauna, l."allis poj!R•t.i• ~~ pulacat see mitte 

\~ 

mina ise olla lluüäraes i.aik•• r sl.äv 1tallimeelne Tanaisa ja lihbtgu kaaslane. 
~ &W$a--klaarida k~igi seaduste ja m&kSTate keaaete järgi# SiiS OB t .. saun 
s.al, .aönda UteU.a ll.i.nu isiklik soom.us. minu liikwaata Tara.ndus kesk seda aee
tud TeDelaate aaad. Aga eesti söduri soom.us ena sama pUha ja puutumata, nagu. 
utleme, raha liiiDu taskusa uur suu Tirvli Tahel, hiJilbad aeie suus. Kellel• 
gi pole nende kohta Tähimatki ütlemist • Aga :aood aehed seal ei pea lugu va
randuse puutuaa.tusest. :Nad soomustaTad ai:nu 1ooause. hUppavad ainu piria• 
oaanduse sisse ja talitavad seal nagu pärishirrad. On selles piiskagi ~igustf 

J:i, pagana pihta, nad on naha töJUI.&Ilud Ule minu önn.tute körvade, aad on aind 
paljaks riisunud. Muu niana kargas sauaa l~hl:b ma haistain selle ol-.solu, 
oleksia Töinud Tihiaatki rääkiaata ise seal Uk1inda aHnusalt end leotada ja 

praadida, kuid hooliain söprusest ja teataaia leiust ka aeil••t-x Ja selle 
tagajärg? I 
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