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Esimine vaatus. 
Pole Teel näha e~a kuulda,Taata kas TÖi si~d peaste 
Mis sa siis Taatad •lati.E~a see ~~le neil autosöit • 
Eia ole.F&äata teisi ja hoia enaastoMe;i on ju RÜÜd sihuke ~eliks 
t\ikk s\ll.aTett,teiae jä.ällüaisiä.Vötsiõ. kü.ll Tä.ikese jala.stei;a ~aadi, 
a~a Suurer~ kuiTa oa hulk teed.Ja eks ootaja tunnid ole ikka ~ikad. 
Oh mis sa muretsed.Pole isa ja l?riidu ennem mere. näinud Tii ?Ikka. .a.ga
eu.~""~-t.,;:,e~ ::'il llbukäik:.auudkuiudueeke lähelt.Ei aäe ••- ra»•dii.eni
gi • 
KeTadiae külm,Ju läheb Jllle eul&te.ruüd aiaub aere kohalt soabuseka. 
Kui lilleD pir11 pakaüa1~4 ei eaka aellega eaaa teed taaaai.Lähe4 
teiat aitaaa,eaal. laida dea. 
Se4a pole aeade aeeate Juurea karta,eaa raad ja isa •• ju kaptea,aa4 
oakaTa4 tulla ki .. iailai&io 
:Ilta ta ole.Kui kiik aajaiailleaeä otae au sil.aaäe all,oa aüd.a rahul, 
aga kui aere heoleka,aiia Titab mureta ... o 

Vii au aureta .. i•••t midagi a"Di,.._l 
~I& aeat abi ole aga aii harjunuä mia auu&o 
See •• aul paha k;rjumua.Mia •• o~iaeat kaau,kui ei ulata tegudega 
li&io Kelle4 liheTa4 üle Jäiriiaide SUurerahu kuiTa aereaetuä paadi juu.• 
de aiaaa eleka aiaaci liiJNä. 
Vil kelle aiaeaaa .Pea seal Tii"D julltuä.a, et aul.paatacl liwi Jii.li:&a iu.,. 
tua ~äa tall••• 
~ga i-1 kiaeada,et lliiüä aa tul.ea.Xuu4kui ail.aa4 lahti Ja liileaile 
Taatu,•aacu aia aaa"D • .Ta aeu iaa jaat tee'aki Ja aellepiraat pole aul 
aure raaaukeatki.11& aitlea ,ja aitlea,et aia paat ••• aeal •• Ja mia 
seal paa4ia Tiika ella. 
lilka ikka lliäal.iaed..Oli Ju :paar pieTa tagaai leadaT ton&,jiid. jiüi.tükkl
ie Tahele kiaai ja t•ul ajas teised. aiia raada. 
VIia Ja ella,et tühi paat.Kusagilt raaaalt terai llftiX: toouacl••• 
K:ua ta tiüli.ICui isa ho-ikul kSillri&a aägi et aealt aati lli.damärki. 
Seepiraat eagi lluTitaT oedata et aia uuäialeaa aaa sealt 10\.U.at&QoPole 
olnud kuulda, et siit r~w."lll.ast tuul möne ;p~adi kalul·itet;a. ära oleJ::s vii 
nucl. 
:Ilta aeJM käecl ulata kaus~egi.Tea,kui lihekaicl rsnda ja Taataksii. 
ua.uae.eca k&ui•l• de. 
Kui Jeekaekaiä a1iaki kerr&ta aereäiräe. 
Ka TIIa Ju korra joeata.Vaata lihea neile Jiile Taatugi. 
Xat•••eulpaatad aisae.lCukud aula-auku. 
lila illl.M aur• Täl.J a rea14a1aia muuä. 
Seda ti~t.Paae'D oaa soaaäeaa aiad aöada kirmu tiia.LiheD &i& pak
s .. aka ja hall~a.Öi ai-a u4u tuleTai käai-käea. 
Noh,alla aa istudolilka aa elin keciua aamuti.Pole targ ... t teaä.a aida&i? 
Kia .. aiia tead. 
Lika~ aeä.a mereaetucl paaäiriau öacitseaa,aaap Tii auu4 ielda.~e 
aaja~liata pii.eT libi aiöd.a jääd, Tea paati üle aula-auku.cle ja rü.aide 
Ai-a klige Aullea aai,ei tule aiigiajaka ka tagaai.Büüd heia sööaiaaju 
soojaa na&u kase poegi nia& tea kui kaua.U4uauppi i~ tiia,etai ae11 .. 
ga --..lt paati.Ka ütleaia küll 1et aia te aiaaa rohite.ft• 
Kui alil iat.eate eluaid a'Di ••~ ... a ei liia Tii lloolidao 
1111 uli.•eka ••• ole llllliflugi ka.li:aa k;iciale tea.J:ga aaap ütle aeat ka 
aöaaal.Ka pole ••••-au•• iaillenegi,et iga aaja piraat auu laiali.Aga 
ai.ul' alipalju ma ütlea,et tark tegu •••'• ole,aelle ilaaca.Kui seal 
äkki ,ele in~eai,aia aiia.ICea aina aiia kiiä.a• piges naerdakae.Iija 
aia 1a~eai seal paa4ilegua prae~ on.Vöi4 sa .Jelda.Kap ütle aeat ka 
•õD&&i,et kui ise tah&Taä ••• aeeate aai.Kka aaä ele aere Jiuka tekku 
oma tantmist aõõda,aga see eetamille.)!a tuliD aiia ltu11laaa,et ai~ aiq 
kuidalo 
Asta Jookaia aere&iräe Taataaa. 
Või ASta jookaia.lfü tal noereä jala& aina ••• Eks tal. ole oaa eeclata ka 
Ju ••• aai aeä.api4i kaati jii"D?lrla oleks küll näinud et eleka aJanud 
t:iae4 kohe .. keTadel paari,aiia aaa.ka Rlale abilise ~Jaase.Omal Jille 
m.oai •- Tii.hq astuda. 
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Eks mu tee lähe S!eeeat jälle pikeJia.ks.Aiaua tütartai-&35.11._.Mul 
jälle parem kui A ta ikka .aa õues. 
Viiakie siia kaugile.üle ala.Mia tütazlaesel ikka auud kui Tarakult 
tanu alla.Saab )apsed k&sTama,atia Tanuti hea käed süles istuda.Mida* 
see tüäruku ihu ... hiq siit ilmast ztuud ihka"D. 
Tea Asta ihu-hia&e,ei ••• anna oma aü4aat Tilja. 
liibea-'Egas tütarlapa, tal ikka pia .. ja.l.ad. Tastu,et Teetaau ~a.Iae 
tahall ai-a kiill.liii •aa aeaäele aakaa :pikka aeaa aada ka.Priid.ul aa 
aastaid. tv.rjal.Ilaaä maad. läli käidud,rahaaid kerjatud..Maap lausu ju 
sest asjast ainaci,ainult niipalju ma ütlea,et teaid teie Taaa.aheaa 
ühise kaljase,ju noored. teeTad siia ••• et noered. jah,need juat AakkaT• 
paari,nina aiis lähel kenaka elamiseka,et ütle aaa aitäh nina .aa••• 
Jieerte eaa aai,tehku kuiäaa tak&Tad.. 
lieerte ... aai ai~ tahtaine a&a.E~a aaap lausu seat ka aöD&gi,ainult 
alipalju aa ütlea,et kui liiaa pikalt aeaa aada, tea Teel aia kaati • 
need. taataised end. köTeraka kiauTad..Kui ikka kirikust li~i,aiia kindel 
tee eea,auu&kui ela •• Niaa eas par ... t aeaa tarTia.~&e,ju aeäa taktaiat 
niq laeelulat •a,et Asta Töttia ••• Jal.ad. aelaa Ja kihutas raaela Taa
taaa,oa teist aiha tul ... a. 
Asta Taataaiseat.Suaätaise peale joekais.Mul oli iaa pärast muret. 
~i,ei.Küllap aelle aida lii Priidu piraat ka kaka~ke~t,aaa •aa •••4 
noored. talla kehe Tälja aiidata.Priid.u on Ju ka ikka 'ri.irt iaiaeae.Ka t 
eihlkiiäa te&& ega laida ka,aaa •• tal keheatki kaaäist puudu,iäalise 
Tie Tõi rahalise tl-.ise peelest.Aajad. aedaai köaeldua,aaaa-aaJaä kör
TUti.Vl .. 14 paaaiTad kokku iaat kaati,juat laulataaiae puudua. 
Ju ••• .... p14i ka li81 t&aakae. · 
Läai XilU aa aeale aaja &iüä iiana pea Taoase Teaa.Vaata,aa just aiiüd 
köaelea,kaiäaa-. mötlea1a ••• (aü~1taä)Köaelead..Pid.i ••• ~araat ka juat 
tuleaa. 
lliaittae kukkuaia Ji.raku aa.au kiTi lli.daauaa kerTi.klllud. aiq palla lea 
lilua lallti. 
Si~at .aüa aidaai kukkuaaa Tii tiu ... a.Kta ••• Tirauaarai teel »üati 
aeiaa.A&a tei•'• ia~eate jutujirJ• ••&aJa aaaD auat kü~l. 
~ui ... ~lrc iae ei katke,Taiä J••k••• a&&u aiaaikuae kiia,ühteaee&a 
niaa ~ iihteaee4u,aiia peaD tark iaiaeae aajale sölae aisse keeraaa. 
Kaala ~ ilaatarka.~ad.al lellaa le1Taka,Taeaua Taraka ••• 
Ita& ,.,. 1 teeka. 
s1-ca a aaa teiae ialaeae kl••lcla&i, •••P.ra.at paikadki Tirke Ja k•l•i 
illuükalala Tõrauharai&a aiiäa. kü~a. 
Pelauä \eiat ai1 lläid. kell•&• paari AakataJ[ui aeie kaka laulureaka iat 
eleka M~tU"i jutlUIUd.. · 
Tiaau J~tl ... teiae hiaae kallal. 
Kia aa ... , pa~awda&,eka Laaail ele auid.u ••••uaun• au•.Seaaai ta kõae
leb ilrJII• 
liia& - ~- kiauD ikka üle llaltaa.Xaap ütle •••t aöaaci,aaa alipalJu aa 
ütlea,-...-. _ 
Küa aa ala_. llulluä paaed.,kui aü.lc teea teiaed. üle keelepira.Jl14a rolak• 
neid. Sata••l ea,seäa tülliaeaaä l•ised.,katsu aaa. aaata üle keele.Muitu 
kui ai- JliTad.,aJaTad,hulluä iaiaea•i Tiiaaks lihkigi. 
Hakka • liia siauaa maid. Jaaaaa.lla par.-, li.hea ked.uaae.Oaa ••äa ae~a~i, 
niq ei aaa liit Jraep ka tar&eaa.ka. ett--~ 
~1 teie ... ükateiaeat aöiä.a,naeu eleka aileaal eksaa külJeaoSa,Laas ole& 
ka ... aliliaaäksete ., ..... ,.. . 
Leeja 1...aa,eaa ema dtud.,aia aa teecl.liiq eke aeil ole Juul~a TU& Tia 
ma,ühe liha tiabaD teieel kehe karTad turri. 
Kui 1uk1rM :tehe pUk .. iae juttacle&a,ei teaa sed.a salli. 
Eka aee \a llarja pUIUI.aeka aja,aaa lrua aiaaai lõbu saaa.Siia pii'bu körTalt 
peetaa alaa paari. 
Tulid. aila aüüd. raaaaat Tii? 
~i,Xia .. aeal kü~etaa.Seal neiä Teaiate miaad.eaa merepoele Taatajaid. 
iaeai. 
Tea,ea aa4 aiia ju"Da tulekul Tõi? 
ka wad. lliüi saa n.rati kald.ale •• E-• uciu tulekut nältti ju"Da liikuTat all 
ji.i.l. 
Oa,aiia J• pilku eiiaai.Vöi olid. juha alljäil.Peaka teaama keae uuesti 
tuld.4' 
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Laas: Bh aeeatel a üüd su supiat,kus rannamehel alati see kuua niaaeaine.Xui 

oldud aere aaja&a riaautai koea
1
aiia seal köaupilli järgi taatstmisest. 

Kui micia.Ci aga pihku hakka8,kõlDaD kü.ll. 
Aa tas 
Jla.rets 

'Laas s 
.Asta: 

ua,uauae,et aamaustao 
Tere pereeaa tere Laast. 
Tere jaa.Kurtpatt,aaa8 tiaa Teel saksa iataeae tere. 
Tina aia&,et ma keelipreili sisse kutauaia.Aga ega muud targeaat saamud 
raiUlast midagi • 

. Leeas Xeie raaTalt pel•uä Teel kuuläa,näha? 
A.stas :1-e ud.u eli Billtui.,kua lliiüd. eaaa. 
Karets Aiault aeri kehiae8,Diha pole aga mida&i, 
Laaas· Kus aa ••• uiuaupia.Vaatall&Aete aiaapiii kokku,aga üksteist ei mirka. 
Leeas Tea,ju isa Tõttia keapaaa kaasa 
Aitas Kus ta aelleta,pigea jitaü püksid. keju. . 
L&aas EA,aia te sest alipalju laulate •• Siia kulT& alune aeri ,••• aeile aelaea 

kui e .. airk.Sirk pagaa liheb saunas Tahel sasai,aga ei see m.ri siia, 
kui ikka aeeatega tec .. iat.Laht aagu laaba aeolikaa,a .. aä aga,et keapaaa. 
Kees ise lee8 ka aida&i• 

:Maret: 1Ua ••• aeea aita8,kui ei näe aiAti.Ka ei aõiata,kuiua :aaä seeaugusea 
ud.w: .. öiataTaa. 

L&aas Tuul niac pihJaToolui.
1
aere pihi aiac aehe aõiatua •• xeailaae tuleD aetaaat 

.aa puu juurae,_..a • aõiata siia siit aaaa1est sadamasae ja ikka öaae 
Maret: Aga ei kii&il juhtu öaae pidi •• Sääl see aerelt tulnuä paat. pidi. 
L&aas See keelipreilil õigua.Ei kõigil juktu •• nin& seal ei aita ei kempaaa ega 

:aaiate jutt.~a eks pilluaehelgi juhtu illu niq kihu lli.d.aaicl. 
;r.,ea: lfulle jiilt see meri ikka aüciaaeTaataaeka. 
·t.aas Vaata ... aeepiraat,et kapten tõi aiaä metsakülast.Seal lekmalaut.aiia 

lootaik.See ea ••• Tahe. 
Aitas J all, eaa •• aal.ja.kaa .Kui isa aerel ja julltu'D tuuliDe ila, et kari4 k:ollaTa.4 

ja lai ... .arduTai. siis aga oAkaD.Iaa sel tuaail ehk iatu8 sadamaa llle 
lauaa.Teiaeklr& aell peegelsile Teai,siiaoa ema aureta,aga eäk atia Tast 
oqi lan auJ al meredel laidas. 

L&ass Ja aia ••• Aida a1ia aüele ile• ira teelt?Ei,Mehele seesugune :ra:rmnu:aöit· 
miaemereca kulub Taheat ära,nagu aauaaleil.Kui seäa peleks,poleks :aereat 
••rüf.. 

Marets Kui w .. 'Yil.Jaa1aa ei J11lce öieti seista kaldalgi. 
L&aas xa,ek, ... IKka Totalt )llTekeaai. air&aks,mia?Eka ta teasikesi airmuta,meri 

niac a.aeC,eka aeil ele tkateiaeca reanukeii..~aiate asi palju aiaaa ei 
ulat.a.Itpal peol nüüi.ael aJal see naiaterigi auuli silmili ••••,aga meri, 
see ..... 1 meeste rÜlltltia.;...1ft\;%.f 

Marets liea, .... ae&ei.,keaken r••'**K ltädaT&ITa piäaenuä.,aagu täne.se4,lcui seal 
paadis .. iatmeai,ei ae•! like eaaa aerele. 

L&aas Seal ..... aaiate Tirk.Oeldakse,et jt~ukaeiä küüaraga,aõiatust telli&&• 
Xooll,..lli on küll oaa Juuk•eä. lühikeseks lõigaaud,aga ••• 

Marets •• .-1 .-&atua ele sest kaaTanud Tii? 
Laass :i&a ..._ lillapuuga aiöta"pole.Vii ütled,et aehe<l jätaTad mere.Kus aa sel· 

le Ju~,lie,mi tmeä m.elleä on paaris tigeeia naiseca.Kui Tikatimees na.ä 
lunaataa~ia jääksid leseks,et ei ma aüü<l enaa.Kui& seela aeile katkise 
koha peaie~.kua ••&a.Juat need est.eae uue otsijaä.~iag ti&e naine on ikka 
m.ere T est köTalti üle • 

.Äatas KuiG.as ·· kui ikka aeri torma8 ••• 
Laas: Kohiaei,.talselt Ja Tiakab Tett Töörist ning aktrist aga ikka Tahest Taikne 

ka.Aga .U.lal aa t•~wdast aaiaeat seela lläed, et ta keel eb.k küüaeä ei süge
le.Ja ... Jirast ma utlesin,et mehei. I&&Tad üllest lahti,TötaTaä ikka uue 
jälle.Iil aerega ka.Pääaed paatitükil kaldale,uuel päeTal esiaene mure jäl 
le mere~oSeäaai on see eluTirk: seatud. 

Aatas Kual&e,keeci tule81 
Leen: Jia Tiiitaka. 
Laa.ss llie kur.janallk:a,jillimeea ise plataia 
Jukas (tuleD •t•••)Pole ma pillica,Ma Jälle just tuli et... Kiaä? 
Laasa sa,ea,ek,ea,juat tul14,Jah.Seda •• aäeme.Tuliä ~. keolipreilit Taataaa. 
J~s Po~• ma aeepärast.Tere.(aaaab Maretile kitt) 
Marets Tere tere. La&•• lfae,Töl .. le aeepirast.End.al juua etsad kai küljes kiJUlioVarati tütlruk:u 

aüQ& Tiatai atsaa.Või ise,et pole ••• 
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Eks sa istu siia ka 
Mis se.t istumisest. 
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Eks aeda ••a~ah mitmel pool.Aga kus iaimene istub ,Taat see on juba t~ 
ne tHbakaa. ae,möni istub po~ris teine lossis. Siaa aga näe nagu kukk 
~rrel1Eh,kadeduse tooü aüdamesse,~ui Taatad.Kust su teetule8~ 
Ra tu in sealt kalasadiaast. 
Vaatasid mere poole ka Töi? 
Oli& koolilapsed ka ikka seal? 
Ma küll ea'loe,palju neia just oli •• üle seitsme Tõi sedasi •• 
Ma ütleain küll,et aingu ko4usse.raöd küLmast siniseä,aga TahiTad udus .. 
mere poole.Ja rora.iTac jää.tükkid.ele&i• 

Laass Ega aeed ole siaukesed. koolilapsed.~ameeste lapsed ikka enam,seepärast 

J"ukss 
r.eea: 
Jukas 
Laas s 
Asta s 
J'utaa 
Laas: 
J" uks: 
Laaaa 
Juba 
Aataa 
Jukas 

· Astaa 

ka jao~.Nüüd aerelt uudist oodata,kus siia neaa&ki. 
Mia nad sest uudisest enam oetaTad,juba, •• juba kapten niag Priidu tulid. 

Tulici?Kerelt? 
raa.Just tulid jah •• (kegeleb.teised käsitleTad läüisegi) 
Noa,.aüa ele4 asjameea,.Uüd eeletal 
ütle siis eetegi. 
Kis ••al õelda.Tuliä jaa,nia& töid sest Töõraat paadist mehed ära. 

Seäa ma arTasia.Elumehed Tõi? 
Jah.üÄel •• elu päriselt sees,aga teisel ••• pooleat saati. 
Ehk on seal nõu ja abi Taja.(ära) 
Xika seda Taja pele.Seepirast aind saadeti aönaga,et kiiresti. 
Polaud ka kiireaaiä. 
Egas ig~ka.Kineleb tea mis.Peab oskama asja aäati seletada. 
Seletada.Sa oleä küllalt seletanud.Kuüd ütle,mis ainaga aiad saaleti jaA 
mida käatil 

Jukas Kaptea kiskis,et Toodi ja tulist Tett,et puassi teaa.Aga jille •• kas selA 
lele elusale Tõi surnule,seda unustas ütlemata. 

Le .. , AA Toodi aiag tulist Tet~(tuppa) 
Hueta Juua. tulnaü:i ja kamaaTadk:i.ToeTacl aiia(Ti.l.Jaat aeeate h.i.äli,Priiä.u Jaä 

~aas kaaaaTaä aiaae paa~iat piiatetud mehe,nende järel kapten Rand) 
K&»t•asSiia.Sedaai.Tea,kui ~ole mõni liige kü~unua,siia peab otsLaa lund.(tup~ 

k&Dtu aa•tatakse piagile,aee Taa.tab rinai ja. püüa& naeratada,kuid kaeta8 
teaäTUae) 

Pr114usKu•* ae~l!uncl?Vi~e paljamaa küla. 
La .. , lWllap • aeude ääres Tast oa. 
Astas Ka teea(:k ... liarettea ära) , 
Jukaa Seda J&ll,M lihme etaima. k::.U :·'J' ··' > :. C 
K&•teasOOt,eet, ... aüüd pele enam nii tulist t~a.Meea päeTad merel Dälja ja kül 

ma kies ..-t pidaDucl,ei see airtsi aüüä enaa.Uurime enn.a,mia siia Taja a 
ea(Tup~•u laa~eb kokku) 

Le•a Juaalukke ira sureb siia aamaase,kuatu~. 
L ... s See ea ~tu4 asi.Kui mitu päeTa uneta raasid ja korraga rahu aaad!l~ecl 

kekku n&aU tihi kett.Kui tal aee AiDC Teel kusagil on,küll me ta ü ea oti 
KaJ\eli:Jah,&&a a1a me tast siia aüüd. tulUI.iatame.Riiclest lallti Ja aiõruda. 11.e 
La&as lli:qkui -.~ sil.Ju.d lahti,keh.e puatsi. ' 
KapteasSe&asl.Aaa lliiüd Tiill.e aelte Teoclisae(kanaaTad majasse) J 1 .· ,, 

A.siaa Oa miacl lia TaJa? 
Mar••• ;ra aiat? 
Laa11 Ei.Elts Jli.iat tule tal riideä aaha kiskuda.Tallate kaliSeati tulla wii? 
Aataa llis siia.mai Ta,Ja Titame lalt.ti Ja te .. • mis Ta.ja.lliq aalJa Tiia aJada ti 

teisel aJal Ja teisea kehaa. 
Jlarets Xaa aaä 1IEka eskaTa.cl omal •iul?Ka.a ei peake kutsuma arati?(Leen-·toaat) 
Aatas Oa,ardtiat aiia nüüd suurtKaaJ~ .Vaatab keri üle prillide Ja läheb jälle 

Aga aehe4,e1 nee& Jita.Või •••·neil esimene. 
Leeas .raa,eka ae14 ele Dilatuä merest pä.iatetuid Ja mere Tõetuicl.Al!Daka nüüd. J11-

mal,et Jilk• elu juurdel 
MaretsEhk emeti.Xu14 ega terTekssaamime lähe nii ruttu.Jää8 ta senikauaka t6ile? 
Alitas Küll ••ka• ka küaida.Kuhu ta aiia llhe'o,kui ei saa jal~ai alla. 
Martta :i:i,aa aiaalt aötlesin,et kui on et •• ei parane,et aureb.Öuclne. 
Leeaa Bei&ku risti Ti&i.Ehk pele yeel aur.aaks antueloHoor iaimene. 
Asta, Juat.Ja .. erel en eaa Tiaa4ua ka aees,mia te tast enneaeiU matatel 



Laas: (k ... os Juksiga majast)N'äe,siin pereUla siristab silmaTett, tagatoas poiss 
seab jttba prisket elamist. 

Maret, Mu IIÜtia like kohe ketgftlake.X:ui ikka paraneks! 
Juke: Eke taele,~a aüüä Jälle. o.Tu1ta JD.&icu~a.lt auuä • .T&~a jall :a~re,kuhu ta ikka 

llarett 
Le ea: 
l1aret: 
Jukas 
Laas s 

J'ultas 
As~as 
P1'ii .. us 
Asta s 
Pr ii us 
L•••s 
Priiä.u: 

Ma ka siia ikka niBC••• 
Kui •iiaii oleks Taja.Aa.iriiai Tõi miäagi kooliapteegis~? 
Ju kuuleb.Lähed'• nüüä ira keäusse Tii? 
.raa,ekl siis llilj.a kuule,kuidaa siia oa.TerTist siia! 
TerTiat jall.:ika päras~ saa k:uuld.a(Maret tõrjub tagasi) 
n, .a~..ell.lTe .. olid ~at ike! Ja altiaelleka ,lifjia mii.emaa.llis au mootori ai i j ii' 
aku kaima loi? a/tcv ..:;.~ A) '" ;Y.u,.IM.(.... 
Ma likea aüäd Taatama aeäa aedao.seda teist ,aia Tiiäi Silwa tuppa(ära) 
(TaataD tuppa)lTii kakTatu.leor ja •• meeldiT poisa.Kui ainult paraneks. 
~maJaat)Juba paranebki.Sur.a pükkiiU suu puataka. 
Ärkas? 

lTiipalju irkaa
1
et aeelaa kenjaki alla. 

ütlel ka midag Tii? 
Mis kiaet tal prae1u pidal.a • .Naerie teise auunurg~a niq sest jatkua.veri 
ronilt teiael tagasi pali••••· 

Aataa Suurt Ti&a pole märgata?.KülmaTöetuä liikaeä Tii? · 
Prii-.a Mida&i.Las ma.ga'D.Ärkalt,aeTastab kortl ja oqi kõik kad.unud. 
Laaaa (ukselt)üka kitteritt,kui on kiepirast. 
Leeas Oota,ma tul••· 
Priitu: lToll,aiis sedasi.Tea •• kui tulelt pikemat tegemist,tuleb sul siin Teel haka& 

halaataJ ai eks. 
Aataa Ega ta aaakse4 siia ulata. 
Priiäas Ei,kus aeeä ül .. ere siia • .ra kui nee4 mer .. eke omakseä?Aga kui ole4 teiae

kor& ka •~•• ~iäja aineaaa,aia& kui teaä,et aul ikka keegi kusagil ea,sit 
kohe aacu elu ar.as~ ja lna kia4lam.Nolt,eka me pea aiaema o..& kaljasega 
ka Tarati teele.Kui ••• jii•••i ja h111ae küla lila.elt,kelte seiliä. hakkaaa. 

Aataa Isa arTaa ka et ait-pea kui pläseteo 
Priläus Jah,hals-4• last.Kea Tarem Tallinaas,saab suurema raha.Eka eüeisel Tõi 

jääda Ta~ talTekorterisse.Ia toon aüüä kohe air.auaeä. ära,kui esiaeaeat 
reiauat '\ulea.Vaatasiislet Bla.Tel ei muu4a eaa aüda.Dtl 

Astaa Mika liia .... muuta,ku kord aii kiaeldu4. 
Prii~t Iaiai ai .. tuuli,kea neid tea8.Aga see sul tõsi,on kord aii Töetud, Tõi 

mina s1D4 eaaa laaeagi. 
Astas Kus la~• alati oleä kä~tpi&i hoidmas. 
Prii._s lToll. li& ei ele küll heiimas,aga •• Kui peake midaai olema Tõi juhtuma nii Tl 

Tii teis~p14i,ega ma pole seeaugune koer,kea jätab ema osa maA& ja hakka• 
tühja llaukwaa. •• 

Aa-taa Ega e ed& el e Taj &&i .Ma olen ju ü te laud, et olen nõus .Kuid. mis me ~I:\ ~ 

Priitus !iai,mia •••t praeiU.Pole põltJue~ki.Ainult tuli korrAiJ& talatmiae &r'a\felda 
(kap~en ja Laas tuleTad toast)Kuidas oa? 

Kaptena Hiq ihua,mis DWud.Vittia kit~e ja hakkas ma.ga~~a.Noll.,aüüd. on kõik korras 
( iatult)A,sa Jliiüd •• mu ihu pellm.e nq;u Tan& köiejq;p,l)• 

Priitua Vii ••• eli nali.Vea üle jäärüside paati,iae TaAel rinnuli seea,pole auTi 
ne Tesi,eks ta aDB& tuada. 

Kapteas KiTaati.VI~k .. seepeale. 
Laaaa ~ah,aeepeale TõiD Tltta.Baice on oaa rohucl saaau4.Kuidaa need aratiiki 

juaala tühJa suuga.Tuleks nei4 seäaai merest igapieT,ikka miauci lUU ka 
Jille X11K saaks kokku pudeliotaaga. 

Kapteas Ie,mis aa aeat lora4 • .roo ja aaaa teistele ka. 
Laals :Iga ma JU küte kiaku oota.ma.Ole mellekal 
Kapteas Ole ise aaaeka a&t eeatiEks mulci kuluks panna ihu pilgulea Toodisse ank-

rusae.VaeT niktu4,tõõ tütud(Laal ira) 
Aita: (majaat)X&ga• jah,nag~ Tiike laps. . 
Leent (maJaet)Põae4 ~eisel nüüd ~uli~unase4o 
XapteasLal puaeta8.Selle poisi terTiseks.(JooD) 
Pri14YsH~a& aeie en4i terTiseka.See oli mehine t•&U• 
Kapi•aaKls eest eaaa.Ega ae4a pole kildujutu pirast teatu4.Iere Tirk kor( üka se 
. ••••,••i•• kisub Tälja,pea jille teisiti. ' 
Leeae Kui N""4 kõik oleks sellega he~ 



6 
K&pten:~is siis yeel?Pääs~sime inimelud.See on ju tubli asi.Killest sa veel o 

ohkacl? 
Lee:&u Tea, &.i& ~ra.hut:wmet südames :pole. . . . . 
Ka:ptea:See su südame Ti~a.Vöttis jöu läbi,aastad k&A turjal.He1~ pikal1.~&iemi 

seai Priidul 
·Priidu:Hä.ä.cl UBd.Eka teil mure Ja TaeT~i;eaine nüüd al.&a.Meeste osa on läbi •• 

TerTiat sed&puhku.TerTiat Asta.Ara sa hakka talle •• aakka talle nüüd kohe 
pii.ris imetaJ aka. 

41tas Oe,ei.Seeo.• .see on ju•a. nii auur poiss. 
··Priiclu:Seepiraat just: ira •akkagi 
Asta: Ära kardal 
Priidu: Par.)a enne karta kui piraat kah.etseda 
Aatas Mõtled seda •• töaitsi Tõi? 
PriidQsEi.BalJa pirast •• niisama(ira.) 
A.atas .Ta aiaa ema,muu4kui ohka&.lfaed,köik lö:peb hä.ati ja sina,oeht 
aas Süä.a..llarjUBui seda.ai • 
.A.Ita: See on sul üks ü.aaa rumal aüda. 

·Leen: Isa ütleb mulle ka a.lati,et inimese sii4a on rum.al,a&a meel ja aöistus tat 

Aa tas 
Le eas 
Aitas 

tark.Seda :peab kuu1ma.A&a •• e~a targemal ole alati öi&Ua.Ikka aöiatusel aa 
eaa,aütaael ema õigua. 
lliq kokku aad. ei sebi? 
Kus nii suurt laae. 
Ma li&ea aüü4 Taataa,mia aee kaiae poiss teeDo 

i e 1 r i 1 1 

VAAT US 

Asta: (tuleD 1-*ldea teaat) 
~uula: (sisse)Biecl saoVöi aa iseoMa mötleain,et kes aiin nii suure siriataai••· 

&aja laalu1ööritamise&a riR&i söidab,siis Asta ise.Et tere siia. 
Asta: Terekeat,aaaari perenaine~ka i~aüka tee aii,na~ Rekale aatud.üke meist• 

aõaadele,teiae Tiisile. 
~uulas Jutt ikka Jutt,&&& laulu liristamine, 1aea1 ikka peaä ihus seda ihku ja 

kiäkuel ... ,mis keele suua nii püsti &J&D• 
Aatas Neer Terl yõtab kergesti Tiiai • .Ta mis sest siis pah&adada • 
.Tuulas lloer Ter11 aea.Ega ma selle keata ka la*sa peolt aiaaci,ainult nii:palju ma 

ütlea,et Elli ••• *iia »•1• sulle selle merest toeduä peiai päraat.See 
kuulda ~poiste seas ka haaäameaeks ja lauluteruks.Kui Ti~a see pe
le sia4 ülea Täadanud.Kui pole selle siaudiku Tiiai4. 

Aitas Keil Ju külas laulukoer.Keelipreili lpetaa.~a. peiste laulu4,tead iseiit 
aissuauaet aeecl ea.Hida mul neid. õppida. 

~uul.a: Hi4a pele neh.A,&a kid.& Tiilt aulle kelle tulla.Hää.keae küll,aeea toed.i me
rest TilJaJiaap lauau aeat ainaci.Teiautati tõbedest liäi i•tmeseka,Jää&u 
seka,A&a et ta enam ei oska oaa koju miaaa,see kisub mu kepau kuJiUAi.MiE 
taatsia küsida,mis taatsia küaida,mia pesa tal aiia oa.Mis ta aiia Teel 
muneb. 

Astas Plii.al» kalu mis auud.. 
Jaulas .Ta•ak, Tli kalu.Küll &j &D siad Tiiwüa oaa iqe otaa.ICü.llap see ülemere 

&aierjaa juDa möistalto 
Asta s AjaD aalle lllirau aahka Tii? 
Juula: .Teea,p~ p~ajaa,teada see tütarlaste asi.Oh pole aijagi,see aii aaaa.Biaa 

siis akk1 asjad secamiai,et jah juatua.Tuli ••• siis ta~aat Tii merest. 
Sa ju .. ie Pri14u&a Ju&a pooliti keldcu paaducl,niq aüüd kerrasa külas aet 

Asta: 
·.Tuulas 
At tas 
.Tuula: 
A.atas 
.Taulas 

augusecl.Jut\lU 
Külas Jutut.? 
~utuä. Jala. 
~ea aest kinelea1.Ma tahaB selle koae pihtidele Titta. 
Püüa aa tURlt.üka ütleD aina,teiae praetab ka auu • 
lUq sa ise auidilai ka. 
Kis .... , ... Ikka pigea hoian sulle au.Aga kui ••• poiss ikka te~eta\ ait 
aii•YJIX nagu oaa inimeae,aiia ma olen niipalJu ütelnud,et iige asi see 
:pole. 



Aitas 
Juula s 

Asta: 

Juula: 

Aitas 

J\lulas 

Aitas 
. Leeas 
Aitas 
Lee:a: 

J\lul.a: 
Le eas 
Juula: 

Aitas 

Le en: 
Juula: 

Le en: 

Juula s 

Le en: 

Juula s 

Let111 
Juula: 

. 
Le ea: 
Juula s 

Le eas 

Juula s 
Lee• s 

Juula s 

Laas: 

Juula: 

Laas: 
Juula s 
Laas s 
Juula s 
Laals 
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Beed siis su oma jutudJKa ei tahagi kuulda. 
Eks mul ole ju õigus oma suud praotada,kui elate siin ühes majal ja nii 
aö~raliku koega. 
AA kui ei tülitse ,siis koae tea mida aõtlemaa.Ja,~ipuka,eks mul ole õi
gus oma tahtmist •õöda i ng e et sa miDlla~i ,kui tall&n.:Zga ma pole aöni ühia 
ne ~apaattet igaüks aga aeleta•,otausta•,Ja ajab aaa8ad kü~ge.Ka ei 
ütle ka auua.,aiault niipalju,et kui rahTaa ja Billa minust ja Oakariat pj 
JIXIII jahTatate,aiis aa pean ae1le eest aee1itaeaa,et rahTaa ei Taleta 
ka.Mia siia auud üle jää.,lr:ui teka teie jutt tie~•· .. _ 
Jeea,Vii kohe korraga tõeks ~egeaa.Sa eleä ju •••»1• korrast ara ema ju~ 
jutuga.Jeeae~i ära tegeaa,mia aga raATaS kõneleb.Kia Tilg SU lilae liia 
nud oa,et sedasi •• auuikai ~egeaiae taatai1t täia. 
Dla le•i•eat•• leitaak.See aJ•• li.äaae liilaka.Ola• Tait Ja pü.lakia• lea 
üka ... ukaeeaiat liia on kiik kerras. 
Kuri - Tirkolla. sela&B siin hi.äa JlÖUII ja :mõttes,aga sa loecl mulle salaiai 
ette aing talla. 
Ka algaaia lauluca,sina ise selle lugemiaegao 
Kia ~et te siin ema jutuga.üsaa tüli aoodi • 
L~päeTa latu ja tõõ liP»•Kä•i Tisinuä,auud puhanud. 
LaupieTa õhtu jah.Seepirast ma kuulea,et· öuea nii kire kõnelemine,aiia 
teie.Pane Aita uüü~ teine pluua ael;a,Tarati tuleTai siia. 
Kea need' a.Vöõraiä. oetate Tõi? 
Altal ju täna sünnipäeT.Siis käisid öösel ülea laulma••• 
Jaa,Tii lau~aJKa olen liiamaani elanud,pole mulle öösel lauldud,a&a a• 
ga aai aekele aiadu41mia raATal au aasta~• Ja olemisega asjao 
Jall,aga aacl teeTad,juatkui oleks.sa isegi just ~raegu seletasiä.,nagu ole 
ka.Millal inimesel pole siis teisega asja(tuppa} 
Teil Astaga nõnda tüli mooii oleaiae. 
Okkad TälJas jaa.Sönad teisel nagu kassi küüned,et ära mine ligi.Tea,kes 
ta nii üles keeranud.? 
Ta Taheat üau lõltu pirast selleauguae jutuga.TiDa nirTiline a,kuii sü
dame poeleat oa teiae kult. 
Et mis ta aüdame aees.Küll see paista& ODlaS pa.igas.Süda hea,aga näe,li
puka kombeici pidi läheD köTerale rajale. 
Seda sa siin siia auuat Tilja ajaaidki.Seda tulid ütlema.see teeb mindki 
pahaseks. 
Jah kui ieldakse ,et paha pä.rast.A.ga kui inimene mure pärast ütle'D,siis 
teiile asi. 
Eks igaäkl muretsecu oma õues. 
Itus au aü4a &Bil&'D,kui Priidu merel nin& aee peiss kuriloom piirlea Asta 
ümber nagu kass ümber kalakerTi.~ul Teab siin haisu ja käia iäes ja majas 
riacilkallap see rebane leiab Tiia&ts :mulgu ka9kuat pääseb tüta•lapse au 
kalla e 
~i Asta l&Ae t4ise piitseit pidi.Ise köTa taatmisega.l. 
KõTa talttlllise,;a küll,.aca kui lta.kkab talltma Tiltu.Küsib ta Priidut ka jär-
gi~äna ei lansuaud küll aönakeatki. . 
~ka ta Taheat küai.Aga täna tal ju aeeaugune päeT.Teised kooltmajaa laul~ 
maa.Pi414 sealt tule.a aiia

1
et täna öatul meie õues taatsida.~ä.a~i ell 

tei~mt »&'~••i•• iatlft"!Uf:fd n1.q ju otsae siia til&a suuki'bet ka. 
Per.aees lae laeTaga merel.Hinc teie aiia •• pole rääkidaiio 
Ei ta jitaka keda.ci kuiTa auuB;a kui seeaugune pieT.Lubaa ikka A.ata aünni
pieTakB ke4uase tulla,aga mere !ee ning laeTa aai.Või ae~ saab piitsaga 
aidata Tli oäJadega sundada. 
Xi mis aa laeTale piitsaga.Eks Prii4ugi tuleis tuhatnelja,J'eea,pruudi aüa 

nipäeT(Laaa ilmub maja taha}aga ftäe,kes peaks elema ,ei aee jöua jaole ni 
Kea üleliicne,aee on Tarakult kohal.Tere õhtust,perenaise41 'na 
.rutujä:tlal Ja juma.lara.hut 
Kui au,ntaaaarniku eest seda rahu oleks,et laseksid teitel inimesel s0aa
gi suust Tilja õeldao 
Missest siia on,kui jii• tükk kurja tegeaata. 
Kui ma. kurja teen,mia siis .. sinu Jaeka jäält? 
Kia Dltlud,lr:ui kurja ka.nnataäi••• 
Hakka ma liin sinuga.Kod.us saun lea eetaaaa~ •• 
Pese siis suu ka puatata.Biac &&14 terTiatt 



JU teie aalli ülcatei" varju. ' ' ' Leens 
Laas e 
LeeR s 

Kaka kiT& kiTi.Ja Juula,ta ka:rdaa aiad kui uaa piiau ilt. 
Tea,on ta eeepänu!t nõnda, pah3 inimene-.Ju.tuga. JISua• Ju küll•&&& ll.A.<iatllte 'IX 
poeleat ehk ~anaatl*k js ruuret•eJa. 

l..s.a.s 2 Ikka aiilina.hkne • .Niq 'llis tema Jutt see aa.e;u puu~ipa•k.VaD&kurJa IUllTOOOI 
õer ta oa, ei muud.}IA. olen o~ elupälvil tei. st tunda ss.;,.nud..Ja küll&j,-, 
Aatalt kuulect,ku:!. llhe'D ~u,biael sinn~ • 

.1eens Kui lälteb,.-~1 a1ie Juulal seal enam p11.lju ütlemist.;.;..ka koik lille ikka 
noore pereueiao ldi.tte.J.iiJdcad na.d on,Priid•ü a"''leerikB. ra.tlastci.Kiill aeal· e 
el.;l.takae.Ata •• tes sedat'Yeel.Aatal ae~a mienmiseks.Ekfil edaspicl1 näe. 

J4aa- :Ee.Vöi ae4.aa1.Vöi e4aapeal.e a1mg nii.A.ui tütarlaps hakka\> pulai ed.asi l 
lüldtama, siia ••• aam.a Tä.rk kui uaklik jääks Ta.l Tatne. taev·- ukae ••e,et a 
·cea seda taev:;;.riiai m.inemist,et eka sinna -=>iionivse pääse 'ld.aa-,piclJ.&i. 

Leeaa Asta oma &ai,tehku mis tabab. 
Laas: Niäg nie,pol~ tahtmis t.Äui see tahtmine kord hakkab kuiTama,oi te alla 

Le eas 

~ Laass 

enam Yöta uu.ai k~.aYUaid.KU.ll ma neid Tär.l!e tean. 
Sa müüd neiat asjuat.Ise Yanapoiäa. 

Vanapeiaa jall,J.i..L1l& e&nt aunaaga Ytila;u,aga. Taata,naisemees näeb -. etat. 
ni»a sest saa~ talle •~ni,a~a minuau~uae,nae Yaatab teiste Tilurei4, 
••• tark oi11as uut dr;.YCJ.t.JG.tll ma kiiik ära :u~eu jc:.. mä.rk>tn.Oll alla 
kuuld.a,et aü"i~.S(tl. 

J:.eeaa .Nii ••• peale killlakaupa jii.]lga. päris kindlat ae~a pole öeldudk1• 
.l.&asa Ah siia a~giael,et kiJlälat pole,;i.~ks eane sttda ole v•eJ. palja pi•Y1 .. 2jlit 

'5u.u.l )J\Ilut• ica päey ise kaatl1a'5,n1q meri on iae palgerz;a.·roi ••• 1•1•

.ue••• Aa'•• : Laa•s 

gi teisi-ti. 
).l.ia •• aea't r.ilA jagaae,.wlcu see Jutt llUüd meie poolest • 
{tuJ.ea \eu,)Oe l.a.a.a.,&aile yöt.see on tubli. 
l:alle J..,.., \v.,11Yö1.,M ... aiaa kuuJ.eb ha.rva.'.Ca.rk tüdruk,kea tealJ,e$ "'" 
&U~1k.-1De .. Tairt tiö• 

Lt .. a Al. a11a Ylaop»&iäaa.Ue JbJeaa tu.J.iä.~eepiraa'5 kett selj ::ta 
· Laaa s ~ea,Jiraat {all.•.k -au elaaill• ael,Jaa.lf1 i ru. tu... ila ilagll t.J.&u oaa brbiga. , 

pa~tae •aa p~ p .... s,et la~päeTa öbtul,~a ~eemel a~i töö valmi•• 
..a.emaa,äeYal aila Tlit:.uae tiiie Töre;,ud. ha.rgilee'l'eil n:t.•u.d i~apä.ey kli ;uaeas 
Tiai.lJaa.pele aii ku.i 'l·an.aati ,et aei.:::.ava.d. teised. kuuris rottiä.e aä.~i4a.. 

laeeas Jaa,akl 'ta &ajalla •l.a.-Oraal ajal pidaailte kalaaula.ae,aga •aak •11 ktday Ja 
.»&J.&a& k&lli&.~•l ...-~ at.iüd. siia Oüaz.·I'ubli mees i&a.a aaJaaa 8 

Laa~ s .ll.i.ere aat\1.4 .... })e&D kA. olaaa.. 
Cakart \aiaae) ••• kui paremat pole .VIt k•ae seljataga kiideta&:~e,setla jullt1.1lt a 

ma.a.il.aaa lila.rva. 
-Laaaa Kia aiU. a11• llliUI4 kui l11p'a lcinu.Kiill hule4 teiai juttuaiä ka.ku.i 
_ ~uala ••·~~ ai~apeole,paakaka •in4 alata tiia et •• 
.ktall; liakka aa &wl4 JILlle~io;;aud laul.uC. 11.81 •• Baä tuiemas Ttii? 
.O*"J Jiiä Y .. l laulma.Va.l'a•t t1tl.eTa4(Laasl1e)Ba Juba kehal? 
r.a.aa lla Ti~kllt• ;piraat..l'i aa aJa - il'llU.aati.rliqe piireet Tiiljal 1 et Jail& ai 

tei-.lit liip• 
Leea: Lga aa ~~i pale veel öatuat söen~o? 
Laaa1 -"i aööau4,•i Jooau.<i.Abw.l.t aiR!'. j11.ttta sain siin Juula~a a.jada.muud. röörav. 

pole • lt\lll4e t..iaa ?Siltul oluud.. 
L ... : :Liihtne aita toa poo:. • Vaat.&lli• •iöa;ipo~liat ja kultu S"'l.a.rne •ulle a.•eu ja . 

eJ..aaiae. 
J:.aaat PalJu aa~e ihu.keaala aek ruwai.Aga esa teil pgle ~aun"öhtu?aecla. virki 

me. aratas tu • 
.4.1eells ~i oleeÄCI tul.eT&l. ls.upäev~~\majJa) 
ca••~• ~ ...... oa täna taatau.~in& kuulQ& ol1,et laatakae Tiina~udel~i ~iugi k 

käia. 
L&&as Vöi ja.id&11a nai aah. al.la Nlle ••uatrt.ga.V11Jla]Nä~l on ••J• Pa.Jiaa.41&1-t

teiae liei ica pän.aga lahku ke ei lii.he.Juat nacu l)Üh'aa a'bi;tu •• ae Jut.t 
u M-tak .. kelte kah"t kiilJe•t •• Ma pea.a p•reema aö!ll. ikka kCSif6apeal.t ~ 
ms .• • ( tll.ppa).\Atlia talelt a14a•"·O•Jrar li1Ui~ ta aelJa taha ja pa~~e8 ki.a4 
ta~l• waoer ailaade) 

.\ata: lTeJa.k•• aM' a?Ku.ule oaku, aiDa. 
I o--... kiaa.· 
\ .Uks :ila~&~ ..... 

vaD..-, -"vi k1u .. a. 
Aitas Siaa ei pea en4 sndme .. kiusatusse. 

\"'-~• Vale,da 4 ki1Ya.a a11si.J"a ...... a•14 •ttte klaaatua ... 



Aita: 
Oakar: 
Asta: 
Oakar: 

Ked.a meid.? 
Meicl mlSlem.eid. 
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~a •• kes on siis see saatja sinu arTates? 
Saatja?(Tita• Asta kä•cl) 1,'.18ina. saada mind. ja mina siad,ninc sest tule'b 
saatua. 

Asta: Eks ta ole.Kui läheb halTasti,aiia saatuse süü,kui aga hiati,siia- ma 
ise eakaain. 

Oskar: Tähe•da• - nüüd siia •• liheb mul halTasti,et aJan saatuse aüüka? 
.Asta: Ei mina tea.Ise olecl oma inne sepp,nacu i&aüks teineci.Kuidas sepitsea, 

nii liA••·· , 
Oskar: Kui natukeneal liheks.Mul pole Taja. õnneks palju.Elu ja terTis on käes. 

Kui nüücl Teel teaksia,kui4as aaaksin sepitseda ~ TiUa&se aötte teoka 

Aitas 
Oskar: 
. Asta: 
Olkars 

kui aeegi läheke takiatusteS. kiuate 1&•1 häati.kui n ücl ütlekain aulie. 
(TaDastaD kie)lra lebise aiis kiike TilJaJ 
Tea4 aelleta;i~et mitle~ aiaelo 
Palju ,mida mieldakse •• mJte käi• kaugelt läbi • 
Kui4 •••kera lisidalt.S11t aaaaat minust sinuni.Seepi.raat ei püwinu4 laul 
maaki,T&id ~ookaia tuleaa.Kui aiault teaksia,kau• aa Teel saaa_ liia ella 

-Astas Siiaf.(na la • ole4,ku1 mitte siia! 
Oakd: Seta teaa, et ~ e lea yeel siia. Silla aillDipi.eT&l ja kaU&•al• ailm ei 

Asta: 
01kars 
Ällta: 
Oskaz: 
Aataa 

aihDJX eeleta.Aiault sela teaa,et._ühel päeTal ••• 
ühel pi.eT&l? 
Tule• laeT 
LaeT!Sa mitlea ••• 
Simu isa. 
See tule-..Ka eetasia teda Ju8a tinaseka,sest lubas .UnnipäeTaks f&iali Gl 
la .. 

Qlkar: Si:aa. ootad Ja lllina kardaa.Tea,on ta ra.hul,et jieti 1ee külaast ja kopau
piletikust \eiDutatu siia elama? 

Asta: 
Qak&ra 
Aitas 
Osku-s 
.la tas 
Oskar s 

oa,külla;p ea.kui zoiicitakse. 
Ai;& sama laeTaga tuleD ••• tei••·•• 
Tul••• 
Ja malle ,ele siia eaaa paikao 
Raad aTar • zuumi köi&ile. 
Rannas oa_~uai,aaa ~•tu••• pole aeda kaaele.Kui 1oaiain kopaupöletika 
a,aiis eli al 'teie maJa• ru.um.i,Xui aTaaia jälle a11macl ja nii.&ill aind. is 
tuma.a mu .,.. .. i eea,ml"lesia:haice mehe jaoks on tal aüd.an-t.Kuid kui ollak 
ae Jli.iüd t...-e. •• -- . 

Aataa Ega. n~e ole tuul,mia tina tõuae'Ji),homme la.IJ&eD •• 
Oskua Ei ole.s.._an.st,Asta •• kui tuleD aiia rucla see teine,kel on õigua ainu 

aü~e~e1~!!• oa rand ae1le kak•~• kitaaa.Siis peaD ü~s min~. 
Ja la ai~,et kakkael Tarakult miaema. 
Jah.Sest llcUa on antud teiaele.Jutud aetud Ja kaubad kinnitatud. 

Asta: 
Oskar: 
Aataa Ja see pol•• liheDki siis siit tõrkuaatult,et iiaus teise käes Ja temale 

ei piata ~ai lu•ta auhu.Häl aü4a aul •••• ,et loed õiguse terakeai. 
Oskaz: Siin ea i .. 4e-Ja perede taatmine.Nin& ~õ~uka,kea olea miua.Tühipaljal me

hehinc,m.ia ••• 
Astaa Mis loeD .._. kui aee,mis teisel põuetaskua.Ise aerekoolil kiinui poiss. 

Sur.maauua~ 1&-i li»aanucl.Par~ ja BÖ&UB&a kui teised poi1id kokku,aea •• 
elunatukeM Jl&urea juliUS etaastet ruttu m.üts pihe Ja mineaa. 

Oskar: 0. p.r• ~ela kui •~ed. &DI.UJlUCl tühJa. 
Astaa NAJattai .-le teise kieat Teel kiiaiau4ki. · 
Os~a ~•iaiXui a1Dult aina taaatai4ltiieet1 tisiaelt.Kui sa ei kooliks muuat.~1 

lubadusiat •ca »&haadusiat,si a..Aita.sa oleä armas(auu4lea metsikult) 
Aataa Olea.Sita•l teai.Siin nikakse. 
Oakara Jrahtacu.Xul aa ainult poleks kihlatud. 
Astaa Inimesed )iiaeTad särmaauuatki.Ja lia& m.Stle4,et aa ei piäae kihlusestl 
Oakars Sa Julgekait siia katkeata4a kii&i Ja kiige Tastu? 
.latas Või saada pikaks eluka õnaetuksJsKaa see Ta,Jaka Tähem julpat? 
Oaka~s Siia tulcu ••• laeT,aa jääd miDU&&eLepi~a.Me liheae siia kahekesi •••* 

· neile tor.ai4ele aia t~na-hemae s11a_iuel »uhkeTa4. 
A.staaXahekeai.Ega ainu!t ka.hekeai.Ema •• alati minu poelt.Ja. ehk: mõni tei:aegi 
)ska~• Siis •• Ju kõik hästi.Ja ais Teel tuleb eest me ei kooli. • 
fuks: (TäraTast aisae)Siin ma oleagi ' 
lstaa Ah Juka.st.a pilliga. 



J"uks: 
Asta: 
J"uka: 

Asta: 
J"uks: 

Asta: 
Juks: 

Oskar: 
Asta: 
Juks: 

Asta: 
"Juka: 

Oakars 
J uks: 

Asta: 
Juks: 
Oskar: 
Juks: 
,Maret: 
Aa•a: 
J:uka: 
<>skazs 
Maret: 
JuiP: 

Aa ta: 

Maret: 
Laas: 

Leen: 

La.as: 
Asta: 
Laas: 

Asta: 
..uaas s 
Mareta 
Laaa: 
Ma.l'et: 
Le tn: 
Mare ta 
Le en: 
Laasa 
Maret: 
Oskus 
4sta: 
Oakar: 
Asta: 
Qskar: 
Asta: 
Oakar: 
Asta: 
Oakar: 
Alt&: 
Oskar: 
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Me jah,~illiga kahekesi. 
Sedapuhku oleks küll parem olnud kui pill oleks tulnud üksinda pisut ees. 
Pill eesoSee ••• sest ep saa tark !ntmene liget aru.Aga ise ju öösel pärast 
üleslauLmist ütlesid,et tulgu ~ pill.iga ja teiseA kõik ka,kui päike hak& 
kab Teerema •. 
A&a teisi tt: ole ju •••.&. aii.Jl. · . 
Ei ole jall.Teie ise lca.hekeai olete.hihihi.Olite käsipidi~._koos,kui härjad 
ikkea1ning eiht.iaite teineteise silDll. · 
Si~? Noj&k,mulle läks puru ei~. 
Eks need puruä,need ots1Tad silmad ikka kõi&e enne üles.Aia meil ema Töt
tis nad ikka keelega si1maat ära.Tegi kord keeleotsaia limpati ja oigie 
Sedap me*egi siin Taataabae.~äita Teel ker~l . 
Mia tast enam Taadata,juba ta Tiljas ongi.Ei höõrugi en~. 
Ah siia aa aelle tõõ juut ka?Kui mul ka teinekord juhtu- midagi silma,sit 
Tötad ira?Kcae emast pole enam. Tõtjat.Ta ji.lle •• <>Tana ning siis ta keel 
TirisebeSellega ei aaa enam kisti Tõtta. 
Aja aga puru em1e silma küll Oekar eell.e Tilja. Tötalt. 
Ei tea,kae aee keoliprelli ••• ka oskab neid sedasi kenasti silmaatxlza 
Tllja aool14&.Koolitatu4 inimene,ega teal 
Kui tuleb tantsima, eke küsi järelei 
Ah Maret tuleb ka?Oot,oet,ma ajan pillile hinge sisse siia •• (mängib) 
neid tuleb Jagu Tareeeid seatapmise kisa peale. 
Keeled-hläle4 kõik käes? 
Kuhu aa4 aeaepoja kämbla alt piäsevad.Kas jille.ooMaret ikka tuleb ka? 
Kull tuleD.Mures seepärast Tõi? 
Mia ma auzea,aiisama •• küsida,et •• oleks küeitu4.M1lleet eas ikkagijutusta4 
(aiaae+)r .... 
/.uk• ••tle aUaacl pääst, 
Ara sa' .. ,. ... 4& kõik kohe Tilja. 
Kaua ooda~ ,kallim on. 
Boh nüü4 •lea aiia.Tere JUka. 
Tere.A&a. .... aa kalliduse piraet.Ma nalja päras~,et.qpalju aeda rahvast 
siis tul.e'lt• 
AJa Did Rillile hin& siase,ja sina Maret,istu valaiTabriku kirvale.Sina 
oled Jukaile aee pilliöli. 
Ega ma pele tulnud siia istuma.(istub Juksi körvale.Juks 1uängib) 
(ilmub uk•&.a)Las jah läheb madli.naks.Noh Juks.ti-lu-li-lu•lii,tirr-lirra~ 
di törr-lls»&41,. 
(~sele)M5e, .. ori õu 
yee la.ht1. 

täis.Aga. ilus luiu Gli,mis J"uks mängis.Vöttis üsna 

Eh,naia"• &81,kuekil ikka peab midagi lahti Töt,na.. 
Ning st.. pead se4a seletama. 
Fereema -.41• aöösi juurde napei,ning see õlitas nõnda suu ära,et jutt 
kohe t\llti\IU&helt TiraTa juurde) 
Su auu -.1 Y11napudeli juurest omale jalad alla. 
Sai maia~ Ja nüüd hing rõömua.N"ä.e,kaljaa aöida.b nüüdaama. lahte sisse • 
Võ i kal.JU tuleb.Siis oleks hää minna neile randa Tastu. 
D, tõsi i:!•XiDSe kalaaadamaase ja laul& e neile üks laul.. 
Lälim.e ai 
+tuleb tJU4tle)Kuhu te'a JI.Üüd ruttate? 
Ba.nd&.La" ... tulnud.. 
Ah tuli ..es.Jni Isaand a.ndta, et tul.i• 
PG1e Isaa•d•l seal enam. midatii anda,la&T juba laheeo(ära) 
Noh,Os~ Ja Asta,läbmel(koos Juksi~a ira) 
KoheJKi ... -aa minge. 
Ni~ meie? 
Kas igatalt Tiga miana? 
Kuidaa aiis teisiti,ikka ka. 
Talle Taa~u Tõi? 
Mia t&lle.Iaale Taatu. 
A&a ta OD ka. se&l.. 
Lal ta ellaJlis sa sest nii tähtsaks kisu4. 
TuJu l::r• siiski ära. 
Na&U lek puult.Ära lase nii hõ~psasti la~eda. 
Pilkq,aaa ilus tunne ei ole. 

r~vl. 
I 





II 

K 0 L M S V A A T u S 
~eeaa AstaiAstalKus sa ometi oled~Astal 
Aeta: Siin ema. 
Le.en: .Ah sa' sääl, tütrekene, toas ••• Sääl nüüd kõneldakse. 
Astas (sisse)Mis sääl köneldakse,et mindki vaja jaole. 
Leen: ~i jaole,aga taa,kui Juula hakkab isale sest asjast rääkima. 
AB ta : Haka.kl.l, oma ka.hJ u. 
Leen: Aga mötle,isale. 
~stas Las ts pa~rab. 
Leen: Jah ,aga eks isa hakka sinu käest küsima. 
lsta: Siis pean talle ütlemaoKUn&ii peab s .. t ikkagi kõnelema. 
LeensAh ikka,et jääb katkio 
~sta: Katki on ja katkiseks jääb. 
Leen: Nina selle teise pärast. 
Asta: Seat Teel Tara könelda.Ol~u selle teise pärast Tõi ilma,kuid Priiduga j 

Le en: 
.Asta s 
Le en: 
Asta: 
Le en: 
Asta: 

jääb ali sinna paika. 
Maade ning elujärje poolest oleks küll sünnis. 
Aga aüdame poolest ei ole • 
Kui poleks k5ik enne nii kokku köneldud,oleks teine asi,aga nüüd ••• 
Kui märka4,et oled Talel teel,kas peab siis aga edasi k~hutama. 
Mis nüüd seela, aga ta. rahadega meea,ju elatakse ka.Harjute ira: ja ••. 
Ei ma ei t&ha.Ja Juula?Kuidas ma selle körTal elaksin.Ta ei lausiu poolt 
sõnaii,ainult niipalju ütleb et •• nirib südame seest,et jookse merre. 

Leen: Priidu peremees.Ohjad antakse sinu kitte.Ning tea kUnas Juulal neid päe~ 
Asta: Ah,et minna ainn talle surma paluma?Ja mis jaoks,ema?Olen ma siis teile 

tüliks Töi?~te lihtslt laati Tõi? 
1een: Oh mis sa seda.Aga isa on kõik juba sedasi plaanitsenud,ei tema taha enrun 

teist juttu lcuulda.Ehitasid selle Jaljase •• eks isal ole sellega Teel Töla .. 
arvet.Siis Teel,et laps saab jöuka elu •• Ega ta taha,et ta plaanid korraga 
tea-miks katki murt .. ••· 

Astas ~a kas raha on ühes pesas õnnega,seda ta ei küsi.Ja sa ütled,tea-miks. 
Ma ei armasta teda,ma ei taba teda.Ei salli.~i. 

Leent KeTadel sa'a lausu sest söna&i• 
Asta: S is ma ei tunnud •eel.Mötlesin,et kellegagi peab abielluma,aga nüüd iga

päevaga mõistan selgemini et vale Tärk.Ei klapi ja küllalt. 
Leea: Isa arust klapite ju küli.Ise oled ka l~banud,end sõnapidi sidunud.Sääl 

Asta: 
Le en s 
Asta s 
Leena 

nüüd see kalJu ristiteel omgi 4 
Ja sina ema,aia sina arvad? 
Xis ma tütreke.Et aga sul läheks annepidi. 
Ja Mäel ei llhe mul õnne pidi.Inimese õnn on seal,kus ta s da. 
Eks ikka. jala aidaaega koos.Aga kui harjud.hakkae elama sellet~i.Oma mee 
mees ning lapted. 

Astas ~l.Ei ilmaakiJKu süda on hoopia •• hoopia teises paigas,ning sinna see jääb 
Kui Teel oleka et ükaköikne,siis kuidagi elaks Priiduga.Aga nüüd on seda
ai et löödasu Tõi surnuks - ei, 

Leens le~ •a kartain.Seda õnnetust ••• 
Astasa X11 lnnetue~tled,ema,seda söögilaua rikkust.s ögi juures olene kolm ko• 

4a päevas .on aee T~lets vöi hää, kus see k:':hus tunda ena.m • .Aga süda tuksub 
.. t. sees alati ja tuletab ennast meelde.Iellepirast ma kuulen tema häält 
- kui rikkuse kutset ja - see pole õnnetus vaid õnn. 

Le~na S!- on tösi.Lm.is sa kõnele~.~Aga ~iin rannas on elupieTad elatud,kus see 

A.stas 
Leena 
~st) s 

aucta tea.da. • .H.arjub omaha,jaab Ta~k:-seks. 
J&cu TiriseT laps,kussuta aga magama.Ei minu oma niipea uinu,kui vast ärkas 
Oa~i külJea.Siis ikka säil ••• 

~e ena 

kaas 
Le en: 
Laas s 

SiU ,ema.Ja säält ei saa teda.:ihk: juhtub õnnetus. 
Oa jah,eks sest pahandust tule.oAga ära sa isale Teel ütle.Ma lähen katsun 

Juala juttu aegada,kui on,et hakkab sest könelema.Kui tuli,mul hakkas kohe 
mure, et 1J!-i8 nüüd saab •• Eks ma kosta ikka su poole, tütrekene,ning seisa ·su 
eeat,:pa.l.Ju Jõud jakea.b.Eks ma, vana muld, Tötaks oma. kanda köik su murecl,lui 
sa.ak••t• 
{toaat)Seda nõupidamist on nüüd igas Pii~as,toas ja õues. 
Pele,me niiaama. •• (pöördub Laasi _poole) 
Juula tuli tu:ppa.Me hakkasime sääl ka kõnelema niisamaoVana Tiha ega see 
roosteta •• kus hari hakkas teisel kohe punetama n~u kalkunil.Ma tulin ära 

' 



Laas: 
Leetu 
Laas: 

Maret: 
Laas: 

Maret: 
Laas: 

Maret: 
Le en: 
La..,_ s 

Aa•a: 
Maret: 
Le en: 
)!a.ret: 
La.ae: 
.Asta s 
Laas s 

Asta: 
Laas: 

Asta: 
Laas s 

Asta: 
Laas~ 

Asta. s 
Laas s 

Asta: 
Laas: 

Aa tas 
Laas: 

Asta: 
L,aass 

ruks: 
La.e.s: 
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Ma tulin ära,et ajab Teel hambad säärde.IhuterTiB igaühele ikka armas. 
Pole ta. nii hir.mus,et tuleb hammustama TÕi käsili kallale 
Temale pane saba taha ja karTad selga,onai susi Talmis.Eks naised ole 
küll kõik enam seda töugu ••• 
(kannuga Tä.~j ast )Tere päevast .Ni s tõua.renda.mine te il siin on? 
Mis meie siin a.rendam.e.1Jiiaama nohiatame li.abe Diesse ja ütlema aõaa.paari se 
kka,kui teiaeä areadaTaQ.Merel ka täna häälea seea. 
On küll.A&a ega sest kuiTal Aida ole. 
Kui kuiTal maal hakkab kohisema ja üle äärte tulema - h8llem Teel.Meres ~ 
p&Bme jära,aga kui kuiTal kukud Tõi.muidu obadusi saad,oi,oi. 
Kus kandis~ see Laasi tuul täna puhub? 
Laali jutul uü4 otsa Tii iirte - · 
See tarsa mehe jutt.Kas pole'• neiä kõnemehi kuulduä •• TeeTad seesu~useid 
lauseid!et keegi aru ei saa,ja mõista siis ise,mis just tahad. 
Tulid pl~ järeleo 
Jaa.Seepirast kanngi mul peos. 
Ma. lähen Taa.tan( Töta.b kannu) 
Mul täna nädala piimaraha maksmise pä.eTka .• (läheb teiae järel tuppa) 
Nüüd pistaTad korraks Juula suule pööra ette. 
Sina ei sa.anu4 • 
Ma ärritaain teist ka,et ehk Tihastab teiae nii räagalt,et suu kukub lukku. 
Mõni öeldakse end TihastaTat tuamaksoAga kapten käskis mind toast Tilja.Mis 
sa enam hiagad,ka:pteni aina.T5mba suu kroeklõnc kokku. ja otsi ukseõm'blua 
ülea ••• 
Said jutuat a.:ru?Mis asjaat see .Tuula. aiäl seletab? 
Noh,seat oleka nidala.ne :p5rsaa ka aru saanud,kuAu hakkas siAt~.Juula. pole 
kala,et liigutab niisama suud.Ikka. kõTa. kolin ning Täa~e haia taga,kui suu
mulcu praota~.Eks müüd hakkas selle armuasjandusega. 
Ära saat küla• klnele,kui •• kui midagi kuulsid. 
Kina?mina,külaa.Q(Aata juurde)Vaata1Asta.Kui mina kõnelea,siis ikka sinu 
poolt.Ninc kui aul Taja Tiguriniu,Toi on aul piria Aida kukil,puuka mulle 
üks aina.Ega ma pole aii loll kui wi1s-niist paista~. 
Ka Ju tean,kaTalt.st täis Ja sõna.d kui habemenuga. 
He-heh.Eks ole i~as käidu4 ja asjadeet aru peetud.~ae,Priidu tuli ilmast 
rahadega ••• 
Ning sina käi jutuga. 
Eks paras aina ole parem kui surnud sent.Eks ma oleka tulnu4 rahadegagi, 
aga e.aga seal linnades,kus ma olin,polnud rahasid.Veeresid kieat ira. 
Kargasid kui kirbud •• Ja. ikka üle kõrtaileti •• Aga ega mlistua ole seepärast 
pääst Tilja karanud.Seda on niipalju Teel,etaulle lelda:see on Täirt poi••• 
Misaugune aee? 
Ee,küllap •• allemad teameoSeesamane .mis su meeleat Tiä•t en.Xine lellele 
ära,saad in4aa pärisrahTa pilTe sisse. 
Ise sa pole aeat õadsast pilTest lugu pidanu(. 
See karika• lika minuat mõcda.Pole T5tnud meri ega teised iaaetuse~~päiseD 
terTe nahaga teise i~a •• Oli4 kord seeauguseA pieTad &,et kliain s~t~s j, 
Ta.ata.mal,ai& - juhtus olema teise mehe pruut.Kutausin teist nagu kukk kana 
ussikese juurea,et klu-lklu-ja kl•-klu,tule &i& nüüd siiapooleJ.T"druk oli j1 
ba nöus ühe ning teise asjaga,aga ühel öölsee päris peremees paäsea jaole 
Ja aee a.jaa kohe isu ära(vaatab närvitsedes toa poole) -
Jah.Ka.rgaa jaole ja pühkis isu ära siiamaaleoEsma.~t a.adia kurinahk,sees~s· 
lömm-~eksa nini ma lahmiain vastu ka .Aga siis hakkas andma see&uiUst •~ 
tihedat,maausai peksa,n5nda ku~ aeeneTibma ,et Tõta aaa Tastu ja ole vait. 
Siis ma • ltleain et mine õngitse ise omale pakk elueaks jala kü.lie n1Di n 
nuhtlus kaela.Baad juba enne papi jutlust pekeukeretlie kätte,mia sa Teel 
pär~st hingad.Sest pilguat jäi naiaeTõtmine ning näe,see oli ka Tiimane na
ha.tais mu alusi •• (Juke tule~ TäraTale)Ja nied siin nüüd isegi.Suure kisa 
ja tüliga ning tühja jutu kohinaga see asi Aakka.~,ja nii enaaaati s1is aee 
elu lähelDki •• ,&aa eks Jlll.ce pl.i.l.üakkamiae ole aJSIIIaaJaä.ea ikka :poGl Tõi tu 
kui lusti -isu on. · · ·- ' 
.Ta.h1 se,da. ~ad kön_E!l~Ta.~~,et l::~i aga. julgesti,siis •• 4 

!::;;1~~.::: pq.rl'3 -LoTi T2.lja l::a.rga.s.JlJ.lgu.st ja isu. j?, lu.sti,-:-:üo rtöcd.a 



Asta: 
Jukss 
Asta= 
Laas: 
Juks: 

Laas: 
Juis: 

Laas: 
Juka: 
Laas s 

~s ta: 

Laaa: 
4sta: 

Laas: 

Juka: 
Asta: 

l! 
Juks oetab m&iaTa kassi kombel ,et ~ruut lenäabbiseesuhu. 
Kas sa jille ••• mõtlee teda või? 
Eks Maret su kuld ole. 
Färis ladvast ronid kohe õuna vötma.Kui prantsatad alla.o 
Pole ma muul ajal kuY~nud,kui siis ,kui see hobene •• See oli üks tola hobu 
ne.Siis Tigastas mul selle jalagi ära. 
Ning ju ikka pääd ka. 
Fole.Enne olin juba aia ääres sirulining ülemine ots jäi terveks.Kui oleks 
saanud hobuse pidama,Tõiks jal~u nüüd teistelegi laenata.Aga,see hobune, 
see,ma ütlesin oli üka •• si~a hobune. 
Kui pistis lõhkuma,eks lasknud ankru sisse. 
See sul •• hännata jutt.Kus hobuseTankril see ankur.(Asta naerab} 
Vaata,peab ikka kaasa Tõtma.Mine tea.(Asta poole)aul naeru Teel tänasekaki 
päevaks. 
Jaa.TGr.m tu~eb aii-kui-nii.Misjaoks enne nutta,kui Talu pole Teel käe&. 
Kiuste ei tee se4a.v-ahemalt ei niita väl~ 
lieb•Aia .W.Qa. 'ilfka ;pa:pe:r dal9 lmi paat. Iaiaeir. 
Mis sest kõnelda.Mine parem tuppa ja ütle parajal kohal paras sõna.Ja mina 
ljpsan ära aeda.Feab mõtlema.Feab siiski mitlema,sest •• e.a see nii päri' 
):ihtne ole&i• 
Oiie.Aga sa oled ka kurjalooma tubli tüdruk.~aiU peab ikka olema rõõmus,e 
ehkki elu ajab vahel Tinguma(pöõrdub minema)Ma lähen siis sinna l&hiDiUpla 
tsile.Saab näha,kas tulen tervete kontidega tagaai(tuppa) 
Milleat te siin seda •• segaat juttu ajasite? 
Tormist.(läheb aeda} 

Juks: Ah Jille~tuuleat Tii?.Mis sellest tühJast,ka rääaitakse(TaataD mere ~oole, 
läheb TiraTaase.Maret tuleb toast) ' . hret: 

Juka: 

hreta 
Juks: 
kret: 
:Juka: 
-..ret: 
J'uks: 

(tre~ilt)Juks pandud TiraTaTahikal 
{kiiresti lihemal•)Fole~ Taataa1n tuult.Tee~ teine merega tina koera.Ni 
~in& nee4 jälle siin kartei4,aiis ma Taatasia,mis nägu see me~i ning 11m 
kiik kokku oa. 
Jah küllap lähela pi.riä tormiks. 
Ju lihea.+(seisab Maret! teel)Aga ma jille •• seda tuult •• tühja,ei karda0 
Noh kas ~le teed ei annaait 
Kiill..A&a mul oleks enne mida&i õelcia, enne kui. •. 
Kui lähe'b t•rmiks. · 
Ei.Enne kui Ira sõidate oma - koJu,nin& seda ütlemist,seäa ma kardan nat 
uke.See •• ma. iitl.eksin süe;isel ka,a&a sinna on palju aega,niq iDimeile Tiib 
enne äragi surra,kellele sa aiia ütled.Ja Laas arTaa ka,et mis tehtuä,see 
valmis. 

Jarets Sel&• Jutt. Xis tehtud see va~is. 
luka: Seepärast ma mõtlesin laused kõik Talmis ni~ ütlekain ira,aga siia Ylõra 

ukse ees seda,mis ma •• hi-hi ••• (ei leia sönu)See siin järsku •ii naljakas 
küs14a. 

l(aret: Noh~siis küsi majallkui see nii hirmus aai.Las ma siia lähen. 
Juks: Ei • .K.us ma mujalt te d kätte saan.Et kui koolima.jasse .... aga sest, .tuleTad 

pahad jutud. 
Maret: Oi,vii see ajab hirmu pääle.Ioh võta siia siin taba suus eest.Muidu ootan 

ja ootan,ja piim liheb kannus hapuks.Noh? 
Juks: Slaa4 enne suus küll,aga •• kui sedasi s~ silma vastu seisa4,ei saaneit 

suust Til.ja. 
Maret: 
J'uks: 
breta 

Siis ~iõra sela ja kaneleo 
AA,ni na siis kohe koik ühe ropsuga Tälja muneda? 
~ah,ühe rpeauaa,siia Taevast lahti.Ioh,tule siiapoole.(juhib JUksi keset 
laTa,seljaga tagaaia poole) 

J'ukss Jla •• ma m8tlesin,et oleksin laulma ka tulnud,sest ma ju muusikat tunnen,et 
~ ole;u pilli Tii auuga,aga jäi ikka päevast päeva •• ma m5tles1a!et laulmas,ae 

ikka üheks kerraks •• ~maret naerab,hiilib pitzakannuga ira)Me 1 kodus seal 
~: ema. ka üsna Tana ka ning •• mul pole kedagi niq •• igaT ka.Siis .. siis •• et üks 

püüaks kalu,ning teine teeniks raka.See oleks kena elu ka(~uula tjlep Ti&a 
sena toast) .Billi siis ma mi~iksin sul~e ~F!3&1tfjtDHJftlif. ~ .sf\i.A.S..a 
tahab n1ng,1hu lustib.Sa ole au~=i~o eln (pöördub Naer Ja•jutt ~afki\J 
seiaa4 mu selja taga nagu •• nagu nge •• • 



:')i.: 

Juula: 
Juks: 

'"~uula: 
1ukss 

Le en s 
Asta: 
Le en: 

14 

Mis jobu-juttu sa siin jBnvatad?Teas ning õues pole tarka inimest. 
lra. mitl~, et ma sind särj es appi _,kiitsin. Sa tulid juät sel kõige magusamal 
kohal ning paelad segamini teise inllnese süd&me roosid. 
Mis sa jamad.Kui Tõta.n sii~ maast ja tõmban sulle ühe tulise ümbef eü~e 
rooside,siie lihe4 tarsemaks(ir&itab,siis lähe~ üle iue ära) . 
Kui siin JD.&&s oleks ikka mida& i olnud, siis •• siitL ta. oleks virutanud .. A.ga 
kuhu see Maret siis •• Hi-hi •• Jetillap hakkas ~unastama,mis muud(ira.) 
(toas,~le lava vasakule)2(hüüa~ kartlikultJAsta •• Asta. •• 
Jaho(tuleb aialt nähtavale,pühib käsi pölle)Ioh? 
Ära kõneles.Ära jahvatas ,kurihin~.Ära ütles kõik isale. 

.A. t Kõik? . . 
~ie!i Tea ma,kaa kõik Tõi palju sest rääkida ongi.Ikka hakkas Oskarist Ja lõpuks 

kõneles,et küll siin ühes magataksegi. 
Astas Iii ta kõneles.Wii ja.vatas see tühjajutu Teski.Ja selle juurde tahate n 

mind anda elueaks,kui teotab juba enne. -
Leens Ma ütlesin ka,et see on valetaga tema ütles,et see Töib olla Tale TÕi tõsi 

kes selle sel~e~s teeb.~a m ~u Oskar maJast ira,siis õhk puhas. 
Asta: 
Le en: 
Asta s 
Leena 
Asta s 

See pole tihtis J.mis tema ütleb.See ei otsusta midagi. 
Jah~a.ga mis isa ütle~,sest tuleb otsus. 
~EioVaid mis mina ütlen. 
Jah,a,aa mis sa. seepääle ütlecl, tütreke.ne? ·· 
Iis ma ütlen.Kui ütlen"et on kõneldud Talet,siis ajab isa Oskari minema, 
et edaspidisaks oleks õhk puhaa.Aga kui Tõtan tõeks,et on •• et on magatud, 
mis siis,kaa siis ütleb,et pole enam *'''I' parata. . 

Leen: Tea,mis sii~ •• Aga Tõid aa sada isal! suhu-silma.? KUi kaaa on,et ••• lra 
ses~ veel konele.Koia& a&a t~asi tutrekene ••••... 

As ta: Kauaks? 
IJ!::Q: Kuni see tuhin lahkub ja isaga saab Jälle targu kõneld.a.llbk ta meel pöõr-
•. ciubl Kõnele a&a nüüd aamal t ta tahtm.ist:tx mööda • 
.&.ata: :Bks-pirituul.t Jooksmine ele muidugi kejgea.Aga kui tee ei Tii sinna kanti, 

J vaid teisale,aiis tuleb hilje. seda rohkem minna vastu tuult.Aga enne •• 
enne kuuleae"mis isa. ütleb.Mis ta toas teeb? 

Leen: Hakkas tubamõõda riäii kitma..Küllap mõtleb asja üle.Ei ta enne jookse sõna 
suust ajama,kui mõ!• pole ~ps.Ja kui siis ütleb,põleyab nagu tul~i~~ing 
eienam ~aranda. •• (valJast lahene8 meheJA~._,Qakar tuleb kai~,~;

·Asta: (mõttes)See on häi.Saame meiegi kokku kõnelelaoKui isa jääb oma-mõtteisse 
ja mina ~sse,siis - siis lähme sest pilsust oma teed,kui teine meist ei 
lla.end.u• 

askars \On Tiimase jutu ajal aida otsast sisse tulnud laulu ümisedes)Keda. te siin 
paenuta te? 

Leen: Pole.Me niisama •• sa tulid ka just nüüd. 
Osk&rs Mis siisAet nüüa.Liks ki1al isegi aega •• Poiatel oli töõd.Vöttis peonahad 1 

iii i •• (nai tab .A. tal e pihke )Näed. 
Astas oo,&atki ja vetll •• 
Oskars Aga Tõrsu4 tõime i~a,(Leen ruttab tuppa)Wii isemoodi.Mis maJas katki? 
Astas Egator.me juhtu ainul~ merel.Siin õuelgi on va.heat murdlaineid. 
Oskars Tina?Isa?.o 
Astaa Ja&.Juulaoli siin~ ei tea Teel tipselt,mia ta isal• köneles,Ja mis iaa 

seepeale ütle•• 
Oskars Ega Juula llä.ä.d ielnu4 Ja e~a isagi seda mõtle meie jaoks.ra..ua. on siis see 

raske päeT •• Iie Priidu tule~.Ja •• mia sa müüd ütlaä - •••kätt temale? 
A.atas aeda tea.n,na.&U seda.gi,mis sinuleo 
Oska.rs ütlel 
Asta s 
0.5'kar: 
Asta s 
Oskar s 

Kui aiin liheb pal&Taka,aiia •• ~kahu aina ~ed,sinna liheu miBaiio 
Sinna aina.ci • .A.stal.~(airutab käed) 
( auucllu&Ta.lmil t lähemale )Mina e i pelga.. 4 

Siiskie•JK!~• pra~iU aeda Tar~ule(Taatab Tilja)Tuleb~e kõnelame Priiduga 
ise •• Mine nuud •• (Lukk&b Astat olgad5st ja ütleb talle aurutult järele)ja a 
aitäh SQnade eeat,et.~tuled minuga.Tulecl ükskõik kuhul 

Pr.iidu: (Tuleb raakel kõnna.kul)Wo!J._,kuidaa siis eile! liheb? ~ 
Oska.rs Kuidas ise lükka.4,nõnda läneb• 
Priidu:Ja lükka.d ikka kiTa&ti,mis? 



lf 
DPUt ~a•la.•• aai - tuleb vingutadM.~ 
rl'iiäu.sJall k\11 'taheta.~lifl hli.Ja.t.a 1,1erem~li& pukila • .Ad;a Me4apuhku Ol'l aee tuhi~k8 t 

\ei~~a o~ rehauki 1l~a p•remeeateta.~•• k~ne pole seepira•t,et aa ol•n 
\iaa viti\t.\tl a~&tlti.iie vi t.ntJ .• oec on ~teha söna, et ;pend !li:'..m~:pilk enQ. umber 1u . .: ••ime.. ja itl.U' .&Ht i 1.1\Ul ttaah .:ia~l.d aru'? . 

Dlkars A\li v~d k;lrliJld b.l(iid,~·tis m~.lu~h.~::."ue ........ d. ~a (;i~ed. •• 
lrll&tatfhau kiDni Ja l ... Jalga ..:~ma randa. 
idUs 'iehool Vöi aae •••• •>tn t.ulnuä lit$e mul~e l.apaahoidjake. 
l'•1~4.usJah, t.ömaan ~tin4 JMv•• k.Otit1.Jel •. l.e po.ln .. ~c •• Ja voroia ihu t•üiaek~.Siia Jctol 

' aeQ. 44o'Hil.lT".,lc.L& ~..J,U tari'ttntiini taa&otnale S·,.anuci koer. 
Otka..:': Aga ki.li t...:io~õa! Jnf#fHil siin harl nU. uhkelt pi.dati, siis aeiean '>lina aita kut 

foat, e~~. l.iig11 )/~itt._a,St if.e~~8&i Suure 'h~i:'tle ja kÖTa kõne hir:..tUl. 
Prlid.\U astub .._k4..::ewa.le) ;;:;a, Kaod. &l.l. t. 
~ltar, Sim . .t .käai.ll,•i 1 · 

· itiutba läheell . •tu• .it ••el \id'> ta hiilib hirGN.nul \ lfluraun•J.ci puu taha,mf,Jeatele lihernale) 
114uJiee on t; .. inu pruut,lllöiata.ül 
k&J:'l See ytaa ol.la*i\.uid n:;.~c. cm ta ;ninu prulit.oinu kord. on ;nö i s ta J:.._ la8t'1 Ja.ll& 

· iia~uia .ra-raiSk\ töwcab vall:ari Taatu ab ..la, ko'bab p1:..aeal t pusai ...... sks...r haarab sia 
~al QlttYa J;tiiiJQ. ... kuaai tet·a Uiigata.o. 

••• (aööatab meeste vehsle)Jiti\~&it••• enda J.Cab~l.t>a .;.,skarit) 
,_i1""'~1Vci a.Q..volc:a.at viiljs.a.ti-aa litu.J 
~~ La•• Aa*al~eaae aina4e •••'·~ »'-• lii..lioi la.aa. 
i'•14ntl.a•• poje TanaJ>:tna tiiT~.d• a.t.t viilja •. ha. tahan ipet.a.U.a(liheue'P .Aeta.le Ja. O• 

' ... k.ru=~:t iüieat~ma.lt -tr•pil).iluftl1a siia 'uel aunnib? 
~. 4•1a•ln ko•ra ka~l~t. . t:•w.•~ .-.x-.iak\ e~ru·o JAl.88i ta-''P• ).trääe~e id ae kox·d. \a sv e pole Vit~itl (uakatu&,.••• 

'·:r. a allee l.aena~ua. •• ~~.~ aatbl,)lda .. ema k&eia. .ic&lkl.e kinua1&\ Tirs.?uaej -· 
~·te•s\ tl'•Ji1lt, öu.ela)Oo.._,_.l'-i14u4!.Kc:ra.eleme selle aaj~ air+Jekal .. ·· 
m;t.·U~~l :ta. 1ae eaGa eeat .itönel.&u.Aa.tabaa Ta&M'-•~& t.u.l.ine ku.rat{lä.h .. b it•) · 
fa•'Mtiaa. vU .. b.· . ..,;&kari et. te)~.· t~ ... aiJl AU.~.-. ·Uft. kQ.•.ü.f&~i· aiin lali\\i t)JlfJIS.· ...... 
t, ..... _.._;lü$a,.kaa«a•hM .,.,.......,,...,._ r:Ue ... (L.tikb.tt tütre könaielfaee '\~-
• ·; . . . • ..... lNhu ji~b vu.._.).inel.e ':tl ...... , . . 

~'· .... · . . t Kllleat,.icapt••? , 
,. "-tili'ialleet,aia aaju aa siia JR öuel ajacl? 

i~ ,. •· ~aaia9et. luti4alirt teda kal.lalt~\p~nei teio~ aia i.är..l~} 
t:r..-•au:ta ~ liJ& 1•• pol~ it:a l.iUilR4 hallbaid. miSne a•Ja kiil&e,'Cli• ei ~llul,J. $W.l•? 
,,._, ~ tliltlet• aeaa.,et Jiin aiht 'ltalaaule.aoks•t 
l~·~-~-- ol.i biisti.~At~a et rikud aii.n te!•t~ elu ja majakeitr: a.se~ i,.~Ol-•nallt ..... ~ 

tJiiS.r l:"'.i.t.l•aitu l(C>i"e1HJ&l.t oaa el\.tle,ka.pten. 
•»'-tV'i1 ••.ne Hes~-usri "Jltiõ4u&.ä••·1~• dtle81me •• I::ga ••• eme..•elu ole ~ ldiCilg& 

rit.mine • 
.. J.itUa Äah• '\i•i.tdt .koualepe,~.a:ft•.cs .. 
f&)Watlleecl l.. •11~6\ olid Jubs. lepi tu.d j ':l. r;i.eut teisiti ... öiget lcant.i. 
~~ •• ~~o:~.m•,et. oltile teine e~ la, l• need <:Sigetl. Ka.t\•••• WU\ pole n•iai•t.,jlliS aioa a:tVaJl? 
O..._t lUna Misan llt.llid alla J:" 'Awabi t•iltl 
.... ,.a,Ja ~Aili& &l."'taal.•t a.llll o• ........ ja ara nai t.a 01.14& niiöu.•a ael.Jat.qa ...... r ... ' 

G.a.Ja • .i.it ~tl.wa,et. sioõ. IIHU'eat Yl.lJa v~4:~si""e,et ta. eua.a aisll::!.b ~ .... wua. · 
i'flbi ••••ä&.e,,Jrli~ öllll• ·"'-'~t ~tta~ "tui.eb, teui ~,n_id ule Jllä.Wltki4e Ja :pläwt.a4 
inim••~ elu. Ta ruUG~Watao au ldl.tt,. "-~, . 

·. O .. :Akfll"J lia .vole ae> .. lnu.4 t.eha teilCi •, d.5.gl 'f"tt.atwueeleet.~'itleabae,•ia•. .. . · .... 
'~Jt.RtKI\lesite,j!l~'h.et. s•e ~~~b minul~ ~tü naps ~·~~ldt i'.:'Jlmetu~e päll• Ul~ , 
'!: minau v&nl:l.d ju1(:H• J•:t &:QJtaH~.d Kaa ieu.t·a~ll:t~i>rHt Y&lja tooci\ul aeea aJa'- ·•iia 
-~-- majae el.ur~t~:.. l(ohe U11ea lehe.icu1Je4..iee oli iluea.a-&1 möelõud. •. tcui peft-,, 
~ ~·st t)~luud ~oäua~~a ~.u.tO. ,ta oa,ja. i: ... h•sutab Yä.rs.v-a.l•) . · •• 
·• ._.,, Llheu .kapt•n • ..:b. 01. p•lJ~.nau seda -puaatmaeat •.ra _E)e1-'a muue\ki,.Aga. tllltl.•tata 

. "' et mind »oo<li m.ar-,at Ja t6ibutat1 elule. · , · .. •-'-~ 
; -~•ntJU••l t_.Ja eee:pi.raat,aoGm.eea •• • ·· 
f. ~~ lleoraeea ruiiatatt.e\ uri on auu.r Ja k~«&;ci peJ;-. .. ,~irA&l&.i ~ 
.~~. MkJ\iäkU J\1Jn1la.•t..._ All -.....a.e ...... W!.-M •lal, =- Il l.l.'tal' dia I . . , 



Alka•t) ...... jJa.rataeker4 Juh~ '•1•1,1.Ja kui aeaa vole teb~ud -~~t1 1kui ~ et~ai J• , • ..,, .. n taetma•n ael.i.ep,o' li.he:n aiit,k:iHlim.~ta,.il\11 a u •lia 
... tt,a11a •• ,naa• fhme,ttapten,merec1el. Jtt maalteu; .. m«at.i värava poole) 

.Aa 'las \ alua t,uO .... ak.al'ile 'Yaa\u )t(u,liw,li .~.a.r·1 
Vlk&l'l All,kuhu?ua J•••••• k&aaa ••·' 

.:A&ias loo&t;ea. 
· ,..., .. sJa alaa t.OQfl ain• t....-1 niq &t1Ulil t.uD,ht i.ea hir:mllüti su.J. ,ttti<kl i<'ole d1a• 

tuat,a~a4 t.eaat•ot•al 
-..-... aa ~ole l•P•. 
l&pteatA8äka4 uu••• •••••t. oLema lapa.(Oakertl,iuo&,Ja •1u,at aa veel Tah14 ä~1 

Ya.raa aia twibaa1A.I!lluaJ.e raa sind tö in, terYe aa oletl?VIt.a t.oaat OJI'l kolu• 
•~ tu • J .::1 ic.ao !' 

Oekaaat J'a •• kaon.J.:~. esul on n•·'""d •na ke)·lju,•t t.tti~ ••• oU.te,keat mind 'ii '-1 .. 1 
elu Juurde. · 

Ka..,terui'er;el.ltr.o kea aiis ;ars1a1·: 
'-ltkart t..ea ,;elei::l! teinud. se$t ni i auu.rt 1'1UIIbr1, t e,.;a n~u.dnua. taau, e~ oi tohi ar&9.8 
· t,acia,:Htu~~ 'lt'm.''l.at~,a • .t.~i..<d Glen oma ~Huttetu.c elu6.,; k'-411 sisse itwdt'J. 1SUCl Ja. 
• amap oleita Qlnuõ ji<:i:;da. .... ,:::.. li&.hctl!,&'l._tea,~.uuat. t•i• Ju tBi\e mind ._.....,, Ja 

· teil on (ii,UlJ •~•,wi::.,i&t nbudal •• ~ licutb .tulf~a.) 
.kpteaa(.plirctub tulle twamtllt. jir{:le.r-::;.älc pau•t)"~a. aineiA k?ineleb,e· .. ira u.•l•l 

K\lule Ja ole 'f'&it.}lupp a i~al koftal., .;ja. ta ~au.ldu ~lece &ei:iallud. au »1141 
Ut&J laa .... "...inu rkft.4i ei a.ettl. seat ... ·~a •• liksin ise. , 
laptea~ci..i.Jaa?;.;.uJ. <?li Ju ;.eipaea vaaia."11a .batta'at 
.Utaa lea •• Au. i cM tJJl sulle l•oüu4 • .&.1.li tuuuu1 ett. aöaad au.14l.l val•••ttl •• 
Ea.Jt•t(l~öb idie<:»&)~·.iaY ko•~·~• näitab U.at.i ölcet vett.Au;.a tin~A tttjtad.L•\...sa. ••1le 

· iU.etulti cust\itltllie t.ra.iika neid ole aiiht.uci,::le14 pert.eaad.•ifUJa•t•••• JOl.,_ 
l t•••• armunu14. · 
~._ata s l~~&.&wnb on eaua,ka.s teha ••aa, <>.;-tat. aaa4 ii::aat~., Tö i •e&a,sioa au lklia .-.••• 

11ge~s? · 
~-....P,filltAl'a aa tule alla mlaC. kflolitaa&.Ji~ua käib ,~i~ ~dH~ J ;i'iinu ••el."' •• 

"' k'Z"iifi"•a au a,e1 tJti \lia ii~u•\ ellO&. 
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"k_pteaa4u1Q.a aa "nõtlri •'••hil,ja'? 
[-'•• .IC1.1i •• icu1 el•• lltnud. J1.ü:·"i lii~a kaq;ele. . -
~t .. a.i.ii•a Jii.~ele?. ··~~ am e t.i '1 • ..,.,;.i.l.racU . .vfi"raJ.\.-.aai Sll l..l6;& ali on.i\u.i ••tta•f., 
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• ~ e • r i 1 • • 
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••• te ine ?&.n • • oü " .. .l hu.~-~ 1 a ~ t n~~-. 
friithu \ talttb v · ra•••t )tere iig .:.ttr~iGt •l' rc;t~fttl&• 
~~ l'en.ten.Äc<~ tttra i:t~i ~:.6l.•~&l;).n.;udk~d:1 Jal••~•re• •• 
i'rt t•~&a»U. kectue vö 1. : was•• ~tea ~ol1•tao kslja~e4. 
PrU.OU'l~!le i:aicl(N.te l"'.~oti:;Ja.:: · ·: t.Aa ttirr\• 
t.eaea Vlt aina t<::!Uh ... ~ .. t:. f>•a lil•.tta w .. ~~u~i c.wt.:.:.: :w..l.: .. i~ tsl::.n <hia;.;.a• TOl ol..\_. ... 

Hl• aecs ~aöial.t~tt~.~t v~~•.J',' a.l"Ja~a • ..;;t.LJ ~ir.aa..t st•~u Yk.>:$:.Y&a iJ.t'&lttiQ ~ia Ja 
Yeatad. 

v•11dauatlM Jh•J..l. mi'tte. 
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~~~fia~~a~-~.r~~ _.l;;, ";;-· ~inul t lai& /i~~;~~~aia.:rillt 
minu isa ••• 

Laas 1 Sinu vastu,jah.Sina~eoJ~ga. sin'=l. eecht tea,mie m5tte4 mul au" . __ st .. · . 
• .ttga sest pole öelclud poolt sönagi, sest mis mer ... es 

i\tifj;ejuttu~e3t .A~9. s'~da,. tema. ~u igas inimeeee.binu emä· .. ~oo~e see noo·r~pöl 
yes oli.J9~ KUi ma eina naen,etns. uJ.~. Taatan sind naauom!l ~u.t.:trt,Di ... e;J..D.\1 
önn ju sinu ema önn\ei jaksa enõ. T"')litsecta)btiits,raisk,tült!l~ silina.Ol8,fl1&4 
ise•a k:ill h:'?rjun~J_d,a;t;a ikk? -psneb kipit9)D.a.Ja mis rna körtell .siin lOba• 
juttu,ä~··'- tü:..tta.b sind Törgupa.ika.Ja jutt. -.. ·,,,. 

Asls- 1 1u ~n p~~du et tahan kuu~~t!'.. . . .. ~·· .. P?i;j.--~*.r 
laaaas Aitäh,~aä. s,.na.eeat.J~ m~u.d T~a.ta.me,e~~ läheb ~ulg~ ha.sti.~ga.e .. mang pel!. ' 

yeel lä'bi,ehkkl. kaardl.d Ja~atl suure .ILarinaga • .t\.apten arve.b,a~.ass tal r:~,es 
.n.ga meil on ehk neid väikesi tr-umbiussusta rohkem( T2.a tab )t!.ie.l(•·r,sa hunti, 
seal ta on.I'eremees ise tuleiki l..le rannamäe. · ; · · . 

Asta.: Oh vska.r on siin(hi..rpJ!ab tupp~uule, isa tuleb. - ·· · . 
Oakars (a!sse)·J:uleb.l~oh,ma lip:pan aicia ta,gutsi ära. •• Ainult ma ei tea,kiJ.ioa.s nlea' 

aind Teel kord·t 
Laaas .Kuidaa?\uma. lihtsalt •• Hihete üksteise juure .;a näetegi ja katsu te .tcä.e;,;;a.gi-, 

kui tahe.te • .wkk: tuli va.naxnees ainult pilguks paa.l'iks laevaat ta.gaa1 •d.ai$i
T1ima.J...äheb jälle ja aiis on aega.Ja Asta tup,pa.&iJ.ll mina jäLtn i:e:tl• poste 
lJonils •• noh, ruttUlata ja vskar ära.Laaa istullutleb sissetulevale kapt.enilt 
Tina oleks ilus laatimise ila. 

Kaptentaisse)rtomme hommikul te~e algus$.un Teel sääl sääQimist\läheb aita) 
Laa18: J' ah, ega sääcimata. sa!?.. ühestki saj a.at asja •• _,:.iil e oli tuult ...,'\ohi-*es pisut !llf · 

rt..:Nü.d kal.a_pee.ka ~a jälle .liik'wa&_. 
Xapt•nsie.e Töib ol.la.. 
Laaas Tea, kas ma l&he:n tellt tänaYörkudaga. Tö i ·t.i'.l.ust pole kUll suurt cnerueeai, 
,. _ aa;.a l'&1kse ajaga.Ka.la, tahaks puudrnia\ ja. •• 8!(S vö.re&u,paikaznisega j öua Ailju 
' aJ.~il:e~. kuida.s arvatakse. 
K&ptotu.iks ne!d Kalu Tö i oa ta., kui puudus on. . 

"'La.a.Bs Nks püutu.d kala ole parem.Ja Töraud•asja.d on,vöi kui _pöle vaja.,siis paika• 
min .. ka pooleli jätta Tõi ?Mis neist rotti<le ro ·ks koh-::nCta.aa. 

X&ptensS1aa paika ja ära seleta. 
L&aaa Vii ma ~ksinda.~ks kUla sele~a ikka omamooai ev~ai. 
ü.ptensKüla ..• :i:Hs kuls.l sellega. te,;:e1r.dst? 
La.ass Könelevad niisama.Li!nau suud ••• 
KapteasKel. aega,&ee kuulgu naiste larinat. 
Laa6t Eks seal ole rehkem meeste töejuttu. 
~ptq{i'tub)l;l.is neee~a mehed"'s jutuata.Taa? 
laulis ;NiisMla, et sel aastal ka.la.ka>:.:~ aeg • • 1: .. t kui meri Va.l.'aA:evauel anna'b rlli~i, 
.__: aiis on i~ka kalaönne • 
.~a»teruJa mis see meri on siia neile sulle pannud? 
liaaas llo varak&Ya.del,selle noore ja tubli mehe .... 
ta~~easEi kälad seat poisikeaest palju r-ea. 
I.aaa• Tea mida,a1.03karil on olnud just köige enam seda. kalaõnne ja mu möiltu.s'i. 

atiöda kapten tegi pahasti ••. 
l&ptens~ole ainu nöu k~situd. 
La&ls Po~.Aga pahasti on •-::,ai siiski.i:,;est mere andisid ei :bohi pöla.ta • ..tl!eea tooTacl-' 

örme~A:ulam.ehed la.ra.va~ kull oma.moodilet ka.~teni kuüned raha. poole ki:Sverad -i 
aaepära.et aee mere enaa antuo mees e ~ass1. 

Kapte•saidast?Kaa azva.d,et ma seüa aBja jagan raha. pärast? . 
La.a.as Jiga lll\bla. tea,aga t. tleva.d, sindril!aha.u, et •• küll see kapten teeb oma iR.itrele 

lipuks Teel eksJoni,et kes pakub rohkem.>:.>est :uä.e,lcehv aga tubli mees ei loe 
K&pten(töuseb)~edaai~~ääl sa lase• valel halsil.Seda sa oled ise välja möelnud. 
Laaaa Ktlle~a?Mul ~ole seda päädki. 
Kapteaag•• poisa teil,kuulda,.,t;:..iiris önneallik i;e. 
~aas Kuidas pole"'s.~gas tudruk Totnud teda muidu oma ange.Bee 'iüdruk juba tunne 
~ ~,mi" kii3k,mis löhe. 

JC' pten sü.tes;puh.a, ol~u kuld yl) i muld.:,1is ma olen Köneln.J.d• seda ma olen ldin~tlnU.clct 
t>äil ei sa.a enam. ted!si ti miöaii, Võ i tahte, et ma. säigu oma sõnu? · 

Laass liä.ä :rä'isep pöörab Tiletsamadki puksid teise ki.llje pä.ä.l.e.Ainult. puusirel ei 
.• tehta enam u.:nbez.Aga eluTärki veab alati seacim: nagu pu1•j ea14.ku.1daa pa• · 

remini ecasi vötab. 
Xaptensl'-Hs kSrva.l t Tiga seletada. {i. ra) 
~~ Juba laseD endaga könel~a.Ning kui saab juba puurida,ehk siia Ba&D li~uks 

&U&Uii sisse 
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Las: Asta •• see toas? 
Leen: Istub akna all.Ei saa tast tän~ suurt te&ijat ja kõnelejat 
Laas: Omaga tegemist •• B8, lähen nüüd korraks aia poole(ära) 
Asta: Isa läks jälle laevale? 
Leen: Ma :pole näinudkL,Käis ta 'a kodus? 
Asta: Käis •• aknast paistis.Läks vist jälle. 
Le en: 
Asta: 

·Le en: 
Asta: 
Le en: 
Asta: 

Mis sa tast nii :pelgad.Ega ta nüüd enam suuremat ütle. 
E~a ma pelga•i,Ma lähen oma teed. 
Ah,ikka ei jäta? 
Ei 
Isa tahtmise Tastu? 
Igaüks peab oma elu eest sõdima.Ega ma ei ela isale.Elama :peab igaüks ise 
Kas nüd olla sõnakUulelik ja õnnetu,või minna oma teed ja õnnega? 

Leena Eks ta raske ole tütreke.Ei minagi saa. siin suurt aidata9 
Asta: Kui sa ainult mõtteski toeta.d mind,ema?See on ju :palju väärt.Tead,ema,ma 

kõnelen sulle,mis teen.Oskar läheb täna ära ja kui isa lae~ in läinud, 
sõidan Oskarile järgi. 

Leen: Sõidad ira.~uidas siis? 
-·Asta: Abiellume.Ma olen ju nii vana,et.4 
Ka:pten:(eisse)No,ei veel~i veel 1 tüdruk. 
Asta: Lähen isa. 
Kapten:Ei llhe.Fanen sind luku taha.Yõi sean sulle karjase juure.Vaatame järele. 
Asta: :Ei Taa.clata. enam minu jä.rele.Kui sina ise oled harjunud oma laeva kä.aki.ma. 

siis •• ega kibi kännust kaugele kuku.Tahan minna ja lihen 
Ka:pteruKülla.l t.Marss oma kambrisse (As:ba läheb )Kellele lubatud, sellele lähed. 
Asta: (ukselt)Xa ROle Priidule kindlalt lubanudoJa kuigi oleksin,siie tea isa, 

et pigemini juba sureksin,kui läheksin ](ae.Priidule.(ira) 
. .Leena Kui ta nüüd endale viimaks midql teeb? 

· 'Ka.:pten:Mis asjaga.? · 
Leen: Sääl äädikapiiritust-
;Ka.:pten:Küll ta tea"b, et seda :peab enne pruukimist veega la.hj endamaa 
Leena Xui pole enam elust isu,mis siis hoolibki.4(tup:pa) 

(kapten istub,~aa.s sisse) 
Laass On see silma:pete või?.Mees nagu oleks läinud mere poole. 
Ka:pten:Tee Tiib,tee too~ ••• Tulin ta.gasi.Tuli meelde,et oli vaja triiTitakke. 

, Laas: Ieed aidaa ••• 
\ [Kapten: Olgu.Jõua.b. 

Laaaa Xa. ;pole ka saanud selget otsa-aru kuidas nende ovõrkudega? 
Ka.:pten:Paika edasi. 
Laas: Kui :pole :püüdja.t ••• dja oleks .kui lubatakse. 
~:pten:Ikka seesa.mane. .. 
kass Ikka seesama,ja.h.Ega "s seat 1fae kaubast ka. enam midagi tule.Tüdruk on juba 

Priidule ära öelnud.. "' 
Kapten:Sa ära. jaga.Hoia mokk maas ja võõraste asjade küljest.Ja •• kas jooksen 

õige otsima jalgratast.et kihutada. poisile järele ning_paluda,et ole häi 
mees ja tule tagasi? 

Laas: Tea,kas on Teel külast läinudki. 
Ka:pten:ükakõik.Ma ainult istun ja mõtlen,mis nüüd oleks kõige õigem teha. 
Laas: Kõige pe.r~m oleks kurssi muuta"' 
Ka.:pten :Mul? 
laas: Sul,ja.h,vana. sõber,sest nie,sõit liheb murdudeaae. 
Kapten:T"druk nagu kalakajak,tahab pesa teha sellele kõige tühjemale ja kiTisama 

le kohale. _ 
Laas: .Aga kaJak elab sUl õnneliku1•.'l!oo ta kul4nokapuuri,sureb ira. 
K&Jtea:Tü4rukutel on ikka aeesesaal' mleldakae et aTatakae taeTaTiraT,pirast lii 

takse end istuli n~~eaeis.Jooatakse kulAse mehe Järele1 päraat virisetakse 
tühjade pükste juures.Seepirast peab siin isa sõna pea~e jääma. . 

Laas: See sõna oli liiga kii~e.Hädalisel ajal :pole hända ta~a. 
Ka:pten:l.Ciireta oli.Aga mis eileest lwnest ena.m(tõuseb)Näib nii,et :pean uuest hakl 

kama JaSTa.ta.ma seda tüdrukuto .. . 
! Laas: Tea..kas ses-t eas puu. paenu·ta.misest·-sutd:t tulu tuleb. 

KaptensEks nie,aeg õ:petab ja •• (mootori põrin)Kis aee's? 
Laae: Bensii:O.J.-hobu,mis .:~muud... Siia :t:ulevad9 • Kapten:Mts aSJa.melie~ nee~ vorKsia oi~af · 
Laas: T~a&ju riigiasja.mehed.Või jälle muidu ringi sõitjad,kel aega nini raha 

K~.pten ~~f~er( s1eee)Tere 

----~---------------------------------------------------------------------'---

( 

I 



~uks: Kui ikka üsaa •• üsna päris üksi,siis •• hi-hi-hi. 
Laass Ah kohehi-hi~hi.Aga,kes pärast naerab,naerab parem.Las s~~s Priidu enne n 

ni~ sina tule siia,könele siin kapteni kuuldes et Priidul asja Maretigao 
Sest tuleb külasse jutt.Ning kui Priidu läheb kaijaaega merele,mis sul sti 

s Tiga selle jutu varjus oma südame aimuAed mööda nosida.Noh,mine nüüt 

Leen: 
Laas: 
Le en: 
Laas s 

(saadab Juksi Tälja)Või Teel ootab sundimi4t. 
{toast)Mis teele sa selle Juksi saatsid? 
Mis muud

1
kui tar6emate teenistusse,Endal,näe,pole muudkui paika aga TÕrku 

Paikad küll, aga pole ju enam püüdjat. · 
Tea midaii.Meres kalu ja maal mehi. 

Leen: Mis seal teada.Pole ma õölgi si~ kinni saanud.Süda sees nagu tuliseid 
süsi tiiis.Ei oska kohe enam mida.iti.Et see ka n.ii pidi minema. 

Laass Pole Teel 1äinud,alles minemas.Oota ennem ira. 
Ei minu mõistus Töta seda ega teist.(tuppa) Leena 

Laaas 
~ 

Asft'f· 
Oskar: 

Ellk mul jälle kolmaski konka tagaTaraks.Lähme,peame toas axy;(oskar ja Asa 
sisse) 
Miks siis kohe tina7Võiksid jääda siia,korterit saad igalt poolt. 
li:ieEi see tee enam pahandust pehmemaks.See irri tab ainult isao.Aga kui mill 
enam pole,siis ta rahuneb.Mul onu praegu oma purjekuga Tagalahes,laadib p 

propse.Mõtleein eile õhtul,et lihen kohe libi õõ sinna.Teha sääred ära Täl 
lisTetesse ja jääda. 

Asta: Aia sa ei läinud. 
Oskar: Ei.Laas segas seda mineku tuult.Ta tuli minuga ühes.Seletas,et on teised 

su õnnenatukese j.-zile Tihased ja koheTili,ole sina tark kui Tana hau~, 
ja luura mitta varjus.mis sest tuleb.Et maga õõ üle ja aja jonni-

Astas Aga muidu oleksid liinud. 
Oskar: Ei tea.Esimene hoog Tiskab ikka inimese liiga kau~ele.Iad kõneleTad selle 

st elupäästmisest 2et näe,nii tlnatakse.See teeb axja raskemaks.Muu pärast 
ankurdaksi• end slia,ehi~aksin kasTõi Tiikese hurtsiku ••• 

Asta: Aga hurtsik on ju olemas. 
Oskars Oa Oma rannas 8 

Asta: Ioh.Siis siida sinna ja nida~a piraa\,kui isa aerel,elea ka aiaa seal. 
Osk&J"s eal h.lela t.Ua is& T1M Ja aa au$a aaa.le1. 
Aa•as Jla ei iitle t~.ld-.lltt.-.,411••~!1. lea ·.JJIIIe,•••*•• ;_.....-. ..... .,, .... 

satae sinU&& kg~.sa näed ju,et ku~ temale kõik ette teatasa,siis ei tul 
le laiii.t • .liilt aiil kirjutan talle, et sinna Jää.nt~;i. 

Oskars Siil pan~e k~he kirjad seinale.Kaks nädalat siis on kõik korras nin& ni
med re~iatris.Iin& siis kirjutad talle,kui mlnu naine.Eks ole,Asta(tõmbab 
Asta enda lähedale) . . 

Asta: Emast on küll kahju. 
Oska.rs Kui asi oleks sobinu4.lnii et mina olekslin jäänud si.ia, siis oleks kahju 

kord jälle minu ema kaes.Randlaste emadega on juba kord nii.Nad peaTad le 

Asta: 
Oskar: 
Laas: 
Asta: 
Laas: 

Asta: 
Laas s 
Oskar s 

p~ima tihti enamaga&i.Ainult,kui sa hiljem ei 3ahetse? 
lia, ei,Ja sina? 
Keegi ei kahetse,kui leiab ja hoiab käes oma õnne(aülelb Astat) 
(sisse)lnl,jah~LeJ.tud ning käesQ~a niikui kokku tinutatud4 . 

Sina9 
Tehke aga edaii.Vanamehel ~äris mõnus vaadata.See mu saatus,et juhtun i~ 

! me.poti J~~re1~ibteised on ua~ajasti aõrmi1i sees.Aga,kul kapten juhtt 
~b J~ole.IJ.J.B eJ.a ,e~ ~aeT on Ja1~e T~eTees. 
ä.ks ~aevale. 

Või see .Ameerika.Tuleb ta~asi ja otsi'D püksirihma,mis siis. 
Eia eileest hullemat ikka enam juhtu.Ma kaon ka kohe,ütlen ainult emale 1 :paar sõna( tuppa) _ 

Laaas Mina ei aaa aru,miks ta korraga niikui :püssis~ hullu vihaseks läks.Tantsj 
toas rin&i,niikui oleks herilane :püksia,Millest see tuli? 

Asta, Ma,ma rääk1sin talle mida&i,Mõtleein,et see jutt ehk a•tab,kuid mõjus 
vastupidi. · 

Laaaa Kui see esmalt ajas kangesti Tihaseks.siis ehk pärast paneb mõtlema.See e 
oli üks kõ•a jutt1mis pani suure mehe kar~lema kui heinaritsika.Mulgi aj~ 

I ~~ hää~e kopsu_Ja kõhu vahelmise nõrka tunnet tiia.Siis tegime Oskariga 
aaared,Totsime Tarkmajade juures ankruplatai ning uurisime neideluõmblusj 

Asta: Aitäh,Laas.Sul on kaastundlik süda.. ' · 

Laas: Küsi ~Uula käea~.ütleb:hüääa.Seda loama pole,mille nime ta pole mulle 
annud. 
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Ka~en Telder (sisse) Tere siit-meged.On see kapten Ranna kuningriik vöi pole~ 

KaptensOn ja olen ise ka siinsamas. 
Telder 1Näe

9
inne kui tõrTa.sest palju seesu~useid maai keduõuelt leiad,kui Tee

teed lahti.Xina olen kapten Telder,selle poisiklunni onu.kes ronis Varake 
vadel siia randa uppuma. 

KaptensFoisi onu •••• 
-~. 1 Lihane onu,jah.Mu purjek on tagarannas propae laadimas.Foisi ema naiU mu

navalus kana
1
et mine Taata.Noh sain ühe autoloksu kätte ja tulin ilmatuma 

kärina saate~ siia.Teie tõitegi siis poisi jäiaupist ja surmasuust? · 
Kaptenssai toodud.Ta oli juba üsna lõpul. 
~. 1 Sel poisiTemblal on alati õnne~a näe.koju ei tah~ enam mi~a.Ema ~~~~u~ 

b po1sile
9
kirjutab mulle.Teate neid naiste ohkamis~ ja ootam~si.~oli nuud 

sõitsin Taatama.üks Tiski 1kapten?.Ma olen otsese jutuia mees.Kas maiteeme 
ära,kokkasawnise rõõmuks Ja tutvumise sid~eks. 

KaptensSeda nieme siia ha.na.Inglise Tirk? 
~. 1 Yes.Otse Tan& ahoti Jook.Fiatsin pudeli tasku,et kuidas sa tühjalt teele 

. asud. 
KaptensSiis astume toa Poole(Asta tuleb toast) 
'T .s Otse teie tü ta.rl 
KaptensSee ta on. 
T.a ~ere preili.Eh9 DÜd on mul juba. asi klaar,miks poisiga pole kõik allright4 

~eisiin läheks minusuguselgi aega.Wuüd ma näen,miks poiss ei saa siit kai 
kü jest otsi lahti. .. 

KaptensPalun siia,kpten Telder. 
T.s Kohe,ka.pten Ra.nd.~Jfii otsekohe kui jalad Tita.va.d(ka.oTa.d tuppa) 
La.aas lToh,mis sa Diiüd ütled? 
Astas Oli see tema onu Tõi? 
Laass Onu ise~ kuldnõõpi,ega ja rammus mees.Nij& suurema laeva kapten,kui su I 

isa.Ja nüü!,kui kaptenid jutul,sest tuleb meeskonnal pidu. 
Asta s 
4äaaaa 
Asta s 
Laa11 

Aga kus Oskar on?Ikka aiaaY 
Ikka.Mine ise Ta.a tamal 
Kaa kutsun ta siia Tõi? 
OliU ooteks.Enne -.aatame,lruhu tuul põõrdu\l.lla. Jiä.n siia. pa.rumeetriks,a.ia. 
!ina mine sinna.Siis :poisil iÕiaaa ka libuaaa .. 

Asta: .lra sest siin lobisel 
Laass lra kardalEi teie saladused aja. mind lõhki.Minu suu pääle Tõid loota. 

,4.sta Jookaeb ira.)Tae,kui läheb , et kanna dlõõTa.d kuklasse.Oma lcü.mme sõlme 
teeb Taardi.On see armuTärk üks jalule a.ja.Ja.etei,oi.Bäe,küll on tina seda 
litkamist.Tuleb häid ja pahasid . 
Noh,mia aiia aina siin kooberdad.Paned mu eest TäraTa kinni Tõi? 
Hirmu pirast,et Tast pääseel õue.llu kehTad kondid nummerda.ma.ta.. 
Ma su kondid Teel lugemisele Tõtan. 

Juula s 
!.aa.ss 
J'uula.s 
Laaes Seda ma ka.rdan.Siis ol~ parem T&ra7 kinni ning aed Tahel sest parem ikka 

hoida.,kui oha.ta.J"a mis sa siia sisse enam tuledki, sest ·potei ··onu,nõöpidega 
kapten on Tiinapudeliga toas ning maJa kord on sedapidlet Titaa siinsamas 
au tere vastu ning ütlen terTist ka,kui on et tahad hakata minema. 

Juula., 
Laas: 
J"uula.s 

Häda mul siia tullagi.Ja hida PriidUlgi.PolekehT inmmene. 
Jala,Jall.liikas saab raha eest kui muidu hamm.as ei ha.kka(ka.pten ilmu'b uksele 
Sinu,merihärja 

1
soperdamisest ei saa ka keeii keetu Tõi poolt.lrae,Pri~du 

kutsuti ära. koo ipreili juure.'l'ema Tõib ikka Talida ja Taadata. · 
Laaa: Taata,Jah,või koolipreillga.No,mis sa ütledoNoh,tule siis õuepoole,kõnele 

sest asjast pikemalt. 
Juula: Pole ma su käskida. 
Laas: Tule ikka.Pane~sime kohe täied purjed üles. 
Juula: 
Laaa: 
J:uula: 
Laas: 

Ma ei ütle enam sõnagi. 
Niipalju ainult ütle,et ••• 
Ei ütle.,Mitte eiütle.rae.(ira) 
Ning ei ütelnudki.Sa kurip~tt.Näeb enne surma sedasi et Tihane naine lööb 
oma suuTir1i kinn1_ning see ei riku ta terTist ega mldagi.:rae kapt•a ise 

. ka siin.Xa siin ajasin meaiat Jutt.. ' 
Kaptells:Kia aa s_iia •• tul.e, tee üks T1ak1.ltüait1 siäl Astat •• Tea, kus aee on? 
lfaaas Villki.Jah.,.Kui.kehT$. me:p.e keha a.ga...,.pea.b seeouglJ.st Jooki kinniCtuP."Df\ 
...... ~ukse.LE?J l•J.?- tulin 1se vaata.ma.,~u see ID.aJa01s ji.1•AZ'IU põiAH m '4 

Tana me~ekaru.Prosta keer,aca ea4a •••• aa&u taLle sabakeoSeeaugune ma. ol~ 
ol•Do · 

I 

---·~'--- ---~----
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'Ka~ten: ~i see tüdruk mul palga ega põlga.To~etab kusagil •• Majapidamise asi. 
T.: J"a .Poisist ka mitte haisu~i.lit ütleks ka tere ja võtaks naj;>si.Tea.,kus 

kandis see siis kolab? 
Ka~ten:TeaoJu •• ju see külas kusagil. 
T.: Vaata poiss i.Kui mina tulen,lipsab eest ära.Kui oli Täike poiss,siis 1 

" lipsas ikkaema Titsade eest paatide alla.Siin pole ju seda hirmu •• 
;Kapten:Merel ta täna pole,.{Laa.s ja Leen toast)Kui Laas teab? 

T.: Jah,tabaks poissi kord näha.Seepära.st j~ sõitsin. 
·Laas: Ega see mees ilmast ole kadunud.Ma hõikan kord kirjasõnaga.Sakkeus,tule 

usinasti siia,sest su onu on tulnud ja palju asju tema6a• 
T.: Oa see poiss siis Sakkeuse kombel puu otsa roninud? 
Laas: Kus meil siin rannas neid päris puid.Kü~p on põösaso 
T.: Kui hüüda kõvemini.Oskar!Silmapilk teki~e,Tõi ma tulen trossiotsa.gal 
Laas: ~äe,tuleb.Kapteni sõna ikka kapteni sõna. 
T.: Tuleb,ja kohe tüdrukuga.Küll on vemmal.Kui pole viimaks kosjasõuga väljas? 

~ Mis te selle kohta ütlete,kapten? 
·Kapten:Mis sinna järsku oskaks õelda.4 •• 
T. s Jioh,poiss.Tu.le , tule.Ei mul pole· hqmmusta.mise nõu. 

·oskar: {koos Astaga. la.vale)tereonul 
~.: Kas sest terest pole üksinda Tihe.Siin peaks kõnelema rohkemgi ,poiss. 
Oskar: Kui teinekord aega ,onu.Täna sõidan ära. 
T.: Pole sa enne sõitnud,nüüd - korraga.Kas mina peletan sind ära või? 
Oskar: Ei,o• muudki.Asja.d on niikau~el:Jet •• 
:C•J Ma. niemn oma. ailma.ga.~atkaptea Rancl, sest te ei kinelnut.kilet juba nii ka~» 

&-.J.ttVii Jall., too ta. meres l.ra Ja aiipea,kui hakkab suud li gutama.,pulma.Jui* 
vilja.s.Noh,nea silm sul,seda peab ütlema~~ib õnne soa.tda Tõi? 

Laas: Mis alil aooTida,seda neil endil~i.Kui eooTida,et ei oleks õnnetust ja ••• 
T.: IoÄ1 po1aa.M1s sa siis seisad n&iU Piilsa~i eesel.Pruut Tõi?Tee merenehe 

kombel selge pil.\! 
Rand: Mis siin pikalt seletadaJKa pole pika jutu sõber.Oli mis o~i,ei me sest s 

siin pikalt seleta.Ma mõtleain ••• mõ)lesin ühte ja teist.Peab vist asja. se 
dasi tunnistama. 
Mis aiij pikalt tunniatada 4 See Ju näha.Seisavad kui altari eea.Mis aa,Os
~,ise kohe nii püha palgeia.Toas on veel viskit~ 

Oskar: Ma oi taha end siia pakkuda• 
T.: Xis aeletaaiae Taim sulle sisse on läinud? 
Asta: Isa.1 me s8idam.e siiski juba täna. i.ra,sest Oskaril oleks piinlik nüüd jiida 

ja Kardetav ka,mis Priidu teeb. · 
T.: Sooh,või air.m nahas?~eine poiss TÕi? 
Randa Mis aeat nüüd pikalt siin harutada~ui tahate,aiitke.Aga Didala pärast pe 

ate olema tip-top t&gasl.See on minu sõna. 
oaka.r: Me nüüd sama otsuatasime,et.,. 
!..: Stop!stop!Kui kapten ise ütleD,et näEala pärast,mis siin meeskonnal Tee1 

Rand: 
'f • I 
Oskar: 
Laas: 

aana.-- raisata..Aaa., tehke mul.le see pU t pi.riA selgeksoOn siin kih.lu.s juba 
olnud T1Si :pole., 
Ega suure rahTa teada pole veel midaa1~ 
Tähendabise e tuleb veel.'Yu.bl14Kui mulle '.'Ta.~ahomm.ikul helistati, et sõida. 
Sulle he istati siit? · 
Ka mõtlesin1et pole enne •elle tele!oni-raipegs koos olnud,aga et pole ta 
teiste terTtst rikkunud,Tõi see hammustab m1n4k1. Siis sai kõneldu4 paar 
sõna. {tjl} 
~31t~~e!%~i1~tin!HiiaDt~lti~üf1~itl~ just minusal ja õigel ajal~ 
Iii õigeks ajakl 1 et pa.remini·oli Tõ~tu tulla~ 
Kui ~ruut-inimene ise tunnista.~,et •• ~Eh.,siis ta ju kõik OoK9~u a.iDUlt1 

et ma ei ra.psanud rohke. Tiskit kaasa~ 
Rand: Siin maja.a pole küll visk1t,aga-ega katusealuna tühi ole 0 
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Teldters Xismsiil kõnelda,Võib minna kasTõi piduka •• Ja kui mõrsjapaar kõneles 
.e~· sõiduat

1
mis oleks ,ld.ll tulekette ~~n~ laeTal_e.Ma just siin otsa koh• 

Inilant ~ · · 
Oskar: Ei onu.Kuna kõik on ju nüüd •• üsna l:läa'5i siia l.ähen Taa.tama ema. ja tulerm 

• tagasi siia rand.aoOn meri. kor(l mu elu s lia. annud, siia olgu see rand mulle 
koduks. 

•elder: See,poiss,oli süst tark la.use.Ei ole ar.msama.t kui kodurand.Kina tean sed; 
ja ka~ten Rand teab seda.Sina oled selles Tarse minu kõrTal ja kui juba 

Juka: 
Rand: 
Juka: 
Laa.a: 

taipa4~aee kiidab sind.Tttbli sõna ütlesid. 
(aieSe}Kas. 9 .ma nüüd kõnelen TÕi? .. 
.Mi saaJa? 
~t jälle ••• Noh,seda et •• eee on nüüd seal selle juure•• 
Parem lii kui ll•1a4 wüd 11.1umulp. üana. kooa.Rellkm.J.kid on aii:u Juba. ilu .... 
aaati kokku Tõe~ud.Eks rapsanud pilli kaasa. . 
Noh1küllap ~rr~a •• PstiMa peakain ka luuke koomai hoidma.,&ia mis heast -
salata&i~Sl·i·s seame jälle sõ·na.d se~a.mini, sest tuli;u millal see tu1eb,&IJi. 
aia lan- pea• olema k•äaYetea• 

Rand: Ikka.,ikka.Ja minu laeT kae 
relder: J~a~&menteEks aü~ise seks passi.Ja siis,kapten Rand,Tuleb meil tore 

lu.kJL.&/ - ~~·see .. juba kõiiil teada on, et ma ••• sü~isel mõtlesin sed.a .Pulma nalja~ ,_;.aa,, Eh-eh-eh.,Ara teavad .. Kuuled ju,.juät ja. ali läheb mis luclinal4 

~-~d: ~eat s~urisitamisest saab nüud küll,Taatame ,Parem toa ~oole.~a sina, 
Laa.s,ka. _ 

>4a.a.s: 
~d: 

1 .Iuks: 

Või mina ka marjamaale.Siis olen täismehe eest väljas ••• 
Ja sina Juks ka.=• 
Ma nücl koolimajja •• ~areti juurde(ära.) 
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