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Esimene vaatus. 

Hämar suveöö. §uveöö häälitsusi. Rukkir&ik. Kivi taga seisaD 
üksik metsavend. Akki koetalt rukkiräägu häälitsus üsna lähedalt. 

Leitnant: (võtalt taskust kammi Ja tikuteosi ning tehes na•dega rukki-
jtftil!li~lt vastalt ta mär6JU,&adele,. Siis haaralt kähku 

I mets&To:(ilmu• viadukti avausse) 
Leitnant: Märgusõna? 
I metsav.: Rivaall 

Leitaaat: Tule lihamale l~aad kätlevad), Istuda, vait olla Ja mitte 
tulcl timmata. 

I metsav.: ~istuD kivile) Paus. on kuulda vaid rukkiräägu Ja linna 
poolt veduri hu1kamiat. Siis kaulda8 1äheneva1d samme.} 

Leitaaat: Valmis olla l 

I metsav.:(haaralt \&skusae) 
Leitaants (tunneli avausse ilmuvale siluetile): Märgueina? 
II metsav.: Rivaal l 

Lei taant: Tule lill. emale. 
II aetsav~:(Ja tro8ikond selle kaaslasi ilmuvad lavale) On vaaa siia? 
Leitnantc Veel mitte, Kas aaaDusid kõik? 
II mets av. : ICULDRE puudult. 
Leitnant: Kus tema. siis peaks olema? 
II metsav.: Sai va.aalt päeval mingi korralduse. Pole seni tagasi tulnu4 
Leitaaats Valvur tunnelisuhu ja teine sa4a meetrit siit rajale. (kaks 

metsavenda lahkult). 
I metsa..: Mis ea lina& poe1 uudist? 
II • 

I • 

II R 

Ka.ptea 

: Vahistavad, küüdita.vad, riõvivad Ja tapavad. 
: Oa vana linnas? 
: ~aa, ta riakilt aaJatult. Praesu ei saa seal kedaci aidata. 
: (on ilmunud va.sa.~t meeste selja t&Ra): Kes ütle8, et ei 

saa? (Meeste hulgas segadus. IstuJa4 karcaTad üles. Hüü4eä 
(Härra kapten? ••• vaaa? •••• jne ••• ) 

Lei tna.at 1 Kuidas t111ete sealt? 
Kaptea a Teiaekord seadke valTe ka jõe poole Tä1ja. Oa kiik koha1? 
Leit:aaDt& ltulcire puudu8" 
Kapten a Mis? ••• Ta pole yee1 tagasi? ••• Rm ••• Meil po1e kahjuks 

enam aega teda oodata (Ta istu8 kivile}.Teil oa t•ada et 
sakslaste edu tõttu rin4el auutua paaaste terrer ikka metsi
kumaks Ja. vtrisema.k:s. Vahistatute Ja küüditatayate arv tõu
sea julta kümaeiase tuhandeiese. Kiik 1iaaa veeauto4 oa nea4e 
veoks isalpool mo8liseeritu4 miilitsa käsutusse. Meie omakse 
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veetakae BKVD keldreisse julta ~ssiliselt Ja me t eaae, et 
sealt ka.ova.ci aaci küüdi ta tava te ron,aid.ease ja. ma.ssha.udaclesae. 
Aktsioonist v1Stavad.. peale HKVD Ja aiilitsa osa hi.vituapataljoni 
mehe .. , parteitUllsa4. Ja iaeai •••• na.iseä. Ti.aa llommikul. oli 
liaaas teatri komisaar Ja k11aat1~1•• julllt Kaarel. Pirä, pidage 
aee n~i meeles, teatrikoll.ektiiTi iatozmatsiooatkooaolekul 
jlatall1l4, et ~eaa oleTat mõticlumud. õi51 k&taud •alaaikud. ved.aaaa• 

et ta aitalt edasp14ic1 kaasa, et t~rlik aianik saaks lik• 
v14eeritu4. See k_.issartRlrra oli ühe hivituapataljoalaate 
salga jtikiks Ja t .. a. aaine saatta teda sel relkel.. Uhe teise 
eriti aktiivse aalca Jullika oa üka aaiae, lhula liiCVD juJa.1 alti. 
'la aial •• Raäel. Iaaak•T&, ürki&• ailli llällu .. See salk Ultaa 
aõõG.wau.4 ii aiau kouk.lu ÜJil•ruses Ja mul ou plhjust Gaa pere ... 
kol'Ula piraet m'IU"et tunda. 1tulG.re on asja sel& i tam.aa. :i:uij;i 
m&ie kriminaa1koodeksis puueu• aaiate surmanuhtlusA tuleD see 
10011. talta.misel h.ukata. ::&t ta.k:is'tad.a meie taimeste ara.vedu, · 
tule}) meie aalka.äel ihtuhim•ruses asuda. maa.nteeääraetesae·m.et"" 
sa4.esae ja taa limla pool.t t.ul.•v m1Uitsal paa.vä.e TQi l'li.vitus~ 
pa:tal.joa1 aato Titta tule all.a. I..iaaa peo • aõitva:te vahistattl~ 
te&a ~i~e~ua auto&. tulls~•~ ettevaatust. et ei ta.•aks .. 1 • 
.Aru.&ll~6icl ootaa uüüdsest peale i&a. »i.•T enae keitu tuul.evesld · 
heiaama.a~, sest seela koh\a siin ma mUle&ipii.ra.st enam ei ua~u.. 
li11 • • • • •• kel.~el.&t ~·14? 

IIImetaa.v.: Lask-ooa Ja pa.l.juclel puuduvad. x-el.vaä_. 

Kaptea 1 Võtke punaste k&est. 

II!lllet&a"f•l lülielas sa ~jakiai vitd? 
Kaptea : Laimets 1 

IV metsa.v.: Siin härra kapten! 

Kapten 1 Kuidas sa said. endale püsto~kuulipil.auJa? 

IV metsa.v.: Puaase ki.ea\ ..-w~. 
Kaptea t biU..t 
rf metsa..,.. s Nea, ms. olin kaevamis~öedelt koju mi:aem.a.s ja la'DiclS.S· 81.1' 

mul seljas. Jal&palliTälJaku lihe4aaes-teoatasicl paa&Ti~ 
lased haarangud. Raudl•P" ülesia~ &:arg~ kek1st Ti.l.Ja 
üks lDCVD mees ja -4t• -~t pa.-.erelcl. Uurinud. ne14. &Ja
d..ia _.. -.l;~e. aeM ta&a.si ja ii\l._es, et aa ki.i&u keJu., 1•-• 
pöiras selJa Ja vittis mütsi peaat. et pank1cla h1&1. ••• 
ma ma valasta tall.e siis sel"'f'i te la-"11G&ca pihe. :ilt ei Biuk
sa.tanud&i. Ja püstolnulipilciuJa oli m111u. 

KapteD : Nli, •~ &ea. tW'tw1ae J1111r .. ~· ka paJ.jakisi? 
IIIaets~.sJust nii, Härra kaptea. 

Kapten : Muide, kui miauca peaks midagi juhtuma.. astub minu asemel,e 
Ka&"~ lfiiii4 'rii'te mi:u.a, -aa l.allkqe üksikul.t.- ICui llee&i 
teiat peaks "••1 k••~ Kal.d.ret. siis ütel&e, et läid. teäa 
siia oetama.. Hüvastt Ja. karm.1 kätt! -

MetsaT~I (hakkavad la.b.kuE&.. Uksi.laul Jäävad •••1 ka.t}leaisa. tasa •••t
lema, siis kaovad :a.ee4ki.) 

Leitnaat.: (lahkuD viimasena) X&r.m1 kätt, härra kapteni 

Ka.ptea :(talle kitt aad.ea) Kaat, au1 ga tä.aa väga sant eaeaetulllle 
Mine holiDe kiadl.aste ko:b.tamiskolla.l.e. bi aiad. ei pe~s 
sa.aäumat siia oll miaqa mida&i Julltuaud. V1t& siis juhti
mine enaa. peale ja katsu teha mis auuaa4 ••• Karmi kättf 
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Leitnant: Käsuks, härra kapten (saluteeria ja lahkub). 
Kapten: (istub kiwile ja jääb hetkeks mõttesse. On kuuld~ v~id rukki~ 

räägu hääli taus"· Siis koetas kisa.gilt kaugelt uks1k laak •.. 
:ra võpata.& ja vaatab ~randmekella. Tõuseb sii~ .. J.a vaatl~~ la
ai tunneliavause ümbrust. Vaatlusega rahule Jaanud, he1aa8 
ta pilgu tagasi ja väljub siis tunneli kaudu). 

Rahel (ja Terentjev tulevad lavale paremalt) 
Terentjev:(ringi vaadates): Lase alles. Nad peaksid aga iga hetk saa

buma. Mul on selle kohta kindlad an~ed. Pea siis meelesi 
et me ei .W.da enne kui ol~e kindlad, et saame ta elusa t 
kätte. Katsu ta saada enese kõrvale istuma Ja ••• Pst •••• 
Ma kuulen lähenevaid s~e ••• (teised toonid) ••• Tänan 
preili juhatuse eest ja head õhtuti 

Kapten: (i1mu8 tunneli kaudut Silmanud võõraid jää& ta seisatama. 
Ta käsi haara& põua}. 

Terentjev&(mängib oma kaa8u peast kukkuma ja pomisedes mingi vandesõna 
haara8 selle oma nagu varjatea kuni oan kapten1st möödunud). 

Kapten: (saadab te&& kahtlustava pilguga. Si~itse8 siis uurivalt 
Rahelit ja nahtavasti rahulolles oma vaatluse tulemustega 
vötab käe põuest ja vaata• raaämekella). 

R.ahel : Kaste. tahaksite, pal.wa, ütelda, Kui palju on kell? 
Kapten : Palun. Kell saab seitsme minuti pärast kaksteist. 

Rahel : Tänan. 
Kapten: 
Ra.h.el : 
Kapten: 

Rahel: 

Kapten: 

Rahel : 
Kapten: 

Neetud. Nad. olid. mul nüüdsama. olemas. 
Palun. Ma võin teile pakkuda (Otsib oma käekotist tikke). 

(on astunud tema Jõrvale ja tahtmatult heitnud pilgu käekotti)~ 
Mh, daam püstoligal ••• Kas teate ka, et tänapäeval võib 
sellise mänguasja omamise Ja kaadmise eest a kata oma eluga. 

(teeseldes) Pst ••• Ärge nii valjusti. Oleksin pidanud ol~ 
ettevatlik. 

Miks te kannate se<ia.? 

See oa kummaline ••• aga ma usaldan teid ••• Ma ••••• pögenen ••• 
Nii ••• (ta tõuseb, läheb viadukti alt läbi ja piilub kahele 
poole. Rahunedes tuleb ta kivi juurde ta~asi ja küsib siis) 
MIKS? 

Rahel : M i k s ? •• e Te peaksite teadma, miks tänapä8Yal metsad, sood 
ja rabasaare4 on täiä pögenikke ••• ja ••• teiegi jätate mulje, 
et viibite palju loo4uses. 

Kapteac Te olete väga avameelneo Tänapäeval ei tohi kedagi nii pimesi 
usaldada. 

Rahel : ~a teie olete väga ettevaatli~. (mängib püstolisuu kapteni 
poole ) Ohvitseri jaoks isegi liiga ettevaatlik. Kui mina 
kiälüksin näiteks NKVD-sse? 

Kaptenc Millest järeldate, et võiksin olla ohviteer? 
Rahel : Seda märkaD ju kohe. Rühi ja käitumise järgi. 
Kapten: Rumalus. Pan~e see ära ••• Pole mäng~iseks. Ma pole naisi 

kunagi võtnud tõsilelt. 

Rahel : Väga kahju. 
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Kaptent Väikesed julmad putukad. Tülikad. kuid gja:gdaid:iklni hädaohutud. 

Rahel : Teie pettumus on seda valusam, kui kogete kord vastupidist • 
.Kapten: Pange ära kord. see ristikas. (ta. vöta'D relva Raheli käest Ja - , 

pista'D selle viimase käekotti). Ja oleks soavi tav, et te h hkuk
site siit. On hiline aeg ja üksikul daamil pole hea viibida siin 
mahajäetud kohas. 

Rahel : Mul pole kusagile ruttu. Mees, kes siit enne teie tulikut möö
dus. ütles et linnas on liikumiskeela. Mu tuttavad. kel~ poole 
ma tüürin. elavad pealegi südalinnas ja seal olevat valve tinedam 
Nii tuleb meil öö siin veeta~ 

Kaptena M e 1 1 ? 
Rahel : Muidugi. Ega teiegi saa praegu linna minna. Mul pole teie ~oolt 

seni mida&i karta olnud, kuigi te naisi väga kõrgelt ei hinda 
ja kui te köi~il nii kee&e vaevaga relva k&est vitate nagu asja 
minul. siis on tjie seltsis Ju!&• olla. 

Kapten: Te ütlete, et olete siin vööras ja ometi tänas see mees, kes 
siit minu tulles ~kus, teiä teejuhatamise eest? 

Rahel : Ma ei tea, miks ta seO.a tegi. Ta käitus üldse kummaliaeita Teie 
t~lles tegi ta 1tähku m.ineltuõ. ja ma. olen p&ris kindel.• et ta oma 
kügara sihilikult mahapillas, et selle tös~isega varjata teie 
eest oma nägu. Sel mehel olid halvad silmad. 

Kaptena (va~taG lälle kella Ja teeä käigu viadukti alt läbi) 
Rahel : Te jääte ikkagi siia? 
Kapten: Ei ! 

Rahel : Te ei jäta mind ometi üksinda siia. Te vötate mind kaasa vöi 
saadate mind. 

Kapten: Ma ei saa teid kaasa võtta ega saa teid ka saata~ 
Rahel : Te saadate mind siiski! 

Kapten: K u i d a a p a 1 u n ? 
Rahe~ : I s s a n d a t e e d o n i m e 1 i k u d 1 

Kapten: (vaatab ~elile hetke uurivalt otaa ja siis randmekella). 

Hahel : Te wwtac•xäx ootade siin ked~i? 

Kapten: 

Kuläre: 

Kapten: 

Kuldre: 

Ka.ptent 
Kuldre: 

Rahel t 

Ei .. (samal hetkel kostab tasane vile: "Vee~ kai ta e kange Kalev •• " 
ja keegi läheneb. Ta vöpat i.b, kuid sunniD end rahulikuks}. 

(i1mub viadukti võlvi alla4 Peatub hetkeks kuid jätkab siis 
oma. teed.). 

(haarab ta&kust portaigari ja peatub Kuldre): Andeatage, kas 
ma tohin paluda tuld? 

Palles 1 (otsib taskust. SAmal ajal kiirkönea.): Kes om sii eit?. 
Ma es jövva öiges ajas ••• Sii üm8rus kubises NKVD meestest ••• 
Laske kohe jalga 1 ••• Kokku saami tuuleveski man ••• Hüvaste •• 

(suitsu alles nüüd põlema saades) Palju tä:u 1 

Palles, ei ole tänu väärt (kaoä pöösastesse). 
(vaatab üm8er ja pomiseb?)aKijrat, kuhu nad siis jäävad? (via
dukti auudmest mõõda on teinud vestluse ajal kaks täitornis 
punavia1asto Kui Kuldre kaob pöõsastikku, paneb kapten käe 
põue ja liigub kiiresti viadukti võlvialuse pooleT Rahe1 kes on 
käe juba varem käekotti pistnud, võtab sealt ~atoli ja sihiD 
sellega kapteni selga). 
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Terentjevlm~p'Qo1el4.1 hähtaval e ilmudes, ha.arall ta Rahel.i käe} tJQ..uaal.t 

~j._appil (kaeD). 

R&hel 1 ( k:a;-ja.talt ~t.aii:W. t). 
lCapta 1 {piirö ü.a'k11relt. Ta ki•• ~ta• piistol): Mis t.eil. o._t 

Raae~ : ( t.eese~ciea} Seal..... pöGsaat.s •• • 

JCapteD I {J:'tttt&b RaJaeli jU\U'Q8 ja vitali selle üaäezt kiaat): Vii~e 
arui koklal# ae .Rea&• kohe lail~a.. 

Raael 1 Aidake :raiJiä~lll. aa •• '- (kiTi ~and. põlaaat. ~ul.elt ailata.va.l.e 
käsi lama1w1aga. ~lll'biaui la.Jata• kaptenile pilae) 

ICaptea 1 (vaju• kokktlf-. 
Ter .. ,j•Tt {Ja lAJB~'Vj,el.asi tul.n piösaa~,ikust.~ ~erotJ ey pan•• ka.pteai 

ltieci raWi:l&) Viige Ja visake ta autossel 
Rab.el. : I.urat:_. l,aakaite miud. aiikaua s-tta jamaQ.af 

Tereat.JeTt a•ojlllat. eli teel. aksi.Dd. 

Rahel : Seiaa ii.;d.e selltae. Wüä pl.ltk:aa teiae lll~emal 

Terentjevt Tal. ollakse 1ta.tm111 ja .,~JI {~os;a.a t.uleva.A'irtus}~~ .Alaa8.1 käea 
ta ·~tl. ~acl~ Tule tta•• .-~1 'bu4u]i!l · 

llalle.! : (l.ä.h.elt kivi juurcl~ Ja vita."b oma k&ekott1,. Peitee si:nna p\is~..l. 
T-ita.• ta sigaret!). Bia.~. ntkesed. jlilm.ad. pu\uka4._."... 
TQ1~4 kuid haaaoht~ikud~ 

T e i a e y a a • » s, 
:RaJa el. i kailiilat KV:D-s. 

Ra'b.el.1 istme Y&& tqeTa.j ouiUai ~&elctore14, mlj.ltsaä suWl.a'tl.Ul ül.e-. 
kuula.t,ava.l.e. 
~se!~!-R;!I!_!!~~!s ___ _ 

--------~~-~------~--~---~-

Rahel. : 

ltuläre I 

Rallel. : 

Ituld.re • • 
Ra.hel. • • 

Kuldre • • 
Raltel. I 

Kuld.re I 

Ra.hel • . " 
Kulu e I 

Raa el • • 
Kutd re 

( istu• l.aua tasa. Tema kl.• ~atuaes on l.a.ual :piisto;l.. ltaadi- · 
kul on konjakipudel, kl.aase ja aua:p1•••14)~ 

{seisa.• teisel.. poo!,. l.a.uda•. Ta ea ~4• k•aau.õ.- üJ._elN\Ü..amJ4.:L 
Ja jal~ aefsmisast vj.aiaud9 Ta ki•d. oa r.&u4us} • 

( ?&l.alt enöa.le k~akit k].aaai Ja Joo• aeda vä.ik:este lonksuku ... 
te~a). · 

(J~ilt seda. ahne pil&uga). 

Ka. la.sea aul seista seal. Teel viis tund.i .. I"a.sea seista, 
kuni aä kokku -...riaM. Jad. aa ei hakka kinel.ema4 · 

(vaiki•) 

Oa sul omakseid? 
El ole, 

( võta• la.t.l&lt }IÜstol.i Ja Juht• selle ~alclrel.e) li.tisits. 
mitte kedagi, kea lei:naks sinu järale? 

Melles ei ole? Otl kü.l.l..

:Kea ? 



Kuld.re 
Ra.hel 

Kul.Q.re 

Rahal 

Kul4re 
Ra.hel. 

ICul.dra 

Raa el 

Kuld. re 

I.ul.ue 

Ra.hel 

Rahel. 

... ' -
!11 

: ••••• keäki, kes minu list kätte massap. 
:Ah, tUeste ••••• Kas kapten VarQJa? 
1 (el suuda varjata ü~~atust~. 
e Sinu kapten ei Q~& aasa ro~Qea Tiimeliae. Ta gn samas majas, 

oa stJ&a&1o 
1 Sa vC5l;tsit., 
1 (tõustes) astu siia aeiaa Juurde. (ESDal4aa ühe klapi seinas) 

VaataA kas see pele kapteniäirra, keda seltabaees Terentjev 
seal. ü1e ku\14ü7 . 

1 (~aataä Ja pirkaa taaasi). Issand •••• iniment niiTiisi risti 
puvval 

e J~alapoe& poodi risti, miks siia ~tte iabaeAe~ Pealeal 
T&baaõ ta seal.t koll•• aitpea kui kineleaa. hakkalt. Jumal.a
pgjal ei Glnud nii ker~e4 ~ins~ae4. 

1 ~ptea ai klael,e., 

a 811a rtpaD ta niikaua, kuni sure&. 
1 ~ ripu. Ta ei jiä siia. Ta lät ärä. 
e I.illeb &ra? •• ., siit .... •? Ha• Ha !!! ka, aa 1ö&haks1:a teaäa, 

aU viiaUf :Eaa kapral ltuldre ai ta'b ÕJU. kapteni piaenema? 
1 ka s ii v~i olla" Issanda t1'-~ imel.Uw~'~ •• Ja ltu.l at kir4 

va'Da glem.J., siis olgu btJtU14 tei~e atmUl.ine. Xi ei jä.~ siis 
iaae •t sa. eJ.et ül.es puudu • •• J&J.&upiti,. .. 

1 4vi.i~b pau:u.~)~ 1~ j'llllrie tapt.tl(Mtlildno: iatulJ Q.d.tat 
Johale Ja. stndlab plit'i.U ~aeat1 Eal.är-.le) Oa ..:1. eJJae suraa 
•~el. m14ac1 ütel.4a.? 

1 lU ole. Vai s; i is • .. j!. h, om küll .. 

1 Ja a1ael.$Y 

1 Iirutace a1Jmu b!'mRwa14U.~ p&X"te14e. 
1 -ats? •• o Kuid.aa? .... 
1 J"a.A1 .. , ... ~.~. -~ ," Seat kae, kui -cH. 1lrtil mall& l.aset ni.p ka 

ral-EUllre ai!s om maai~ ü~e korral.ika iaeaise vorra vei~ 
QaBP,Kai s! a~a miu aBba ~set m~u üte k~partei l.iikae, siis 
om aaailman üäe k&•aatsilla Tltta 1'ei.cl~ 

& ( ail.aa4 lah.-ra.ci kitsu~ka Ja t.a t.ul.istalt, kuid sih1l.ikul.t. 
üle ~ul4re pea) . . _ ~ 

Kuldrj e Ei tiia, kas oles haina.kuh.J.a;l.e&i JriiU.&• au.nu. 
B.akal. 1 { t._aCM pis-toli Ja se~rä: on ta ilme gtsust.&T, kuicl üks 

lälaeä lahti Ja sisse te~) 
Tere~tjev1 Mis ara.t ·•~ (nähes Kul.dr.et ~tama~)s All• Aii •••• 

Ka arva.sa, ·et Jälle liiga kiiresti oleä. kamtatuae kaota
:rmä.. Saada poisa appi Ji.re~e mltl-.a. Ja vita apta üle. 
Viil• oUa l..ä.Aevad. aiJm Juures ta keelepaelad. laati, sest 
Tiaclukti jwares gl1 ta si11~a Ju ii,&e jutukaa. Ma Titan · -
vak•peaJ.. 1&81le a:tJiulise proua, (ta &agu mooa4vtlt irv1 tavaks 
loustaka, kai ta silma pil.gutadea osutalJ klapile seina ••u). 

Rahel. 1 Hea. küll.. ( surua k:ella.uupul.e ja ütle& auenevale Ta.htidele) 
Viige ära t 
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Terentjev1 Kapp1 0 ~&ärkvel hoida. {Ta astu& Ku1dre juuede ja 1öölJ 
sellele äkki kiigest jiast näkku) 

Kulclre : ( -.aarulJ vahtide käte vahel•, kes ta ära Tiivad) 

Tarantjava (yalab en~e kor&Jakit) 

Rahel •- (oa istuJlud oma kG~e ~a.aa taha ja vahiD uksisilmi kul:l.ugi 
. kav.&~•) 

Ter·antjevt llis aa miUd? 

Ra.b.el : (är .. ates) Ak• ei mifiagi •••• 

Ter!JltJ nt ( T&ata._ talle l.I.UriTal.t otsa) 

Rallal. s (ni.rTiliselt) lü.s sa 3illita.ci? 

Te:rentj 8Tl lJoolt kl,aa.s1 tühjaks Ja }li4lr~lJ mi!aaa• ~ pööra.lJ tta. aca. 
'Uia-.vJ~ptea on 11:ari.etav .. poisa. Ara uausta." et t~ ... ~ea 
seis~ rekor4 Venemaal kä±klsea~ Kui&i ta netkel 

'"'' ''' '"' ''' vaJ:.urid ül.ekml.lamise j,jaks ruuai \ tallaD mimaa) 

Rahel $ ( terav~t) lU.a ~~ o~e4. siD& mul.l.e ültlld.k:s Ja Ja.ga.õ. miUe 
käsud ? · 

Terantjevs Mis sa tahad stllega ütelda? 

Rab.el : TaJ.&n sell.e&a sull.e ~- ·~~~--et siiJl m.aja.a maksavad 
mtnu kii.nd Ja korralduse!~ 

Terentj ava ( lähen"eclesJ c...MUt · sU.l viga on Hil.J a? 
{ 

' --" -"'~~~~ 

Raluu. ' ~a ~tu mind. 1la ei taha. M~"e Ja saa.ä valvur sisse-. 
Terentj &v: { ted.a. uurivÕ;i,l t silmi tsedes)Tü~k. sa ol,eõ. l11m1at l.ah\1 

eilses' koa;amisest aa.a4ik Tiad.uk\.i juuru ••• • lia hoiata.n. 
•iaci-4 *~- ---
·-.,-.;:,~ ··~. ._-

Rahe.l 1 {illes karat..u) &1 mi!WIIal 

~ereatjev: (heidaD talle tigeda pilau ja lahkub) 

Ralael : ( la,nae'D iatmele ja heicia.• pea l.au.a.l..•) 
Valvur : {aatult sisse} 

Rahel. J ( ,.~ i6~~J ~ JE•S!'f'~is~ Yah~Muu. Vu-d.Ja.. i:tai ta· siis 
Ol:WG. W9llu.l'"~ la:Fiku ise ruu.miat- Ja "i&l'f'& uks.e ees. · Uluuu
lamise ajal ei päise siia ruumi keeg1. peal.e pGlkov~. 

Valvur : (la.hkl&'D) 
Rab.el 

Va.lTUr 

Kapten 

Rahel.. 

Kapten 

Rahe]. 

Kapten 

: ( tiuae~ Ja lib.e'D suleb ~·--.es o.leva kl.api. S~is 4ihelt ~ 
valleaeina klapi Juurd.e ja pittõ ldlrval.~liti)pa. üld. su.lev · -
ta sellegi ja asul» kiiresti oma- k~~e lau.a juures. Ta tee"b 
ajalehe sisse augu piilumiseks ja varjalt erul siis a.iaJ.eh.e 
taha) . . -

: (lükka8 kapteni sisse la ~dub) 
: {vaata» 'riiaimtii -tl:i~PU ruumis rtnai. Ta pilk l~slb püsto1i.le 

laual Ja ta .Utga.'b) 

1 (lehe tag~nd) Noh, härra kapten? ••• Eks Issanda teed ole siis-
ki imel.ikud.. - - . . 

I (võpa~D hää4t ~~) 

: (lasea lehe langda) Teie saatsite mind siiskt. 

: (Rahelit ära tunaes muiga8 ta sarkastiliselt) 



Ra.b.el. : 

Kapten : 

Rahel & 

- s -
A.atu&e aga lähemale ja tehke end koduseks. Kardan, et ole·~~, · 
Tiikese pu.l;a.kuse äl:a teeniauG., .sest &&a. Terentjevi&a ole karge. 
:Peate ta.Ile a.nclestana, aca. ea&lse munga.na ei saa ta. ku.id.a,ai 
-~ä'bi ilma r1stiliö4.u kujuta~u.aa JUie usund ei tunnista ris
tilöödut siia improviseerib ta Titmaläae piirides.~ Aga .. . 
istuga omet1!- . 
(istudes) Teie ütlesita "meie" usunä" • Teie ei taha ometi 
üteld.a et see punane hul.lumetüsus, mis on ha.rra.nud nüüd maad, 
on m~i usund, Raialane ja iudne na&u a.lkohoolilru unenägu<t 
Iga. tekkiv uaund toob e~.ea~a. kaasa revolutsiioai Ja revolut
siooni ei tehta kinnastes kätega, Kristuse ipetus on kindlasti 
enam verevalamis1 välja. kutsunu4 kui Marx - Lenini - Stallui. 
ipetua. Ja kai te kiAel..ete usw.aäi Julmusest, siis teie .Jehoova 
on maa.Uma korralek:u.tsum.iseks hävi ta.nud inimesi palju enam Ja. 
'bruta.alaemalt kui teeme seda meie. 

Kapten 1 Kommunisti jaoks näite ~ehoovat Ja Kristust tundvat öi&e hästi. 
Ra.hel ~ OppisiA iil.ik~lis uaatea4Dst.. 
Kapten : 

Rahel • . 
Kapten : 

Rahel 1 

Kapten ; 

Rahel. ' 
Kapten 1 

Ra.b.el 1 

ICaptell : 

Ra.hel . • 

Kapten ' 

Uskumatu • ... ,.,,~- . 

Vastuluure ohviteerina peaksite teadma, et ...-enlast öpitakse 
kiiige paremine tundma. tungides tema pühimustesse. 

Ki~leat te järeldate, et olen t~eaiAuõ. -rastu.luures. · 

Selle juur<ile ~-e Y~"., (v-&lalJ ko:nja.kit) Võtke üks naps. 
See &DnalJ keskustelule sära. Proosit I 
{ Tita.-., mt~iates klaas i) Kummaline. 

M.is nimelt ? 

liit inia••,. kea ou teaal.aud usuteadusesa ja endine munk, 
1R~ese4, kes peaksi4 olema kommunismi veeaõ.uauõ. vastase&, 
on selle fanaa.tilisteks poolda,Jateka 1 iae&i_ ~:ropagandistid.eks. 
Ah, teie!_ eestlaseä1 olete ümaerorieateerwai•es nii kangekael
su J~ puatoimelise4. Ristiusku tali teie maa.l.e tuua ~ 
samuti t~le ja cmH&a&a Jl!&U !IÜ:Ü.G. ke.auawaismi. "Köök ühes pii»el 
teis&s des". lfifame korü pesi te te oclal.t emae ristimisvee 
kui teist said korralikud riatiiuimes4id. Ja nüüõ. 011 see tei!e 
kunagi vägivallaga peale surutud usk nii hea, et o~ete valmis 
selle eest ohvriks tooma. oma. elu. . 

ADtiikaj2 jamalast. peal.• po1e Wlsld jumal. sallinud ~eia i Jwna.
laid oaa ldirva.lt kuid nad on a~li:uud .. inimest. Nad on lciil.l 
ka.rmilt kaitunua. inila.eseaa. ku1.d on Jätnud. t.a.1l.e vabaause 
olla inimene. Teie usundi jumalad ei taha maailmast ira püh
kida mitte aiDul t •1".* k&iki t•isi jumalaid.• vaid lik9'id<lrida. 
ka inimese. lT11 et jäib aiJml.t kolmatsus Marx~enin-Sta.lin 
Ja l.ooma.d.~ 

A.Dtiika.jatat peale pole inimkond ühtlei u&ku vitnud vastu riiim.u
lliiakqa.. ~ ~a usunci ou vaJan.~Q. Ja vajab pre;paaandiste- -· 
prohveteid; pappe, preestrinnasid Ja temp1ine1tseid. Mina olea 
veendutSU4 uue usu i igluses Ja e& Ususes ja taaan olla selle 1 

t .. plinaitsike, taaanolla puaa.se usundi preeatriJmaks ••• 
Tehke suitau I . 

tänan. (p&rast m.iaiqaid sü&avaid sööme). Teie ütl.esi"e ennest, -· 
et teie, eestlased ••• Kas teie põle eestlane? 
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Rahel • 
' 

Kapten : 

Ra.hel I 

Kapten 1 

B.ahtl I 

Kapten : 
Rahel 1 

Kapten : 

.Ra:b.el 1 

Kapten 1 

R&b.el, I 

Kapten 1 

Rahe~ : 

lCa:pten 1 

Raäel. I 

Ka-pten s 
Rahel : 

~pten 1 
Rahel : 
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"Meil inimene ikka veel Jä.ä.g vello ka. Kas olgu hiinlane ta.,· 
axaa&x sakslane vöi venelane•, la•liaüks teie poeete he1~-- · 
luse ajal, Mida ~eie nimeta~e Vaaa.Q.\aaija.ks. Olete teie eest-, 
la.ne?mEz:tne :aime muutmist ka.zulsite tre veaepärast ee~iae Ja-- ·
saksapära.st pereke,...-i,ae. Mul on jw.ui.tpii.rane eesnime Ja vene· 
(ka yeae-Jw.ul1) l)l.rane perekem&a.nillli ja -au ema.Jteelel:s on ' 
eesti keel. Kes ma siis ole5? Mitte rahvuses et seisa asi. 
va.iõ. u_sund.is~ Ub.el.pgol. on ni!nilrleta"W.4 "kristlik maäilm." Ja 
tei.il-el. pcfol. ko-mm11nism. Ristiusu all ma-htus sad.u rahvust, -
k~mrs.unismi alla. mall:u.vaõ. kõik. Ra.hT&s ei ol.e oluline,. On olu-
line, ko~dus kJ.1Au kuuluQ.-! ·-

Ja mida tahate te minu1t? Et astuksin teie koguduse liikmeks? 
Mul. on teile kaks ettepanekut ja ma olu v:eead.unua.. et ühe 
te neist võtate ~atu~ 

Ja l'lilll~ t.? 
Kui te astusite siia ruumi• siis" reet-site 6 etkuu.l.u.::Jite 

:::!!n~::t~~~:=it I:lt r.~:dJ~-~iu:~~~ma:! ~;=:t:.. 
on üks meie äraproovitud trikke~ 
(heida'D ~pt;t&u laual. ~e'Da-.a;e piiatGli~e). 
Vana tuttav eks ole? 
(pistolbl •taal All~ see oa ja J.DäDguaai T-ia4ukt1 juures. 
( ~-- Jii.Ul1: -~ ~t)- O.lett~ ..-ecG.WH&d, et see piiatol 
oa laaä.tmata? ·· · · 

( segaäuses ki.tt teise püstoo1i järele sirutades) Aga muid.qi., 

(kelku iaati_l.a.s~es Ja pij.ato~it Rallel.il,e 8-UUiA&\es) ~· lii~ 
&~'!> ~•I:• .... ".~~P ·~ ui4,_ ke~le llool.eks te 
jätate oma. trikirelva~e tUhjeadamise. Sa.l.ves olnud. padrw~td. 
on ~l e~ldatud, kuid rauas olnud. pädrua oa uaua~~~. 
Ja sU.a? ··~ ~1~ ~;pAe ---1'\~ ~inukese Täl.ja.}liäsu ees 
seisa~ tua-v v~.-~ Tefl ei aita see ~-

Siiski, Te unusta.site teise_pü.stolilrlis on laetud. Sea+._ jät
ku& laske- mi.tiae jaoks ~eie hulga.at ja üks min.u enese ·Jaoks. 
ftl.aea ..-lheill&l1 ~l.'etj evi :rJ~tm~~~:h. 
Teie ~tad.e oma nais~~ 
lla.ise? Mis temaaa siis on? 

::au:!tj!; :a;i.;~~·n~. arvate olevat~ Ta on siia. 

Teie olite see, kes ta vahista&? 

K1aa vöi keegi ~eiae• peaasi - ta on siin. Kui te soorlte 
selles veenduda., siis ast-u&e ainna s~ina juurde ja tlstke 
J~Gl .. klapp ülea_. lläete siis 'ka1 -m1l11s'f!sae -~a.a:si Terentjev oma 
ül.ekuul.amise&a on jiuQz1uci,. 
( viskal» pü.s~oli laua~ e ja ruttaD seiDa Jtmrcie) 
{haarao kapteni pooÄ'tt- Tisatu4 ;piisto~i Ja Jär&Bel) ta.l.l.e) 
liih tavast i on prae&u sealpool seilla kiiik Tee.! korras .. Tereatj 
po.le ..-eel aluatsmtd oma loomiDgulitlt harrastast-. 

l.4unaiD.gul.i st? 
Jan~ Tertjev oa kunstnik~ Bpetsialitee~ pUR&pildid.Ta ou 
ol.Aad a.la'ti önaetu, et ta oaa maalidel IC:ristusel.e ristil »e~e 
suutnud atida i1set val•ilmet uoa.le. lCusa.gilt on ta l.ugenud. 



Kapten 1 

Rahel I 

Kapten t 

Rü.eJ. : 

bpten t 

Ra.heJ. I 

Kapten e 
Ra.hel t 

Kapten e 

Rahel : 

Kapten 1 

Ra.llel. I 

Kapten : 
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et üks anttikaja 1\a.a.lia ltwlstnik oa Prom.etlleust mU.lides· · 
moclell.in •asQta.nud iülk •rJa, :&• model.li :aa.o~e m8D.a.cla li&et 
T&lul.J.l.Jaet• (JB i;wJstaiku alt1l.iae vii "eeuer mo4ell.1 aee·- · · 
aJalt t~~ä t~iaeka ae~uä ora&a r1»1de ?ahe~e. ~6rje
kerclse!.~ ristiloo4.u4 ~istust maal.ides en tal kavatsus · 
mode1liaa kasutada teid ja sellejuurea katsetada itaalia 
kuastni~ aeetocl1t~ 

Ja milleks on tal kavatsus ka.sutaQ.e minu naist?. 

~u~ise~ prou~ t~eg poeeerida ~asti macava nüm!~D&~ kelle 
leid.aucl kaks fawü~ ll~ f'ar•ide illau Y~J eaõ.u.ks ehtne .~eirg, 
annaD faunidena. poseeriva.ile sellidele lultaduse, et nad pi~ · 
rast poseerimist a~lise proua saavad moaeks tQDniks en~e. 

(end 'Yaevu Y&l i tsed.es) _, f-eie ._ ••••• 

Kuidas meeldisid teile'need kaks selli kes teie ülekuulamise 
ajaal TereatJeTi juuru 'teda. aseiateerlsi4, Fauaiclcm.a? · 

D el ol.e •maa e~u• Teel. ta.paud aaist., kuid ma b.r4all, et 
tei4 ma ·'diksin ·'tappa. 

Ba.aa~ { viipaa püeteliga.) Asuae t~as1 ~aua juurde! 

(laaa J~4e astud .. ~ ~ie pü•tol ea tühia 

Kuid teie ise ennest ü~ea1te •••• 

(la.ua4t l.a.etud piis~el..it vitt.ea) P.al.jt~Ci aia ma ütlesiD. 

Tr iide •. :ft· · .. ··ea .. • .... • ... •. ·v. al. 4· ... u·· .s. ·.es .. sa··.a· d& ... ·· .. · •·l.·. ·a .. et·u· d.·. :püstol.i. t 1 _.._ mi.Jaa. is in. ma tühJa ~•!e ~.t~ ~~-- ~ ~.,,a.J& •i .u.aJ.JJ l.epp...,.k1 
TÜ~etle e&& lcinaJ.ruua·f~ (T&!ae klaasi kon,jaki t j& jGGDI! 
ft'talt siis sigareti ja viipaä, et Rahel 'W.lle tuld. pakuks. 
Si~aret süüdat.uci~ istuD ta).tlTiJ., ja Di.iü4 teie ettepmekuäl 

(viivu m.ittes) T.;eie aa.\ute me1e tefÜJ.ist.u:sae jä.J:&m,ist~ t.in
gimu.._l·;· Yne &tmate ••tle Hlgi teile teasaolevate eesti 
vas.WJuar~eliv.i~$eride. am.etnikkude_, a&entide ja su\-81ienti-4.e 
nimestiku~ Vastutasuks un\lstat.akse1 et ol,.et.e olnud. vastuluure 
ohvitseai:Jbl, et kul.ll.uaite va.adussiJa.l.aste Liitu Ja G~ite 
üks "Marksismi vastu ri~iiemise seaduae" .. a.ktiiliiemaü\ poe.A
dajaül J& ~t -:t-eie ak~iivae vaD&dl.ladja.l.3:aena olete hl.vit.aaucl 
heaeli punäi'ielaste elusid. 

J"a mi mul ei c:tle neid. anöm.eiG.? 

Siis teie aa.te-~iipäisme lava.stuse1e, milles peaosa mängie 
teie A&.ia•~ Hiljem vötalt Te.r-e&i.J eT käsile teie ICuldre ja siis 
tei~ eanast. . 
(pärast pikemad R&JI8i) 1 Mu name., milla Ja mu si8er oleme 
aeda kiike juva ~i arvastaaud~ Taie ei aua4a m~ naist 
ruTetada ka kõige'jUlm_. piiriami.ad.isiga.. sest surmas saaw 
t.a jllle ".._take. Mis pu.utu~ mi.D.l.laae Ja • a5:ua.sse, &ij,s ·Ol,.fi 
siifl\u'i.4 ja suUlise 8\UD& &liJ&& \asa. teeninuQ.~ Teil el ta.ry;i tiG 
enam vaeva näha· ei minu. 111\t·t~ai•• e&&· llill · sibra ülelmulamiseaa 
ja a.suG.a oma la-dt.u:s._.,. juurd.•. Hei-. teame, mil.le ••at me . 
aurema Ja os~e see."rast .~urra• lleieca on id~lJ-llllA mi~ 
on Julatiml4 mei4 meie_ el.ut.ölf• la Tiit.lJ.lses~ Teie \1S•d :a~
seerub inimese JdSi&•. ~s -.ai~. tu=etuateJ._. materiüi~ 
ja. esoindl Ja seepi.rast~ "puna~e usundi l)r-e-e§trima&•. nl 
\ei e· kord. seisau si1111usi al.l. vit~ JIUDicle riT1 eea ei ole · 
teil mid&.&i, mis ~eicl IUistaks ja. a.naaka t.elle jloiJ.&ust~ 
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Rahel : Meie usk baseerub üheõigusluse!. 
Kapten 1 

Rahel I 

Kapten : 
Rahel t 

Kapten : 

Rahel t 

Kapten 1 

Rahel t 

Kapten t 

Rahel s 

Kapten 1 

Rahel t 

Kapten t 

Rahel t 

Kapten 1 

Rahel I 

Kapten r 

Rahel I 

Kapten : 

Ra.hel : 

Häh ••• üheõiguslus! Teie olete noor, terve ja ka.~nis naine 
ning ma ai kahtle, et olete võimeline sünnitama terveid ja 
nägusaid lapsi. Seal kusagil on aga üks süüfilise mädanev ole: 
kea sünnitab värdjaid ja vaimuhaigeid. Olete teie tem~a vöi 
teie lapsed tema. lastega üheväärsed vöi üheöiguslikud? Kui 
teie loosung! tasa peituks kü'Degi ausust, siis_poleks teie 
usuisa Stalin Eestilt vöövinud iiguat olla ühe~iguslik suve
räinsete riikide Ja rahvante peres. Nojah, aki seisab ju õiet 
ka selles, et teie polegi kelligi kommunistid. Stalini kommu
nimm pole 5ieti muud kut teisita karneeri\ad ammutuntud pan-

alavism. Peeter Suur raius ~uroopasse akna. Stalin murdis siss 
Euroopa uksest. Ja aeda üheöig~use nimel. Ma ei mõista kus 
on siin üheöiguslus? · ,s.. . 

Väga kahju muidugi et me ei saa ka·auta«». teie annete· Ja 'riilja 
õppega meest! kuna te keeld.ute_. 1la ei p_i~ _teie tänast keeldu
miat siiski - Hpl iktlks, sest loodan tei«<Ji'' homma. veel vestelda 
Mulle on lubatud teie peale kulutada päe•1 oma äranägemise 
järele, enne kui teid lõplikult üle aanan Te~.-tjeviLe. · 
Enne kui me lahkuae, tahan ma t6ile kaalua1sdlf •aita.da 
siiski veel ~· ettepaneku. · 
Ja aimelt? 
Teie lahutate oma naisest ja abiellute minuga. 

Püha J ü r 1 •••••• 
Vastutasuks aaab teie naine .abaduse. 
Ja Kuldre ? 
O~gu, ka tema. 
On teil volitusi nii talitamia.-a? 
Piisavalt. Ja kui Terentjev peaks vahele se&ama, siis on mul 
va.hendi4 t .. a korralekutsumiseks. Pealegi on Maju,polkovniku
le. 
Miks teie arvate, et Terentjev peaka vahel segama? 
Ta on armukade. 

On tal selleks iHgust? 
..tU ole. 

Bii ••• omapärane abieluettepanek. ~t saada endale jahuslikul 
teele ettesattunud meest, .olete teie valmis kas või ül• 
la1pade. Oa siis saanud Bergiate ae«• 
SU«u•i mitte .1uhuslikult. Ka tun-tiain teid Juba varem. 
Mis ajast siis? 

~aimesest cietaembrtat 1924, ajast, kqa teie sõdurid maha 
laskaid minu iaa. • · 
Ja olite teie siis selle juures? Pidite olema ju si~s veel 
laps? · - •. 
Isa. l~naes meie_ maja iuea •••. Sest ajas~ peale ot-.•n 9*E.t~4 
~i4ofie~ltllill~elst\'l~!lat~ä~~~vi~s~•lftgl!a~a-ultif! 
läheduses oatsite tj kinosse pilet!, ostai~ mina körv~lko~a. 
teile pakkus kusaail baaris vöi öõlokalis vaike lille~uci~k 
punaseid nelke aee lilletüdruk olin miaa. Ma uniataain pa~
vast. millal 1~at6 mu jalgade ees läbilastud kolbaga - Ja 
armusin teisse. 
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Kapten : Vaga põnev. 
Rahe1 : Ja siis tu1eb see mä1eatusritas päev, kui te minuga tantsisite. 
Kapten : Mia? •• 4 Isegi tantsinu~ olen ma teiega? 
Rahel 1 Jah. Se1lest on kaks aastat tagasi, kui ma ühe.l ballil ühe 

ohvitseri vahetalitusel sattusin ~eie seltskonda. Te olite 
heas tujus Ja heitsite mulle korduv~t pilke ja siis võtsite 
mu tantsima. Ah, ma ei tahtnud sel hetkal. toid viha ta., Kuna ma 
aga pidin teid vihk~a, siis ~genesin pärast tantsu ~ie 
seltakonna.st. Ma ei tahtnud. teid võluda. Täikekoda.nlike tavade 

m 
Kapten: 
Rahel 

järgi sest see poleks olnud miDgi kätt~aks. 
Teie a'tie~u minuga pealJ olema siia kättemaks? 

r Jah ••• Sest nüü~ võtan ma teid vägivaltselt. 
~apten : Kuidas vagivaltselt?m Teie ei usu ometi, et tulete sellega 

toüae? Vii te arvate et puna.sõdurid seisavaä pu1maööl täigis
tatud püssidega ringl ümber meie abieluvoodi Ja hoolitseva& 
selle eest, et ma korralikult täi~an oma abielumehe kohusei~. 

Rahe1 1 Ja seis&Tadki, kui see teisiti ei lähe. 
Kapten r Ei ••• Ma uskusin veel vee~and tun~i tagasi, et teie oma intell 

gentsiia nagu ei sobiks kommunisti4e hulka •• 4 aga nüüd pean 
tunnistama, et sell vaimuhaigete usu kogud~aes ei lei4u siiski 
nlol)naaalae üist.use&a inimesi. Ja.D. .... aga kuidas te sed.a köike 
mõt~ete korraldada.? Pean ma sii& niik ..... k:ani val.talt aeielu
lahutuse protsiss jne •• p mängima TrentJevi Juures ikka veel 
risti~õödu~. 

Rahe~ : Ma Tiia -.eel. jei& a•~el.a t\ih1a"ta4a Teel täna. {heidab pil.gu 
randmekell.a.l.e) 

TereDtjeva (ukse taga "Ma neuan kehest aiaselaskmist) 
Valvur : (ka ukse ta&a): Se1\simns Isaakova .korraJ.duse ei pääse siia 

sisse keegi peale jtctlkovniku. 
Kapten : (Rahelile) Tulge kohe minu juurde. Kähku I Kui ta sisse murrab 

tee selse. et suudleta mind. 
Rahel 1 Jah, aga .... 

Kapten 1 Kihku! 

TerentJevt (on vahid kõrvale lükaRud ja tormab sisse • Nähes olukorda 
toaa baaralt ta relva järe~~): ki~i kuradite nimel~··•• 

Rahel 1 (jõua"b temast ette Ja suwaa.iJ Pistoli1 mille kapten tema kätte 
pistnud Terentjevile?) mis sa tahad? 

Terentjev: 
Rahel 1 

Terentjev: 

Rahe1 1 

Terentje'W1 

Xis tähentava~ sellised na.l.jacil? 

Millised na1Jad ? Mis like"b aee sinule korda, milli.seid 
teicil ma aaautan ülestunnistuse ~t~esaamiseks. 
Keda. sa haneks pead? 
Sind. Kas ma sulle ~len? Naine vii armuke, et teed mulle 
stseene? Ja kuigi ma seda oleksin, siia pea mee1es, et 
kommunisti leksikonis pu.ud.ue stina armukadedus. Käi vilja 
Ja vaata, et sa mind täna enam ei segal 
lend vaew t.altsutadea) Spiooa Vardja ja. tema. kaaslased 
l'stakse veel täna Öösel maha. 

ait 

Ra.hel 1 seda me veel näeme. Ja nüüd ma loen kolmeni. Kolme juures ma 
tul1stan •••• üks •••••••• kaks •••••••• 
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Terentjevs (pcörao ümDer Ja heidab ukse enese taga laJatadea kinni), 

Kapten : (o~ stseeai tihel.epanel.ikul.t jäl&inud~ Terentjev l.ahkuaud 
ütleD ta tlsiselt): Ma palusin teid teeselda, et te mind 
suuQlete. Teie aga suud1es1te m1a4• 

Rahel : Püstol ~li teie käes, miks te ei kaitsnud ead? Ja üldse, 
ma e~ saa aru, milleks ~~i see teater vajalik? 

Kapten , See oli siiski Taj&Lik. Jaa, ••• Issanda teeä on siiski ~e
liku4. Naisk~itt, andestust - punase usundi preestainna 
viib .ma usu viRäs~ vaenlase tinaseks Õgks ama kerterisse, 
et kaits~ seda vaealast omma ~suvjnna viha eest, kas selle 
vaenlase mui4u ~asel öil tapaks. 

Ra.Ael t llii, et •lete aiius?, 
Kapten : Ei, va"Dat&ht~ik:ult mitte. Ikka 1Jiis•14e vahel.,. 
Ra.hel 1 Ikka i'Üa•ide vahel, sest kie kal.l.istust.s TÕiD ma. muide 

lämüuda. {ta suru'D aaöeile l.a~ Ja ~t~ee sissenevat~e 
vahticiele) ira ·Tiia kongi ja sel.~e viti tuua minu kittei 
( va.h.tide l.a.b.k:u4u val.a'D ta eaG.e.l.e klaasi kalf,ja.ki t, maitaet. -
seda Ja liicia8 siis &i,a&l.'~;t~ Võta"D siia tel.e:tonil ühe numbri) 

palun 

Kas se~t.tmees polkov-Uik? 
• • • • • • • • • • • • • • ~ 4 • 

Siin Isa~va. Tere õhtust • . . . . . . . . . . . ·-··~ ~. 
Tba.:r:~. hakkab miaea.a .. ·SaatsiD ta praegu kongi. Muide ma 

teie niusoiekut -tema ülekuulaaist Jä.tkaaiseks minu korteris. 
$ - - - . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jah, m~ on tema ülekuulamise vä.l.japressimiseka kavatau

~el üks taikk • 
•••••••••••••••••• 
Oh ei. Mul oa kodus selle jaoks si.ae seatud kindel 

ruum ja pealegi võtan ma valvure~na JL&ae& meie ~ima.d mehed.. 
-··~·············· ~ .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ha ~-ha·- ha, 1an, Terea,jevile poseerib praegu modell 

Taarka Vardja. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jah •• ,. Maolea päris kade. Terentjev ei jiua küll.al.t 

kiita t~ k.aail.• ja eA kiade~, et ~a m~iea temast lähe8 
Tertjakovskisse~ Daami partnerike on kaka ~igantset selli meie 
eriosakonnast. 

·······~·········· 
J"al:l, lfägemiseni. ( pa.ne8 lmul.detoru ira ~a surub kelli.nu

pule. Sisseastuvaile valvureil.e)s Too Tahialune Taarka Vardja. 
Valvurid lahkunud vitaa ta sigareti ja tahab selle l.äita. · 
Tuleb siis aga uuele möttele, võtae oma käekotist peegli ja 
puucir i WO'Si aiag teelt end ilusalea) . -

Valvur: (toob _sisse Taarka) ~ 
Taarka: (on Terentjevi juures üleeätud alandustest ja piina4est kgkku 

vajuma.s. Ta tv.i&u'D kui ~ähema;1e tuleD 1auale) 

Bah el 1 1Toll, pisut Täs inuä., mis"? 
Taarka: (aaeratada püüdes) Oh, tän~= ••• ~ole Tiia• 

Rahel 1 Siis on hea. (silmitseb Taarkat) Te Ttiis1te kunagi ol.la päris 
ii. us. 
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Taarka : Ma ei tea. Oma mehe jaoks olen ma seda tänagie 
Rahel : Oma mehe? •••• Minu andmeil pole t~il enam meest. 

Taarka : (karjatadea) Ah ••••• Kas ta siis ju&& •••••• 
Rahel • Kui te mõtlete ka.ptaa Varäjat ~iis on ~ alldR.uä. nöusole~ 

• nüüdsest peale ttiõtaQ& Stalinl:!uure asJa heaks. Ta on lopu
arve teinud mineviku.ga Ja tänasest peale jagae ta minU&a minu 
magamis,uba. 

Taarka : Teie võimuses on nii ütelda. 

Rahel : Teie ei us~ miad? --
Ta.a.rka : li: i, ma. tunnen oma meest. --
Rahel 1 Te Teendute veel täRa, et mul~ õigus. Kapteni palvel_va.bas-- _ 

tatakse teid ja viiakse teie ~•terisse. Uheaegselt te~ega laru 
siit majast ka.ptea, et a.su4a ~u Juurde. _ 

Ta.a.rka 1 Mu mees tea.ll mis ta. tee'D. KuL.minu.l oleksid tema võimed, teek
sin miuagi midagi, mis paist~ ehk teistele väär ja oleks 
liipukS-Iiiillki Ö~e. 

Ra.hel : Öige ou see, et ta täna CSõsi ~ama.D minu käte vahel. 

Taarka : Minu kaastunne temaJ.e. 
Rahel : Teie ei olegi armukade? 
Ta.arka : Ei. Inimesele~ kes enda tahtmata langeb porri, saaD ainult 

kaasa tunda.. 
Rahel : (haarab laualt püstoli) 
Taarka : Peale&i ux ei al:• teil. aacia aia• &ehele sea, mis t.a leidis 

minu J~aa"' Jr1eil. ol.i meie armastus sakram.endilts, teile aga ••• 
Rahel : Vaikige, vöt ma tulistan! 
Ta.a.rka. : l'e vöite Sti~. seat "teie töd.e ja teie iie;us seisavad pi,isti 

vaid vä~ivalla ja tulistamise najal~ Ma palun teid aga enne 
siiski olla niiverd iDimlik Ja ütelda. kus viiõiõ mu peeg. 

Rahel : Teie poeg? ••• Teda ei saa te enaa .&ha. Ta on saadetud suurele 
kodumaale kus ei ole ühe inimese kurnamist ~eise in~ese pool 
Ja kus taile antakse kasvatus liuurte revolutsionääride Lenini 
ja Stalini õpetuse vaimus. 

Raarka 1 Tänan. • •• Peaasi, et ta cal.alt. Oma isa eeskuju ja ema CS:petusi 
ei unus-ta ta Diipea., kuigi te süstite talle oma müraiseid 
öpetusi. Ja :Düüd ma oleksin 'tä.Dulik, kui te tulistaksite, sest 
sell-aa päästaksite mind Tiimaluselst sattuäa veel kord siia 
kirva.l. rul.lllli. 

Rahel J Te saate ju va&aks. 
Taarka 1 Va.Oa.ka? ·~ .. ~ Ma möt•u.t et vabaks saa& inimene teie ühiskonnas 

vaiä surmas. Ja võidelda ma enam ei ••••• (variseõ kokku) 
Rahel : (lihelt ta juurde Ja lükkalt teda jalaga. Kutsub siis kellaga he· 

listades valvuri ja viipaD) Äza. viia. Kui tulelt ärkvele olgu 
valmis sõiduks. 

Valvurid:(viivad Taarka ära) 

Rahel : (läheõ diivani juurde ja viskub sinua) 
Terentjev:(kes on vaikaQlt sisse tulnud) Ma tahaks nüüd teada. ••••••• 
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B.ahel. : ( istul.i learat es) mida? Mina pal:e iial. huvi tundnud ael.le '·vastu, 

mis aina oma naisvan&ideaa teed ja tahan, et ka mind minu 
harrastustas rahule jäetakse. 

Terentjev: Rahel. •• ~ • ma •••• armastan sindi 

Ra.hel. : lUua s ind mit te • 
Terentjev: Rahel, ma räägin tösisel.t. 
Rahel. : Mina ka. Ja sel.lepärast ära tule om a väikekodanlusega. 

Armastan. Kui koer armastag siis üteldakse, et tal on jooksu 
aeg, ~ui inbaesel on jooksu aeg, siis üteldakse, et ta armas• 
tab. Milline vahe siis on? ••• Armasta n 1 •••• 
Armastada vöi&& ehk midagi kauget ja kättesaamatut. Jumalat 
vöiks eÄlC arma.sta<la. kui suudaks temasse u11kudao Armastusest 
oleks sa võinud rääkida siis, kui sa suretasiQ oma patust 
liha mun~akongis .. Ja kah ainul.t siis, kui sa pärast "11ii.gevat 
heitlust mõnel õõl oma Is.an4aga poleks Järgmisel päeval 
kloostriaias või kloostri lehmal.auda peal ära eksitanud aönda 
kl.oostri ka.rj atüdrukud.. Ei, se~tsimees T~entJ ev, ma •oJ.e 
nii Gdavt et tuled oma väikekodanliku armastusega. Ja kui 
sa muutu~ tüütavaks# siis pea meeles,. et sind talutakse ..x 
siin Taid Riikaua, ~i o~e4 mõistlik. Sinu ainevik pole 
sua~i nii puhas, nagu sa arvad teisi uskuvat ja sel.lepirast 
pea meeles, et revol\ltsiooa14 armas-tavad süü-. oma lapsi! u .. 

Nii, Ja nüüd pane hästi tihelee••·• Sa teed kohe korra~duse, 
et 'turmi aJa ];)irast sõidaD ette kol.m kbllist autot., Esimesse 
asetataks~apTeni naine Ja Kuldre. Teise asun mina lcapteniga. 
}1ina. andsin kapteni].. e ~uaad.J.lse • et ma tema naise ja Kuldre 
vabastan, kui ...... 

Terentjev: See ei ~ul.e kiBe all.agi. 
Rahel 1 Seltsimees Terentjev! 

Terentjev: (alistuD õelalt) 
Rahel : Kolmandasse autosse asuvad val.vurid, lles tulevad minuga 

ühes~ Sina sõidad ette kapteni korterisse Ja kui me ar.mul.ise 
proua seal maha paneme, Gn ta peale meie lahkumist uues_ti 
sinu. 

Terentjev: (irvitades) Aa/ &n •••• 

Rahel : Sama. sünnib Kuldrega .. Ituna temal. linnas ei ol.e korterit, siis 
lastakse ta a•tost välja minu kort8ri lähedusea asuT& 
kohviku ees, Samas vahtstatakse ta pärast minu auta eemal~ 
dumist uuesti"' 

Terentjeva ja kapten? 
Rahel : T u 1 e 8 minuga minu korterisse. 

TerentJev: T u l. e b ? 
Rahel. : :Nagu ma julta tä.haadasin saa.da.la maid. hästi rel.vastatud. valve. 

Terentjev: Teab sellest polkovaik? 

Ra.hel 1 ~dastmöistetavalt. 

Terentjev: Mis sünnib kapteniga sinu korteris? 
Rahel : Ma ei küsi sinu käest, mis sünnib armuliae prouaga tema 

korteris, kui sa teda seal. ootad. wseal, seltsimees Terentjev, 
VQkd sa sonida armastusest. 

Terentjev: Ja leida võib oll.a ka vastuarmastust? 
Rahel : Võib-olla., Sest temal.e on armastus sakramendiks, minule 

asa., ••••• (ta viskub uuesti diivanile). 



Terentjev 
RaheJ_ 
Ternntjev 
Ra.hel 
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: Mis sinuga on täna? 
: (karjudes) :k ~ i v ~ 1 j a I 
: (lahkub õlgu kehitades) 
: (kargab istukile Ja viskab sohvapadjaaa Terentjevile järele) 

Kurat! 

E e s r i 1 .~ 1 ·-

Kolmas mtus.a. 

Hästisisustatud tuba Raheli kortäris~ 

Kapt~ 1 (istub laua keskel olevas tugitoolis) 
IvalTUr : (istub ~laveritoolil) 
II valvur: (seisab rödu astmestikul käes püstolkuulipilduja) 
Rahel 1 ( tulAlt parema.i.t. Ta Qlil ennast ehtinud ja lUusaks teinud.) 

Ivan, teie asu,te IlÜüd ldi~uumi. ·Seal on laud kaetud. .. Ka 
vodka on olemas, kuid olge sellega ettevaatlik. Kahe tunni 
pärast la.ske vä.limised mehed sisse ja asuge iae välJa. 
On se~~? 

I valvur : Selge seltsimees (valvuri4 l&Akuvad). 
Rahel 

Kapten 

Rahel 

Kapten 

Ra.hel 

Kapten 
Ra.hel 
Kapten 

Rahel 
Kapten 

Ra.b.el 

Kapten 

: Härra kapten 1 ku) te annate oma siaa, et teie tänase öö kes
tel ei tee pögenemiskatset, siis ma vabastan teie käed. 

: Seda sina ma ei a.n.ua Ja ma. pigel!leu esimesel TiSimalusel. 

1 Teie Qteskollest.ta meel.di8 mul).e Ja sellepärast va"bastan ma 
teie käeci siiski.,. ( võta1 kleidi taäkus~ .,.-9tae) Peal.egi ou see 
mi~ huvides, kui teie käed on vagad, sest muidu ei saa teie 
mind ju kallistada., 

: (rancimeid hõörudes)Teie arvasite ew:lest, et minu kallistused 
vöiva4 hädaohtlikuks kuJuneda. 

: Oo, ma ei usu seda siiski jä ma. armastan mä.ngu surmaga. Kas 
te ei istuks? PalUD= ( n'3A istuvad) 

: ****'*Mit:•~ dbul:xa•••ttc•xx:•awx'Qmltxx (tu" i toeli) 
: (diivaaile) Kas sgovite kohe tee4? 

I J"a.h• palUila 

: Suhkurt. Üks vöi kaks? 

1 Palun kaks., Olgu siis tee Täh.ema1t magus, kui elu on niikuinij 
muutURud p8rguks. 

1 Oh, pirgw:li oa aa&& .. Ma ei usu, et llinu Juures 9Srau Järele 
vUJa näeks. 

: KUidas vötta, Minu ettekuJutus kuradist oli muidugi tiine. 
Aga viib olla naiskuradid ongi ilusaä~ 
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Hahel : Teie komplimendid on võluvad ja so;ivad ühe punase usundi preest~ 

rinna kihluse juurde~ Teie käitumine meeldib mulle. Kui te 
püüaks i te mulle puru· sil.ma. ajafia sellega~ et te teoskleksi te min1 
se armuaist vöi mis vee~ hull&D hakkaasite minu ees oma elu · · 
pi.ästl:dsells limitaaa., ai is ma aaa4.aksia ~eicl tervi tuste&a- TereRt· 
jevile. Tervist( tõstaD klaasi) 

Kaptena {võta8 klaasi Ja ail•itse'D seda mõttes. Paneb siis klaasi haja
meelselt lauale tacasi) 

Rahel : Teie ei joo minuaa? 

Kapten1 (ärgates) Siiski. Proosit! ••• Tahaa virge olla ja see hoia& au 
ärkTel. 

Rahel 1 Te ei joonu~i minu terviäeks? 
lCapten 1 Ei .. 

Rahe1 : Kellegi terviseks te sii&k1 Jõite? 
ICapten1 .lah. 

Rahela .la •tmelt? 
Kapten s 
Rahel 1 

Ka.ptena 
Rahel 1 

Kapten: 

Kus on minu poe~? 

Kai te jääte minll julU'de, tuuakse ta homme siia Ja. meie kasva.• 
tame ta koos üles ühes teistega., keda ma teile sünnitaa. 
Eitaval juhul? 

Ki kuuke ta iial4i eaam ei Al kangelaslikust isast ei oma· 
kaunist e&ast eaa oma rahvast. Tamast võrsub siia TerentJevi 
väärikas Jiz&laae,. .la kui t& kord ka.U&es tlll.evikus satu'Dki oma 
isa4.e ma.a.l.e, siis ea tal kinfil.as\i juk l-enini o•U. Jtilma.s. 
Ja kui ta kasvab üles teie hoole &LL,tuleD taaast ju tipselt 
sama. 

Rahel t Tal on siis \ema isa• 
Ka.ptena See isa. ei juJ..&e siis oma pojale silmi vaaQ.ata. See isa on siis 

reeturt kalts ja jätis. (ta vahib möttes ema ette) 

Rahel 1 (jälgiõ ted.a lä&i si&aretisuitsu) 
Kaptena Ell •••• Sel kiige~ pole mitet4 Ma lasksin end siia tuua eeldusel 

et --teel TN siin t~a ~i vöima.J.us põaeaemiseksR Kuna ma ei 
näe sed.a. viimalus; ·siis laske mincl taca.si viia.~,;Qen~jevi juur4.E 

Ra.hel. t Milleks rutata? Terentj evi juurd• ei jää te kun~i b.ilJa.ks. 
Meil QD e ea kogu (.)iii ja meil on laual. lail.lal. t seu, mis meid 
virge hoiaD.-

Ka.ptena .A.l.kohol. ei suuda. mõjutada miRu seiliukellti oca. otsuseid. 
Rahel a (on tulnud tema ~goli taha) Teie olete kummaline mees. Te olete 

elus tuJ.eat ja. taJut l.i.lPi"kiinud ja peaksite ~UDdm& illimesi. 
~-~-··.· eti teie ei tunne. Kas te usute, et ükaki kkmmuaist oleks 

··· · uci to•e aülq& mUlega ~W.ia toime mina. Ma. and.sin oma 
':· - ima.le vaenlasele 

1 
pea sil.museat tagasi tõmmata.. Ma reetaia 

sellega oma tiekspidaniseä ja oma usutunnistuae, kõik aia~t 
sellepä-rast et ma· se4.a. vaenlast armastan. M.ls tahate teie yeü?. 
Tahate et ma valvarite Tiinapudelisse riputau waerohtu, teid 
aitan !ödu kaud~ kokkuköidetud voodilinade a.Dil a~la, saadan 
teile juma.la.gajatuks kä$suudluae ja a.jan elis enfisele Jwuli 
pähe .. ArTa.te et miD.l.Üc läheks paremini, kui oleks läinud te11 
vii teie a.-lkaaaal, kui lasen teid pigeneaa2 



Kapten: 

Rahel : 
Kapten s 

li.allel. ' 
Kapten: 

Rahe1 : 

Kapten: 

Rahel : 
Kapten: 
Rahel .: 
Kapten: 

Rah.el : 
.Kapten: 

Rahel 1 

Kapten s 
Ra.hel. : 

Ka.ptena 

Ra.hel : 

.K&ptena 
Ra.hel : 
Ka.ptena 
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Oh~ ei. Sama Terentjev, kes täna on veel minu alluv, teeks 
minuga kSik eksperbnen~i~, mis tema haiglane ~antaasia tahab, 
enne kui ta saadaD ~le ~uli pähe. Ma olea riskinud ~eie 
pärast väga pal.fuga ja •••• Mis teil on? 

(vipata.D. Tänavalt kosta8 vile? "Veel kaitse kange Kalev~··") 
Ah• ei mL&a&i. (K1aasi tõstes): Kas te lu8ate, et aa aüüd 
klaasi tõstan teie terviseksi 
s 1 i s k i ? 
.Tah ••• lTii vii teisi te olea ma teile Ma1ol rilgu. Mu na.iae Ja 
K.uldre on nüüd. vähemalt va8aduses. E k s ? V'õi oli see ka vaas. 
proovitud. trikk ja mu korteris ootas mu naist ees.Tereatjev? 
(ei saa varjata heikel1st segadusse sattumist) 
Samute ootasi~ kohviku ees. kus Kuldre maha pandi, erariides 
NKv.8 mehed Ja samal ajal, kui mina siin lo8isen, higist~vad 
aem.ad teie kuratlikus kappides. 

Teie fa.:a.ta&sia ületall meie oma. llui~ugi tlil.e'D mul. veel Kuldre 
pärast raskusi, stst tabamisel haavaa ta lahte meie meest, 
aga selle eest olete teie mul ju veel käes. 
Ol&u siis, ma joon ael.le Tiikese tüä.ruka terviseks, lles ist.~a 
vahel minu k6rva~ kiBe s ja pakkus mulle va.bel punas~iQ. nel.ke 
kusagil baaris ••••• Kahju, et ma siis ei tundnud seda tütarlas 
Ma ol@ksin ta käekõrvale võtnud ja viinud Tälja sellest rauast 
milles ta eksis oma pimedas Tihas ringi. 
ltiks e1 t-ee t.eJA seGa. wüd? 
Oleksite nö•s tulema minuga? 
Ha.-ha-ha ••• Ma ei uskunud, et te ka naiivne viite olla .. 
.Ta.h •••• seäa tü.\ar~ast ei ole enam. On punase inkvisitsiooni 
patune preestrinna~ kelle jalajälge~es VUlkaua aüütude ohvritE 
veJ::i.. · 
Kapten, kas te ei karda, et ma viin solvuda? 
Küll, aga ma eelistan surma siiski pig~teie kui TereatJevi 
ki.e a-.1. 
(hakka8 aa.e.rma.) 'le 6llete ~....ad.a.lr.latu~ 

(iroonilise galantsusega) S 1 i r a s k u n i s u rm a n 
(.ta. tiiasea üles ja viipaD klaverile) tohin ma? 
Palun! (kui kapten pöö~au selJa l~8iseTad ta käed kleide task1 
(klayerikaaat avades) Vana tuttav. 

Kuldas? 
See maja. kuulus kl.l.nagi koloiHÜ Mbdl.al.e ..... Olin siin maja.
sö8er~ Reas üttes • ., ••••• (äkki Ra.b.eli poole) Oli tema löpp 
Täga piinarikas? · 
(on äkki k\lida.gi tujust ära) Ma ei tea ••••• 
Terentje"v? 

Küllap vis'\" ·~ 

ton i.~p~viisae~inud eesti motiivide!, ~uuduia4eas seejuures 
Aa mo-11~ •nen4e piina pigistused •• "Jne. Akki aläa8 ta "Veel 
kaitse kange lCalev oma lapsi• Ja viib seile pt llpuni) 



- 19 -
rlahel : (kuulab teda Jumalasa1gaja immega, kes on äkki sattunud püha~ 

kotta ja seal Jumala endaB;a 'f'astu.misi. Kui mäng vaiki 'D, sigib 
ruumi kuidagi leinaliBe vaikus) 

Ka~ten: (ärgates) Andeat~e. et rUvetasin teie koda selliste sündsuseta 
muus ikQj;a, aga ••• "'• 

Ra.b. el 1 Hii.tlg ii e v• el I 
Ka~ten: Katjuschat? 
Ra.hel : Miks teie peate ikka solvama.? 
Kapten1 Kuidas, ma ~~esin, et see on teie usundi liturgiline laul. 
Rah~l 1 Ah, j&tke! •••• Ma ol~ aell• maa laps. 
Kapten: Kahju! 

Ra.hel : Millest? 
Kapten: Teist. Kui te kord oma uimast ärkate ja oma jumalatea ~ettute, 

siis mõistate mtR4~ 
Rahe~ 1 (ä.kld.) K.u.ul.a.kel (väljast kostaa rukkiräägu hiäl.itsust) 
Kapten& (teeseldes) Ja mida siia? 
Ra.hel & (on lükanud lahti :rödu.le viiTa ukse) RWdtirääk linnas? ••••• 
ltapten: Mis lilUl see siiA siiSil enam • .Tiigi ja põllud n~ heinamaad 

aiinsa.mas .. 
Rahel 1 Ei, see kauldus lähemalt, kuulaus u~u siiiaamast aiast. 
Kapteut VaikDe õö kannaD heli kaugele •••••• Väga ilus öö ••••••• 
Ra.hel 1 ( ukaepi ida na.j &le laskudes )' J' ah. o • • • ft.ga ilus ••••••••• 
Ka~ten: Aia tagant viib alla jöe äärQe allee. Seal muutue aee teer~ 

jaks ja viib metsa •••• Kas teeme ühe jalutuskaigu? 
Rahel. 1 Ma ei usalda teid nii~lju 1 et liiheksin teiesa jalutama. 
Kapten: Tagapool on suuremaid m~tsi, •••• sõbralikke ja varjavaid ja 

seal ootavaa miaQ sibra4. Xui te täna tulete koos minuga, võta
vad nad teid ehk veel oma liikmeskonda. Homme on viieolla Juäa 
hilja. 

Rahel : (aä.rviliselt) Äh 1 jätke! ••••• Miks see ru.kkirä.ä.k nii ruttu 
vaikis? (ridu1e aat.uän) V&J:lja oled sa seal? (kui vastust ei 
tule, hüüab ta uuesti) Hei, valvurid! •••••• (kui vastust ikkagi 
ei tule, PSõrab ta ärritatult tagasi) Noh see on juba •••••• 

Ka~ten1 (astub talle vastu) 
Rahel. 1 Ärge lä.henege mulle lJÜ.ii~ .. 

Kaptent Kuidas saan ma teid siis suude~Q&. kui teile ei Lähene. 
Rahel. 1 Ah, suudelda? ••• Nüüd leidsite selleks aja. Kui läheneta ma 

tulistan., 
Iaptent Kui mina täna palusin t.eia teeselQ.a, et mind suudlete, siis 

te suudlesite mind ja ma ei tulistanud, kuigi mul oli püstol .. 
Wuüd• kui milla teid suudelda tahan, äl'lvardate te tulistaG.a.. 

Rahel : Ärge Janti&e! Väljas on midagi jUhtunud. Ma pean kohe •••• 
Astuge körval.el 

Kulcire: (on rõdu kaudu tuluud Raheli selja taha ja seadnud plstoliotsa 
talle kukl.a vast1.4) Mitte piuksul Amla püstol kapteni härra.le. 

Ra.hel : (täidab käsku) 

Kuldrea Niiviisi jah linnu~e~t (samal hetkel hakkab kõrvalkast kostma. 
joobnud: "moskva moja"J 
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Rahel : See veel puuduso 

Kaptena Stendohen me~e p~öõks. ~ahj~A et aee löpec niia Ja suudlu
seiDi me ei joudzlu4. Teie oma suu. (Kuldrele) lTad vabastasid 
s nu siis tõesti. 

:Kuldre Pell .. tä 
I a om. Heh, kos sellega. Kuradi putlaae oodiva kohvima·a 

iin. Aga ma arvsi tuud jo ette ja nigu autu pealt m2ha sai J , 
vii visass.~ .. baagi sisse ja olcya trammi pääle,. Enne edimist 
piatust, saalt jalle maha ja Dii ma näide käest är lipsassigi 
Aga provva vaene on säil viat küll kihen. • 

Kaptena Meil ei ole sekuaditki ae~a viita. Mis on väliste vahtiäega? 
X:uldre: Nuu ei laula i.Jaiila"D. 
Ka~ tu 1 Ol. ed sa üks 1? 

Kulre : Ole es aisu tiisi otsi. 
Kaptea1 Tu8li poisal 
lUUre 1 _ (,PÜkse ker,-'-1 tades) voh ·· - • , ...... Voro ve..:·i ei värisa. 

Kapt•• (~allel.Ue) f!ara.aai 'f'i.ti? 

Rahel : 
Kapten: 

.R.a.hel : 

Kapten: 

Kapten: 

(oma tasku poole tala. taatul. t 
(kee ~a lät&utust märkas, 
garaasivitme) Tänau 1 

lifiai~st tanes) _oa kõrvaltoas? .. "--,_. --
võta• tal. kä.e taa1wat ja käest 

(oa tv.ppu• .aoa. dt.A\14 Ja viipae tü.u.4usrikkal. t Rahel.Ue) 

:&11 Seekord mitte t Me Piä••• siiski tema. tõt.u .. Ta tul.e• TaiQ. 
kits1st Ja jalust 111nn1'ta.da.. (nad. pa».evad. :as.heli ki.ed. ra.u4u ··Jä -
köidavad. jalad rõd.uukse eest re•itud kardinaga kinni niDg p&ae- · 
vad ta1le tepiae ~~ mdLleks kasutavad. laualt vöe$ud. &&lTritti 
Retkel. laU aaä ~T&Q. ri4.• kauäu lahku4a, Helisett telet'on. - · -
Ka.ptea piirduo kähku taaas1 , Tita.._ wpise Raheli suust Ja sunni' 
teda vastama, siis aseta.8 ta. toru oma kC:Srva. juurde) J'ah,·· · 
seltsimees Terentjev. ~uld.r§ ön praegu. siip; Ja me t&lw)MI!"*xx 
oleme lahkwaas. liaga t.e kaW.ete »tihitsetakse kõrva.l..toas minu 
pa1m1. Pruudi leiate »~sut VisinUR&4 ~ä~emiseni! (Eahelile) 
Tänu veetleva õhtu eest ja nägemiseai .. ~~öörd.u\l minema) 
Härra )A.p~ea. teie naine Ja peeä? 
(tagasi) Kui neile fllll m14a&i Juhtunud või peaks juhtuma• s ii s -· 
olgu .TUJI'lal. is.e *eile armuline., Pidage aeda meeles ja ütelge seda 
ka Terentjevile., 
(irooDiliselt) Te ei suudlagi mia4 lankumiseks. 
~lap teeb seka miaa eest Terentjev. Ma usun, et ta kasutab ära 
selle, et olete käsist ... jalaust seot\ld Ja il.ma. pü.stolita .. 
(lahkub koos Kuldreia.) · 

Ra.hel : K.ul!at selle aJ:mastuse ka maailma on loonud.. 
{kQrvaltkostev Jooänute laul matae ta nuuksed.) 

:il e a r 1 i e .. 



I part. 
Kul.Q.re 

II pa.r~~ 

Kuld.re 

.I part~ 

Kuld.re 
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lfelJas vaatus, 

Lage~dik me~sa~ukas. 

Kändu4el j~ kapteoi telgi ees laual ja pingil istuD 
partisane \endised metsavend!). 
Taamal Künka.l. on puu külge kinni köidetud Ra.hel. ja Terentje· 

' ~utasta edaall 
: ~g~i in&mb pallu o&eki. Sös sii tütrik (viiP.ab Raheli~e) 

hõHI.se pistoll otsa kapteni ~äl.. Mul N jää sös ~b 
muud üle, Gi vä.llä tull.a, sest riluiQ.u oles sii :raõid lännu. 
kõrvaltarre Ja sõs oles liJulu ra,einas. Lärmi mi aga teti · 
es tohi, sest ll.hkun oll punaväe post., Ma h.iilse sös tü~rigu 
sällä taade ja siruti talle wna pistoli toru vastu kolpa. · · 
Kõidima ta sis käsist - jalust, heidime suva pääle ja l.änn'u 
mi olliid.. 

: Ja kapteni nain~? 
: Lo1ds~1 ta küll uma kortinast ••• aga oll juba hilda~ Ta 

oll täitsa alasti kistu ja tedä olli inne tapmist vägistedu.~ 
Ta ihe el.l.i pussi~a är tsärgitu ••• Ja ta rüaaa oiliva ära 
lõigatu. (meestele laskuG vaikua) 

: (meeletult) K u ~- a 4 1 4 I 

: Kapten lausu es mitte üi ts siina,. Ta lasse sängü manu põlvili 
silit käega üle naisehiuste Ja näõ ja suudel sös ta·sätt. 
Ma pa$&U aös kap~uit ölast Ja ftl.i, et mi ei taha vahtsi.5lt 
tere&tJev1 kätte kukkl.l. hpten ütel. sõs• et ooda. 'I'e tõi 
ü~e vana seeriku aiaest vä.lla vot11. aparaaä.i ja. tei naise 
laibast ül.esvõtte. ~a aös sõidiv~i J~.)a :.mtVD aut.ose maJa 
et-ee. In.ne k:tii na aga majja iim:Sre1~ jõudaeTa p-lt.rata. ol.li 
mi jo lännii==== ••• ~ Sel.last. on nüüQ. ju"Da kuu ai&a müüda. 
JCapteu muutusi se-st üüst päi.le verit.ese kättemasja.s. Sellest 
ajast pÄÄle kutsutaaki teQä parUsane Ja rab.Ta suun "Tasujas 
Uüd ja pä1va oll ta jalul ja tapse. ~a va~its punatsit 
tiide .Y.eeren, Tapae lläävltuspata1juni aehi Ja tä.i tvi.komitee 
liikmit ne14e k•G.u4en Ja paaril korral 1asse ptmavärollvit..
sere maha esiki liina uulitsa pääl. X&its korda valvs~e mi 
lii.Ja.an TerentjeT1 Ja t.ell:e ID\\ata eligli ~·~ asa meil es 
nikka. Ja. just nüüd, ka.s''ma viimas kätta sai, nii kaita 
vanakuradi jõngrit, ei ole kaptenit siin. 

III p~rt. s Kas ~n teada, miks ta vahistati? 
Iuldre s Tiia öi. UleeiLa sõitee siia üts saksa ~eitenant kate 

kotik~eraga Ja nõudae kokkusaam1st eesti ohv1tseriga, ke4a 
kutsutas rahvasuun "Tasuja"~ Kapten tul1 stis telgist villa 
ja esit hia&ust~ Sakslane utel., et ta palles TälikomenQ.andi 
korraldusel kapt~mi üten tul.la. Kapten muduki läts Ja nigu 
nüüd kuulda om, istup ta. trataia takan üten juu.te ja kommu
nistega. Ho, kas Qi tii vihal ~a• Sa elumane kurat. Kui 
ni germanaki nii umma. sõtta pää.1e hakase, sös ei lää na_ 
kaU&ele. 
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I part. 
Kuldre 
Leitnant 

Miks sa ei timba neid lojuseid maha? (viipab vangidele) 
: ~1, ma Äoia näid kaptenile. 
: (ilmuD Täsaku1t) Tähtsamaid uudiseid. 

Partisanid: 
Lettnant : 

~uld.re : 

(kogunevad '~a ümber) 
Kapten on Ta"Da. 
MilleD tedä süüdistädi? 

Leitnant : Omavolilises ~i .. a. 
~dre : ~elle tapmises? 
Lei taant a üs kATmaunist1de ikka4 

Partisanidi (vaatavad üksteisele hetke Jubmilt otsa, siia pääsea lahti 
mirlaev naer) 

• . 
Leitnant ; 

Kuldre • • 

Mes aa tahtva sös kommunis~ klaasi alla panda vai? 
~s puaas~a Q~e nils~nud sakslastele ju8a hö1ma alla 
pugeda. Ma ei imestaks kui see eit seal. juäa. Täl.ikomanda.mti 
või mõne sondertuhreri tölgiks vai sekretäriks elekso 

Sia ol.-.1 küll Tihma käest äatl. al.a sa.aau. 
III part.: ~a kus kaptea siia ise oa? 
:.;.ei tnant : ~ pe~s i&a hetk saabuma. c,Kusa~il läheduses on pUDased 

ühes olevikus eaae lahk~ist totae p&DDu4 Teresauaa. \r&lie 
komandant ele~t siitnu4 siaaa Ja vitaad kapteni kaasa.· 
Vahepe~ tehke ettev~istu.~ 1ahkumiseka! Telke ei tarvitse 
sii.ak,i veel. ma&a.&t~. &aile kui kaptOJA fJaaftDo b, seaJ,.t 
ta tule8-ki. · 

Kapten : (on astunud lavale. Ta meelekohtadele on tekkinud tualisti 
halli. Ta näis olevat palavikus. Silmad põlevad kuivas ~ules 
ja &1i1.1DU:1'&&4 ~ltle?&ct. fa telTttalt leitnaati kättpidt Ja 
Iatu• siia raskelt lauaääreele pingile. _Pirast hetkelist 
rasket paas i hüüab ta.): K u l. d r e I 

kl, dr e I 

Kapten • • 
~uldre s 
Kapten I 

Kl.lldre : 
Kapten • • 
Leitna:ltt 
Kapten I 

Ku.ldre 

Kapten • 

Siin~ härra kapten. 

(enese e-tte piflli~~edes} KuJ.dre. kas sa usud. jumalasse? 
Jaat ai i, härra kapten. ~"'W'll 

~;oa ena.m usu. Tecla. pole kas kullqi o~ rii ta •n surnud. 
Kuis nii, härra kaptol 

Ahh• ••• Toeee midagi JoGPdavatl 
(annaD korralaase ühele partisanile) 
Sina, Kuldre, seisid minuga koos minu naise la18a juures. 
Sealt lahku4es t6otaaid sa• et sa ei puhka enne, kui oled 
tapaud sada punast. 

~ust nii, härra kapten. 
Ma ei tea kai suureks sa ol.eksi4 tös-.ud selle summa, kui 
sa täna ei eks id seisuud minu p~Ja lai ea juures··~.! •••• ~ •••• 
Mu vi ieaaatane väikemees oli kirikuukse peal. e tääkide~a ··· ... 
risti 15õdudlt Märgid näitavad, ja arstid kinnitaTa4, et tä 
elasi kd1 teaa rtsti löödi. (neelatama paneT paus. Kapteni 
laua lebavad k!ed tC5n1buva4 rusikatsse ja tema pea vaJu.a 
rusikaile) · 



Kul,.c.ire 1 
Kapten t 

Kul.äre 1 
Iapten J 

Ku1äre : 
Kapten : 

Kuldre 1 

l(apten 1 

Kuldre : 

... 2) ~ 

(neelatades) Sös ei tule puhkust niipea, härra kapten! 
- -, 

.Jwaa.l on -..ie naa Ja raJiTa maha jätnud. 
V111 ei ole! 
{mets1kult)-Vi1 veel ei ole. 'fe Gleksite pidanud nägema. 
seda pil'ii" Ke1alcu1111.enci oli ueid.-. Sea~ oli aoeri tü4rukui4 
Ja laste emas!~ metsikult vägista~aä Ja sadistlikult tape• 
tud, seal oli halle ta.l.utaate ja seal oli noor koolipeiss 
meie rahT&lippu mä.hituci ja siis tääkideaa. lälai raiutud, aga 
sina ütl~a "V661 ei e~e•. 

Viil ei G1e~ Sest sii rierti1üüja .Juhannes om m.inu kä.en. 

Milline Jchanaes? 

Noh sii endine munk Juhannea vai TerentJev, kuis ta a~i 
nüül -.. ~ kapteni poi& risti löödi, eiis võis sii risti
lüüJa ol.la ainult TerentjeT, sest ._ima seäii rist:Y,üümise 
haiaust jo piep~ 

Ter!~tT ~· siia,. meie kä~? 

Jah, ja sii punatse usu; pri~a-donna kah, kes tedeaa väogade 
p~e tahtse pidada* 

Kapten : (pSr~~itsela t&l.~e heike otsa Ja purakae siis metsikult u.aerma 

Partisanide (seis&Tad kGhale tardunult) 

Leitnan1i1 (vötalJ saalnlva.l.t partisanilt kanjakipudel.i Ja klaasi ning 
valab sisse) TerTist, Härra kapteni 

Kapten : {joou suure sõimu) Too&• nad siial 

Kul.G.re : (lä.h.ee ja teoe vaac,i4. kapteai. •ite) 

Kap tjn: (silsitsee neid kaua~ 
Terentjev: (peida& luur~v·.üt oma silmi. Ta pil.gus •• varjatud ielus 

Ja .. tsik hirm) 

Rahelia : (on nagu mida,ai murdunud. Ta püüab nae•a'taAla ja näida. vapper 
kuid et tule sel1ega hästi toime) 

Kaptea : (Taiäselt kuid suure p1Dge&a) Uleei~e vahistati miad saksa 
vä41ssaadar.m1te poo~t teatavate isikute pe&lekae~ise1 
sellepärast, et ma .a,jel.äaaa:tu omaTelisa tapyat inimesi. 
Kas la&ul.ete - 1 a i .1l • s1 1 Minu sipra4e vahelesqamisel 
viidi mind täna välikoma.ndandi eiie. Telila küsimuste peal.e; 
Miks ma seäa teen,_ rita~ taskust ü.learitte oma naise laiks 
ja ulakclea sel~e Täliko~õand,le kiisUiia.. et kas eee Ti1.ks 
olla. inimea e poolt kor4& saadetud. Ja. kas sel,.l.ine lojwa, kes 
selle aorda saataud, ei tuleks \a-.amis~ o$aekehe ilma. · ··· 
tesremoonia~a hukata~ ~&likomandaat sil~tses üLesTitet vi&a 
ka.t~a, ul.atas selle mulle siis ~agasi Ja ütl.esa "Te olete 
n.'Hp Mi~e ja tapke •usil• ... " Ktd ma oliD ~a.hkuma:s ~ ••t 
Tircats teate, et ühes sakslaste poo~t ~utatad al~ia 
on avaatatud kommua1at1Qe •oha~aT massimlrv4 Ma seoTitasiD 
komandandil. aSt!&&a 1a1kl.1lcal:t tu tvwaa ai ita~ ~a vi -t~s mu 
,kaasa Ja seal leidsiD ma o-.a poJa riatlliiiaaaa. J;cuaand.aA' 
el. i uaead.a'i'l&d. Ja ni ta kuulis • et see oa minu poeg ii Ues 
ta: .._ ol.en eraelas helilooJa. TURd.eiaimesena on mille 
tapmine -y;astt~., .. aga ~, hä.zra kapto, kai mu kohustu~ecl 
luäaksid., tulea.ia .a k .. s ~eieca.• (Paus) 

Teren'iJna (auutu8 ikka - rahutuks) 



Ka.:ptcm ; 

Rahel : 

Tereatjev: 

Kul.dre : 
Kapten : 
Rahe~ : 

Kapten 1 

... 24 ... 

lfui saatus e11 täAa. mi•• kätte mängiDltd sel.le. köh''ltaya y:ere
saQA& k•rr&ldajaci, siis hakka& ma uskuma, et Jum&l siiski 
ela e. Mis on teil. eueaekai tselts ütelda? 

X& ei vötauQ selles$ roimast esa~ 
Ta valeta "D, hiirra ka.:pten, ta vaAeta.&~ ••• ta •••• ma ••• •.• .. 
(la.ngelt äkki põlvili} Ve:nnad, ärge tehke üleholl\lt! ••••••• 
Oeo ltooze, oo ltooze upaasi moDJäi •••••• 01 3is~sa ma~j i 
svätaja 1to&oroditsäl 
Kae raisk&• nüüd. tuli k\lraä.61 Junnaal aiild.e. 
(aahalile) Teie ei võtnud selleat osa? Kas Terentjev võttis? 
Ta vastaä ise eneae eest. 
Teil: näivad naised olevat rü.ütellik:u.mad ja kangüaslik:umad _ 
kai mehed. Boh9 Te~eatjev, Ies lii mu poja risti? Sinu hoolt 
all ta ju ol~t ·· · -

Terentjevs Klrgeauline hirra kapten, ma ei tea, Jei Bogu , ma ei tea~·· 
(Ra.helile esutadea) ..... 'tema on ülemus tema tea8 tttma · 
vastu.talt kifi*'e eest, mina.,..vot ainult d ike palgaline, mina ..... 

Kapten e Liuadl (torkaD naise ülesvtitte ta nina al~&) Kas tunned? ••• 
Kaa aecla lo ime saatea o 1 id. ka " ainul. t pal&~ ine "? ..... 

Eartisanida(läbisegi) ~s niikaua temaga jännata? Ul48 t~ta! Oksa! 
"~öast jätkub JyNyEi 

TereAtjeva Seltaba ••• ~v~.-._ vannua. ma~······· 
Kapten 'I E1, mu sögra.d.~ Tasuk oa siiA kiige r•hkem. minul ja selle• 

pärast •••• vabastage ta köidikuist. 

Kapten 1 

Terentjeva 

Terentjevt 

~ten 1 

Terentjevc 

Kapten 1 

Kul.cire : 

Eh, ? ••• Ma tänan, ma teaäsin kohe, et härra kapten on hea 
baaJ:;%1~,_ et •••••• 
(püstolit kabuuriat vtsttea ja aeda ~aual.e he1tesla Sa tuled
kaasa_. Siin läheduses on väike lagendik. Seal. tahan ma. sinult 
el.1l Y!tta palJa käi i. Siin daami eas see __ nagu ei sobi.... · · 
Ma. ei usu, et ükski i-eine taswnlsTiis T6ib mind enam rala\l.lda· 
da., kui seet et ma oma. ~maikatega s11'1llst elu Tä.lJa peksan.. :_ 

Ei~. JU. ••• 01 milQstivoi DQose •• ~ •••• (langeb pöl.vil1, ha.a.rait 
Rahelii ümber j algad.e ja suud.1e8 neid} HUJi." Hil.Jäkqe 
päästa mind. Sa said temaga Ju hästi u.-.1, ••••• palu teka.~ •• 
~a}.u teka minu eest1 ·•• auudle teäa., and.u tall.e, aga. •••••• -

{ töuka'D ta Jalaga eemale) Min.e Ul»ras,. Vastik \imuka.s. ltui 
aa elus mtaaai ei QlaaQ, -~~ eeka väh.aa~~ s•rral 
{~R tlU:ea~i aru kaoäanucl) -:'Härra ka.pte~, härra kapt.en, 
palua ••• p&~ua. Tltke ta, ••••• kas ta ai o~e ilus, ma pole 
teka puutuaacl, a•stna ei ole,;xxx olen hoidnud teda teie 
ja.oka •••••••••• 
( Um8ab TerentJ evi turj ast j alul. e) Siga I :Rüüd. küllalt! ~ ••• 
Tul.el .... (ta pooleldi lohista.b seana rG;õkiva Teren,.jevi kün
ka( le1 seal lase8 ·~ taaa lahti ja üteldes): Kaitse encl! 

lõ8D ta talle kohutava ll!g1 llua alla) 
(lan~eb järsakust tagurpidi a.l~a) 

(vaatab talle Järele ja hüüab siis). Kuld.re, vaata järele. 
Ma. ka.rclaa~ et ta. eu.am ei tahagi." SUri ..-ist hurmust. _ 
( ka.o "D kähku nö~ valm taha) . 



tapten s 

Leitnant: 

Kapten : 
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(tagasi tulles ja laua äärele istudes) aMe la.hkume stit$ . 
Tunni aja pärast peame rännakuks valmis olemae ~ttevalmis~ 
tustega tuleD kohe alatal Telgid maha vötta Jne. Leitnant 
Maat teie jUhite neid töid! 
Käsuks härra kapten-

(niivaku tagant kostaD üksik lakk. See on KulQre ~. ·~ 
•ar.mupauk" Terentjevile) 

(Raheli pilk ~õrdub tahtmatult paugu suunas ja kohtu& siis 
kapteni omaga) 

Homme •n linJaas partisanide üksus~e paraad.. :Paraa.Q,i+ lehakse 
teatavaks. et partisanide ülesanded on lõppenud Ja nad·või
Tad koju minna,. Xeid see ei paud.uta, aelllt ma suutsilln ri1ja 
ka.ubelda et meie riime sakslaste&a koos eelasi J,.i1kuQ.a 6 kwli 
ma~ venelasteat on puhastatud. (elaTUa partisanide hulgas)· 
Kes arvaD, et ta on kodumaa vabastamis~a kül2a1t teinud ega 
soovi kaasa tulla, v5ib rilaha jääda. See on kiik.. Ja nüüd. 
*lllel . . 

Partisanid (lahkuvad~ Mõned mehed on võtnud kiiresti ~ha kapteni telgi 
Ja lahkuvad) 

Kapten : {täidab hajamee1selt konjaki~aasi ja rüüpa8) 
Hahel : Härra ka.p~ea.. .. ... ~ Kas mina ei c1n'Wi siiski kü~a.l.islahkem.? 
Kapten : Astuge lähemale! (ta tiuse8 ja ulatab ligiastuvale Rahelile 

konj ak:il:laas i) 

Rahel : (na•ratab J a sirata• talle si~atalt oma käed) 

Kapten : ( vabastu ta lc:iid.ikuist ja. ulataa siis uuesti klaasi) 

Rahel a 
Kapten : 

Ra.hel : 

Kapten 1 

R&hel. 1 

Kapten 1 

Ma imetlen tei&. Mitte k:õiRt kes ar.masta.T&d män&a surmaca, ei 
oska veel ise surra. Seda demonstreeris Terentjev nii ees
kujulikult,~ 

Te arvate siia, et ka mi&~ ~urma~und on nüüd löönud? 
..... _.. •••• ~ a ll l •••••••. 

Kas teie kriminaalkoodeksis ei s.eisa. mitte, et naiseel Etstis 
ei kuu.l;u hukkamisele, ka ük:ak:õik k:tH,. au~e lm.riteo eest. . 
lU.aa talitaa aa lliidaae._.l,i'&.aae.<::-• aitte miJlaite koodü:
site JM•••K Järgi. Peal~i olete nii yappe~. et kahJu on teid., 
üleanda sakslastele. Istusin m4aed pievad nende KZ 1&&8riä 
Ja aägin kuidas seal. kahelclakse naisi,. Teie lipp seal oleks · 
ludne. Jooge r ••• ~ ](a tahaD_ teile el.uat ~umiseka 'ena aii 
kergeks kai viiaal.ik. Ka ~•• 1'er .. tJev. 
Tbaa I See kequdaa alaa stll'SUlilaekat. et minu huklc&Jaks 
olet• teie. (klmlcaJ.e •• il..lladlucl Jtulue) · · 
Xa ei usu. et aa olen n11 vapper. kui aee oleks keegi teiae. 
Sest klkceat koolbaata olete tele ataus meea. keda ma olea 
azaaatanwi ••••• Ja ar.aaa$aa. · 
Jätame sel~el •••• :il.• pol.e enaa Tiir~ seela, •t. eladae 1U.aa 
TltaksiD 'til&a slU"JJ& yaata l\I.DA.8*11\8ea&• 

Rahe! 1 Teile on elg täitnud siiski aine agovi •••• ainul .... ei 
üht~!~····· 01gal Ha et aur6ae4 Olen.selle Taliau4 aaeaele 
ise.,. J"a luaatu.aeka on aura tiaa mu.J.l.eä1. aut olea pet~unwl 
oaa jliJA&l.atea. Teie ~ervisek• .1 a palJu lnae tulevikus I 
(klaasi ira än4ea JUUtuTad nende käG.a aetkeks kokku) 

Ka o l. e n T&laial 



Kapten a 

Rahel. 

Kapten : 

Jah ••••• (ta ~ea6äb käe kaauuri~e. Leides, et püst~ 
ka•uuris ei ole, pöörduD ta laua poole. Se~ hetkel kostub 
pauk. Kapten pöörduD järsult Ja 
laoseb Kuld~• lasust ta"batuna ta käte vahele) Ma ~··• 
tänan o••• saatustl ••••• Ta ei lasknud mul ••• küll ••• 
surra ••• sinu käe läbi, •••• aga selle eest ••••• s i n u 
k ä t e ••••• vahe 1 • Ma ••••••••• täna a •••••••• 
(surnud Rahe~it muru~e asetades juurde ruttavale Kuldrele) 
Ma tänan vaaapoiss! B i i o ~ i p a r e m • 

E .P i ~ o o g ., 

Kapten 1 Ma olen löpe~tanud. Siin on ülesvitted minu pojast ristilöö~ 
na pühakoja ukse küljes Ja miau naise lai"bast. 

US ohvitsera( fotosid vaadelnud, surub läei hammaste ühe ing~iskeelse 
vandesõna) ••••••• Aga teie astusite hilj~, kui teie kodu
maa oli ju•a vuelastset vaba, sa.ksa sõjaväkke, 

Kapten 1 Ma teadsin, et mu kodumaa ei jää vabaks enne, kui maai~mast 
pole kaotatud io~sevism. 
Iga tõsine eestlane püüdis kö~ taba, et Niuko&ude Vene 
saaks purustatud. 
Seal tulite aga täie, et punase fasismi a&iga likvideerida 
valge fasism. 
Ini~abaduse nime~ ~ikvideerisite te valge rasismi, et võiks 
seda julmemalt ja verisemalt v 0 :imutsada punane. 
Jah •••.• ma oleD. tapaud inimest. kahes "bolsevismi vastases 
söjas. Olen seda teinud oma terve mõistuse, süd~etunnistus• 
ja inimvabaduste nimel ••• kuid kõik see on olnud asjata. 
Mu kodumaa ägaD punase vägiva~~a, punase hul~umeel.suse raud-
ses kägistuses ••·• ja mina? · 
Seisan siin süüdistatuna sel~es! et ma vabadust armastava 
loomana olen püüdnud välja raDe da sel~est kägistusest, 
Süüdistatuna selles, et olen tiigriküünte vahel ~amades 
julgenud tiigrit vaa~ hammustada, süüdistatuna se~les, 
et ma veel elan ja Terentjevi poolt pole risti poodud nagu 
mu väike poeg. 
Ma ei kahetse midagi ! 
Ma loodan vaid, et tuleD veel üks söda ja se~~es me vöit~eme 
körvuti. 
Ja kui selleski vöitluses punane fasism jää"b ~i:tvidrreimata, 
siia aünni8teie maal sama, mis sündis Ja sünniD prae&ugi mir. 
kodumaal. 
Siis ei jää hä8iatamata teiegi naised, ~ ~x ja õed 
ja nii mönigi teist Töib oma lapes leida ristilööduna mõne 
pühakoja ukse küljes, sest Niukogude Venel on Terentjeveid 
piisaTalt, kuna kommunism ei olegi muud kui Terentjevite 
aüsteem ..... 
Ei, ma ei kahet•• midagi~ 
Ja kui teie arusa~ ja loogika tarvilikuks peaD mind in~
vabaduste nimel Nõukogude Venele Tälja anda, siis tehke seda 
Ma suren siis ühe Terentjevi järglase ristisamaas Ja Jumalai 
on põhjust nutta inimeste sögeduse pärast4~ 

- E e s r i i e -


