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Tegevuskoht:

Firmaomaniku kallilt sisustatud kontor, millel suured

maast laeni aknad. Sealt paistab ärimehe loodud impeerium.

Osatäitjad:

HARALD: suurfirma omanik, hästi riietatud ja hoolitsetud

välimusega, kiilaneva peaga.

JANEK: Haraldi ainuke poeg, pärija. Kunstitudeng.

1 KONTOR

Harald tõuseb oma laua tagant püsti, kohendab laual

nipsesemeid. Astub mõned sammud kontoris ringi, mudib

rinda hetkeks nagu pistaks seal midagi. Läheb kapi juurde,

mille peal joogikarafin. Valab sealt vett klaasi ja astub

siis suure maast laeni akna ette. Rüüpab vett lonkshaaval

ja naudib vaadet.

Harald vaatab äkki käekella ja kortsutab kulmu. Raputab

rahulolematult pead.

JANEK

(astub hoogsalt kabinetti)

"Tsau, paps! Sa tahtsid, et ma

läbi hüppaksin?"

HARALD

(nägu siseneja poole

keerates)

"Tere jah! Tule õige siia akna

juurde."

JANEK

(astub tema kõrvale akna

ette jälgides isa tõsist ja

veidi pühalikkugi ilmet)

"Kas on midagi juhtunud?"

HARALD

(teeb käega laia viipe)

"Vaata. Mis sellest on välja

kasvanud. Ja millises putkas ma

alustasin..."

JANEK

(tunnustavalt)

"Uhke!"

HARALD

"Nii palju aastaid... Nii palju

rügamist... Aga võimas vaadata

küll."

Kuna Janek ei vastanud, tekib paus.

(JÄTKUB)



JÄTKUB: 2.

HARALD

"Ja nüüd ma olen otsustanud, et

tõmban tagasi. Tervis pole enam

see, vanus annab tunda. Eks minu

osa on juba tehtud ka."

JANEK

"Õige mõte."

HARALD

(vaatab isalikult pojale

otsa)

"Sa oled siis valmis?"

JANEK

"Valmis milleks?"

HARALD

"Seda kõike siin edasi ajama."

JANEK

(hämmastunud)

"Mina? Kust sa omrti seda võtad?"

HARALD

(uhkelt)

"Noh, kellele ma seda ikka teinud

olen, kui mitte oma pojale."

JANEK

(vaatab kaugusesse, lausub

vaikselt)

"Ma ei taha seda, isa."

HARALD

(veidi ärritunult, lööb käe

vastu lauda)

"Ma tean, et algul on raske. Ära

muretse, ma aitan sind alguses.

Kõik need sidemed ja suhted ja

muud asjad tuleb enne endale

selgeks teha. Aga sa saad

hakkama, ma tean."

JANEK

(veidi häält tõstes kuid

sõbralikult)

"Kas sa ei kuula üldse, isa? Ma

ei taha seda. Ma ei taha

ärimeheks saada. Pole kunagi

tahtnudki."

HARALD

(pahvatab naerma, läbi naeru

küsib)

"Kelleks siis? Ega ometi mitte

kunstnikuks?"

(JÄTKUB)



JÄTKUB: 3.

JANEK

"Kunstnikuks jah. Seda olen ma

tõesti kogu aeg soovinud. Selleks

ma ju neli aastat õppisingi."

HARALD

(isalikult ja tähtsalt)

"Näljarotiks tahad hakata või?

Kunstnikud ei teeni ju midagi,

kui sa just Picasso või

mis-ta-nüüd-oligi ei ole."

JANEK

(nõustuvalt)

"Võib-olla. Võib-olla ei saa

minust Picassot ega muud

mis-nad-nüüd-olidki. Aga ma tahan

tegeleda asjadega, mis mind

huvitab. Ja kui ma seda isuga

teen, siis ehk saan kord ka päris

tõelise kunstiteose valmis,

millega võin sama rahul olla kui

sina oma firmaga. Selline elutöö,

noh."

HARALD

(astub vaikides oma laua

taha, istub ja võtab oma pea

käte vahele. Pärast pikemat

pausi ütleb pojale, samal

ajal õhupuudusest enda lipsu

lahti sikutades)

"Kulla poeg, kelle jaoks ma siis

olen seda kõike teinud? Ainult

sinule seda ehitades rügasin nagu

loom. Sellest peale, kui ema ära

läks, pole ma muust mõelnudki,

kui sellest tööst..."

JANEK

(vaikselt pobisedes)

"Minu arust ei mõelnud sa muust

ka enne seda, kui ema ära läks.

Kas sa selle peale ei tule?"

Janek astub isale lähemale. Tõmbab ta selja taga olles

kohmaka hellusega üle ta kiilaneva pealae.

JANEK

"Sul pole ju kunagi aega olnud

küsidagi, millest mina ise

unistan. Tean, et sa oled

pettunud, aga ma tõepoolest ei

taha sellist ametit. Ma ei oska

seda, ja ei proovigi osata. Tahan

joonistada. Ma ei taha sinu

elutööd üle võtta. Ma pean ENDA

elutööd tegema."

(JÄTKUB)



JÄTKUB: 4.

Tekib paus, mille käigus Janek leidis, et parem on

lahkuda. Jätab isa laua taha istuma ja lahkub vaikides

kontorist.

Harald kuuleb ukse sulgumist ja tahab pojale järele hüüda,

aga häält ei tule. Harald tõmbab kähiseva häälega õhku

paaniliselt sisse ja heidab tugitoolis hinge.

HARALD

(Hetke pärast tõuseb aga

Haraldi astraalkeha

tugitoolist püsti ja astub

akna äärde. Vaatab taas enda

loodud impeerimile. Suu

läheb rahulolevalt naerule

ja ütleb)

"Tõeline kunstiteos!

Lõpp.


