
II vaatus V pilt

Järv üksinda toimetuses.

JÄRV: Ja panidki mu geeniused minema… Keset tööpäeva… Hoopis on ära unustanud, kes majas peremees on, 
aga küll ma neile piimahabemetele veel näitan.

Järv kustutab küünlad.
Tuleb Liiv, lonkab.

JÄRV: Kukkusid või? Kondid ikka terved?
LIIV: Jah. Kukkusin. 
JÄRV: Kojamehed ronivad tuisu eest ära peitu ja sina vaata ise, kuidas käidud saad. Tänavad nagu liuväli, liiva ei 
raatsita kusagile visata. Vaat sellest peaks kirjutama, aga siis on jälle häda, et torgime linna ja valitsust.

Liiv hakkab oma väheseid isiklikke asju kokku korjama.

JÄRV: Kuhu sa end nüüd siis sätid? 
LIIV: „Virulane” ei ole mulle õige koht… Härra Järv, te ju teate ise kõige paremini, et teil ei ole minust lehetöös seni 
mingit abi olnud.
JÄRV: Juba see, et sa seda ise mõistad, tähendab, et sa selles töös päris saamatu ikka ei ole… Vähe veel ja… 
hakkabki minema.
LIIV: Ei. Vildel on õigus. Ma ei oska veel eesti keeleski nii kirjutada, nagu tahaks, ja see aeg, mis teie kihla vedades 
mulle ette nägite, saab kohe läbi. (Näitab kalendrile.)
JÄRV: Kuulsid sa meid kogemata pealt või… suurustas Vilde? 
LIIV: Ma olin siinsamas, ukse vahel, kui te käed kokku lõite.
JÄRV: Ära seda nii tõsiselt võta… See oli kogunisti Vilde narrus. Mina seda ei tahtnud… Käis peale kui uni. 
LIIV: Härra Järv, ainus, millest mul on kahju, on see, et te nüüd Vildele tema jõululori eest topelthonorari peate 
maksma. Oleks veel muidu, aga see jutt on tal seekord viletsalt välja kukkunud.
JÄRV: Aga kuhu sa siit lähed?… Venna juurde?
LIIV: Ei, sinna ma ei lähe… Ma teen nii, nagu Vilde soovitas: hakkan kingsepa õpilaseks.
JÄRV: Kuule, halasta vaeste inimeste jalavarjudele. 
LIIV: Lihunikuks ma ju ei kõlba, muusikuks ei saa… Nüüd, kui pidasin plaani luuletajaks hakata, ei lähe seegi.
JÄRV: Aga… luuletajaks ei plaanita… Luuletajaks sünnitakse.
LIIV (karjatades): Ei! Sünnitakse vaesusesse! Sünnitakse haigeks! Sünnitakse selliseks nagu… noorkirjanik Vilde.
JÄRV: Eduard Vilde ei ole veel mingi kirjanik! Tema aimab ainult saksa ja vene juttusid ahvi kombel järele!… Nii et 
seda, kas temast üldse kirjanik saab, ei tea ei mina ega keegi teine, nagu ei tea ma ka seda, kas sinust, Juhan Liiv, 
„sünnib” see õige luuletaja… Kõik on meil alles pisitasa algamas ja vahel on hirm, et sellega kõik lõpebki! Et muud 
polegi ees kui eesti rahva surmavisklemine, sest matjad, need on juba kohal!… Mina, Juhan, tean ainult üht: 
kingsepad on meil olemas, on lihunikud, on voorimehed, aga kas meile mõni suur luuletaja sünnib, seda ei tea… Ehk 
ongi suured luuletajad ainult suurel uhkel rahval, kel suur uhke keel ja rikas maa.
LIIV: Suurele uhkele rahvale ma luuletajaks ei kipukski! Minu maa on nagu mina isegi, koduta ja… püksata. 

Liiv toob trükimasinaruumist oma asjad, seob väikesesse kompsu.

LIIV: Olge mureta, härra Järv, selle kirja, mis te mulle kogemata saatsite, postitan ma juba hommepäev vend Jakobile 
edasi. Ma küll ei tea, kas ta teie juurde tööle tuleb, aga eks siis näe. Tema saaks igal juhul hakkama… Ka Vildega.
JÄRV: Oota nüüd, Juhan!… Oota!… Minu silmis ei ole sa Vildele kordagi alla andnud, nii et mina tõesti usun 
sinusse ja seepärast annan mina ise, Jaak Järv, sulle selle raha, millega sa saad minna Tartusse Treffneri kooli… 
LIIV (kordab, suutmata uskuda): Treffneri kooli…
JÄRV: Seal on sinust vanemaidki koolipinki nühkimas.



Järv võtab taskust rahakoti ning hakkab sedeleid lauale laduma ja neid lugema.

JÄRV: Näed, kokku täpselt sada viiskümmend!… Vähemast ei aita, rohkemat ei saa anda kah…
LIIV: Seda on palju… Kohe hirmus palju… Mina ei jaksa seda kunagi tagasi maksta.
JÄRV: Vähemat sa ju vastu ei võta!… Sokke ei julgend sulle mitte pakkudagi…
LIIV (näitab saabastest paistvaid sokke): Need sain ka tagasi…

Liiv võtab raha, paneb põue ja on valmis kompsu võttes lahkuma.

JÄRV: Ja niimoodi lähedki… Aga ega sa ju ühtki keelamist ei kuula.

Liiv ja Järv suruvad kätt, Liiv lahkub, toimetusse naasvast Vildest möödudes.

LIIV: Hüvasti, Vilde… 
VARI (seinast eraldudes Vildele): Ma sain ühe kuuga kolm korda rohkem kirjanikupalka kui sina!

Vilde jääb talle järele vaatama ja astub siis toimetusse.


