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VIKTOR HLEBNIKOV 
 

PROLOOG. 
 

M u s t l o o m e   v e s t e k e s e d 
 

 
Inimesed! Need kes on sündinud kuid veel pole surnud. Kiirustage minema vaatlejasse või 
sisekaemuslasse 
 

Tuleviklane. 
 
Sisekaemuslane viib teid, 
Vaatleben on juhteben, 
Tusaste juhtide kogu 
Kannatustest ja õuduseist kuni elurõõmude ning mitte siinsete naeru ja lustipidudeni lähevad 
tähelepanelike kaemuslaste ja valgustatute ning vaatlejate eest läbi: mineviklased, olnulased, 
laullased, olmelased, tuleklased, kutsuvlased, suursuguslased, saatusevaidlustlased  ja väikelased.  
Kutsuvlased kutsuvad teid, nagu ka pooltaevalikud sealtpoollased. Mineviklased jutustavad teile, kes 
te olite kunagi. 
Olmelased – kes olete, olnulased – kes te oleksite võinud olla.  
Tärganud ja virgunud väikelased jutustavad, kelleks saate. 
Mittekunagilased lähevad mööda, kui vaikne unelus. 
Väikesed käsklased viivad teid võimukalt. 
Siin saavad olema (ilmuvad teie ette) mõnikordlase ja ettekujutlased. 
Ja nendega koos tegusus ja kirgastus. 
Punuvsarved ja lauljalad pühivad teil pisara. 
Sõdur, kaupmees ja põllu(künni)mees. Teie eest on mõelnud valgustatud salmur ja tegustaja. 
Keskustlejad ja võrdlejate laulistused kütkestavad teid. 
Jõuleben asendab nõtruslebeni. 
1-sed vaatlusivad – siis just sisekaemuslast saab ümbersünnistus. 
Karmitegusõnalised kiirennustavad tulevlased raputavad.  
Täies uhkerüüs pale(kuju)menid tegususes mööduvad, mis suunatavad nõidusmängude näpunäitel, 
imelistes ehterüis, näidates hommik, õhtu tegusid, ja seda unistajamehe mõtte(plaani) järgi, 
sellesinatse taevaseelaniku teguspäevi ja teostumisi imetelles. 
Vaatleja “Tulebkuulsus” vaimusünnitisruumides (lapsalges) on oma etteütleja. 
Tema hoolitseb, et kõnetavatused ja laulutavuses läheksid libedalt, ei hulbiks suunamatult, kuid 
saavutanud vürstvõimikuse kuulmisvaikijate üle, vabastaksid (päästaksid) vaatleja inim(rahva)tropi 
rajavloojate vihast. 

 
Vaatlustused on kirjutanud kunstleja, loodes looduse(inimolemuse) ümberüüstamise. 
 

Kohad pilvedel ja puudel ning vaala madalikul (kõhus) võtke sisse enne kellade helinat. 
Psundusmajast tormavad helid lendavad teieni. 
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Kasuksmen (tulumees)  võtab teid vastu. 
Laulukose kõuevilin täidab vaatlusebeni. 

 

Kõrvsilmad alluvad (kuuletuvad) rändleja-laskäijale. 

 

“Tulebkuulsuse” seemned lendavad ellu. 

 

Valgustuseben on (rääkiv) suu. 

 

Ole kuulmiseks kõrvukas (kõrvuk)  valgustushimur! (küpsetis)    

 

Ja vahtimus. 

 

                                                             V. Hlebnikov 
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VÕIT PÄIKESE ÜLE 
 
 
Ooper 2 vaatuses (teguses) 6 pildis. Muusika M.V. Matjuškin, dekoratsioonid Kaž. S. Malevitš. 
 
 
                                                              1-ne Tegus. 

 
                        1-ne pilt:Valge mustaga – seinad valged, põrand must. 
 
                          Kaks Tulevikulasest jõumeest rebivad eesriide lahti. 
 

Esimene. 
 
Kõik on hea, mis hästi algab! 

Teine. 
Aga (mis) lõpeb? 

1-ne. 
Lõppu ei tule! 
Meie rabame universumi 
Me relvastame endi vastu maailma 
Korraldame kollide tapatalgud 
Kui palju verd Kui palju mõõku 
             Ja kajuriliha! 
            Me uputame mägesid! 

 
 

(Laulavad) 
 

Paksud iludused 
Me lukustasime majja 
Las seal olla joodikud 

 
Käivad erinevad alastuses 

Pole meil laule 
Ohkeid aurahasid (õnnistusi) 

Mida ihales hallitus 
Roiskuvaid ehiseid!.. 

 
(1-ne jõumees lahkub aeglaselt) 
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2-ne jõumees: 
 

Päike sa ihasid sünnitasid 
Ja kõrvetasid leegitseva kiirega 

Ette tõmbame tolmuse katte 
Taome su betooonisse majja! 

 
(Ilmuvad Nero ja Kaligula ühes isikus tal on ainult vasak käsi tõstetud ja täisnurga all paindes) 

 
N. ja K. (Julmalt) 
 

Кюлн сурн дер 
Sõitis kergekel 

Läinud neljapäeval 
Praadige rebige mida ma ei küpsetanud valmis. 

(Tardub õilsa žestiga, seejärel laulab laulu ajal lahkub 2-ne jõumees) 
 

- Ma koera söön 
Ja valgejalakesi 
Kotletti praetut 

Kartulit kärvanut 
Koht piiratud 
Pitser vait olla 

Ж Ш Ч 
 

(Sisse sõidab lennuki ratastes rändur kõigis ajastutes- tema peal on lehed (plakatid) kirjadega kiviaeg 
keskaeg jne…..Nero avarusse) 
 
Nero ja K. – Lubamatu on nõnda kohelda vanureid…… 

 
Летельбищ (lendvaid?) ei kannata…. 

 
Rändur. 
 

- Sõber kõik jäi 
Äkki kahurid 

Laulab 
 

 Kaemus (Ozer) magab 
Palju tolmu 

Uputus… Vaata 
Kõik saanud mehelikuks 

Kaemus (Ozer) tugevam rauast 
Ära usu vana mõõtu (määra) 
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(Nero vaatab ettevaatlikult läbi lornjeti rataste rauda (raudrattaid)). 
 
Rändur. 

(Laulab) – Puhkenud maru 
Libiseb (veereb) pilvevaip 

Kiiremini tormimõõtur 
Ära usu endisi autoriteete (kaalujaid) 

Sind surutakse kõhuli (na ikru) 
Kui järgi ei jõua tühikäigule (kui tühikäiku kätte ei saa) 

 
 
Nero ja K. Lubamatu on nõnda kohelda vanureid! Nad armastavad noori 
Uh ma otsisin pennikest 
Otsisin pisikest klaaside tükikest – kõik söödud on ei jäetud isegi luid (konte)…. 
No mis siis (ikka) teha lahkun kõõritades XVI sajandisse siia jutumärkidesse. 
 

(Lahkub pooleldi pöördunud vaatajate poole). 
 

Kõik on reostatud isegi luude kõõts (okse) 
 

(Võtab saapad jalast lahkub) 
 
Rändur. 
 
- Ma hakkan rändama kõikides sajandeis, ma olin 35-ndas seal jõud on ilma vägivallata ja 

mässajad sõdivad päiksega ja kuigi pole seal õnne kuid kõik vaatavad õnnelikena ja 
surematutena… Pole üllatav et ma olen üleni tolmune ja r i s t i…Viirastuslik kuningriik… Ma 
hakkan sõitma mööda kõiki sajandeid ehkki kaotasin kaks korvi nii kaua kui end ei leia. 

 
(Keegi pahatahtlik roomab ligi ja kuulab). 

 
Kuulutlikus maaaluses mul väheke pime… Valgustas…Kuid ma olen kõik kohad läbi rännanud 
(vaatajatele): Lõhnab vihmavalingu järele. 
Kuulaste silmad on tee istikuisse kasvanud ja pilguvad pilvelõhkujate peale ja keerdtreppidele on end 
mahutanud kauplejad… Vabrikute kaameli(selja)d juba ähvardavad praepekiga aga mina pole veel 
läbisõitnud ühtegi kanti. Miski ootab jaamas. 
 
(Laulab) 

- Ei vähem ega rohkem 
Kuidas veristada heidutisi (hirmutisi) 

Hoidke pidage  
Kuulina pill 

Vurrina 
O ma julgesin nõgiseks teen oma rajad ja jälgegi ei jäta…. 
Uus… 
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(Keegi pahatahtlik). 
 
- Kas tõesti sa tõepoolest lendad sinna? 
 
Rändur. 
 
- Ja  siis? Kas minu rattad ei leia siis omanaelu (takistusi)? 
(Keegi tulistab, Rändur tuigub, karjub). 
 

- Harisont! Püüa teoga 
Unised…Z.Z.Z! –  

 
(Siis pahatahtlik heidab pikali ja katab end püssiga). 
 
-Ehkki ma ei lasknud end maha – häbe 
                                                    likkusest – 
 
Kuid mälestusmärgi ma endale panin – ka pole rumal! 
Mulle esimesena mälestusmärk  - suurepärane!.. 
Must kaksik sihib otse mind. 
 
(Ilmub tuleviklasest kuulipilduja peatub telegraafiposti juures) 
- Oh kaeblemist! Mis tähendab välimus mis tabas ootamatult oma vaenlast –pani mõtlema… 
 Ma  olen jätkumiseta ja jäljenduseta 
 
(Siseneb tülinorija, longib ringi ja laulab). 
 

- Tirk tirtsud 
Haripunkt juua 

Joomise haripunkt 
Ära sa jäta relva lõunaks lõuna ajal 

Mitte tatrapudru eest 
 

Ei lõika maha? Võidu 
 
(Keegi /pahatahtlik/ ründab, tulistab vaikides mitu korda püssist) . 
 

- Lahingusse! 
 

Ha-ha-ha! Vingamehed, kas olete väsinud või tunne ära? Vaenlased rünnake trellide pragude vahelt 
kutsuge mind duellile. Ma ise röökisin enda hääle ära, moondun püssirohuks, vatiks, haagiks ja 

öösiks… Või te arvate et haak on vatist magusam? 
(Jookseb ära ja minuti pärast naaseb) 

Ärplejad plehus!.. 
A… säärvandi taga! Lohista siia see sinininane koolnu 
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(Vingamees tassib ise ennast juukseidpidi – roomab põlvili). 

 
A argpüks ise ennast annad välja ja vead! 

 
(Tülinorija naerab eemal) 

 
Tülinorija – Põlatu kui palju sinus on kalmu tolmu ja laaste mine klopi ja pese puhtaks end sest 
muidu… 
(Vingamees nutab) 
 
Pahatahtlik;  Aa vingamehe(vastalise) kolp! sa pead mind kahvliks (hargiks) ja naerad välja minu 
mõtteid kuid ma arvasin seda ja astusin su vastu mõõgaga. 
 
   Ma olen oma teekonna jätkumine. 
  Ma ootasin seda… Matsin ettevaatlikult oma mõõga maha ja võtnud uue palli viskasin selle. 
 
(Näitab jalgpalluri võtet /nippi/) 
 
Teie karja…Nüüd olete kimbatuses… Pead segi ei suuda eristada oma lihvitud päid pallist ähmis ja 
vastu pinki kössis ja mõõgad ise ronivad hirmust maa sisse neid heidutab pall: 
 Kui on ebakindel jooks tabad oma peremehe pead ja hakkab ta jooksma ta järel lillelistes 
(valmis)riietes… 
 
2-ne p i l t. Rohelised seinad ja põrand. 
 
(Mööduvad vaenlae sõjamehed türgi kostüümides – vähemalt saja ringis – langetatud lippudega 
mõned neist on väga lihavad). 
    (Üks sõjaväelastes tuleb ette ja ulatab pahatahtlikule lilled – see aga tallab need jalge allla). 
 
Pahataht. – Minna ise endale vastu tähnilisel hobusel püss kaenlas… A! 
     Ma olen sin kaua otsinud lüpuks ometi siis higine seen –  
(Algatab iseendaga kakluse. Sisenevad sportlase kostüümides lauljad ja jõumehed. Üks sportlastest 
laulab): 
 

Pole enam lilleda (maa)ilma (pole enam lillede sära) 
Katke kõduga (mädaga) taevavõlv 

(Ma ei räägi vaenlastele 
vaid teile sõbrad) 

 
Kõik sügispäevade sünnitatu 

Ja suve muhklik vili  
Ei teie jutuvestja uusim 

Hakka ülistama 
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1-ne jõumees 
 

- Miljonid tänavaile minge – 
Või tuleb vene moodi pimedus – 

Vankri asside krigin 
Ja – kas öelda? – Kitsad pead 

 
Ootamatult endale 

Unised kaklema hakkasid 
Ja tõstsid sellise tolmu 

Justkui vallutaksid Port- Arturit 
 

 
 
(Koor) 
 

Sõidab võidu sõjavanker 
Võitude kaksikrakend 

Kui rõõmsameelselt selle rataste alla 
Kukkuda on 

 
1-ne jõumees. 
 

Kirjalakiga pitseeritud   
Küpsenud võit 

Nüüd meile kõik on tühine 
Lebab päike jalge ees veristatud! 

 
Algatage kaklus kuulipildujatega 

Küünega lömastage nad 
Siis ütlen: vaat kus 
Tulemise jõumehed! 

 
(Koor). 
 

Las sõtkuvad puruks 
Tulikuumad ratsud 

Ja juuksed hakkavd siuglema 
Naha lehas!.. 
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2-ne jõumees. 
 

Sool roomab karjuse juurde 
Hobu kõrvas rajas silla 

Kes teid valvepostil hoidmas 
Mööda musti ribisid sõitke maha 

 
Läbi auru ja suitsu 

Ja kraanade sarvede 
Treppidele tõusnud inimhulgad 

Vehivad lootuse vemblaga 
 

1-ne jõumees 
 

-Ärge minge tulejoone taha 
Lendab rauast lind 

Habemega lehvitab saatan 
Maetud kabja all 

Oigavad kannikesed 
Vankumatu kanna all 

Ja vaikib sau 
Haualombis 

 
 
Mõlemad jõumehed (laulavad). 

 
 

Varjus (peitu puges) päike 
Ümbritsemas pimedus 

Kõik noad võtame 
Oodates lukkude taga 

 
E e s r i i e. 

 
 

3-s p i l t. Mustad seinad ja põrand. 
 

(Sisenevad surnumatjad. Ülemine pool valge ja punane alumine must). 
 

                 (Laulavad) 
 

Paljundada kilpkonna 
Verejanulise naeri 

 hällile (piibule?) kukkuda 
Tervitage puuri 
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Kirstu järgi lõhnab rasvane lutikas 

Must jalake… 
Kiigub laiaks litsutud kirst 
Lookleb höövlilaastu pits. 

 
 

4-s p i l t. 
 
 

(Vestja telefoniga): 
- Mida? Päike vangistati?! 

Tänan – 
 

(Sisenevad päikese kandjad – nii kurnatud et päikest pole näha): 
 
     Üks. 
 

- Me tulime 10-netest riikidest (piirkondadest,kohtadest) 
Hirmsad!… 

 
Kas teate et päike ei tiirle. 

 
    
 
 
 
Paljud: 
 

- Me rebisime päikese välja värskete juurtega 
Need on läbi imbunud aritmeetika lõhnaga rasvased 

Siin ta on vaadake 
 

Üks: 
 

- Peab looma tähtpäeva: Võidupüha päikese üle. 
 

Laulavad: 
(Koor). 
 

- Me oleme priid 
Puruks löödud päike… 

Elagu pimedus! 
Ja mustad jumalad 

Nende pailaps – siga! 
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Üks: 
 
Raua sajandi päike on surnud! Kahurid lõhutud postid ja rehvid koolduvad kui vaha pilkude all! 
 
Jutuvestja: mida?.. Lootjad tulele kahurid veel täna saab keedetud pudruga 
       Kuulake! 
 
Üks. 
 

- Kõige tihkematele astmetele 
Mitte tulest sepistatud 

Mitte rauast ega marmorist 
Mitte õhulistest plaatidest 

 
Suitsus vingus 

Ja rasvases tolmus 
Tugevnevad löögid 

Tervisega nagu sead (kui sigade tervisega) 
Palelt oleme tumedad 

Sisemuses me värv 
Soojendab meid punase koidiku 

kärvanud udar 
 

BRN  BRN 
 

(EESRIIE). 
 

 

Kümnes riik(d) (koht või kohad?) 
 
 

2-ne vaatus 5-s pilt. 
 

Välisseintega on kujutatud majad, kuid aknad imelikult lähevad majade sisemusse, nii nagu 
läbipuuritud torud, palju aknaid, mis asetatud mitte õigetes rivides ning tundub, et nad kahtlaselt 
liiguvad. 
 
(Ilmub “Kirju silm”): 
 
      möödunu kaob 
      kiire auruga 
      ja lükkab riivi ette 
ja pealuu pingiga kappab välja uksest 
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(jookse ära nagu jälgiks pealuu liikumist) 
 
(sisenevad ühelt poolt uued  
 
ja teiselt arad): 
 
uued: me tulistasime minevikku 
 
arg: mis siis järgi jäi midagigi? 
- mitte ühtegi jälge 
- kas tühjus on sügav? 
- tuulutab tervet linna. Kõigil hakkas kergem hingata ja paljud ei te, mis endaga peale hakata selle 

erakordse kerguse pärast. Mõned püüdsin end uputada, nõrgemad läksid hulluks rääkides: me 
võime ju saada hirmsateks ja tugevateks. 
See neid rõhus. 
 
Argpüks. Poleks vaja olnud neile näidata rajatud teid, hoidke tagasi rahvamasse. 
 
Uued. Üks  tassis kohale oma kurbuse, võtke, ta pole enam mulle vajalik! Ta kujutas ette, et tema 
sisemuses on valgem, kui udar 
Las keerleb 
(karjub). 
 
(Vestja): 
 
milline ebadavaline elu on ilma minevikuta 
Ilma ohtudeta, kuid ilma pattu kahetsemata ja mälestusteta… 
On unustatud eksimused ja ebaedu, mis tüdimuseni vingusid kõrva 
Te saage nüüd puhta peegli sarnaseks või küllusliku veehoidla sarnaseks, kus püuhtas sügavikus 
muretult vibavad sabuimedega kuldkalakesed nagu tänuavaldavad türklased 
(häiritud – ta magas- sisenep paksmagu) 
paksmagu: 
pea on 2-s sammu tagapool – tingimata! 
Ikkagi jääb maha! 
     Uh meelehärmi! 
 
   Kus loojang on? Kaon… särab… mul kodus kõik näha… kiiremini vaja kaduda… 
(tõstab midagi üles): lennuki või samovari tükk 
(proovib hambaga) 
väävelvesinik! 
Mingi põrgu värk, võtan tagagavaraks… (peidab) 
 
(vestja kiirustades): 
ma tahaks ikka öelda – tuletage meelde minevikku 
täis igatsustes vigu… 
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põlvi murdes ja väänates(painutades)… meenutame ja võrdleme tänapäevaga… 
nii rõõmustav: 
vabastatuna ülemaailmse rusumise vaevadest, me nõudlikult paigutame kohtadele oma koli 
(kimpsud-kompsud) nagu võtaks võimust rikas kuningriik 
 
(paksmagu laulab): 
 

häbelikkus laseb ennast maha 
raske on rännakul 

hirmupildur ja võllas 
hoiavad kõhtu (vatsa)… 

 
(Vestja katkestades): või teie ei tunne, kuidas elavad kaks palli: üks täistuubitud hapukas ja 
soojake ning teine purskamas (võitlemas, pulbitsemas) maa alt 
nagu vulkaan ümber lükkamas (kaadamas)… 
      (muusika) 
nad on kokkusobimatud… (jõu muusika) 
vaid näritud kolbad jooksevad oma ainukestel neljal jalal – ilmselt on need aluste-aluse kolbad… 
(lahkub) 
 
 

6-s pilt. 
 

Paksmagu: 
10-ndad riigid… aknad on kõik sissepoole viidud, maja on kinni kuhjatud, ela siin nagu oskad 
No on ikka 10-ndad riigid! vaat ei teadnud, et tuleb istuda lukkude taga 
Ei pea ega käega saa liigutada, keerduvad lahti või nihkuvad, aga kuidas siin kirves tegutseb 
neetud, pügas meid kõiki paljaks, käime kõik kiilad ja palav pole vaid ainult leilis, selline sant 
kliima, isegi kapsas ja sibul ei kasva, ja turg – kus see on? – räägitakse et saartel… 
 
Aga kui ronida redelit mööda selle maja ajju, avada seal uks numer 35 – oh sa imet! jah, kõik 
pole siin nii lihtne, kuigi välimuselt nagu kummut – ja kõik!  aga vaat eksled, ekseled 
(ronib kuhugi üles) 
ei mitte siin, kõik teed on sassi läinud, viivad üles maale, aga külgmisi käike pole…hei on seal 
keegi, meie omasid on, ulata köisvõi tee häält… pst! Kasest kahurid – kah mul asi! 
 

vanaelaja: 
vaat palun, sissepääs on otse, tagasi väljuge… aga teist pole, pole, kas otse üles maale 

- hirmutav on 
- no nagu soovite 
paksmagu: keeraks õige oma kella üles. 
Hei tümikas, kuhu teil kellad keeratakse? Seier? 
 
Tähelepanelik tööline: 
tagasi mõlemad korraga enne lõunat, aga nüüd ainult torn,  
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rattad – näed? (vanaelaja lahkub) 
paksmagu: jaa, oi kukun (piilub kellalõhest (lõikest, avast)): torn, taevas, tänavad, tippudega 
allapoole – nagu peeglis. 
 Kus küll pantida kell (kuhu küll toppida kell)? 
Tööline: 
ära unistagi, ei halastata! Mis seal ikka, arvestage – kiirus ju annab tunda, kui kahele purihambale 
panna kummalegi vagunitäis vanu kaste ja nad üle puistata kollase liivaga ja see kõik lasta… eks te 
mõelge ise 
no kõige lihtsam, et nad koperdavad mingi sellise mingisuguse toru otsa tugitoolis, ho aga kui mitte? 
sest seal ju kogu rahvas ronis kuhugi nii kõrgele ja nii edasi. no iseenesest mõistetav! 

 
Nuhkides patsi ahju 

Nii kui kätte saab antiloobi 
No selles see asi ongi 

Et keegi oma laupa ette ei loobi 
 

No aga muuseas ma jätan kõik endist viisi (lahkub) 
 
(Paksmagu aknast): 
ja ja palun, on alles kohtumine, siin oli eile telgraafipost, aga täna puhvet, no ja homme on ilmselt 
tellised. 
see juhtub meil igapäevaselt, mitte keegi ei  
tea, kus peatus on ja kus hakatakse lõunat sööma 
hei sa võta jalad vastu – (lahkub õlemise akna kaudu) 
(lava tagant kostab propelleri heli. Sisse jookseb noor inimene: laulab hirmunu väikekodanlikku  
laulu): 

 
 

ju ju juk 
ju ju juk 
gr gr gr 

  pm 
  pm 

dr dr rd rd  
u u  u 

kn kn lk m 
ba ba ba ba 

………………… 
         hukkub kodumaa 
        rändtirtsudest 
       joonestab triipe 
      auruvedur 
(on kuulda propelleri müha) 
 
ei taba mind ahelad 



 16

ilu püünised 
totrad sahinad 
jõhkrad lingud 
                
                       Ma hiilin vaikselt 
                      mööda pimedat teed 
                     kitsast radapidi 
                    kaenla all lehm 
 
mustjad lehmad 
salamärk 
siidist sadula taga 
peidetud aare 
                      
                   ma vaikides 
                  seda imetlen 
                 salaja peenike nõel 
                 peidab end kaela 
 
(tulevad sportlased majade joonte taktis): 

siia.. kõik jookseb vastupanuta 
siia suunduvad kõikidest suundadest teekonnad 
auruvedurdavad sada kabjakest 
mõõda kihutavad petavad saamatuid 
 
            lihtsalt litsuvad 
           kartke koletisi 
          kirjusilmseid 
tuleviklaste riigid tulevad 
keda häirivad need ninanipsud las pööravad selja 
 
(laulavad): 
 

taevavõlvide kõrgustest 
nii ohjeldamatult 

voolavad ekipaazid 
isegi kartetš ei taba nii väga 

kõikjalt jäätavad mootorrattad 
surmaga kalmustavad teeklaasid plakatid 

Sammud poodud 
poesiltidel 

jooksevad inimesed 
alla padavai 

(muusika- masinate kolin (klopsimine)) 
ja kõõrdis eesriided (kardinad) 
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ajavad klaastahvleid ümber 
gr šm 
km 

odgn sirg vrzl 
gl… 

 
 

(ebatavaline müra – kukub aeroplaan – laval on näha katkine tiib) 
 
(kisa) 
z…  z… taob taob naise litsus surnuks silla ajas kummuli 
(pärast kukkumist osa viskub aeroplaani juurde, osa aga on vaatlejaid): 
1- ne; välimuselt istule on suur  
        kukerpallitus sügeleb 
2 – ne –  
sprengilõikas ära kard(i)n d(ii)van ental ti te 
3-s – amda klukluu selle ti haaras imendus 
(lendur lava taga itsitab, ilmub ja kõik naeravad): 
  Ha – ha – ha  ma olen elus 
(ja kõik teised naeravad) 
  ma olen elus ainult tiivad said pisut kannatada ja kotad näe! 
 
(laulab sõjalaulu) 
 

l  l  l 
kr    kr 

tlp 
tlmt 

kr     vd   t    r 
kr  vubr 
du    du 

pa           l 
k b     i 

                                                                 šr 
                                                                vida 
                                                                      diba 
 
sisenevad jõumehed: 
 
kõik on hästi, mis 
hästi algab 
               ja mil pole lõppu 
maailm hukkub aga meil pole 
                                      lõppu! 
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(Eesriie). 
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