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Osalised:Vallavanem- W:
Kaksabivallavanemat- AVV
Esimeneabivallavanematest:
"Hdrra Vallavanem.kutsusid?"
Vallavanem:"Ja-jah! Istuge,poisid-abivallavanemad.!"
AW: "Mis muret?"
W: "Mis ta'nd ikka! Tiihine asi.V[iksed erimeelsused
meil erakonnasees.M6nedmehedon hakanudoma
peagam6tlema."
AW: "Mis neil arus?Lile on midagi v6i?',
W: "Sedaminagi.Peabkdrpima!,,
AW: "Mida nad siis m6tlevad?"
W: "Igasuguseidk6lvatusimeist.lirge laskeend segada!"
AW: "Millega meie aidatasaame?,,
W: "Teiev6tke niiiid valgepaber!,,
AW: "Nii. Mida kirjut ada?"
W: "Mina, abivallavanem,palun vabastadamind minu
ametikohalt..."
Mehed naeravadmdnugaja kiitlevalt: ,.Vaatseeon ikka
Abivallavanemadkribistavadkidutada, ent ntiiid pea- (Teinemeesruttu
6igepoliitiku ja erakonnakaaslase
tuvad:"Oot-oot!Mis asiseeon?"
vahele:"Juhi!") - just - JuHMuhtumine! Ikka omade
W iilbelt, veidi ndrviliselt: "Seeon avaldus.Teiem6le_ poolt!"
ma avaldus!"
W: "Tdpseltnii! Ja kirjutame teile lahkumishiivitisena
AW veidi nutuseltja ncirdinult: ,Aga miks meiepeame ka paari kuu jagu palka,pluss
autodekompensatsiooni
avaldusekirjutama?"
ja bensiinirahalisaks.Vaatnii!"
W: "Sestmuidu lcicivadmeie m6tlevaderakonnakaas- Uks eWkahtlustavalt: 'Aga
kuidasme selleasja
lasedopositsioonigatihte punti ja mind hfldletatakse
volikogusdra saamekinnitada, kui hiidled ilma meievolikogusametistmaha!Te lollpead!Te peatevolita vlhemussejddvad.Me ju peameennastisiklikes
kokku tagasitulema,et sealtvdhemalttiks tolgusvdlja
kiisimusteshldletamisesttaandama,et tildsevolikokku
Raip on valijatelt liiga palju h[iili saanudja
tagasi
saada?"
"frqi$.
meil
kipub varumdngijatepink liihikeseksjiidma. Mul
on.veel_paarihii2ilteptiiidja-prouagarddgitudning iiks
neist lubas samuti tagasivolikokku tulla. Onnekson
tal lapsepuhkuseltocitutiitdr, kes soovibsoojakohta
lasteaiajuhatajana.Sellegaon klaar.,,
AW: "Agameieju sellesse
ei puutu!',
AW: 'Aga sellekaebabopositsioonteabkuhu edasi...,,
W: "Puututekiill, sestkoosminuga asfutete nagunii
W: "Laskaebab!Kiill "meieomad,'asjajuures silma
tagasi."
kinni panevadja seadustsedasivddnavad,et meile
AW: "Agakuidas ma siis palka hakkansaamaja nii
6igusjii?ib.Needseadusepunktid
ju nii tehtud ongi, et
suurt, nagu sellelametikohal?"
annabm6eldanii tiht kui teist arvamust,mis v6imule
W: "Vaat sellesasi ongi, et ei hakkagi,kui mina pukis
kasulikum."
ei piisi! Vastaseljuhul - saameteile muud organiseeri- AW: 'Aga seeon ju korruptsioonja
selleeestv6ib
ila. Tciridteetesamamoodi- igati poliitiliselt - ehk mit_ vangisattuda!"
te midagi, teheskdigestettepanekuid,millest kuidagi
W: "Ja mille jaoks mul siis erakondateiesuguseidvaja
ei saakeeldudaraha maksmata.palka hakkatesaa
on? Ikka teie ldhete!SestTEIE kirjutate alla! Mina
naguabivallavanemakohalja veidi rohkemgi.Ktillap
ainult piisin v6imul. Kindlalt kui kalju!"
midagileiame,kuhu ametikohtajuurde tehi. Ja kui
:elarvessetekib puudujiidk - vallandamem6nedmitte
meieerakondlased.Egat<iripolej6nes,mis eest6ra
Tekst:'EyrisTamres
iookseb.Kui miski jridbki seet6ttutegemata,on enne
.
Karikatuur: Tarmo Vaarmets
idrgmisivalimisi healubada - niitid saabtehtud.,,
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