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Peotohtis,
kuioh,kellekoestkrisido
"Peeglike,peeglikeseina peal! Kes on meie valla kdige
suuremja vdgevammees?"
"Ikka sina, eksvallavanem,kelle pilli jiirgi k6ik v6imu
juures tantsivadja keda sa tillipidi jdrele lohistad.,'
"Peeglike,peeglikeseinapeal!Aga kuidasma veeltdhtsamaks ja rikkamaks saaksin?"
"Sa pead endalet6estama,et sedaoled. Ehk usuvadsiis
ka teised.Otsi tiles oma parimad s6brad!,'
"Saabtehtud."
Pealepikemat otsimist: "Peeglike,peeglikeseina peal!
Leidsinpaar kutti."
"Siis pole saaveel pdris p6hja j6udnud. Muretse endale
ja oma s6pradeles6iduvahendid,mis oleksnagu hobused,
agapole mootoriga!"
"Nii viihe on vaja?Saabtehtud!"
Pealepikemat vaheaega:"Peeglike,peeglikeseina peal!
Me oleme valmis alustama.Jalgratason hiilgav ja kallis.
Varustus on hinnaline. Ise ostsin k6rvalt hangitud raha
eest.Kas ma olen niiiid vdgev?"
"Sapead istuma ratta selgaja s6itma ldbi sadukilomeetreid, et ndha seda, mida senini pole mdrganud. Selleks
pead saka oma s6pru veenmakaasategema."
"No mida mina pole veel ndinud?Mis seeon?"
"Vaata oma kodumaad! Otsi iiles tegelik rikkus ja ilu!
Leia seevalu, millest nutetakse!"
Pealepikemat vaheaega:"Peeglike,peeglikeseina peal!
Olen tagasi.S6itsimemaha 37o kilomeetrit. Tervetoripdeva jagu s6iduaega!A-iii!Ilus oli. Oi-oi!"
"Siis rddgi sellest,mis sa niigid ja tundsid k6igile oma
s6pradelesiin maailmas,kessul on ja nii palju kui m6istad!
Tdna neid, kes sul veeljdrel on!"
Pealepikemat aega:"Peeglike,peeglikeseina peal! Sai
tehtud! Saatsin kdigile meili, kes veel vdhegi v6iks mind
mdletadaja et nimekiri pikem saaks- mitu korda jiirjest
ning isegi iseendale paar
korda, sestma
ju olen seda
vddrt!"
"Ja mida sa
niiiid tead ja
tunned?"
"A-iii, ku-radi va-lus on!
Istu ise oma
k6ige 6rnema
kohaga millegi k6va otsas
pdevadekaupa
ja litsu sadasid
kilomeetreid
maha tallata!
Iga pedaalivajutus v6tab silmist ja ninast
veevdlja nii, et

U)
p
a
rr'1

.t

tatt tagas6itja dra ldmmatab. Kdi harkis ringi nagu oleks
mumpsjalgadevahel! Sul hea kamandada!"
"Tdnadesjumalat, kes sinu puhul on 6nnekskurt! Said
l6puks teada, mida rahvas sul pigistama hakkab, kui teada
saabk6ike sedapettustja sigatsemist,mida sa oma valitsemise ajal oled valla elanike rahadeganende arvelt oma perse alla korjanud. Rikkaim omavalitsusju, mida kiidetakse,
ent keegi ei kontrolli, kuidas asjadtegelikult on. K6ike varjata ja salata,nagu erakonnaleomane.Kassinu kriminaalasjastveel vdhe on v6i loodad k6rgemaltpoolt kinni mdtsimist? Akki saab sinustki puutumitu?t tgitahes alustasid
sa k6igile eeskujuks oma vallas viimasegi demokraatia
kiibeme kaotamisestehk isegi revisjonikomisjoniesimehe
ametissesokutasidopositsiooniesindajaasemeleoma suurima sahkerdajaja pugeja - koalitsioonipartneristendise
keskkomiteekoputaja!Mees,kes teisekannikagaikka veel
istub volikogu esimehetoolil ning truult hoolitseb, et sinu
kamandamisedseaduslikekstembeldataks.Keda siis veel
ongi jeidnudusaldada- 6iglasedinimesedon sulle ammu
selja keeranudja ainult nahahoidjadja kubeme kratsijad
ning v6imu juhtmest kdgistatudongijdrelejddnud. Et keegi ei saakskiisida - mida, miks ja kuidas v6im teeb.Elagu
diktaatorlus- ise kdsin, ise teostanja ise otsustan,kas see
on ka seaduslikv6i ausning k6ik illejddnudkdrvaku!Ja asi
JOKK?Igavenemcjmmsddrane!"
"Raisk!"
Klirr!
Eyris Tamres

