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Tegelased:EW - endine vallavanem,EAV - endine abivallavanem

EAV: "Kurnatud prokuror ja nutikalt kaval advokaat'"
EW: "No minu arvates peaks neid esimesi jdtkuma ja
teised hoiavad ainult neid, kellel rahakott nagu pank, mis
isegi sinna intresse koguma pandud rahalt trjiitlemiskulud
EAV: "Nooh? Pohmakas?"
EW: "Mis pohmakas?Mul on lihtsalt siigisdepressioon." oma kasuks maha arvestab.Oi, kurat!"
EAV: "Seenagu eitedehaigus."
EAV: "Sa ka midagi ei tea! Peabsulandumamassidesse,
an
et leida sotsiaalsetsidusust."
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EAV: "Leidsid siis v6i?"
\l
EW: "Ara praali! Otsime. Sa ise seal valla omandis firmas ikka torid ka teed? Kuidas meie vaenlasetagant nuhkimine edeneb?"
/-Tf-l
EAV: "Tciotame.Otsime. Kiill me midagi leiame ka."
tlu
l ,oo
EW: "Leidsiteju juba!Audiitoritel oli palju kirjas, kuigi
nad pdrast kdik tagasiv6tsid, kui asi avalikuks tehti."
t$n
EAV: "Nojah, aga see oli selline meiepoolnet6lgendus.
Seadusedvaatavad asju teisiti. Meie omakorda puht poliitiliselt."
EW: "Mis ajast need kaks asja iiksteisest erinevad?Seadusi t5lgendataksetdpselt nii, nagu minu vallas vaja on."
EAV: "Juuksedvalutavad?"
EAV: "Eks tahab veel t<iotlemist. Kui kaks head juhusEW: "Sul ei valuta v6i? Ise oled samamoodi kdrini sita
likkuse kombinatsiooni omavahel kokku satuvad v6ime
seesnagu mina."
isegi meie oma stitist puhastepoistenavdljuda."
EAV: "Kes sitas,keskullasl"
EW: "Mis kombinatsioonidneedsiis on?"
EW: "Mis sa sellegacieldatahad?"
;r
EAV: "Seda, et kuni pole teisiti t6estatud, oleme meie
t-.
sinuga selle kohaliku valitsuse pomod ja tdhtsamad kdsu
]hAK,
ti
andjad! Las niiiidne vallavanem sahkerdab meie eest ja
E:URAT,
aAL*D P0#J*e.gLUkinnitab veel m6ned suuremad objektid, et rohkem manti
ON
KORD
STAaILISEEsaaksime!"
RUNUD JA *LIfiPOOLE
EW: "6ige jutt! Ma hoian tal kogu aegsilma pealja kdest
IE ENAM EI VAJU
kinni. Tegelikult olen ju see,kes midagi mddrab ja otsustab, ikka mina edasi.Ta on usin jiinger! Koalitsioonis IRL-i
omad kaagutavadmuidu kaasa.Neil seal omad kanad kakkuda."
EAV: "Tubli! Kiill me sulle ka m6nusa totikoha sebime.
Kasv6i sellessamasvalla ettev6ttes,kus mina. Sa ise ju tegid sinna poliitilisi ametikohti juurde ning t6stsid paiku'"
EW: "Muidugi! Alati peab olema ettendgelik. Ja k6va
kdegajuhti vajataksek6ikj ale. Eriti avalikku sektorisse."
EAV: "Seda enam, et ntiiid tuleb meie oma maavalduste
hindu veelgit6staja sedakiiresti."
EW: " Ma ju hoolitsesin juba selle eest, et seelogistikahiid meie krundi k6rva1eomale odavalt maalahmakasai ja
sellel tingimusel, et meie kruntidele ka kdik kommunikatsioonid vdlj a ehitaks."
EAV: "Just! Need tuleb ka valmis ehitada! Vallapoolset
abirahaja hankeid rakendades!Kas sinu firma teeb dra?"
EW: "Loomulikult teeme dra, sest ega suurel rahal saa
lubada kellegi valessetaskussevoolata. Persseraisk! Kiill
pea allesl6hub!"
EAV: "Ega sul praegu pead vaja olegi. Perset aga tuleb
liigutada kiill!"
EW: "Sitta kahl Too pudei! Ma hakkan niitid toole."
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