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"Tere, kas ka kalamiiiijat ootamas?"
"Ikka! Ega suu pole seinapragu!Kiisida oskab,kui midagi tahab."
"Ma v6tsin vanu ajalehti kaasa.Hea nalju lugeda aja peletamiseks."
"Meil ldheb seehdd kraam kohe tulehakatuseks.On seal
midagi ka v5i?"
"Eks kae ise! Mina ei m6ista, miks m6ned IRL-ikad neid
kurjategijaid ikka nii palju armastavad, et neile lausa alt
iiles nagu iidolitele vaatavad."
"Ega meie taipamisest mingit kasu ole! Kui m6nel suurel mehel jalge iimber siblida, jiiiib ikka tolle tagumik teele
ette. Ning kui agarusestkeel ka juhtub ripakil olema, kdib
nilpsti ja nilpsti nagu viuhti kogemata 6ra."
"Esialgu kindlasti kogemata."
"V6ta sa sedakinni! Osalisedju ei rddgi!"
"Sa meie niiiidseks endist vallavanemattead?"
"Sedasuurt meest,kes korruptsioonisiiiidistuse t6ttu tagasi astus?Tuututas, et on siiiita."
"Just! Ennast peetakseikka puhtaks poisiks."
"Kes siis ei teaks?Tal kasvatusegalapsed - nagu isa ees
nii v6sukesedjiirgi. Ei pelga organeid mainida ega seda,
mis neis leidub. Poetavadalamrahvalegikaeda-nuusutada
otsekoolimajaette."
" Ja viinavargusegakah vahelejddnud! "
"Aga lasteaiaeestldbi kihutamise ja purjuspdi s6itmisega
veel 6nneks mitte."
"Isal kogemust rohkem - ktill tema tiivad puhtaks soputab. Meie volikogu esimeeson ka I-kas ja pidas talle volikogu istungil tagasiastumisestteatamiselvdgevaiilistusk6ne.
Paneksautahvlileja k6igile eeskujuksning tegi ettepaneku
valla rahakotist mehele preemiat maksta 5ooo euro ulatuses!"
"Ju siis hoiavad penskarite arvelt kokku, nagu neil siinkandis kombeks. Kuulsin, et mees pani oma viimase asevallavanema ja suuvoodri enese eest uue vallavanemana
paberitele alla kirjutama. "
"Nii jddvad omal kindad puhtaks, aga parteikuulekus
sunnib alamaid kdsketdpselt teitma."
"Mis asjapulk seeI...-kast volikogu esimeesveel on?'

"N6ukogude ajal oli ideoloogiline keskkomitee ttiiitaja,
kes vahendas kohalike tegevusi vastavateleinstantsidele.
Eesti vabanedesmuutis iikki m6tlemist ja hakkas isamaaliseks."
"Sinna mindi ju tiicile vabatahtlikult ideoloogia v6i isikliku hiive nimel. Mina ei saa sugugi aru, kummal ajal siis
temasugusedoma rahvast ja riiki rohkem petsid - n6ukogude ajal v6i niiiid?"
"Eks Simm oli ka enne nende poolt ja riigikorra muutudesk6va meesning isamaaeestvdljas..."
"Tdpselt! Mis ameteid see volikogu esimees siis veel
peab?"
"Oh, sebibsiia-sinnaja muliseb,kus jaksab.Vanastajast
kombed ktiljes, et iilemusi k6ikjal truult kiita. Ent sedateeb
ta ikka nii, et teisi laimates oma sabakdrgel hoida. Omakasu nimel v6tab alati s6na,kuigi ise mitte midagi ei tea. Teisi
peabveel rumalamaks.Aga k6ige olulise"m- ta on KorruptsiooniVastu V6itlemiseUhingir esimees!"
"Siis sdan aru, miks meie maadevahetusepoisid dkki nii
siiiitud ja puhtad on."
"Eks ta, jah, on nii, et kdsi peseb kdtt ja iiks kiisi teisele
ulatab..."
"Ja meie peameoma suu, nagu ikka, puhtaks piihkima!"
"Nii ta on! Kalamiiiiiat ei tulnudki?"
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