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"Peeglike,peeglike seina peal! Anna mulle andeks, et
sind kildudest pidin kokku kleepima! Aga ainult sina mul
veel oled jdrel! Muidugi peale nende, kes aitavad minu firma jaoks valla ehitustel riigihanke konkursse v6ita. Tingimusi minu omadejlrgi esitades,et iikski aus vennike ei
saaksvaheletulla. Aga nemad ajavadoma kasu taga,nagu
minagi."
"S6bradon ikka sinu endanigu."
"Muidugi! Sinaju ka!"
"Mis sul jdlle vaja on?"
"Kuidas ma rahva usaldust saaksveidikegi v6ita?"
"Aga sina ju oled kohaliku oravaj6ugu pealik ikka edasi!
Kasuta oma v6imu, kuni kohtus alles sinu pasast s6klaid
s6elutakse.Kiill te venitada oskate - kord oled ise haige,
siis advokaatjne. Ja dra unusta - diktatuur, mis sinu eesmdrk, kaitsebv6imu tegemisi."
"Eks me teeme k6ik, et oma nahka pidsta. Siit k6rgelt ei
tahakskiill alla pudeneda..."
"Pane siis oma jooksupoisist uus vallavanem sibama!
Ja k6ik teised ka, kes rattassejdlnud. Kui nemad midagi iildsusele mokkam<iodaasja ajavad, tundub kogu masinavdrgi triii usin, sest kdik ju ptiorleb vanaviisi edasi."
"Kuidasma neid motiveerin?"
"V[ga lihtsalt. Kunagi tegid i1ma, et koondasid vallajuhi abilised, niiiid tegite ametid tagasi. Ja ikka ainult oma
kamba poliitikutele.T5stanendepalka!"
"Pagan! Kas seevolikogus ikka lzibi ldheb?"
"Mis sa triinad! Teil volikogus koalitsiooniga kokku napp
iiks hddl iile - kasuta sedadra! Ja esimeheksIRL-i ekskommarist lobist. Oma tagumiku hoidmiseks teeb ta sinu heaks
k6ike."
"Kuidasma sedaIRL-i mddrin?"
"Oled ikka mcimmktill! Loo oma kohalik SSSR!"
"Aaa! No muidugi meeldiks seemeie tagurpidi rediseleVolikogu esimehele! Talle
see iihendus
ju ikka nii siidame ja hing e l d h ed a n e
asi. Ktillap v6tab hdrdaksja
paneb tegutsema. Ning
tema kamba
olen ma hdsti
ja rikkalikult
kinni maksnud. Sellised
on alati lojaalsed - keegi ei taha midagi kaotada,
kartes vahele
jiieida."
"Seda viimast muidu-
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gi, nagu ajalugu nditab, agamina m6tlesin ikka eestikeelset
varianti - Suur Sibula SciojaRahvas.Las nemad kdivitavad
oma v6rgustikusselleaktsioonija sinu jooksupoisspaneb
sibulav6rklaemkesePeipsipoole tossutama.Ise saadm6nusalt selleaja tema toolil persetadaning rahulikult ja muredeta oma firmade tocjd k6igil valla ehitustandritel juhtida. Peaasi,et raha ikka sinu taskussevoolaksl"
"Aga kas asi ldheb nii sujuvalt?"
"Jdlle sa vesistad!Nende l6ustaraamatulehelepddsevad
mcikitama ainult oma jSugu liikmed. Ikka teie valla v6imu
kombe kohaselt.Kes omadegaiihes karjas samal viisil ei
mddgi, saabjalaga. Ja et ikka ainult omadelehead kraami jdtkuks, v6tab usinasti ka kohalik "Era S6numid" osa.
Nemad saavadpdrast trali-vali-pilte ja lugulaulu levitada.
Kiill vajalikud j a teadagi-kellele-truudmeediakanalid seda
juba kajastavad,kui "abivalmid"te olete."
"Teemedra!"
Veidi aja pdrast.
"Peeglike,peeglikeseinapeal! Ara tegime.Tdpseltnagu
iitlesid - laevukellras ise randa ja sibuladri lokkas nagu
vesija pori valla arendusteteedel.Ja ainult minu toetajatelejdtkus! Las siis vesistavadsuud,kui minu poolt ei taha
h[dletada! Mis poliitikutest vallajuhtide palkade t6stmisessepuutub, siis kiill me selle asja ka joonde ajame. Ja
priskete preemiatega!Me ju rikkaimad! Ja talitame nagu
pangas- enneomadkulud-tulud kaetudja siis,kui iile jddb
- ka ndpuotsagarahvale. Kiill me volikogus ka ldbi surume
- suuremaj6uga.Tdnan."
"Pole tlnu vddrt! Pesemind niiiid puhtaks ja lcio ldikima!"
"Mul selleks oravarattasjooksjaid kiillalt - ise ei hakka
kdsi mddrima.Sdh,alguseksl"Ptiii.
,,Saveel kahetsed!Piihi eira!Kuuled! Piihi dra!..."
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