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Tegevuskohad:

Maila kodu: magamistuba, buduaar, esik.

Tänav: teekond ostukeskusesse.

Ostukeskus: riidepood, kosmeetikapood, ilusalong.

Raamatukogu.

Osatäitjad:

MAILA:

Maila on 40aastane üksik naisterahvas. Ta on töödanud

raamatukogus kõik oma parimad aastad. Ta armastab oma

tööd. Viimased 5-6 aastat on ta tööl käinud ühe ja sama

tumesinise kleidiga, mis oli villasest kangast õmmeldud ja

oli mugav nii suvel palavaga kui talvel külmaga. See kleit

oli Maila jaoks kui soomusrüü, milles ta ennast hästi ja

turvaliselt tundis.

RIIDEPOEMÜÜA:

JUUKSUR:

KOSMEETIKAPOE MÜÜA:

PLIKA: 7aastane patsidega, tedretäppidega

10 TÖÖKAASLAST: ühesuguse sinise kleidiga, koleda meigiga.

1 MAILA KODUS

Maila istub nõutult peegli ees, oranž rätik põlvedel. Nagu

mängides kergitab ta rätti, proovib pähe, raputab

rahulolematult pead ja sätib hoopis riidetüki enda

õlgadele.

Särtsakas rätikuvärv kohe kisendab vana sinise kleidi peal

ja Maila viskab rätiku tõrjuvalt lauale.

Maila tõuseb püsti, võtab kleidi seljast ning riputab

selle hoolikalt riidepuule ja seejärel kappi. Läheb siis

taas peegli ette ja paneb rätiku endale taas õlgadele,

ümber puusade ning ta näos tekivad rahulolupilgud.

Hetke peeglisse vaadanuna ja muhelenuna, paneb ta ennast

riidesse ning väljub kodust.

2 TÄNAV

Maila kõnnib kiirustaval sammul. Jõuab riidepoe ette ning

jääb ebaledes vaatama selle vaateakent.



2.

3 RIIDEPOOD

Maila astub poodi sisse. Müüa märkab teda, astub ligi ja

küsib:

MÜÜA

"Kas saan teid kuidagi aidata?"

MAILA

(kohmetunult): "Kas te saaksite

midagi soovitada, mis sobiks

oranži salliga kokku?"

Müüa heidab takseeriva pilgu Maila poole ning sukeldub

riiulite vahele otsima.

Müüa tassib Maila ette mitu kleiti, mille hulgast Maila

suure ähmiga liiga lühikesed või avara kaelusega välja

praagib. Lõpuks jääb Maila kätte kleit, mida ta selga

söendab proovida. See oli kaunilt langev helebeež,

väikeste oranžikate täpikestega.

Maia proovib selga ning vaadates peeglisse saab aru, et

see kleit on sama turvaline ja hea, kui tema lemmik sinine

kleit, millega ta aastaid tööl käib.

Et mitte ümber mõelda kiirustab Maila kassasse, et kleit

ära osta.

4 OSTUKESKUS

Maila jalutab ostukeskuses uus kleit kirevas paberkotis

näppude otsas kõlkumas. Maila uudistab jalutades kirevaid

silte ja kauabalette.

Tema pilk jääb pidama ilusalongi reklaamsildil, kus peal

nägusad modellid. Maila vaatab ennast sealsamas vaateakna

peegeldusel. Peegedus ei meeldi talle.

5 ILUSALONG

Maila astub ilusalongi sisse. Juhuslikult on üks juuksur

vaba ja Maila võtab juuksuritoolis istet.

Juuksuri juttu juurde siia,

moosib klienti.

JUUKSUR

"Minu meelest on juukseotsad

liiga pikalt katki. Mis te

arvate, äkki lõikaksime juuksed

kohe hulga lühemaks?

MAILA

(kohkunud näoga):"Noh kui nad

just katki on... Kui lühikeseks?"

(JÄTKUB)



JÄTKUB: 3.

JUUKSUR

(näitab kui palju lühemaks ta

teha sooviks):"Teile sobiks,

ausalt, natukene punakamat värvi

siis tuka sisse ja..."

MAILA

(ehmub jällegi, kuid paneb siis

silmad kinni ja pobiseb):

"Ja-jah!"

Maila ei julge silmi lahti teha enne kui soeng valmis.

Soengu valmides avab ta silmad ning vaatab peeglisse, kust

vaatab vastu täiesti teine inimene. Mailal tõusevad

suunurgad ülepoole, enesekindlus suureneb.

Maila maksab arve ja väljub salongist.

Ostukeskuses kõndides ei saa ta silmi vaateakna

peegelduselt ära. Ta vaatab seal ennast, püüdes

graatsililsemalt ja elegantemalt astuda, kui ta seda

siiani teinud oli.

Maila möödub ostukeskuses kosmeetika osakonnast. Peatub ja

jääb uurima kosmeetika testreid.

Klienditeenindaja märkab teda ja astub ligi ja hakkab

pakkuma abi. Mille tulemusena ostab Maia huulepulga,

ripsmetušši ja lauvärvi.

6 MAILA KODUS ÕHTUL

Maila sätib magama. Heidab voodisse ja kiikab sealt

kapiservas rippuvale uuele kleidile, mida ta oli täna

ostnud.

Seejärel heidab rahulaoleva pilgu lakke. Suleb silmad ja

tuli kustub.

7 UNENÄGU

Maila seisab oma töölaua taga ja tal on seljas uus beež

kleit. Kõigil raamatukogusse tulijatel on aga kõigil

samasugused sinised klieidid seljas nagu Maila vana sinine

kleit. Inimesed, kes sisenevad on jubeda meigiga. Äkki

rebeneb Maila uus beež kleit õmblustest ja see kukub talt

seljast. Sisenenud rahvas irvitab ja naerab koletumalt

sele peale.

8 HOMMIK

Maila ärkab ehmatusega. Heidab paaniliselt pilgu tema

uuele kleidile seal kapi servas. Vaatab seda ja muheleb

rahulolevalt, et kleidirebenemine oli vaid uni.

(JÄTKUB)
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Maila riietub uude kleiti, teeb buduaaris huuled uue

huulepulgaga punaseks, võõpab ripsmeid ning teeb muid

meigitöid.

Võtab siis oranži rätiku ja viskab selle elegantse

liigutusega üle õlgade ja kaela.

Ja seejäerel lahkub kodunt.

9 RAAMATUKOGU

Maila istub leti taga ja töötab. Kliendid, kes

raamatukokku tulevad, panevad tema välimust kohe tähele.

Siis siseneb raamatukokku patside ja terdetähnidega

7aastane elurõõmus plikatirts kes vallatult hüpeldes

lippab raamaturiiulite poole.

Maila klienditeenindamise vahepeal võtab käekotist

meigivahendid, et korrastada meiki.

Pannud just meigivahendid kotti, prantsatavad letile mõned

raamatud. Raamatute tagant piilub välja see sama patsidega

plikatirts ja jääb Mailat kahtlustavalt vaatama.

PLIKA

"Kas sa oled nüüd siin tööl?"

MAILA

"Jah!"

PLIKA

"Siis on hea! See, kes siin enne

oli, mulle eriti ei meeldinud!"

MAILA

(surub naeruturtsatust tagasi):

"Mulle ka mitte!

KAAMERA KESKPLAAN PLIKAST JA MAILAST. KAAMERA SÕIDAB

ÜLDPLAANI, JÄTTES KAKS TEGELAST KAADRISSE.

Lõpp.


