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Tegevuskohad:

haigla koridor,haiglaesine ja haljasala haigla ees.

Tegelased:

PRIIT - töötav noormees kahekümnendates. Ta on tulnud

haiglasse, et teha tervisetesti. Ta on pettunud, et ligi

tund aega on pidanud raiskama ootamisele. Selle asemel

soovinuks Priit teha tööd või vähemalt netis surfata.

Priidule haiglad ei meeldi. Viimati oli ta haiglas

perekondlikel põhjustel, kui käis opereeritud ema

kplastamas.

VANAMEES - 70ndates haigla patsient, kortsulise näoga,

puhmas kulmudega, kes on kopsuvähi operatsiooni ootel.

MEDÕDE - kolmekümnendates, tööga ülekoormatud.

1 HAIGLA KORIDOR

Priit istub koridoris ja niheleb, sest ta on oodanud juba

tund aega, aga ei ole saanud tervisetesti teha. Vaatab

ringi ühele ja teisele poole koridori, püüab leida

tegevust, et igavust peletada.

Kätega pead hoides märkab ta, kuidas tema ette teisele

poole koridori seina lükatakse raam, millel tilgutid ja

voolikud.

Haiglatöötaja räägib midagi raamil lebavale patsiendile ja

jätab ta sinna üksi lebama.

VANAMEES

(vaatab tekiserva alt Priidu

poole ja küsib kavalalt):

"Haigus kallal või?"

PRIIT

"Ei, tulin uuringutele. Häda pole

midagi."

VANAMEES

"Siis on hästi!"

PRIIT

"Ja teie olete siin haiglas kaua

juba või?"

VANAMEES

(köhatab) "Ei ole kaua. Paar

päeva. Tulin opile. Tahavad mul

tüki kopsu välja võtta, va

pahalane sisse läinud. Ma olekski

praegu laua peal juba, aga miski

(VEEL...)

(JÄTKUB)



JÄTKUB: 2.

VANAMEES (jätk)

avarii või sihuke oli old, ja üks

võeti kiirkorras ette. Nüüd ma

pean siin koridori peal ootama.

Mu palatisse toodi juba uus

sisse. Pidin peale lõikust

niikuinii teise osakonda minema.

Nüüd olen siin kodutu. See opp

võib neil mitu tundi aega võtta."

PRIIT

"Ega see vist kerge ei ole,

sedasi oodata. Operatsioon ei ole

ju naljaasi."

VANAMEES

(lööb käega)

"Ähh! Ega ma ei karda. Noortel

inimestel, neil on, mida kaotada.

Aga mina olen oma asjad siin

maailmas juba jutti ajanud. Ja

kui seal ülalpool arvatakse, et

mul veel midagi pooleli on

jäänud, küll ma siis selle kah

üle elan. Lapsena jäin

pommitamise alla. Hulga inimesi

sai otsa, mul põld kriimugi. Vot

siis oli küll hirmus asi. Ju mul

siis veab kah elus."

PRIIT

"Küllap siis tänagi hästi läheb."

VANAMEES

"Nojah, kui lootust poleks, ega

nad siis enam remontima ei

hakkaks sihukest vanaätti. Ju nad

siis aravad, et must veel asja

võiks saada."

VANAMEES

(peale väikest mõttepausi)

"Kuule, kuda seal väljas ilm ka

on?"

PRIIT

"Ilus. Päike väljas, tuult ega

midagi õieti pole. Hakkab vist

suveks kiskuma."

VANAMEES

(peale väikest mõttepausi

ütleb äkitselt)

"Viskad mind õige õue väheks

ajaks, kui sul kiire pole!?"

(JÄTKUB)
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PRIIT

(imestunult)

"Mismoodi õue?"

VANAMEES

"Noh. käruga lükkad. Liftiga saab

alla ja ongi."

PRIIT

(kahtlevalt)

"Kas nii tohib?"

VANAMEES

"Kesse mind siin praegu taga

igatseb. Rohud peavad nad

niikuinii uuesti andma, ja selle

kiire operatsiooniga läheb neil

kah hulga aega."

PRIIT

(tõuseb kahtlustaval pilgul,

läheneb raamile ja haarab

käepidemest)

"Ega need voolikud sul küljest

ära ei tule?"

VANAMEES

"Ära sa selle pärast muretse, nad

sõidavad ju nendega kogu aeg

ringi. Küll nad juba teavad,

kuidas nad need paika panevad."

Priit lükkab raami mööda koridori, tehes nägu selle juures

nagu oleks hakkama saanud maailma suurima pättusega.

Kärutamise ajal näitab vanamees käega suunda, kus pool

lift on.

2 HAIGLA ESINE

Uks avaneb ja Priit sõidutab kärul vanamehe õue.

VANAMEES

(tõmbab õue saabudes suure

sõõmu värsket õhku)

"Kohe teine asi, kui need

haiglahaisud.

VANAMEES

(osutab näpuga eemalseisvate

puude suunas)

"Vii mind õige sinna puude alla!"

Priit ukerdab raami koos vanamehega üle tänavakivide

puude alla vilusse. Istub ise raami kõrvale maha ja jääb

silmitsema taevast ja kõikuvaid puuoksi.



4.

3 PUU ALL

VANAMEES

(silmitseb samuti taevast ja

kõikuvaid oksi ja siis küsib

äkitselt)

"Sa suitsumees oled või?"

PRIIT

(noogutab ja ootab et

vanamees hakkab talle

moraali lugema selle

kahjulikkusest)

"Jah"

VANAMEES

"Anna mulle üks tobi."

PRIIT

(hämmeldunud pilguga

vanamehe poole pöördudes)

"Kuule mees, sa lähed ju natukese

aja pärast kopsu lõikama. Kuidas

ma saan sulle praegu suitsu

anda?"

VANAMEES

(kelmikas pilk silmis)

"Tead sa, ma olen pool sajandit

pläru teinud. Rohkem kui sina

elanud oled. Kas sa tõesti arvad,

et praegu mingit vahet, kas ma

seda suitsu tõmban või ei tõmba?"

PRIIT

"Ega vist."

Priit kougib taskust välja suitsupaki, pakub vanamehele

sigareti ja aitab selle põlema süüdata. Ning võtab ka ise

sigari ja läidab selle.

Vanamees tossutab mõnuga ja rahulolevalt teeb suuri

suitsupilvi.

Priit jälbib vanameest kõrvalt, kuidas see mõnuleb.

PRIIT

"Ega ma ikka päris normaalne

ole."

VANAMEES

"Kas sa tahad tingimata olla?

PRIIT

"Noh, hea oleks. Töö pärast ja

elus ka. Ikka on kindlam, kui

normaalne oled."

(JÄTKUB)
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VANAMEES

(peale väikest mõttepausi

mõtlikult)

"See on, kuidas võtta. Ma räägin

sulle normaalsetest inimestest."

"Meie linnas elas üks mees.

Ülikoolis käinud ja puha. Mina ei

tea, mis õnnetus tal kunagi

juhtunud oli, igatahes hakkas ta

koledasti jooma ja läks viimaks

omadega sassi.Kellelegi ta kurja

ei teinud, aga muidu... Noh,

vahel kusi avalikus kohas..."

PRIIT

(vahele torgates)

"Seda teevad ju mõnedki, kes

ennast muidu normaalseks peavad."

VANAMEES

"Just. Aga see sell korjas poe

ümber neid pabereid ja muud

prahti kokku, mida "normaalsed"

inimesed sinna loopinud olid.

Teised pildusid seda rohkem, kui

teda korjams nägid. Nalja kui

palju! Eks siis poe naistel oli

tast kahju ka. Lasid poodi sisse

sooja ja andsid mõnikord kommi

ja... See "ebanormaalne" seisis

siis viksilt poes ukse kõrval ja

tegi naistele uksi lahti,

kummardas ja tervitas. Samal

ajal, kui "normaalsed" üksteisel

kas või seljas sõtkusid."

Vanamees jääb vait. Annab suitsuotsa Priidule

kustutamiseks.

PRIIT

"Mis tast siis sai?"

VANAMEES

"Maha löödi."

PRIIT

"Kuidas? Mispärast?"

VANAMEES

"Normaalsed mehed peksid ta

surnuks. Selle eest, et ta

ebanormaalne oli."

Priit jääb mõttesse ning ehmub raamilt äkki kostva rögina

peale. Vanamees pööritab korra silmi, paneb need siis

kinni ning jääb liikumatult lamama.

(JÄTKUB)
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Priit ehmub. Tõuseb püsti ja on paanikas, mida laibaga

nüüd peale hakata. Vaatab sellise pilguga, et kuhu joosta

ja kisub juukseid, et sellist jama nüüd vaja oli! Astub

mõne sammu raamist eemale ja istub maha, olles seljaga

raami poole. Siis kuuleb Priit selja tagant sügavat ohet

ja Priit tõuseb kähku püsti.

VANAMEES

(ohkab sügavalt)

"Kuule, äkki peaks nüüd sinna

opile minema? Jätavad mu muidu

üldse rongist maha?"

Priit haarab rõõmuga raamist taas kinni ja hakkab

vanameest majja tagasi vedama.

VANAMEES

(itsitab)

"Ära sa nüüd nii hirmsasti ka

kima, ega see mõni mersu ole."

4 HAIGLA KORIDOR

Jõudes raamiga samasse kohta, kust vanamees koridoris enne

pargiti astub ligi valges kitlis medtöötaja:

MEDTÖÖTAJA

(etteheitvalt)

"Ja kus te siis vahepeal olite?

Ma tahtsin teile veel süsti teha

ja... otsisin terve korruse

läbi."

VANAMEES

(köhatab häbelikult ja

kavalal pilgul vastab)

"Teate, sellel kärul on vist

midagi viga. Äkki pole pidureid

peal? Hakkas üksvahe ise liikuma

ja mine tea, kuhu veel sõitnud

oleks. Trepist alla käkaskaela

oleks võinud lennata. Hea, et

kena noormees kohe juhtus. Sai

otsast pidama. Käisime kogemata

valel korrusel..."

MEDTÖÖTAJA

(samal ajal korastab-vaatab

üle tilgutid ja voolikud

ning raputab mõistmatult

pead)

"Ei noh, päris normaalne sa,

papi, küll ei ole..."

VANAMEES

(Priidule samal ajal

vandeseltslikult silma

pilgutades)

(JÄTKUB)
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"Ega vist."

Medtöötaja viib vanamehe raamil mööda koridori edasi ja

priit jääb keset koridori seistes vanamehele järele

vaatama.

Lõpp


