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Tegevuskohad:

Silvia korter vähemalt teisel või kõrgemal korrusel

(õhuline, pastelsetes värvitoonides sisekujundus),

üldkoridor koos postkastidega, majaesine - .

Andrese maja ja majaesine - maja on tavaline nii väljast

kui seest, aga sees on hiljutise peojäänused.

Ühistransport

Jalatsikauplus

Kohvik

Silvia maja trepikoda.

Osatäitjad:

SILVIA: Umbes 40aastane kuu tagasi lahutatud naine. Elab

nüüd omaette korteris, eksmeees Andersest eemal.

Näitleja Ülle Lichtfeldt

ANDRES: Umbes 40aastane, Silviast lahutatud mees. Elab

omas majas. Pidutseja ja playboy-tüüp.

Näitleja Joonas Tartu

ANDRESE ARMUKE: 20ndates neiu

Näitleja: Kristel Kuhi

KULLER: Umbes 25-30aastane noormees.

Näitleja: Heigo Teder

MAMMI: Umbes 50-60aastane kaasreisija ühistranspordis

Näitleja: Tiina Kippel

NOORMEES: 20ndates nokastunud noormees ühistranspordis

Näitleja Peeter Rästas

MARET: Silvia sõbranna, 35-40a.

Näitleja:

KAKS NOORMEEST BUSSIS: 15-17a

Näitlejad: Ken Virula ja Siim Kask
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1 SILVIA KORTER

Silvia seisab akna ees, joob kohvi ja vaatab aknast välja,

kuidas lumi sajab ja tihane akna taga rippuvat pekki

nokib. Keerab ringi ja heidab pilgu kummutil olevale

raamis pulmapildile. See on pooleks rebitud. Pildil on

näha vaid tema ise, pulmakleidis. Peigmees on ära rebitud.

Võtab riiulist oma fotoalbumi. Istub tugitooli ja meenutab

Andresega koosveedetud aegu. Vaatab ja muheleb ning

võpatab ühte fotot vaadates, kus ta saabastes seisab.

SILVIA

"Saapad! Minu ainsad käidavad

jalavarjud!"

Tõuseb rutakalt püsti ja jookseb riidekapi ette. Avab

selle ja otsib saapaid. Saapaid pole.

Kükitab siis jalanõude hunniku juurde maha.

SILVIA

(ohates)

"Need jäid Andrese juurde

maha..."

Silvia tõuseb püsti, paneb ennast riidesse ning väljub

toast.

2 ÜHISSÕIDUKIS

Silvia seisab busspeatuses, buss läheneb peatusele. Silvia

siseneb seisvasse bussi ja teda takseerivad tagaistmel

kaks matslikku noorukit.

Ühissõidukis vaatab Silvia aknast välja. Buss hakkab

liikuma. Mees, kes ta ees seisab on pisut nokastand. Keegi

teine tüüp hoiab käega ta peakohalt käega torust kinni ja

selle tüübi poolt levib Silvia ninasõõrmetesse halba

lõhna. Ta kirtsutab nina ja tahaks sealt välja saada,

värskema õhu kätte, sest ta süda hakkab pahaks minema.

Keerab ennas ukse poole, et leida haisuvaba koht.

MAMMI

(märkab Silvia liikumist

selja tagant)

"Kas väljute?"

SILVIA

"Ei ma tahaksin värsket õhku."

NOORMEES

(hirnudes küsib)

"Rase oled või?"

Silvia ei vasta ja vaatab läbi ühistranspordi ukseklaaside

kaugusesse. Sõit jätkub.
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Võte sellest kuidas buss möödub kaamerast tänaval.

3 ANDRESE MAJAESINE

Silvia kõnnib mõned sammud ja jääb kõnniteel seisma. Ta on

jõudnud oma endise kodu ette. Andrese maja ette. Seisatab

seal. Takseerib olukorda, kas keegi liigub majas või kas

jägi on maja ees.

Õhk tundub puhas olema ja astub väravast sisse ning võtab

taskust võtmepundi, milles tal maja võti veel alles.

Hakkab ust lahi keerama lukust, aga siis nagu ei julge ka.

Oleks nagu sissetungimine. Vargus. Siiski avab ukse lukust

ja siseneb majja.

4 ANDRESE MAJA

Silvia siseneb esikusse. Maja on vaikne. Ta näeb maas

vedelevaid esemeid. Punased naiste nahkkindad ning pulstis

karvadega poolkasukas.

Silvia võtab ettevaatlikult jalanud jalast ja liigub

vaikselt mööda esikut edasi, et riidekapini jõuda, kus ta

saapaid hoidis.

Hakkab minema maja teisele korrusele, kus talle meenub

halb hetk kooselust Andresega

5 MEENUTUS

Silvia ja Andrese vahel on tüli, mis toimub samal trepil.

6 ANDRESE MAJA

Silvia liigub edasi teise korruse magamistoa poole. Hiilib

kapi poole möödub magamistoa uksest. Suurest uudihimust

teeb ta selle väga tasakesti lahti, kardab, et eksmees on

uue naisega voodis.

Tühjas toas on segadus: maas konjakipudelid, aluspesu,

võrksukk kuskil mööbli küljes rippumas, brünett parukas

vedeleb lohakalt voodil, ja toas oli halb läbu lõhn.

7 MEENUTUS

Silvia tuleb tööt koju ja astub magamistuppa sisse, kus

leiab voodist oma mehe koos noore näitsikuga. Andres

keerab tema poole vihase pilgu ja Silvia saab kõrvakiilu

temalt.
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8 ANDRESE MAJA

Silvial hakkab sees keerama.

Silvia jookseb äkki toa ukselt minema vannituppa et

oksendada.

Peale oksendamist loputabkraanikausis suu puhtaks ja läheb

riidekappi tuulama. Reviderib ja selgub, et saapaid

polegi.

Tulutu otsimiese lõpus märkab voodi all eksmehe maha

kukkunud rahakotti. Avab selle ja sikutab sealt välja

mõned koidulad ning pistab need endale käekotti.

Peale seda leiab oma kotist MYNTHONit ja topib neid endale

kohe kaks tükki suhu, et ilget maitset peletada.

Väljub majast.

9 ANDRESE MAJAESINE

Silvia on ukse sulgenud ja teinud paar sammu maja ees.

Seisatab ja võtab kotist Andrese maja võtme ning viskab

maja ees olevasse prügikonteinerisse.

10 JALATSIKAUPLUS

Silvia siseneb poodi. Müüa takseerub teda üleoleva

pilguga.

Silvia läheheb riiulite vahele ja leiab suhteliselt ruttu

soodsa hinnaga saapad. Läheb nendega kassasse.

MÜÜA

(tuimalt, robotlikult)

"Allahinnatud toodetel võib

esineda defekte. Neil saabastel

ei ole garantiid."

SILVIA

(rõõmsalt ja müüaga

sõbralikku silmsidet luua

proovides)

"Selge."

MÜÜA

(leti alt kilekotti võttes

ja tuimalt vastates)

"Karpi on vaja?"

SILVIA

"Ei, aitäh. Ma panen need kohe

jalga. Ja... kena päeva teile!"

Müüa vaatab esmakordselt kliendile otsa ja kahtlustab, et

too mõnitab teda.
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11 TÄNAV

Silvia väljub poest ja hakkab kõva häälga naerma, kõndides

mööda tänavat edasi.

12 KOHVIK

Silvia astub kohvikusse ja seal kohtab sõbrannat istumas,

kes energiliselt lehvitab. Silvia siirdub sinna lauda

istuma, kus toimub aktiivne suhtlus kahe sõbranna vahel.

Näitab uusi saapaid ja paneb need jalga. Siis vaatab

Silvia sõbranna kella ja teeb rutukalt minekut. Silvia

jääb oma kohvi ja konjakit limpsima.

13 TÄNAV

Silvia tõttab mööda tänavat kodu poole. Uued saapad jalas.

Siis murdub tal konts alt ära. Paneb selle kontsa taskusse

ja astub longates kodupoole.

14 TREPIKODA

Silvia on astunud juat esimesele korrusele, kui selja taga

kuuleb välisukse avanemist. Teeb kiirema sammukese, et

varjuda käsipuu taha ja jääb piiluma, kes tuli.

Seal oli mees, kellel mingi komps käes ja uurib korteri

nimekirja seinal.

Silvia teeb kiiret minekut ülespoole ja kiirustab tuppa

pääsemisega.

15 KORTER

Silvia astub rutuga tuppa ja sulgeb ukse, jäädes seljaga

vastu ust rahulolevalt seisma. Koridorist kuuldus samme.

Silvia hingeldab ja samal ajal käib uksekell.

Silvia vaatab läbi uksesilma, näeb seal nooremat meest

jalalt-jalale tammumas.

Kõlab teine uksekell.

SILVIA

(paneb hirmust silmad kinni

korraks ja hingeldades,

küsib läbi ukse)

"Keda te soovite?"

KULLER

"Silvia Stern? Olen

kullerifirmast. Mul on teile pakk

üle anda. Käisin juba varem, aga

kedagi polnud kodus."

Silvia avab ukse. Kuller ulatab paki ja paberi

allkirjastamiseks. Ja siis sulgeb korteri ukse ning liigub

selle pakiga tuppa.

(JÄTKUB)



JÄTKUB: 6.

Silvia silmitseb karpi, hindab selle raskust ja nuputab,

mis selle sees olla võiks.

Haarab riiulist käärid ning avab karbi. Avamisel leiab ta

kõigepealt kirja, millel Andrese käekirjaga mõned sõnad:

"Ehk läheb veel tarvis. A."

Karbis leiab Silvia enda head vanad talvesaapad.

Lõpp.


