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FADE IN:

INT. TUBA - PÄEV

Väikeses toas on sassis voodi, näha on vaid vasak pool 
voodist ja seal istub öösärgis neiu. Ta toetab pead küljega 
vastu seina. Ta silmist peegeldub tühjus.

NEIU
Kas sa teadsid, et iga päev sünnib 
maailma 300 000 inimest ja sureb 
150 000 inimest?

Voodi vastas istub toolil noormees. Ta kuulab 
tähelepanelikult neiu juttu.

NEIU (CONT’D)
See tähendab, et iga sekund sureb 
maailmas kaks inimest. Iga. Sekund. 
Kaks. Neli. Kuus. Kaheksa. Kümme...

EXT. ÕU - PÄEV - ETTEKUJUTUS

Sama neiu seisab liikumatult suure vahtrapuu all. Ta vaatab 
üles ladva poole ja jälgib kuidas üks leht kukub alla. 
Seejärel teine, kolmas jne...

INT. TUBA - PÄEV

Neiu endiselt voodil, poiss toolil. Noormees muutub 
murelikumaks, kuid vaikib ja kuulab edasi.

NEIU
Ma ei ole isegi nii kannatlik, et 
suudaksin viis minutit 
bussipeatuses bussi oodata. Samal 
ajal on maailmas terve hulk inimesi 
lihtsalt... lõpetanud elamise.

EXT. BUSSIPEATUS - PÄEV - ETTEKUJUTUS

Neiu seisab bussipeatuses. Tema ümber on umbes kakskümmend 
inimest, kes kõik lamavad liikumatult maas. Mõned neist on 
pingil pikali. Kõik nad on surnud. Ainult neiu seisab nende 
keskel, silmis hirm. Õrn tuuleiil sasib tütarlapse juukseid.

INT. TUBA - PÄEV

Neiu istub ikka voodil ja toetab pead vastu seina. Noormees 
istub endiselt vaikides tema vastas ja vaatab teda nukra 
pilguga.



NEIU
Ma võtsin varem elu nii 
iseenesestmõistetavalt. Ma ei 
osanud olla tänulik selle eest, mis 
mulle antud oli. Terve mu elu oleks 
justkui kinniseotud silmadega 
möödunud. Nüüd on raamid mu ümbert 
kadunud ja ma näen. Ma näen seda, 
mille peale ma varem isegi mõelnud 
polnud.

Poiss tema vastas on veidi segaduses ja tahaks nagu midagi 
küsida, aga vaikib endiselt.

NEIU (CONT’D)
Kas sa tead, mis vahe on üksindusel 
ja üksildusel. Mina tunnen end 
üksildaselt. Ma tean, et ma ei ole 
üksinda, aga tunnen ikkagi 
üksildaselt.

Neiu sulgeb silmad.

EXT. TÄNAV - PÄEV - ETTEKUJUTUS

Sama neiu seisab tuimalt keset kõnniteed ja tema ümber kõnnib 
tihe rahvamass. Kõik liiguvad kaamerast eemale ja on seljaga. 
Vaid tütarlaps seisab näoga kaamerasse ja laseb hallil 
rahvamassil endast mööduda. Üks inimene müksab õrnalt neidu, 
kuid too seisab ikka vankumatult edasi.

INT. TUBA - PÄEV

Kõik on endine. 

NEIU
Üksildane...

Neiu avab silmad. Ta pole kordagi noormehele otsa vaadanud. 
Poiss aga vaatab ainiti tüdrukut.

NEIU (CONT’D)
Ma arvasin, et olen oma õnne 
leidnud igaveseks.

EXT. TÄNAV - PÄEV - MEENUTUS

Neiu ja noormees seisavad tänaval ja kallistavad. Poiss on 
kaadrisse seljaga, tüdruk näoga ja ta naeratab.

NEIU (V.O.)
(kajana, väriseva häälega)

Igaveseks...
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INT. TUBA - PÄEV

Neiu istub ikka voodil, noormees toolil.

NEIU
Tean nüüd, et häid sõnu ja mõtteid 
ei tohi edasi lükata. Need ei maksa 
midagi. Nüüd painab mind igavene 
kahetsus. Aga eks see ole üks osa 
inimeseksolemises. Kõigele on 
määratud aeg. Aeg nutta, aeg 
naerda. Aeg rõõmustada, aeg 
vihastada. Aeg sündida, aeg surra.

Noormehe pilk muutub veel nukramaks.

NEIU (CONT’D)
Kas sa tead, et iga päev sünnib 
maailma 300 000 inimest ja sureb 
150 000 inimest?

Neiu pöörab esimest korda pilgu tühjusest poisi poole. Toolil 
ei istu kedagi. Neiu pole üllatunud vaid ohkab raskelt ja 
pöörab pea endast vasakule. Esimest korda näitab kaamera 
tervet voodi. Vasakul pool istub tüdruk ja paremal pool lamab 
liikumatult avatud silmadega sama noormees, kes toolil istus. 
Neiu vaatab teda masenduses pilguga. Aeglaselt tõmbab käega 
üle noormehe näo ja sulgeb ta silmad. Seejärel paneb käe 
talle rinnale ja jääb ta kõrvale lamama.

FADE OUT.
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