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Laupäev, 7. detsember 2002

Pirita eakad on avastanud bowlingu
Kuidas
näevad
välja
kaasaegsed vanavanemad?
Nad on pisut teistsugused
kui lasteraamatutest loetud
või muinasjutust kuuldud.
Pirita vanaemad ja vanaisad,
selle asemel, et kodus istuda
või kurta, hakkasid hoopis
trennis käima.
Bowling pole Pirita eakate seas
kuigi ammune harrastus, kuid tulemused on varmad tulema. Kes
korragi bowlingut proovinud,
teab, et täpsusveeretamine pole

naljaasi. "Aga see on vahva!", kiidavad eakad. Tund aega bowlingut
kaks korda nädalas on eakatele
paraja trenni eest. Nooremadki
räägivad, et järgmisel päeval on
tunda vähemalt käe lihaseid ja
naised kurdavad, et ilma ollakse
jäänud viiest pikast küünest.
Paar kuud bowlingutrennis
käinud eakad on juba nagu päris
profid. Trenni ei hilineta, sadagu
vihma, lörtsi või lund. Kribinalkrabinal on kõigil bowlingusussid
jalas ja juba sisestatakse arvutisse
andmeid! Profi kombel valitakse

sobivat bowlingupalli ja arutletakse teemal kuidas visata vindiga
palli.
See, kes on harjunud vanaema
ette kujutama hallide krunni seotud juuste, pika seeliku ja oma
kootud vestiga akna all istumas ja
sukka kudumas, ei usuks oma
silmi. Ega ka need, kel on kujutluses pilt tasapisi toimetavast
vanaisast. Kus sa sellega! Kaasaja
eakad paluvad end vabandada, et
bowlingutrennist varem lahkuma
peavad, sest on tarvis kiirustada
arvuti tundi!
"Aga lapselapsed? Kes neid
hoiab?" "Lapselapsed on juba nii
suured, et neid pole tarviski
hoida!" Küsimuse peale osutatakse prouale, kel on ka lapselapse-lapsed. Selgub, et noorpere
on lapsehoidja puudumisega lihtsalt leppinud. "Kahju küll, aga
vana-vanaema ei ole praegu
kodus, ta läks trenni," öeldakse
seal peres.
"Mina tegin lõunasöögi juba
hommikul valmis," sosistas üks
proua sõbrannale. "Mina ka," itsitasid daamid oma väikest vandenõud. Nagu ühest suust kinnitatakse, et bowling on nii tore, et
selle kiitmiseks ei ole piisavalt
sõnu. "Varem toimus ka eakatele
üritusi, aga nüüd… Kogu elu on
hoopis teistsugune!"
Kes arvab, et eakad inimesed
liiguvad tasa ja targu, on pisut
ajast maha jäänud. "Tule ruttu, me
jõuame veel ühe ringi teha." Paar
kiiremat sammu. "Sisesta nüüd
oma nimi arvutisse." "Kas ma
nüüd vajutan enter või?" "Sinu
kord, mine viskele!" Niisugune
näeb välja tänapäeva pensionäride
dialoog. Neil on tõsi taga, sest üks
võistlus on juba seljataga ja detsembri algul on võistlema kutsutud Põhja -Tallinna eakad.

Tänapäeva vanaema tuleb toime nii bowlingupalli kui ka arvutiga

Ka 100 –punktine tulemus pole haruldus

"Bowling on kõige toredam mäng!"
Väljaandja: Pirita linnaosa valitsus, Merivälja tee 24, 11911 Tallinn, telefon 6 457 600, fax 6 457 609, e-mail pirita@pirita.tallinnlv.ee.
Pirita leht ilmub iga kuu esimese nädala lõpuks. Toimetaja Kaia Otti, telefon 6 457 629, e-mail kaia.otti@pirita.tallinnlv.ee. Trükikoda AS Lakrito.

