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INT. KAMBARYS — ANKSTYVAS VAKARAS
Matome susirašinėjimą žinutėmis, vykstantį tik į vieną pusę:
TELEFONO EKRANAS: „Beata,

Kur tu? / Alio? / Qr dingai?“.

Jokio atsakymo.
Andžejus (16) padeda telefoną į šalį ir nueina į vonią. Jis
perplauna pažastis ir pasipurškia dezodorantu. Iš spintelės
išsitraukia švarius džinsus, maunasi. Nuo stalo iš daugybės
reklaminių skrajučių, kuriose matome 2007 metų datą, paima
piniginę. Pažiūri į piniginę, ten beveik tuščia.
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EXT. STOTELĖ — VĖLIAU
Andžejus artėja link stotelės. Čia jo laukia Robčikas (16).
Labai lieknas, vilkintis juodą striukę, nuolat maigantis
telefoną ir kramtantis kramtomąja gumą. Privažiuoja 19
troleibusas, jie įšoka į vidų.
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INT. TROLEIBUSAS — VĖLIAU
Robčikas toliau maigo telefoną. Tarp gausybės pensininkų
Andžejus nužiūrinėja troleibuse sėdinčias panas.

4

EXT. KIOSKAS — VĖLIAU
Robčikas prieina prie kiosko langelio. Atsiremia. Atsisuka į
Andžejų.
Ką imsi?
Pivo.
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ROBČIKAS
ANDRŽEJUS

INT. M-KLA, FOJE — VAKARAS
Daug įeinančių ir išeinančių moksleivių. Pro pagrindines
duris įeina Robčikas ir Andžejus. Prieš įeidami į foje
vyrukai išgeria alų ir palieka butelius lauke. Sumoka pinigus
už įėjimą ir juda koridoriumi paskui žmonių srautą. Mokykla
silpnai apšviesta. Kai kurie moksleiviai nužiūrinėja iš kitos
mokyklos atvykusius Robčiką su Andžejumi. Muzika “kala” vis
garsiau.
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INT. M-KLA, AKTŲ SALĖ — VĖLIAU
Vyrukai atėjo į vietą, kurioje vyksta šokiai. Robčikas ir
Andžejus mėgaujasi nuotaika. Jie stebi, kaip žmonės
elgiasi:natūraliai, niekas nieko nelaukia, nes žino, kad
diskoteka baigsis ir neverta gaišti laiko laukimui.
Kiekviename kampe labai skirtingi žmonės. Vienos poros
laižosi pakampėje, kitos šoka ir geria kažką iš plastikinių
puodelių. Šalia didžėjaus dūmų mašina skleidžia dūmus. Visoje
salėje rūkas. Matome daug panų, kurios yra neužimtos ir stovi
grupelėse. Andžejus pastebi vieną paną, kuri atsako jam
žvilgsniu. Muzika garsiai groja. Andžejus gestais pasako
Robčikui, kad jis palauktų, ir pajuda link panos.
ANDŽEJUS
Tu man kažkur matyta.
Pana pažiūri į Andžejų, tada atsisuka į savo drauges. Tuomet
vėl pažiūri į Andžejų.
PANA
Tu man irgi.
Andžejus žiūri į ją. Prisimerkia. Tada nustebęs pakelia
antakius.
Geras!

Ką?

ANDŽEJUS

PANA
(šypsosi)

ANDŽEJUS
(šypsosi)
Aš tave prisimenu — gegužės 3-osios
minėjimas prie Rasų kapinių. Tu gi
su skautiška uniforma buvai, dainas
dainavai.
Pana žvengia.
PANA
Pala… OK, aš tave irgi prisimenu.
(pauzė)
Tu ten pat ant prekystalio vandenį
pardavinėjai lenkų turistams. Buvai
su savo draugu.
Andžejus apsidairo aplinkui. Tada vėl pažiūri į paną.
Nusišypso.
ANDŽEJUS
Aš galvojau, skautai į diskonus
nevaikšto.
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Pana kreivai pažiūrėjo į Andžejų.
PANA
(gudriai šypsosi)
Skautai ir ne tokius dalykus daro.
Prie Andžejaus ir panos prisistatė Robčikas.
ROBČIKAS
Ė, ko stovit?
Robčikas pradeda abiems prieš nosį mojuoti rankomis.
ROBČIKAS
Jums gal oficialų kvietimą tūsint
atsiųst?
Pana šypsosi. Ji natūraliai pradeda kartoti kvailus Robčiko
rankų judesius. Andžejus prie jų prisijungia. Jie trise šoka,
jausdami ritmą ir vienas kitą.
Visa diskoteka yra įkarštyje, žmonės šoka „like there’s no
tomorrow“. Groja melodinga house muzika.
Praėjus keliems gabalams, kai fone girdisi rusiškas popsas,
uždusus trijulė nustoja šokti ir pasitraukia į šoną. Robčikas
užšoka ant palangės.
ANDRŽEJUS
(panai)
Ką gersi?
PANA
(šypsosi)
Mineralinio. Ačiū.
Andžejus nueina link salės galo, kur parduodami gėrimai. Jis
praeina pro gausybę žmonių. Prie „baro” stovi merginos,
kurios jį nužiūrinėja ir jam šypsosi. Andžejus vaidina, kad
jų nemato. Pasiima kolą ir mineralinį. Grįžta prie panos ir
Robčiko.
ANDRŽEJUS
(paduodamas vandenį)
Prašau.
PANA
Kiek aš tau skolinga?
ANDRŽEJUS
Čia gi ne Rasų kapinės. Vaišinu.
Pana šypsosi ir atsigeria mineralinio. Andžejus atsigeria
kolos. Robčikas iš striukės kišenės išsitraukia Starkos
buteliuką. Atsisuka kamštelį ir gurkštelėja.
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Robčikas iš Andžejaus atima kolą ir užsigeria.
PANA
Ačiū už vandenį.
Pana nusisukdama nueina pas savo drauges.
Robčikas paduoda Starką Andžejui.
ROBČIKAS
Nu, ką? Pabėgo tavo pupa.
ANDŽEJUS
Blemba, čia išvis buchalint galima?
ROBČIKAS
Ne galima. Reikia.
Robčikas dar kartą užsiverčia Starkos butelį. Susiraukdamas
prisimerkia, įdėmiai žiūri į tolį.
ROBČIKAS
(nustebęs)
Opa, opa, opa-pa!
Robčikas nušoka nuo palangės i priartėja prie vyruko,
apsirengusio odinę striukę. Tai — Zbynia (16). Jie duoda
vienas kitam „penketą“ ir apsikabina kaip seniai pažįstami
bičiuliai.
ROBČIKAS
Tu kur prapuolei, čiuvas?
ZBYNIA
Aš tai čia mokausi, o tu ką šitoj
skylėj veiki?
Robčikas pristato Zbynią Andžejui. Dėl garsios muzikos vos
girdisi jų pokalbis. Zbynia kažką jiems šaukia į ausį ir
nelaukdamas atsakymo juda link išėjimo. Robčikas eina paskui
jį. Andžejus pažiūri į „savo” paną. Ji kalbasi su draugėmis
ir nekreipia į Andžejų dėmesio. Andžejus nuseka paskui
Robčiką.
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EXT. M-KLA, KIEMAS — VĖLIAU
Vyrukai išeina iš mokyklos kiemo ir priartėja prie blizgančio
automobilio.
ZBYNIA
Tėvukas padovanojo.
Zbynia paspaudžia pultelį, sumirksi automobilio žibintai,
viduje įsijungia apšvietimas. Zbynia paglosto švarų,

5.
blizgantį kėbulą ir kviečia vyrukus į vidų. Visi įsėda į
automobilį.
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INT. ZBYNIOS AUTO — VĖLYVAS VAKARAS
Andžejus patogiai sėdi ant galinės sėdynės ir žiūri pro
langą. Groja stipri muzika — „bosai”.
ROBČIKAS
Dujas pastatei?
ZBYNIA
Durnas gal?
ROBČIKAS
(glostydamas prietaisų
skydelį)
Dešbordas matytas…
Fone sunkiai girdime kaip Robčikas ir Zbynia aptarinėja
mašinos savybes.
ZBYNIA
(lėtai aiškindamas)
Vidus — kaip Eškės. Bet pravodkė —
pasaka. Ryčiagas — vos prisilieti,
net negirdi kaip persijungia bėgis…
Pokalbis susilieja su muzika. Pro langą matome naktinių
Justiniškių panoramą. Pravažiuojant matome užbrauktą ženklą
su užrašu „Vilnius“.
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EXT. ZBYNIOS NAMAS — VĖLYVAS VAKARAS
Automobilis įvažiuoja į kiemą. Matome trijų aukštų nuosavą
namą. Lauke — baseinas. Zbynia ištraukia cigaretes. Robčikas
taip pat. Zbynia pasiūlo Andžejui. Tas atsisako.
ZBYNIA
(Andžejui)
Gali užeit į garažą, mes tuoj
ateisim.
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INT. GARAŽAS — VĖLIAU
Andžejus užeina į garažą. Ten stovi nauja mašina ir
motociklas. Ant sienų matome įmontuotą audio sistemą ir
didelį video ekraną. Už automobilio — biliardo stalas. Prie
stalo stovi vyriškis (50). Tai — Zbynios tėvas. Jis yra
visiškai girtas. Geria viskį ir rūko cigarą.
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TĖVAS
(žvairom akim)
O ko taip be damų?
Andžejus pažiūri atgal ar Zbynia su Robčiku dar negrįžo.
TĖVAS
Duosiu tau patarimą. Imk lenkiškas
bobas. Nes su labancais nėra tolko.
Jis išgėria dar vieną gurkšnį.
TĖVAS
…O geriausios tai azijietės.
Tėvas žiūri į Andžėjų taip, lygtais Andžejaus ten nebūtų.
TĖVAS
O tu galvoji čia iš dangaus viskas
nukrito?
(mostelėjo ranka aplinkui)
Zbyšekas tau nepasakojo kaip aš
90-ais iš kiniečių skudurus
vežiojau? Vziatką pilotui reikėjo
mokėti, kad leistų man maišus su
šmutkėm iki lubų prikrauti. Aš ant
tų maišų ir miegojau.
Tėvas pažiūri į audio sistemą, įmontuotą sienose.
TĖVAS
Paskui vidiakus ir aparatūrą iš
Taivano vežiojom. Babkes į žemę
užkasinėjau, betonu užpildavau.
Tėvas prieina prie Andžejaus. Apkabina už peties rodydamas į
sienoje kabančia nuotrauką.
TĖVAS
Pavojingi laikai buvo. Draugelį mano
šitą taip ir nudūrė, nes reketo
nesumokėjo.
Tėvas stiklinėm akim pažiūrėjo į Andžejų.
TĖVAS
Koks tavo vardas?
Andžej.
Kur dirbi?

ANDŽEJUS
TĖVAS
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ANDŽEJUS
Aš mokykloj mokausi. Bet
savaitgaliais skrajutes dalinu
Akropoly.
Tėvas nusižvengia ir išgeria viskio gurkšnį.
TĖVAS
Pasakysiu tau paslaptį, Andžejka. Ne
rankom, o smegenine uždirbti reikia.
Visą gyvenimą Gariūnuose
neprastovėsi.
Į garažą įeina Zbynia su Robčiku. Tėvas pažiūri į Zbynią.
TĖVAS
Zbyšekai, tu jiems pasakojai, kaip
aš Vasaros gatvėje sėdėjau?
ZBYNIA
(pertraukdamas)
Tėti, baik.
Tėvas išgeria viskį iki dugno.
TĖVAS
Ką jūs, babkių neturit, kad namie
sėdit?
Tėvas išeina iš garažo į namus.
Andžejus pradeda dėlioti biliardo rutuliukus, tačiau Zbynia
paima biliardo lazdas ir pakabina ant sienos.
ZBYNIA
Varom į Forumą. Nėr čia ko
tarčialint.
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EXT. ZBYNIOS NAMAI — VĖLIAU
Prie namų privažiuoja taksi. Vyrukai išeina iš namų ir įsėda
į automobilį.
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EXT. FORUM, ĮEJMAS-PARKINGAS — NAKTIS
Matome naktinio Vilniaus peizažą, pereinantį į „Forum“
naktinio klubo įėjimo parkavimo aikštelę.
Prie įėjimo stovi blizgančios mašinos. Vyrukai juda link
durų. Andžejus pauosto pažastis ir apsidairo, ar niekas
nematė.

8.
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INT. FORUM, RŪBINĖ — VĖLIAU
Viduje daug atletiškų vyrukų, maigo telefonus ir geria alų.
Kitoje pusėje stovi dvigubai mažiau merginų. Jos geria
kokteilius ir šnekučiuojasi. Muzika — techno.
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INT. FORUM, BARAS — VĖLIAU
Zbynia eina pirmas, paskui jį — Robčikas ir Andžejus. Prie
baro stovi dvi nepilnametės merginos. Zbynia prie jų prieina,
kažką šnekasi. Jos nusišypso. Zbynia pažiūri į savo
draugelius. Susipažinę, visi pradeda šokti. Trys vaikinai
šoka su dviem merginom, tačiau visi jaučiasi nepatogiai,
Andžejaus judesiai išduoda, kad jis šoka per prievartą.
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INT. FORUM, RUBINĖ — VĖLIAU
ZBYNIA
Einam parūkyti.
Vyrukai eia link lauko durų.
ROBČIKAS
Lievakas čia.
ANDŽEJUS
Ir bobų mažai.
ZBYNIA
Normaliai, dar patusinam.
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EXT. FORUM ENTRANCE PARKING — VĖLIAU
Šalia stovi trys raumeningi vaikinai, vienas jų (19) — dėvi
Armani marškinėlius. Jie stovi šalia naujo BMW markės
automobilio, aptarinėja jį ir karts nuo karto paspardo į
padangas. Zbynia su Robčiku rūko cigaretes, Andžejus maigo
telefoną.
ZBYNIA
(tyliai)
Chujnia. Petiorkė. Kaimietiškas
sarajus.
Armani pastebi, kad vaikinai aptarinėja jo mašiną.
ARMANI
(ramiu balsu, girdimai)
Valkatos, blet.
Armani su draugais rūko cigaretes ir žiūri į Zbynią su
draugais. Andžejus nepatogiai pasižiūri į savo džemperį.

9.
ZBYNIA
(tyliai, girdint tik
Robčikui ir Andžejui)
Kas, tau blet, valkata? Tu kam čia
savo jebalnyką pražiojai?
Armani baigia rūkyti cigaretę ir nuoruką numeta į Zbynios
pusę.
ARMANI
(ramiai)
Pšekas, kurva.
ZBYNIA
(ramiai)
Kas, blet, yra? Tu žinai su kuo tu
bazarini?
ARMANI
Žinau. Su kažkokia lenkiška nuopisa,
blet!
Armani ir jo draugai garsiai žvengia. Zbynia nejudėdamas ir
tylėdamas žiūri į juos. CLOSE-UP: Zbynios rankos dreba.
Zbynia įkiša ranką į savo odinę striukę.
ARMANI
Ką tu čia, pusruski, ištraukei,
davai…
Nespėjus Armani iki galo užbaigti sakinio, Zbynia ištaukia
dujų balionėlį ir pradeda purkšti į Armanį ir jo draugų pusę.
Visi aplink ima kosėti ir rėkti. Zbynia toliau purškia į
visas puses, nesuprasdamas, kas draugas, o kas priešas.
Robčikas ir Andžejus pasitraukia į šoną, nes juos irgi
pasiekė dujos. Šalia stovėjo taksistai. Vienas jų griebia
Zbynią už jo striukės, kitas užlaužia ranką ir paguldo ant
žemės. Armani pusiau prisimerkęs nuo dujų pribėga prie
Zbynios ir stipriai spiria jam į veidą. Andžejus, pamatęs,
kad Armani ruošiasi daužyti Zbynią, pribėga prie Armani ir
spiria jam į pilvą. Armani nukrenta ant žemės.
Iš šalia stovinčio Passat taksi pro langą iškiša galvą
taksistas.
TAKSISTAS
(lenkišku akcentu)
Vsio, baigėsi balius!
Robčikas pribėga prie Zbynios, bando ji prikelt, bet Zbynia
nereaguoja.
TAKSISTAS
Davai lipkit į motorą kol mentai
neatvažiavo.

10.
Robčikas ir Andžejus paima Zbynią ir įneša į taksi. Armani
bando kažką rėkti, tačiau taksi netrukus pajuda iš aikštelės.
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INT. TAKSI — VĖLIAU
ROBČIKAS
(lenkiškai)
E, Zbynia? Girdi?
Robčikas išsigandusiu veidu, kartodamas Zbynios vardą, bando
ji atgaivinti.
Kur vežti?
Į Zujūnus.

TAKSISTAS
ANDŽEJUS

TAKSISTAS
Cirkas, blet. Mano laikais tai
kiekvieną dieną ką nors padurdavo. O
čia — vaikų darželis.
ZBYNIA
(sunkiai ištardamas)
Reikėjo pušką imti, pas tėvą garaže
guli. Suką litovcą nachuj nušaučiau!
ROBČIKAS
(apsidžiaugęs)
Zaibis, ačiū dievui.
Robčikas atsiduso.
ROBČIKAS
Blet, kaip tu mane išgąsdinai. Aš
jau galvojau, kad tau — pizda.
ZBYNIA
(sunkiai ištardamas)
Suka, blet, nosį skauda, jaučiu
lūžis.
ANDŽEJUS
Šoferis, važiuojam į Lazdynus.
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EXT. LAZDYNAI — VĖLIAU
Matome miesto panoramą — tuščios Lazdynų gatvės ir nušviestu
keliu kelios mašinos suka link Lazdynų ligoninės priimamojo.

11.
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INT. LAZDYNŲ LIGONINĖ, KORIDORIUS — PARYČIAI
Robčikas ir Andžejus snūduriuoja prie daktaro kabineto. Iš
kabineto išeina Zbynia. Ant nosies pleistras. Zbynia šypsosi.
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INT. KAMBARYS — PARYČIAI (DAR TAMSU)
Andžejus patyliukais atsidaro buto duris. Jis eina link savo
kambario. Nukrenta veidu į lovą. Išsitraukia telefoną ir
skaito žinutes. Viena jų iš nepažįstamo numerio:
TELEFONO EKRANAS: „Gal nori rytoj susitikti? Čia Justina,
skautė iš diskono ;)‟
Telefono ekranas apšviečia Andžejaus veidą. Jis šypsosi.
Andžejus lengvai numeta telefoną prie pagalvės ir užmiega.
PABAIGA

