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1 LAUKE. KAUNAS - LAUKO KAVINĖ - DIENA - PAVASARIS - 2013

Saulėta. AGATA ir DIANA, abi 30+ metų, elegantiškai

apsirengusios, sėdi prie staliuko, mėgaujasi kava, abi

dėvi apsauginius saulės akinius.

AGATA

Pagaliau pavasaris. Man jau ta

žiema iki gyvo kaulo atsibodo.

DIANA

Jo - tu teisi. Pagaliau ir

saulutė šviečia.

Agata iš savo rankinės išsitraukia mobilųjį telefoną,

žvilgtelėjusi į jį padeda ant stalo.

AGATA

Girdėjai naujienas?

DIANA

Kokias?

AGATA

Taigi Laimis ir Justinas yra

pora.

Diana nusiima savo saulės akinius, padeda ant stalo.

DIANA

(nustebusi)

Negali būti. Eik tu ’na’.

AGATA

Kaip matau - tu dar negirdėjai.

DIANA

Na, tai pasakok greičiau.

AGATA

Aš jau seniai įtariau, bet

nebuvau tuo užtikrinta. Man tas

Laimis jau nuo pat pirmo kurso

pasirodė kožkoks keistas. O tik

paskui pastebėjau, kaip jis žiūri

į Justiną.

DIANA

Tai nuo kada jie pora?

AGATA

Kiek girdėjau - jau nuo pirmo

kurso.

DIANA

(besišypsodama)

Tai jie gal jau ir vedę?



2.

AGATA

(besimaivydama)

Nežinau - manęs į vestuves niekas

nekvietė.

DIANA

Tai aš ir neičiau. O tu?

AGATA

Žinoma, ne. Aš juk ne kokia

lezbietė, kad per visokias

iškrypėlių ’tūsofkes

trainiočiaus’.

Diana atsigeria šiek tiek kavos.

DIANA

Kiek atsimenu, tai Justinas man

netgi šiek tiek patiko.

AGATA

Tu gal durna? Jis - iš vargšų

šeimos.

DIANA

Žinau. Bet ...

AGATA

(aštriai)

O dabar jis dar ir ’pydaras’.

DIANA

Nekalbėk apie jį taip - tu jo

nežinai.

AGATA

Man užtenka to, ką aš dabar

matau.

Agata geria savo kavą. Diana atrodo nuliūdusi.

AGATA (TĘSIA)

Aš niekaip neįsivaizduoju, kaip

galima ’prekiauti’ savo ’šikna’?

DIANA

Tai jie gi ir neprekiauja. Jie

tarpusavy dalinasi. Na, ... bent

aš taip manau.

AGATA

(aštriai)

Aha - pasakysi tu man. Net

neabejoju, kad pas Laimį

miegamajame visur pilna primėtyta

vazelino ir panaudotų

prezervatyvų.
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DIANA

Oho. O tu tikra aiškiaregė.

AGATA

(aštriai)

Galėčiau dėl to net susilažinti.

Jie - ’pydarai’. Supranti?

’Py-da-rai’.

2 VIDUJ. LAIMIO BUTAS - MIEGAMASIS - DIENA

Idealiai tvarkingas kambarys.

LAIMIS ir JUSTINAS, abu 30+ metų, apsirengę, guli ant

lovos, atsisuka vienas į kitą.

LAIMIS

Žinai ... tu man labai patinki.

JUSTINAS

(besišypsodamas)

Nejaugi?

(pauzė)

Tu man taip pat.

LAIMIS

Aš niekada nesijaučiau taip gerai

su merginomis. Jos tokios ...

emocionalios ir išrankios.

JUSTINAS

Kas tiesa - tas tiesa.

Justinas švelniai prisiliečia prie Laimio veido, jį

paglosto. Laimis užsimerkia.

LAIMIS

Kaip malonu.

JUSTINAS

Žinau. Todėl taip ir darau.

Laimis atsimerkia.

LAIMIS

Ką mes vėliau veiksim?

JUSTINAS

Tu apie ką?

LAIMIS

Apie gyvenimą.

Justinas nustoja glostyti Laimio veidą, patraukia savo

ranką šalin.
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JUSTINAS

Pagyvensim - pamatysim.

LAIMIS

Gyvenimas nestovi vietoje, tad ir

mes judėsim.

JUSTINAS

Gaila, kad žmonės nesupranta, jog

mes nesam kitokie.

LAIMIS

Taip - gaila.

JUSTINAS

Mes netgi geresni. Mes atviresni,

paprastesni, draugiškesni.

LAIMIS

Tikiuosi, vieną dieną jie tai

supras.

JUSTINAS

Tikiuosi.

TAI REKLAMINĖ IŠTRAUKA!

Scenarijus yra skirtas pastatyti pilnametražinį filmą apie

homofobiją Lietuvoje (2013-i metai).

Projektas kol kas labai lėtai juda į priekį, nes tai yra

’specifinė’ ir intriguojanti tema, tad tik keletas

Lietuvos filmų industrijos atstovų susidomėjo šia

istorija.

Jeigu norite - galite laisvai dalintis šiuo dokumentu su

savo kontaktais.

Daugiau info apie projektą

www.cbe.me.uk/ce-lietuva/projektai/5-filmas-spalvoti-seseliai/

Daugiau info apie scenarijaus autorių

www.remis.me.uk/?page_id=9
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