LIELAIS LAIMESTS

1A. EXT. TIRGUS TERITORIJA LĪDZ KAFEJNĪCAI. DIENA.
Cauri tirgus teritorijai pilnus kravas ratus stumj 30 gadus
vecs vīrietis OSKARS, rati ir smagi un prieka darbā ir maz.
OSKARS sasniedz kafejnīcu, no kuras iznāk bārmene BIRUTA (35).
BIRUTA paliek stāvot pie ratiem, OSKARS sāk pa vienai nest
iekšā kastes.
Piezīme: vajag 2 ekstras. Pie kafejnīcas ārpusē ir viens
galdiņš, kur apsēduši divi apmeklētāji - dzer alu.
1. EXT. TIRUGS KAFEJNĪCA. DIENA
Oskars (30) stiepj iekšā "Tirugs kafejnīcā" alus kastes, kas
sakrāmētas ārpusē uz stumjamiem ratiem. Ratus pieskata bārmene
BIRUTA (35), uzposusies paliela izgriezuma trikotāžas
džemperī. Oskars liek preci pie bāra, stūrī. Katru reizi
ienesot iekšā kasti, OSKARS uzmet acis IRINAI (28),
pievilcīgai blondīnei,kas ir diez gan provokatīvi ģērbusies.
IRINA ēd rosolu un kasa ar centu no kartītes nost sudraboto
pārklājumu, atklājot vienu tukšu rūtiņu pēc otras. Viņai ir
trīs šādas kartītes un viņa ir iegrimusi procesā, OSKARAM
īpaši uzmanību nepievēršot. Vēl vienā atsevišķā kolonā uz
ratiem sakrāmētas kastes safasētiem salātiem, bulciņām, mazām
šokolādītēm. Oskars ienes arī tās. Kad Oskars paņēmis pēdējo
kasti iet iekšā, viņam seko arī BIRUTA.
BIRUTA
Es šoreiz visu pārskaitīšu.
skaiti.

OSKARS

BIRUTA
tu neapvainojies. pasēdi.
BIRUTA pagrabinās pa kleitas kabatu un sniedz viņam sešas
monētas.
BIRUTA
5 minūtes. Te par vešanu.
OSKARS pagrabina rokā eiro monētas.
BIRUTA
un te bonusiņš (dod sākumā vienu kino
biļeti).
OSKARS
Tu gan šodien vēlīga.

2.
BIRUTA
Vienai kaut kā negribas.
OSKARS
(kā automātiski paņem no
BIRUTAS rokas arī otru biļeti,
iebāž kabatā)
Nu, paldies, paldies.
BIRUTA stāv mazliet samulsusi. OSKARS griežās, grib sēsties
blakus IRINAI pie letes. To redzot BIRUTA, novērtējot viņa
notašķītās džinsas, sniedz viņam avīzi.
BIRUTA
(vairs ne tik vēlīgi)
Paliec šito apakšā.
OSKARS
Es pastāvēšu.
OSKARS nomet avīzi uz bāra letes un izvelk no kabatas vienu
monētu. Viņš to viripina rokā, pārceļot no viena pirksta uz
otru. Bārā tālākajā galā ir divi spēļu automāti. Pie viena no
tiem sēž un spēlē stipri iedzēris BORISS(58), tik piedzēris,
ka ja viņš celsies no krēsla kājās, tad noteikti kritīs.
BORISS nereaģē uz apkārt notiekošo, viņš mehāniski met vienu
monētu pēc otras, nospiež un atkal met. Viņš spēlē tā, kā ēd
stipri izbadējies cilvēks. OSKARS viņu mirkli novēro, tad
atkal paskatās uz IRINU, kas nu jau kasa nost sudraboto segumu
pēdējai kartiņai. IRINA atglauž matus un kasot kartiņu, sāk
virpinēt krustiņu, kas karājas ķēdītē viņai ap kaklu.
OSKARS
Ē,tu taču Lapsa?
IRINA uzmet aci OSKARAM, novērtējot viņa netīrās apdriskātās
bikses. OSKARS cenšas izslieties staltāks.
nu būs?
...

OSKARS
IRINA

IRINA vīlusies atbīda malā trešo kartiņu.
OSKARS
Tu strādā kioskā?
Nu?

IRINA

3.
OSKARS
Tu mācījies 49.-tajā?
Nu?

IRINA

OSKARS
Es no d klases, Oskars
IRINA ir diez gan vēsa, joprojām Oskaru neatpazīstot.
Piedod

IRINA

OSKARS
Tu tajā kioskā pie puķēm?
IRINA
es aizstāju.
OSKARS
Ā, Gaļu un Olgu?
Jā.

IRINA

OSKARS
Jūs nesen apzaga?
Jā.

IRINA

OSKARS
Olgu atlaida?
IRINA klusē. Klusumu pārtrauc BIRUTE. BIRUTA, kas pirmīt
stāvējusi aiz abiem, pie kastēm un pārskaitījusi pavadzīmē
atzīmētos produktus, ceļ smagās alus kastes un nest tās aiz
bāra. Pirmā kaste skaļi nograb un viņa to paceļ ar otru
piegājienu.
OSKARS
tev palīdzēt?
BIRUTA
neko nevajag. Atkal trūkst piecas
šokolādes.
BIRUTA sāk slaucīt grīdu, kas ir pienēsāta, pēc preču vešanas.
OSKARS
labi, atvedīšu vēl.

4.
OSKARS stāv blakus bāram pie IRINAS, vajadzētu iet, bet viņš
vilcinās. Blakus OSKARAM piestreipuļo BORISS, VIŅŠ grib vēl
vienu dzērienu un gaida uz BIRUTU. BORISS klausās abu sarunā.
OSKARS
Es varētu pienākt. Dērētu jaunas
bikses.
IRINA
Nu tad pienāc. (tad atmaigst, kā kaut
ko iedomājusies) Es šodien līdz
17.00. (..) Tev neatradīsies
piecītis? Es tad vakarā atdotu.
OSKARS pagrabinās pa biksēm un izvelk 5 eiro monētas.
IRINA
super, paldies!
BORISS
(OSKARAM)
labais cilvēk, es tev arī vakarā
atdošu. Dubultā.
nav man.

OSKARS

BORISS
nu tad divīti.
OSKARS, vairīdamies sarunas, atgriežas pie stumjamajiem ratiem
un dodas prom. BIRUTA uzslauka galdu, kur pirmīt stāvējušas
kastes. IRINA paliek sēžot pie letes. BORISS vēršas ar tādu
pat lūgumu pie BIRUTAS.
2. EXT. TIRGUS. DIENA
OSKARS stumjas cauri tirgum ar preču ratiem, uz kuriem
sakrāmētas pilnas un tukšas tomātu kastes. OSKARS grauž
šokolādi no tāfelītes, tieši tādas, kādu pirms brīža skaitīja
BIRUTA.
3. EXT. PIE IRINAS TIRGUS BŪDAS. DIENA
OSKARS ar ratiem apstājas pie tirgus būdas, kur uz letes
izklātas džinsa auduma bikses.Pie kioska - viens manekens.
IRINA stāv starp divām preču būdām - šo un blakus esošo, ļoti
atmaigusi.
No Polijas

IRINA

5.
Pircēja, kurai veltītas šīs rindas, kādu brīdi vēl cilā
bikses.
IRINA
man pašai tādas, ļoti labas.
Pircēja laipni pasmaida, kā sakot paldies un dodas tālāk,
IRINAS dežūrsmaidiņš pazūd. IRINA pie sevis nolamājas.Tad
pamana OSKARU.
IRINA
jāstrādā nemaz nav?
lūdzu.

OSKARS

OSKARS sniedz IRINAI šokolādes tāfelīti, savējo viņš jau
paguvis apēst. IRINA to paņem.
Paldies.

IRINA

IRINA loba vaļā šokolādi. OSKARS nofiksē ratus, tā lai tie
nevarētu ripot tālāk un sāk pētīt preci.
Ko vakarā?

OSKARS

IRINA
tu bikses gribēji?
OSKARS
jā, kaut ko ērtu.
IRINA
nu lūdzu, te ir pašapkalpošanās.
OSKARS sāk cilāt drēbes, IRINA grauž šokolādi, kožot to no
tāfelītes.
OSKARS
man sadeva atlaižu kuponus uz forumu,
varētu aiziet.
Aizej.
Ar tevi.

IRINA
OSKARS

IRINA
Man bērns mājās. Nevaru vazāties.

6.
OSKARS
sorry, rinķi pirkstā neredzēju.
IRINA
rinķa nav, bērns ir.
OSKARS
gadās. (..) ņem viņu līdzi.
OSKARS turpina krāmēties pa biksēm. IRINA joprojām stāv starp
abiem kiosiem, kā pieskatot abus.
IRINA
nu, mērīsi?
Rāda uz biksēm. Tad iebāzusi kleitas kabatā pusapēsto
šokolādi, ņem no OSKARA rokām bikses.
IRINA
izmērus skaties pats.
OSKARS
tik pat asa. Neesi mainījusies.
IRINA
ļudji ņemeņejatsa. Tu nezināji?
OSKARS
Var jaku ar?
IRINA
tā ir dārga.
IRINA paņēmusi stangu pakāpjas uz sola, lai noceltu jaku. Viņa
aizķeksē jaku, bet tajā brīdī ķeblīdis sasvārstās. OSKARS
noķer IRINU pie gurniem. Viņa dusmīgi iecērt OSKARAM pa
pikrtiem, atkabinot viņa rokas un nolec no krēsla, dodot viņam
stangu. OSKARS paņem stangu un noceļ jaku. Mazliet
sakautrējies uzmēra.
Kā ir?

OSKARS

OSKARS apgriež spoguli, kas atstutēts pret sienu un ielūkojas
tajā.
OSKARS
nevar saprast.
par lielu.

IRINA

OSKARS lēni novelk jaku un nemākulīgi liek to uz pakaramā.
IRINA diez gan nikni pārņem viņa darbību.

7.
OSKARS
es tad pienākšu vakarā, padomā par to
kino.
OSKARS stumjas prom ar ratiem prom, IRINA atgriežas savā
pirmītējā vietā pie manekene, izvelkot cigareti.
3A. EXT. TIRGUS KIOSKS. DIENA.
OSKARAM garām paiet OLGA(52) - stipri uzkrāsojusies, balināta
blondīne. OLGA pienāk pie IRINAS.
Še.

OLGA

OLGA dod IRINAI kaut ko papīrā ietītu.
OLGA
Te ir četri simti. Aizņēmos slimnīcā
no Mārītes. Kur tu izrausi pārējo,
es nezinu. Cikos Dima būs pēc naudas?
IRINA
Mam, tu aizmirsi?
Ko?
Atnesi?
Ā, jā.

OLGA
IRINA
OLGA

OLGA sāk rakāties pa melnu, spīdīgu somiņu. Viņa izvelk mazu
tinktūras pudelīti. IRINA apskata pudelīti.
IRINA
nu, nē. Ko tu man atnesi?
OLGA
Valkordi.. nevaru izrunāt. Šitas arī
ir labs.
OLGA dod IRINAI instrukciju, IRINA lasa.

8.
IRINA
(lasa lietošanas instrukciju) Smagas
akūtas intoksikācijas gadījumā var
iestāties koma, sākumā paātrināta,
tad palēnināta elpošana, paātrināta
sirdsdarbība, aritmija, pazemināts
asinsspiediens, pavājināti vai
izzuduši refleksi. Intoksikācijas
gadījumā steidzami jāgriežas pēc
medicīniskas palīdzības...
OLGA
šitas nav prāta darbs.
IRINA
ko tu gribi no manis?
OLGA klusē. IRINA sāk pucēties. Izlaiž zirgastē sasietos
matus, ielūkojas spogulī, piepūderējas. Kamēr meita pucējas
OLGA sāk nikni locīt OSKARA pirmīt izviltās drēbes, kas nu
mētājas uz letes.
OLGA
Es vainīga, ka te apzaga. Es vainīga,
ka tu viena. Es vainīga, ka tevi
iesēdinās.
IRINA apcērtas un aiziet.
4. EXT. TIRGUS. DIENA. (PĒC PĀRIS STUNDĀM)
OSKARS stumjas ar ratiem, kuros sakrāmētas tukšas kastes.
Viena pilna maza kastīte ar vīnogām uz likta uz ratiņus
roktura, viņš to pietur ar roku. Ejot garām augļu bodītei,
OSKARS veiklu roku pagrābj granātābolu. Pārdevējs to pat
nepana. OSKARS stumjas uz IRINAS būdas pusi. Tuvojoties IRINAS
tirgus būdai, OSKARS redz, ka viņas vietā tur sēž OLGA, lasa
žurnālu. OSKARS apstājas pie kioska.
OLGA
Ko tad tu apmaldījies esi?
OSKARS
Nē, es IRAI atnesu.
Vīnogas paliek uz ratiem. OSKARS OLGAI iedod tikko nozagto
granātābolu.
OLGA
Viņa šodien vairs nebūs.
OSKARS stumjas ar ratiem tālāk.

9.
*Piezīme: Kastīte kaut kā jāpiestiprina pie ratiem, lai
turētos arī pati.
** Piezīme: granātābola vietā var būt cits auglis, atkarībā no
Vidzemes tirgus piedāvājuma.
5. INT. BIRUTAS KROGS. DIENA.
OSKARS nāk iekšā. BIRUTA stāv aiz letes, slauka glāzes. BORISS
sēž pie automāta.
OSKARS
es tās šokolādes atnesu.
OSKARS noliek viņai uz letes šokolādes un BIRUTA izvelk
pavadzīmi, ko nolikusi aiz letes, paraksta to un dod OSKARAM.
OSKARS
IRA nav redzēta?
BIRUTA
Ja tu savu piecīti meklē, neceri.
Skuķis puspausaulei parādā.
OSKARS ieloka papīru kabatā un dodas.
BIRUTA
IRA parasti sēž tajā bāriņā blakus
hostelim uz stūra. Meklē bagātu vīru.
Pagaidi bišku.
Kas ir?

OSKARS

BIRUTA
pagaidi te drošībai, kamēr es šito
kungu izvadu.
BIRUTA norāda uz BORISU, kas gadrīz uzgūlies automātam. BIRUTA
pienāk pie BORISA, pa ceļam no galdiņa savācot tukšu glāzi.
OSKARS paliek stāvam pie bāra. Brīdī, kad BIRUTA ņem viņa
tukšo glāzi, BORISS iemet monētu, taču nenorauj vēl kloķi,
ierunājas BIRUTA.
BIRUTA
ballīte beigusies.
..

BORISS

10.
BIRUTA
tu zini mūsu politiku. netaisi traci.
..

BORISS

BIRUTA
nāc samaksā, kamēr neesi te
aizmidzis. Neliec man saukt apsargu.
BORISS ceļas no krēsla, paņem pie automāta atstutēto kruķi un,
ar tā palīdzību, grīļodamies dodas uz bāra pusi, piemirsdams
noraut automāta kloķi.
OSKARS ir ievērojis, ka monēta palikusi automātā. OSKARS
pieiet pie diviem automātiem, taču vēl neuzdrošinās
pieskarties, tam pie kura tikko spēlējis BORISS. OSKARS
pagrabinās pa kabatām un izvelk vienu monētu. OSKARS atkal sāk
virpināt monētu pāri pirstiem, tad iemet monētu blakus
automātā, nekas neizbirst. Viņš paskatās uz BORISU, ko pēc
rēķina samaksāšanas bārmene izvada pa durvīm (draudot, ka
tūlīt zvanīs viņa sievai, ja viņš neatstās šīs telpas). OSKARS
tuvojas BORISA automātam. Sagaidījis, kad vīrs izklibojis pa
durvīm, OSKARS nospiež pogu, uz automāta, kur mirgo cipariņš
viens un, negaidīdams rezultātu, dodas tālāk. No automāta sāk
birt laukā monētas. OSKARS sastingst, tad griežas atpakaļ.
Atpakaļ griežas arī BORISS. Viņš pa atvērtajām durvīm
sadzirdējis, ka laimests, grib atkal iestreipuļot laimētavā.
BIRUTA cenšas BORISU noturēt, iestājoties bāra durvīs, BORISS
stumjas viņai virsū.
BORISS
(šļupst, grūti saprast, ko
saka)
laid! laid!
BIRUTA
(krievu val.)
straža!
No pretējās mājas piesteidzas APSARGS, kas sagrābj BORISU un,
laužot rokas uz muruguras, ved viņu prom. BIRUTA atvieglota
dodas iekšā atpakaļ bārā, pieslēdzot durvis.
5A. INT. TIRGUS KAFEJNĪCA. DIENA. TURPINĀJUMS.
BIRUTA atvieglota dodas iekšā atpakaļ bārā, pieslēdzot durvis.

11.
BIRUTA
tas bija viņa automāts?
...

OSKARS

BIRUTA
tev gan nagi niez.
kas?

OSKARS

BIRUTA
varēji pagaidīt.
OSKARS sāk grābt monētas no automāta. BIRUTA pienāk klāt.
BIRUTA
Nabaga večuks. Visu dienu sēdēja.
OSKARS grābj monētas rokām, BIRUTA atnes viņam plastmasas
trauku.
BIRUTA
tu labāk te rīt nerādies.
pats zinu.

OSKARS

BIRUTA
Boriss šito tā neatstās.
Savākuši monētas abi pienāk pie bāra. BIRUTA skaita.
BIRUTA
man sanāk viens tūkstotis, astoņi
simti, septiņdesmit trīs.
BIRUTA noskaita naudu divdesmitniekos. Tie beidzas. Tad ņem
piecīšu.
OSKARS
varbūt vispār santīmos?
BIRUTA
es tev neesmu nekāds kazino.
Pārējo BIRUTA saber monētās. OSKARS velk laukā maku, tas ir
mazs, noskrandis maciņš, kas der tikai monētām un kādam
saņurcītam piecītim. Viņš grib ielocīt tajā naudu. Bet to
redzot, BIRUTA izvelk dzeltenu aploksni un ieliek naudu tajā.

12.
6. EXT. IRINAS TIRGUS BŪDA. DIENA.
OLGA krāmē iekšā mantas kioskā, gatavojoties to slēgt. Nāk
OSKARS jau bez stumjamajiem ratiem.
OLGA
Atkal IRU meklē?
OSKARS
Es to jaku.
OLGA
Mēs jau slēdzamies ciet.
OSKARS
šito, kas augšā.
OLGA
120 EIRO, mērīsi?
OSKARS
jā, un gaišās bikses.
OLGA sniedz viņam kātu, ar ko nocelt pie griestiem pakarināto
jaku. Paņēmis drēbes, OSKARS ieiet dziļāk būdā aiz aizslietņa.
OLGA paliek stāvam būdas ārpusē, krāmējot nost preci.
7. INT. BĀRS PIE HOSTEĻA. VAKARS.
IRINA sēž pie bāra ar TŪRISTU (30), tumsnēja paskata vīrieti,
kurš ir krietni iereibis un apvijies viņai rinķī. Bārā ienāk
OSKARS jaunajā jakā un apsēžas ar viena sola atstatumā no
abiem. IRINA OSKARU redz, bet neievēro. OSKARS sagaida, kad
pienāk bārmenis.
tumšo

OSKARS

Rādot uz izlejamā alus krānu.
OSKARS
un ēdienkarti arī.
BĀRMENIS iedod ēdienkarti. OSKARS lasa.
OSKARS
(bārmenim)
Kas ir tie pavasara rullīši?
BĀRMENIS
Veģitāriešu.

13.
IRINA čubinās ar iedzērušo TŪRISTU, OSKARU ievērojot, bet
nepievēršot viņam uzmanību.
OSKARS
man tad būs šašliks un rullīši.
piedevas?
jā.
15,95.

BĀRMENIS
OSKARS
BĀRMENIS

OSKARS izvelk aploksni skaita. IRINA viņu vēro. Ar aizdomām
naudas aploksni vēro arī BĀRMENIS.
IRINA
Tu arī manu kiosku apzagi?
OSKARS samaksā. Pārliek dažus divdesmitniekus krekla kabatā un
pārējo ar aploksni ieliek jakas iekškabatā.
OSKARS
(norādīdams uz TŪRISTU)
izskaties aizņemta
IRINA
Esmu. A tu sabiezējis?
Esmu.

OSKARS

BĀRMENIS ielej alu. IRINA paceļ savu kokteiļa glāzi kā gaisā
saskandinot ar OSKARU.
TŪRISTS nesaprasdams sarunu, bet redzot jaušamo flirtu starp
abiem, kļūst nervozs.
TŪRISTS
(IRINAI)
You know him?
IRINA apstiprinoši pamāj.
boyfriend?

TŪRISTS

IRINA dzird, bet ignorē viņa jautājumu.
IRINA
nu kuru aplaupīji?

14.
OSKARS
Tevi, neredzi? (sakārto jaku).
parādi?

IRINA

IRINA atkabinās no TŪRISTS un pienāk pie OSKARA. OSKARS izvlek
aploksni. IRINA to pacilā kā svērdama.
spēlēji?
zagu.

IRINA
OSKARS

Kājās ceļas TŪRISTS, pienākdams tuvāk un apķer IRINU.
TŪRISTS
hai, I dont like this!
OSKARS pienāk tuvāk TŪRISTAM un ar rokas kustību pagrūž viņu
uz atpakaļu.
OSKARS
ei, tu, atp...
TŪRISTS sasveras, uztriecoties bāra krēsliem, bet tomēr
noturās kājās. IRA pieliek roku OSKARAM, kā mudinot apstāties.
TŪRISTS novērtē abus. Viņam no bāra dziļuma piestreipuļo
draugs.
TŪRISTA DRAUGS
Calm down man.
TŪRISTS stāv, tad DRAUGA mudināts, TŪRISTS pieiet pie bāra.
TŪRISTS nomet naudas zīmi 50. BĀRMENIS novērtē naudas summu.
TŪRISTS
not paying for this lady.
TŪRISTS paņem savu dzērienu un aiziet pie savu draugu bariņa,
kas sēž bāra dziļumā.
BĀRMENIS
kas tad maksās?
OSKARS
es samaksāšu.
OSKARS velk laukā naudu, desmitnieku. Bārmenis to paņem.
divdesmit.

BĀRMENIS

15.
OSKARS izvelk vēl vienu desmitnieku un nomet to uz bāra letes.
BĀRMNEIS paņem naudu. Vienu desmitnieku BĀRMENIS iedod IRAI.
BĀRMENIS
(IRINAI)
rīt nenāc.
IRINA paņem naudu un neizdzerto kokteili, sāk dzert. OSKARS
stāv ar savu alu. Tad atjēdzas un paņem no IRAS atpakaļ
dzelteno aploksni.
IRINA
ko lūri? katrs pelna kā māk.
redzu.

OSKARS

IRINA
nav tā, kā izskatās.
OSKARS
kā tad izskatās?
IRINA
es neko tādu nedaru.
OSKARS
es redzēju.
IRINA
ko tu redzēji?
OSKARS iemalko vēlreiz.
IRINA
jo vairāk viņi dzer, jo vairāk man
atlec.
IRINA paņem dzēriena karti.
IRINA
paskaties, cik te viens kokteilis
maksā.
OSKARS pēta karti.
IRINA
es gandrīz kā tāds viesmīlis. Tikai
procents lielāks.
IRINA izvelk no somas naudu.

16.
IRINA
lūdzu, parāds.
OSKARS beidzot pasmaida, pastumj naudu atpakaļ.
OSKARS
(lasa no karte)
sex on the beach. Šito es gribu.
IRINA
(paņem no viņa dzērienu karti)
Skrūve kā skrūve. Šņabis un sula.
OSKARS
tirgū tagad adminstrācijā cilvēku
meklē. Pieklājīgs darbs.
IRINA
es nākamo algu nesagaidīšu.
kā tas ir?

OSKARS

IRINA
vot, tā, cauri. 2 štukas vai
pakaries.
parādā?

OSKARS

IRINA
manis dēļ to kiosku apzaga. Uz minūti
atgāju. Tagad maksā līdz kapa malai.
IRINA pabeidz vienu kokteili un tad izvelk cigareti un sāk to
virpināt. Viņai trīc rokas.
OSKARS
nu es tev varu mazliet aizdot.
IRINA
Neticu. Ko tu gribi?
OSKARS
(bārmenim rāda uz IRINAS
izdzerto kokteili - long
iceland tea)
Uzjauc vēl divas šitās tējas.
IRINA
(bārmenim)
nē, man mohito.

17.
BĀRMENIS salej un sāk kratīt šeikeri.
8. INT. IRINAS DZĪVOKLIS. DZĪVOJAMĀ ISTABA / KORIDORS. DIENA
IRINA un OSKARS sēž mazā, nolupušā istabas dīvāniņā, trešajam
vietas te nav. IRINA krata sulas paku ar tādu pat kustību kā
iepriekšējā epizodē BĀRMENIS šeikeri. OSKARS pēta telpu.
OSKARS
varējām tak uz citu kafejnīcu.
IRINA
mani te pazīst kā raibu suni.
nu i?

OSKARS

IRINA
nu i teiks, ka ti durak.
OSKARS pārliecas pār IRINU, lai paņemtu magnētiņu, kas
pielikts pie lampas (lampa stāv blakus dīvāna malai IRINAS
pusē) Magnētiņi ir vairāki.
IRINA
šitos puika krāj.
OSKARS paņem vienu magnētiņu, kas izskatās pēc kulona, un
uzliek to IRINAI uz dekoltē. Tad mēģiņa viņai apvīties.
OSKARS
es tev šitādu nopirkšu. īstu.
IRINA pasmaida, noliek magnētu uz galda. Sāk tīt no laukā
maisiem jau saservētas uzkodas.
IRINA
pietiks ar aizdevumu.
OSKARS
Cik tev vajag?
IRINA
Dima saka, prece trūkstot par divām
štukām.
IRINA pasniedz OSKARAM tuvāk šķīvi, viņš paņem vienu rullīti.
Dzirdam, ka veras ārdurvis. Gaitenī, kas redzams no istabas,
parādās OLGA ar smagu iepirkma maisu. Puiku pie rokas.

18.
OLGA
paņēmu gurķus. OĻA būtu metusi laukā.
Sasālīsim. Labi, ka mājās. Kā gāja?
IRINA
Mums ciemiņi.
Puika ieskrien istabā pie IRINAS. Viņam seko OLGA.
Kas?

OLGA

OSKARS paklana galvu kā sveicinoties.
OLGA
šito jaku es pazīstu. Kas tas par
cirku?
OLGA skatās uz saklāto galdu. Tad savāc puiku. OLGA ar PUIKU
dodas uz virtuves pusi.
OLGA
ej, paskaties savus muļķikus.
OLGA pazūd gaitenī virtuves galā un sāk krāmēt laukā gurķus.
IRINA
Mēs svinam, mam.
OLGA
ko mēs svinam? es vēl vienu mazbērnu
negribu.
IRINA paņem no galdapakšas vēl vienu glāzi un ielej, joprojām
sēžot, pasniedz glāzi OLGAI, kas uz brīdi atkal pienākusi un
iestājusies istabas durvīs (nu jau bez bērna)
IRINA
lielo laimestu.
OLGA paņem, paosta dzērienu, atraujas no tā, nepielikusi pie
lūpām.
OLGA
es šitādas žļurgas nedzeru.
IRINA
mam, Oskars man iedos naudu Dimam.
OSKARS
nu visu, nē, piecus simtus.

19.
IRINA
tu teici septiņus.
OSKARS
labi, mēģināsim.
OLGA stāv domīga, tad aizgriežas aizsoļo pa gaiteni uz
virtuvi, paņem nazi un sāk apgriezt gurķiem abus galus, metot
tos bļodā.
9. INT. IRINAS DZĪVOKLIS. VIRTUVE. TAD DZĪVOJAMĀ ISTBA. DIENA.
PĒC STUNDAS.
Virtuve. Stikla bļodā ar vāku stāv gurķi, OLGA izvelk vienu,
nokož.
OLGA
labs, es uzgriezīšu jums ar.
OLGA uzgriež uz apdiluša šķīvīša gurķi. Tad paņem blakus
nolikto glāzi, kurā ieliets brūns dzēriens un dodas uz
dzīvojamo istabu.
OSKARS apķēries IRINAI.Viņus iztraucē OLGA, kas ienāk
dzīvojamā istabā jaunu dzēriena glāzi, dodot to OSKARAM. OLGA
ir manāmi atmaigusi.
OLGA
paprovē, šitais kaimiņa brūvētais.
IRINA stiepjas pēc glāzes, OLGA viņai iešauj pa nagiem.
OLGA
ej, pati sev salej.
IRINA
pagaršot var.
OLGA
ej un garšo.
IRINA ceļas un iet uz virtuvi. OSKARS paņem glāzi, pats
saskandina ar blakus stāvošo pusizdzerto IRINAS kokteiļa
glāzi.
OSKARS
priekā. (..) labs.
Kad meita izgājusi no istabas, OLGA piesēst uz dīvāna malas.
OLGA
ko darīs ar lielo naudu?

20.
OSKARS
man kredīts pašam.
9A. INT. IRINAS DZĪVOKLIS. VIRTUVE. DIENA (TURPINĀJUMS)
Pa to laiku IRINA virtuvē paķer glāzi, novērtē, ka tā krietni
aplipusi un sāk to skalot. Pie viņas kājām izveidojas ūdens
peļķe, samērcējot zeķes.
IRINA
(nokliedzas)
bļin, atkal
ko kliedz?

OLGA

IRINA
tas santehniķis ir cūka.
9B. INT. IRINAS DZĪVOKLIS. DZĪVOJAMĀ ISTABA. DIENA
(TURPINĀJUMS)
OSKARS un OLGA ceļas, iet uz virtuvi. OLGA viņam vēl pasniedz
uz galda atstāto glāzi.
10.INT. IRINAS DZĪVOKLIS. VIRTUVE. DIENA.
OSKARS ienāk virtuvē, aiz viņa OLGA. OSKARS pieliecas pie
IRINAS kājām, kas stāv ar zeķēm slapjumā. IRA izkāpj no
peļķes, paķer lupatu. Sāk vākt kopā pa abiem. OSKARS paņem
dvieli, kas mētājas uz krēsla pie letes un paklāj to zem
izlietnes. Tad notupstas. Skatās. OLGA un IRINA stāv pie loga.
OSKARA jaka ar aploksni nomesta uz ķeblīša blakus izlietnei.
OSKARS
pamēģini tagad ūdeni palaist.
IRINA pienāk pie izlietnes, lēnām griež krānu, ūdens atkal sāk
tecēt.
OSKARS
stop, stop. Izolene tev ir?
OLGA sāk rakties pa atvilkni. IRINA pienāk pie galda, kur OLGA
iepriekš lēja dzērienus. OLGA padod OSKARAM izoleni un viņš
pazūd ar galvu zem izlietnes. Virtuvē samiegojies ienāk puika.
OSKARS pamanījis puiku.
palīdzēsi?
Puika skatās.

OSKARS

21.
OSKARS
atnes to bļodu.
Puika atnes bļodu.
OSKARS
paskatamies, kur tek. Derētu
baterija.
IRINA iedod lukturīti, OSKARS to iedod puikam, puika tur,
spīdina, OSKARS pievelk blīvi un aptin vēl ar izoleni.
IRINA skatās uz abiem tad ievēro zāļu pudelīti, kas mētājas uz
letes, blakus viņas somai. Skatās uz māti. OLGA paķer no
IRINAS pudelīti un iemet to IRINAS somā blakus pieliekot arī
dzelteno aploksni.
IRINA grib ko teikt, bet tad paskatās uz OSKARU kas tur pat
blakus labo trubu. OLGA stāv kā akmens un neatbild meitai
neizteikto jautājumu. Klusumu pārtrauc durvju zvans. OLGA
iziet no virtuves, IRINA paņem uz rokām puiku, ienes istabā un
tikai tad satraukta seko mātei.
11. INT. KORIDORS. PIE ĀRDURVĪM. DIENA
OLGA pa priekšu, aiz viņas IRINA abas tuvojas durvīm. OLGA sāk
pakārtā mēteļa kabatā meklēt atslēgu. IRINA čukst mātei.
IRINA
Traka esi. Viņš tak aizdos to naudu
OLGA
Jā, zinām mēs šitos aizdevējus
IRINA (ČUKSTUS JOPROJĀM)
kā tu iedomājies? viņš tak pēc pāris
stundām atjēgsies?
Pie durvīm sāk negantāk dauzīties. IRINA atrod atslēgas, slēdz
vaļā durvis. Tur stāv DIMA (38), labi būvēts.
OLGA
Sveiki, Dmitrij.
DIMA
Olgas kundze. Mēs pēc naudiņas.
OLGA
mums ciemiņi.
DIMA
es ar ciemiņš.

22.
IRINA rokas pa somiņu, kas pakarināta koridorā, viņai trīc
rokas.
IRINA
te būs četri.
OLGA cenšas runāt klusi, tā lai to nesadzirdētu OSKARS.
OLGA
Dmitrij, būtu labi, ja jūs pienāktu
pēc stundiņas.
DIMA uzmet skatu pāri OLGAI uz OSKARU, kas krāmējas ap
izlietni.
..

DIMA

IRINA
Dmitrij, gribēju sarunāt, mēs šovakar
iemaksātu pusi un rīt no rīta visu
pārējo.
IRINU pārtrauc OLGA.
OLGA
Mums nauda būs, visa, tikai mazliet
vēl.
IRINA skatās uz māti, tad DIMU, tad uzmet aci OSKARAM. IRINA
grib dodties pie OSKARA, OLGA aptur viņu sagrābjot viņas roku.
DIMA
kas tad būs pēc tām divām stundām?
OLGA
Iračkai bagāts klients.
DIMA
zinu šitos. (..) Palīdzēt?
Mēs pašas.

OLGA

Noklaudz vannasistabas durvis. Sievietes atskatās uz virtuvi.
Oskara tur vairs nav.
12. INT. VIRTUVE. DIENA (PARALĒLA DARBĪBA, KAD ATNĀCIS DIMA)
OSKARS labo trubu, tad sāk pievērst uzmanību sarunai. Apsēdies
uz ceļiem, izlīdis no izlietnes apakšas, OSKARS iemalko savu
dzērienu un ieklausās.

23.
DIMAS BALSS
kas tad būs pēc tām divām stundām?
OLGAS BALSS
Iračkai bagāts klients.
OSKARS ceļas, sagrīļojas, pieturās pie vecās izlietnes. Viņš
ņem jaku un tad ievēro, ka aploksne nevīžīgi nomesta uz IRAS
somas. Soma ir vaļā, tajā iesviesta mazā pudelīte.
DIMAS BALSS
zinu šitos. Palīdzēt?
Mēs pašas.

OLGA

13. INT. IRINAS DZĪVOKLIS. NO GAITEŅA UZ VIRTUVE
IRINA steidzas uz virtuvi, tur izlietnē atrod tukšu glāzi, tad
griežas tālāk iet uz vannasistabu - durvis izrādās aizslēgtas.
Viņa parausata klinķi, tad uzliek roku uz matētā stikla.
14. INT. VANNASISTABA
OSKARS sēž uz vannas malas pie vannasistabas durvīm (durvīm ir
matēts stikls). Viņš notrauc ar slapju roku pāri sejai. Tad
pieliek labās rokas īkšķi pie kreisās rokas pulsa un skaita
pie sevis.
IRINAS BALSS
kas notika?
OSKARS pastiepjas, atgriež vaļā vannas krānu (dzirdam ūdens
tecēšanu). Viņš vēl reiz ar slapju roku pārlaiž pāri sejai.
IRINAS BALSS
atnāca tas vīrietis pēc naudas.
OSKARAM klēpī guļ jaunā jaka, uz tās dzeltenā aplokne. Viņš
izvelk monētu un atkal sāk virpināt pār pirkstiem. IRINAS
pirksti viegli uzbungā pa durvīm.
IRINAS BALSS
Tev slikti palika?
14.A. INT. DURVJU OTRA PUSE
IRINA
iedzer ūdeni, tas brūvējums noteikti
nav labs.

24.
IRINA
tu visu glāzi izdzēri?
IRINA
attaisi, iznāc, atgulies, man arī
šitā ir bijis. Dzirdi?
IRINA
tad varēsi man to naudiņu?
palīdzēt?

DIMAS BALSS

OLGAS BALSS
Laikam vajadzēs, šitas papriecājas,
bet maksāt negrib.
DIMA pastumj IRINU nost no durvīm, uz priekšu. Priekšā IRINA
fonā redzam DIMU laužamies vannasistabas durvīs.

