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1 INT. AVTOBUS - DAN

Avtobus je natlačen s potniki, komaj se še da dihati.

Potniki (šolarji, študentje, starejši) se peljejo v tišini,

nekaj se jih pridušeno pogovarja med seboj. Vroče je;

oblečeni so v debele bunde in voznik avtobusa je vklopil

gretje. Nekateri se vidno potijo.

GOSPA

Ej! A si v redu? Fant!

Gospa se sklanja nad šolarjem, ki leži na tleh. Njegove oči

so zaprte.

Klepet na avtobusu v trenutku zamre in vse oči so usmerjene

k zadnjemu delu avtobusa.

Dekle preplašeno gleda. Skozi vrzel med potniki uzre fanta,

ki leži na tleh ter starejšo gospo, ki se sklanja nad njim

ter ga stresa za ramena.

Vsi potniki strmijo v ta prizor. Tišina.

Dekle se od šoka ne more premakniti. Njeno telo je

odrevenelo. Trzne ji roka, saj kljub strahu želi pomagati.

Vsi ljudje čakajo, da bo kdo kaj storil. Moški v bližini se

v nelagodju popraska po bradi, ženska v osuplosti drži roko

pred usti.

GOSPA

(glasno)

Kako ti je ime? A si v redu?

Zraven fanta, v bližini vrat, stojijo njegovi vrstniki. Tudi

ti samo gledajo. Avtobus se pelje naprej, čeprav voznik

dobro ve, kaj se dogaja; po celem avtobusu so nameščene

kamere. Voznik bulji v zaslon, kjer se predvaja posnetek

dogajanja v zadnjem delu avtobusa. Pogled usmeri nazaj na

cesto, vendar mu pogled uhaja na veliko ogledalo, ki odseva

situacijo zadaj. Ne ukrepa in pelje naprej. Ustavi na

naslednji postaji. Šolarji poskačejo z avtobusa. Gospa

poskuša dvigniti fanta, ki se je delno ovedel; je mlahav in

ima izgubljen pogled.

GOSPA

A greš v šolo?

(šolarjem)

Dejte mu pomagat, no!

Dekle znova trzne, vendat si ne upa pristopiti. Njena drža

je toga, oči nemirne in prestrašene. Srce ji močno bije in

na obrazu se ji pojavijo kapljice potu. Hoče se zganiti,

toda ne more.

(SE NADALJUJE)



NADALJ. PRIZORA: 2.

Vsi ljudje še vedno samo opazujejo.

Fant mukoma dvigne pogled ter s poskuša s šibkami rokami

opreti na tla, da bi se dvignil. Ne uspe mu; roke se mu

preveč majejo.

Voznik še ne spelje. Vrata pusti odprta in čaka, da

’nerodno’ situacijo uredijo drugi.

Vstane študent, ki gospe pomagati dvigniti šolarja na noge.

S težavo ga spravita ven, skozi vrata. Fant se opoteka.

GOSPA

Dejte pomagat sošolcu, bodite z

njim! Pejte do učiteljice pa

povejte, kaj se je zgodilo! Ne ga

samega puščat!

Starejša šolarka prime fanta, ko vidi, da nima izbire.

Očitno je, da nihče ni fantov prijatelj. Sošolci ga nato

podprejo in se odpravijo naprej.

Gospa je razburjena, študent pa se usede nazaj na svoj

sedež. Ostalim potnikom je nelagodno. Nekateri gledajo ven,

skozi okno, drugi pa še vedno opazujejo gospo ter študenta.

Avtobus spelje.

Dekletu se tresejo roke. Še vedno je v šoku.

Ko bus pripelje na njeno postajo, poˇcasi premakne

odrevenele noge in s prestrašenim izrazom stopi z avtobusa.

Odpravi se proti gimnaziji.


