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Simas – 16metis žmogutis. Turi hobį – krepšinis. Jam jis gerai nesiseka, tačiau gerai sekasi mokykloje.
Dažnai savo laisvalaikį aukoja mokslams. Simo santykis artimas su šeima.
Denas – 16metis. Neblogas Simo draugas ir jo komandos narys. Gyvena kartu su tėčiu ir jis jį itin
spaudžia dėl sporto, nes nori iš jo išauginti profesionalą. Šeimoje mokslas nėra itin vertinamas
Lokacija – autobusas
Po sunkių krepšinio varžybų Simas su Denisu sėda į autobusą. Deja varžybas komanda paskutinėmis
sekundėmis pralaimėjo. Simas atsisėda ir atsisegęs kuprinę ant kelių pasideda ausines, atsisega kuprinę ir
imasi iš jos vadovėlį
Denas- Tai dabar muzikos klausysiesi?
Simas- aš pavargęs. nenoriu kalbėtis.
Denas- nenori kalbėtis, bet mokytis nori.
Simas- tyli (išsiima ausinę ir atgal į kuprinę įsideda knygą, susiraukia)
Denas- tyli
Simas- (sučepsi ir atsidudamas) tai kaip sekasi?
Denas- kas čia per durnas klausimas?
Simas- Norėjai kalbėti, o kai kalbu klausi kas per durnas klausimas
Denas- Ko tu puoli?
Simas- Tai tu čia ko puoli. Norėjau atsipalaidavimui pasiklausyti muzikos, pasimokyti, pradėjai
priekaištauti, kad nebendrauju. Dėl tavęs išsiėmiau ausines, o tu dabar klausimus durnais vadini.
Denas- Nenori patylėt ir savo šūdiną vadovėlį paskaityti?
Simas- Šūdiną? Ką tu čia nusišneki. Jeigu jis tavės nedomina tavo bėda.
Denas- aš bent jau gyvenimą turiu, ne taip kai tu su savo knygom
Simas- tai ir būk su tuo savo gyvenimu. Man jis visiškai nedomina
Denas- tu galvoji man taviškis rūpi? Bevertė knygų žiurkė
Simas- Jeigu kalbi tai matyt rūpi it prieš įžedinėdamas pažiūrėk į save, krepšinikas matai. Tik tai ir
tesugebi.
Denas- Užsikišk visažini.
Simas- Jau seniai tylėčiau jei ne tavo nesamonės
Denas- Mano nesamonės?
Simas- Kimbi prie žodžių. Gal gali paaiškinti kas tau ne ok?
Denas- tyli
Denas atsistoja ir nueina į kitą autobuso galą. Simas lieka sedėti vienas. Jis atgal įsideda ausines ir
išsitraukia vadovėlį. Draugai atskirai važiuoja gal 10 minučių. Galiausiai Denas grįžta ir atsisėda prie
Simo.
Simas- tyli (nekreipdamas dėmesio į deną skaito vadovėlį)
Denas- Jo…Atsiprašau už šitą visą nesamonę. (atsidusdamas) Ką čia skaitai?
Simas- Bio
Denas- įdomu?
Simas- mmhm
Denas- tyli
Simas- tyli
Denas- Šiaip gal man ir būtų įdomu, bet tėtis mano vadovėliais židinį kūrena. Sako iš knygų nieko
neišmoksi
Simas- kietai (tonu nerodančiu jokio susidomėjimo)
Denas- tyli

Simas- tyli (toliau skaito vadovėlį nekreipdamas dėmesio į Deną)
Denas- Aš tikrai atsiprašau. Nesusitvardžiau. Labai nervuojuosi, nes namie, matyt, tėvas užpykęs bus.
Simas- (išsiima ausines ir pažiūri į Deną)
Denas- tyli
Simas- Tėvas? Dėl ko jis gali būti užpykęs?
Denas- dėl varžybų
Simas- varžybų?
Dena- jo
Simas- tu rimtai?
Denas- mmhm
Simas- Tai, kad varžybas tai pralimėjo visa komanda, o ne tu vienas ir galiausiai ko tu jo bijai?
Ką jis tau padrys?
Denas- Jis sugalvos
Simas- Nemanau, kad dėl varžybų stipriai baus
Denas- Nepažįsti tu dar jo gerai. Sugalvos neleisti man ryt su tavimi niekur eiti ir ba ba mūsų planams.
Sakys: eik treniruotis, pergalės tik sunkiu darbu pasieksi
Simas- Nu tipo tai sakyk, kad nori šiek tiek laiko sau turėti
Denas- tyli (atsudūsta)
Simas- aš nelabai žinau ką tau patarti. Pas mane tokių situacijų nebūna
Denas- Reiks bandyt su juo kalbėtis
Simas- bandyk...Nežinai ko jis tave taip spaudžia?
Denas- jis man kaip ir sake
Simas- tyli
Denas- sake nori man geros ateities
Simas- Tai tada viskas okey. Tiesiog pasakyk jam, kad labai vertini tai ką jis dėl tavęs daro, tiesiog per
daug tave spaudžia
Denas- nu nežinau, reiks bandyti
(Autobusas sustoja totelėje ir pranesa, jog kita stotelė bus Deno stotelė)
Denas- nu ok kita maniškė (stojasi nuo kedės)
Dar kartą atsiprašau už nesamones (šypteli)
Simas- nieko, viskas gerai. Ir pradėk mokytis (šypsosi)
Denas- Aik jau aik
(Atsidaro autobuso durelės, Denas lipa lauk)
Simas- iki, sėkmytės
Denas- (pamoja ranka)

