”Exitus” de Adrian Georgescu

Un scenariu de,
Cristina Palaș
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1.EXT. CÂMP, DRUM NEASFALTAT, LA PERIFERIA ORAȘULUI. APUS
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EXITUS (15), brunet, slab, inexpresiv, cu haine ponosite, de
culoare cenușie și bocanci militari scorojiți, cu două numere
mai mari decît îi trebuie, merge pe drumul care desparte zona
limitrofă a orașului de cîmp. E liniște, se aude doar zgomotul
bocancilor
tîrșîiți
pe
drum.
Lasă
în
urmă
o
clădire
dezafectată, din beton, spre care își întoarce, din cînd în
cînd, privirea. Cară pe umeri o raniță. Continuă să meargă
agale, cu privirea în pământ, până se aude strigat.
DESTOUCHES
Bă, ia vino-ncoa’!
Ridică privirea și zărește în iarbă, aproape de marginea
drumului, 3 adolescenți care stau strînși în jurul unui carton
pe care aruncă o pereche de zaruri, după ce pune fiecare cîte o
monedă. EXITUS se apropie și rămâne în picioare, lângă ei.
DESTOUCHES (15) e dolofan, poartă bască, pantaloni scurți cu
bretele și un tricou uzat, care fusese cîndva alb. LORDU’ (17) e
înalt, brunet, poartă o bluză de marinar, pantaloni lungi,
suflecați pînă sub genunchi și o pereche de pantofi cu bot
ascuțit. Trage cu poftă dintr-un chiștoc și-l măsoară pe EXITUS
din cap pînă-n picioare. IMMA (15) are părul blond, lung și
ciufulit, e firavă, poartă un tricou galben, descusut la subraț
și o salopetă de blugi prea largă pentru ea. Îl studiază cu o
privire ușor speriată pe EXITUS.
DESTOUCHES
Nu ești d-aici?
EXITUS dă din cap, în semn de negare.
LORDU’
Cauți pă cineva?
EXITUS neagă în tăcere.
DESTOUCHES
Vrei să joci?
IMMA
(către LORDU’)
Spune-i să facă pași. Nu-mi place.
Miroase-a moarte!
LORDU’
(Către IMMA)
Gura!
(Către EXITUS)
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Ai cu ce să joci? Bani, gloanțe...
Țigări, ceva?
EXITUS deschide rucsacul militar și scoate un săculeț de cînepă,
legat la gură cu un capăt de sfoară și îl pune pe cartonul din
fața lor. DESTOUCHES desface săculețul, îl răstoarnă în palmă și
2 molari de aur cad pe jos.
DESTOUCHES
Ce e ăștia?
EXITUS
Dinți.

