
 

FADE IN:

1. EXT. POLJSKA POT - DAN

Vojska hodi po poti. IVO (17) dohiti TONKA (17), nekaj 
časa hodita vštric v tišini. Vidi se, da želi Ivo načeti 
pogovor. Drugi vojaki se pogovarjajo.

VOJAK 2
Grozno je blo, ane? Kako je 
bobnel …

VOJAK 1
Sam smo zmagal, fantje. Dans bo 
fešta, dejte se mau sprostit.

Vojak 2 zavzdihne.

VOJAK 3
Ja sej, sam a veš, da komi 
čakam, da pridm domov, zmešal se 
mi bo.

VOJAK 2
Iskreno, mene je dost strah. Pa 
domače pogrešam … Pa šolo.

VOJAK 3
(se zasmeji)

Nikol si nism mislu, ampak ja. 
Kaj bi zdej dau se eno uro 
latinščine.

Vojak 2 se po nesreči spotakne ob Tonka, da bi se ujel, 
zgrabi za njegov šal.

TONKO
Ej, pazi, no!

Tonko si nervozno popravi šal. Ivo končno spregovori.

IVO
Pa ti, Tonko? A bi šu domou?

TONKO
Veš, najprej sm mislu, da ne bi. 
Da mi bo supr tle. Svoboda pa 
strelanje pa to … Pa še mama me 
je tok hotla skos u vato 
zavijat.

Ivo skomigne.

IVO
Zdej jih pa pogrešaš, ne?
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TONKO
Pogrešam? Še zdej mi za vratom 
visijo! Sam težko je bit tok 
deleč. Človk se hitr začne 
počutit samga … Ja, najbrž bi pa 
res rd šu mal domou … 

2. EXT. LADJA - JUTRO

Tonko melanholično zre v valove, se dotika šala, ki ga ima 
okrog vratu.

ZAČETEK FLASHBACKA

3. INT. VEŽA - JUTRO

Tonko (17) v vojaški uniformi, resen in samozavesten. Oče 
mu odobravajoče pokima, mama deluje zaskrbljeno.

MAMA
V nahrbtniku maš dva puloverja 
in hlače. In srajco, če jo boš 
mogoče rabil. In ene sedem parou 
štumfov. In pero in beležko - 
tisto usnjeno, od očeta. Sej boš 
pisal, ne?

TONKO
(zavzdihne)

Bom.

MAMA
(zadržuje solze)

Vsak teden, prav? Moram vedet-

OČE
Mislm, da razume.

MAMA
Pa da mi prideš domou takoj, ko 
bo tega idiotizma konc. Al pa še 
prej. Ti itak nisi za k vojakom, 
tm so usi same barabe-

TONKO
Ne mama, js pa mislm-

Mama mu na silo zaveže šal okoli vratu in čez usta.

OČE
Pa kaj mu delaš to?

TONKO
A ni ta tvoj ta najljubši?
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MAMA
(zvito, požira solze)

Boš prišel nazaj pa mi ga boš 
vrnil. Ga mam res rada …

KONEC FLASHBACKA

4. EXT. OTOK – DAN

Vojaki izstopajo iz čolnov. Poveljnik stopi naprej. Praska 
se po glavi.

POVELJNIK
Tle bomo ostal dva dni. V tem 
času bomo izvedl generalni 
pregled, da vidmo, če je z vami 
vse v redu. Spočijte si in 
sledite navodilom.

Priblžajo se drugi vojaki in nekaj bolničarjev. Vojaki 
salutirajo, nato četo odpeljejo proti nizki hali - 
ambulanti.

5. EXT. PRED BOLNIŠNICO - DAN 

Vojake postrojijo. Bolničarji odpeljejo skupine vojakov v 
notranjost zgradbe, ostali čakajo v koloni pred vhodom. 
Tonko se praska po lasišču. Od znotraj se zasliši glas 
BOLNIČARJA (31).

BOLNIČAR
Prekleto, cela enota je polna 
uši!

V vrsti se sliši narzburjenje, nekdo se živčno zaheheta. 
Ven stopi POVELJNIK.

POVELJNIK
Pozornost, prosm. Na pregledu 
smo ugotovil, da so se v vaši 
četi razpasle uši. Po pregledu 
in razušitvi greste v tabor in 
vse svoje stvari zložte na kupe, 
treba jo bo namreč sežgat.

V koloni nekdo ogorčeno vzklikne.

POVELJNIK
Nahrbtniki in oblačila, ki jih 
nujno rabte, bodo jutr 
prekuhani.
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6. EXT. OTOK - VEČER

V okolici že gorijo ognji. Tonko v spodnji majci in hlačah 
stopi do kupa predmetov, in vanj strese vsebino svojega 
nahrbtnika, v katero nekaj časa nepremično strmi, nato pa 
obotavljajoče odide. V ozadju nekdo kup polije z bencinom 
in zažge. Tonko se sunkovito obrne in iz že gorečega kupa 
izvleče šal.

VOJAK 4
A se je teb čist sfuzlal?

Tonko odide s sklonjeno glavo.

7. EXT. TABOR - NOČ

Vojaki se zabavajo. Tonko in Ivo sta ob strani, 
nesproščena.

IVO
Dans tako, jutr se bomo pa 
tolkl, ane? Domou bi šou, bi se 
lahk saj veselil sproščeno. A ti 
ne?

Tonko nekaj časa ne odgovori. 

TONKO
(prisiljeno, 
zamišljeno)

Ja, js tut.

V rokah ima šal, igra se s končkom volne, ki se je začel 
parati. Vojaki ob ognju se razživijo. Tonko se hrepeneče 
ozre proti njim, nato spet k šalu.

TONKO
Veš kaj, klinc gleda. Mogoč 
sploh ne bomo živel dost dolg, 
da pridemo domou.

Vstane, šal pusti tam in se napoti proti vojakom. Ivo mu 
obotavljajoče sledi.

8. EXT. OB OGNJU - NOČ

Tonko in Ivo prisedeta, drugi ju bučno pozdravijo. Med 
njimi kroži nekaj steklenic. Tonko prime eno in izpije 
požirek. En vojak igra na harmoniko, drugi pojejo, se 
norčujejo. Vsi so že precej pijani, tudi Ivo in Tonko.

VOJAK 2
(nazdravi)

Na jutrišnjno zmago! Na Trst!
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9. EXT. TABOR - NOČ

Tonko se pijan opoteka proti svojem šotoru, začne tipati 
za šalom, ki ga nikjer ne najde.

TONKO
Jebemti, kje je … Mama … Joj, 
kaku sm ga lahku …

V pijanosti mu gre že na jok, ko ga končno najde in si ga 
pritisne k obrazu, zaihti.

10. EXT. BOJNO POLJE - DAN

Vojaki v vrsti tečejo proti trgu v Trstu. Poveljniki 
skušajo preglasiti hrup streljanja. Povsod je dim, prišli 
so v vrhunec bojnega meteža. Vidimo Tonka, ki se s puško 
požene za barikado, trese se, je povsem bled. Nagne se na 
stran in bruha. Nato iz nahrbtnika potegne šal in si ga 
zaveže okoli vratu. Požene se v bitko.

Na nasprotni strani trga je opaziti angleške vojake, ki 
prihajajo nasproti. Nemški vojaki so vse bolj obupani, 
nimajo se kam umakniti. Tonko začne streljati.

Na desni strani trga je slišati eksplozijo. Tonko se 
ustavi za prevrnjenim tovornjakom, kjer je še nekaj drugih 
vojakov - Vojak 1, Vojak 2, Vojak 3 in Ivo.

VOJAK 3
Za dom in domovino!

Vojak 4 se požene v bitko, Tonko steče za njim. A se 
ustavi, saj se na vsuje ploha nabojev in pade. Tonko ga 
zgroženo pogleda, seže k vratu, da bi se dotaknil šala, a 
ni tam. Opazi, da leži na tleh sredi bitke. 

IVO
Tonko, da ne bi-

Tonko se brez pomisleka zažene za njim, sliši strel in se 
vrže po tleh, zgrabi šal. Vidimo, da ga je metek oplazil 
pod pazduho.

Nekaj časa je otrpel od šoka. Nato se obupano poskuša 
odvleči stran.

11. INT. BOLNIŠNICA - JUTRO

Tonko se zbudi v bolniški postelji. Podrgne se po roki, 
ničesar se ne spomni. Ob postelji sedi Ivo in ga 
neodobravajoče gleda.

IVO
A je blo vredno, a?
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Pomigne proti vzglavju postelje, kjer je obešen šal. Tonko 
se s težavo usede bolj pokončno.

IVO
Sedem šivov, lahko bi umru. Še 
dobr, da je blo pol hitr konc.

TONKO
Kaj je blo?

IVO
Zmagal smo, domov gremo!

Ivo vstane, ga dobrovoljno potreplja in odide. Tonko 
zgroženo zre v šal. Nato se stokajoče stegne in ga vzame v 
roke. Opazi, kako umazan je, na robu se para nitka. 
Potegne zanjo in odsotno razpara nekaj vrstic pletenja.

12. INT. SOBA - VEČER

Skozi okno se vidi morje. Po radiu se sliši razglas, da 
Trst pripada Italijanom. Tonko za mizo piše pismo.

POROČEVALEC (OFF)
Pogajanja so končana. Uresničila 
so se pričakovanja mnogih, 
zmagoslavje ni moglo dolgo 
trajati. Trst ni več naš. 

V sobo stopi Ivo. Tonko vstane, skrije pismo in stopi do 
odprtega kovčka na postelji.

IVO
Kam pa zdej ti? Sem mislil, da 
se vračaš domov … 

TONKO
Ja, to sm hotu. Ampak …

Obmolkne in šal zloži v kovček.

IVO
Ampak?

TONKO
Zdel so se mi tok delč. In 
družina in Dubrovnik in morje in 
use … Sej sm biu zvezan, najbrž 
bi končou ko en dubrovački 
ribič, sam si nism upou it.

Spet pomolči, vzame šal iz kovčka in si ga ovije okoli 
vratu.

TONKO
Bou sm se, da jih bi izgubu, da 
bi biu brez njih preveč sam. Sam 

(MORE)
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TONKO (CONT’D)
zdej vidm, da so skos z mano. In 
nism izdajauc, če se stvari lotm 
po svoje. Lej, zarad šala bi 
skor umru.

IVO
Pa je biu sm kos blaga …

TONKO
Js idiot sm pa mislu, da se bom 
zarad njega vrnu domou. Da me bo 
ščitu, ko mama. 

Oba se zasmejita. Tonko zapre kovček.

TONKO
Zdej pa grem. No, sej ji bom 
pisou. Ampak usak mora enkrat 
it, a ne?

13. EXT. ŽELEZNIŠKA POSTAJA - VEČER

Tonko s šalom okoli vratu vstopi na vlak za Sarajevo.

FADE OUT


