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ČEŠNJE
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1 INT. KUHINJA - DAN

BENI (12) in njegov brat NEJC (13) sedita za mizo in zobata češnje. 
Beni hitro pograbi zadnjo pest češenj zase, Nejc takoj seže proti 
njegovi roki.

NEJC
Ej, daj mi te češnje! Ka ti ni 
jasn, veš kulk si jih vzel?

Beni se izmika Nejčevim prijemom.

BENI
Mlajši majo prednost.

NEJC
Dej, ne bit tak debil, daj mi 
jih!

Bani si v usta nabaše češnje.

BENI
Pa jih ni več.

NEJC
Kak si ogabn.

BENI
Ka, a me boš mami zatožu? Joj, 
kak si bogi.

NEJC
Sej boš še vido.

Odpravi se iz kuhinje, Beni pa gleda za njim in se smeji. Češnje 
izpljune, nato pa začne eno za drugo jesti, dokler ga iz pritličja 
ne pokliče MAMA (46).

MAMA
Beni!

2 INT. STOPNIŠČE / HODNIK V PRITLIČJU – DAN

Beni počasi stopa po stopnicah, dokler ne zagleda mame, ki stoji 
sredi hodnika in srepi vanj, medtem ko si slači plašč in ga obeša na 
obešalnik. 

BENI
Ja, mami? Kak je blo na 
roditeljskem?
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MAMA
A mi maš kej za povedat?

BENI
Ka pa? A je kej v zvezi z 
roditeljskim?

MAMA
To boš že ti sam oceno. A ti 
misliš, da se lahko kar tko 
obnašaš po šoli? A misliš, da 
bodo vsi tvoje vedenje kar tko 
lepo prenašali?

Mama utihne in strmi v Benija, ki se izmika njenemu pogledu. Sezuje 
si čevlje in jih pospravi v omarico.

MAMA
A mi boš zdej kej povedo?

BENI
Če ne vem, ka misliš …

MAMA
(vzklikajoče)

Ne veš, kaj mislim? No, pol pa 
greva kr lepo po vrsti. 
Najprej, razredničarka mi je 
povedla, kak sta si z unim 
mulcem, Dejanom, na stranišču 
podajala žogice iz mokrega wc 
papirja, pol pa jih še 
pospravla nista. Kdo misliš, da 
plačuje za te stvari? Kr ti že 
ne. Šola plačuje za to!

BENI
Če to je bla njegova ideja, pol 
pa je zvonilo, pa nisva mogla 
pospravt, kr se nama je v 
razred mudil …

MAMA
In ti misliš, da je to dobr 
izgovor?

Beni ne odgovori, še vedno se izmika maminemu pogledu.

MAMA
Potem, povedla mi je, da sta z 
Dejanom metala ribji namaz po 
steni. To je … To je pa že 
višek! Kak lahk tako grdo 
ravnaš s hrano? Ka ti ni jasno?
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BENI
Ej, počak mal, tole pa ni res. 
Dejan me je spodbil, ko sm mel 
nož z ribjim namazom v roki, 
potem sm se pa zaletel v zid. 
Reku sm mu, naj on pobriše, pa 
ni hotu, js pa tut za njim ne 
bom puco …

MAMA
Zaka ti sam njega kriviš?

BENI
Če je pa res!

MAMA
Tiho! Pa da ne omenim, kakšne 
so tvoje ocene pr slovenščini. 
Dva šusa?!

BENI
Aha, ja, itak, kak sm vedu, sam 
mene in moje ocene teta baba 
vidi, kot da sem edini v 
razredu, ki je dobu šus.

MAMA
Beni, lepo se obnaši!

BENI
Še čudn, da te je poklicala 
prav na roditeljskega in ne na 
enega od vajinih ‘zmenkov’, ko 
pa sta že taki dobri frendici.

MAMA
(zardi v obraz)

Beni, js te bom tko nažgala, če 
ne boš neho tko govorit!

Beni nič ne odgovori. Mama še naprej ostro strmi vanj.

MAMA
Opravičit se morš in to ne na 
tak brezbrižen način, ampak 
morš posebej za razredničarko 
napisat uradno opravičilo, ki 
vsebuje najmanj 150 besed. Pa 
še super se ujema z snovjo, ki 
jo pr slovenščini trenutno 
jemljete. 
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BENI
(prasne v smeh)

Kr neki.

MAMA
Plus vzela ti bom telefon za 
cel mesec in ne smeš zapustit 
sobe, dokler ne popraviš šusov.

BENI
Ja ka pa, ko morm it na wc? A 
se naj kr v sobi poserem? 

MAMA
V sobo! Tkoj! Pa mal razmisli o 
svojih dejanjih.

Beni se napoti po stopnicah v zgornje nadstropje.

3 INT. PRED BENIJEVO SOBO – DAN

Beni hodi proti svoji sobi z namrščenim izrazom. Skozi druga vrata 
pokuka Nejc z nasmehom na obrazu.

NEJC
Sej ti je prav.

Beni ga grdo pogleda in se ustavi pred njim.

BENI
Dej, bod tih pa se rajs pejt 
piflat, piflar.

NEJC
Uf, kak si me zabil.

BENI
Če ni fer, kak teta baba sam 
mene vedno za vse krivi, a 
ostali so pa čisti angelčki.

NEJC
Če sm te še js vido, kak si 
čist usral wc.

BENI
Ja pa tist sva z Dejanom itak 
hotla popucat, sam pol je 
zvonil pa ni blo cajta.
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NEJC
Ja, ja, kr izgovarji se.

BENI
Pa če ti pravim! Eh, pozab.

NEJC
In ka morš zdej nardit?

BENI
Neko opravičilo napisat. Pa 
mora met 150 besed. Baba je 
zmešana. Js ga že ne bom 
napisu, naj gre nekam.

Nejc se zasmeji, Beni pa se obrne, da bi šel v svojo sobo, a ga Nejc 
ustavi z vprašanjem.

NEJC
Ej, jutr je športni, sej veš? A 
bi lahk proso mami za neki 
dnarja, da si pred sportnim 
neki kupma za jest? 

Beni zavzdihne, a ga uboga in se obrne v drugo smer in napoti k 
stopnicam v prvo nadstropje.

4 INT. HODNIK PRED MAMINO SOBO – DAN

Iz sobe se sliši pogovor med mamo in razredničarko ADRIANO (45). 
Beni že hoče stopiti v sobo, a se ustavi pred priprtimi vrati v 
trenutku, ko zasliši besedo ‘Adriana’. Svoje uho nasloni bližje k 
vratom ter začne prisluškovati. 

MAMA (OFF)
(v telefon)

… Ne, nism rekla, da ravno 
podpiram, ka počneš, Adriana, 
sam pravim, da sem na tvoji 
strani in te lahk tud branim, 
če bo potrebno. … Seveda. … 
Mislm, da bi morala čim prej 
povedat svojmu možu. … Ja, itak 
bo razočaran. … Pa jezen, ampak 
ne moreš ga še kar tako naprej 
zavajati. 

Beni se za trenutek namršči od začudenja, a strese z glavo in potrka 
na vrata.

MAMA
Ja?
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5 INT. MAMINA SOBA – NOČ

Beni vstopi v sobo in pogleda mamo, ki se na vrtljivem stolu obrne k 
njemu in postavi roko pred telefon.

MAMA
Ja, Beni? Ka bi rad?

Beni se malo obotavlja, nato pa odgovori.

BENI
Jutri mamo športni dan. Si lahk 
sposodim neki tvojga dnarja, da 
si z Nejcem kej kupma za jest?

ADRIANA
(iz telefona)

A je Beni tu?

MAMA
Je, ja. Beni, bi jo rad kej 
vprašo, ko jo mam že ravno na 
zvočniku? Mogoč glede kazni, ki 
si jo dobo?

Beni se spet malo obotavlja, nato pa reče bolj potiho.

BENI
Ja, vpraši jo, zakaj je učitlca 
slovenščine, ko pa še imena 
nima slovenskega.

Mama se jezno nakremži.

MAMA
(neslišno oblikuje 
besedo z usti)

Beni!

ADRIANA
(iz telefona)

Oprosti, nisem ga razumela. Kaj 
je rekel?

MAMA
(obotavljajoče v 
telefon)

Rekel je, da se bo potrudo pri 
pisanju opravičila.)

ADRIANA
(iz telefona)

No, to je pa lepo slišat.
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MAMA
Oprosti, te lahk kasneje 
pokličem? Z nečim mu moram 
pomagat.

ADRIANA
A, seveda. Se slišiva kasneje. 

Mama prekine klic in se obrne k Beniju z jeznim izrazom na obrazu.

MAMA
Ti si pa upaš, mulc.

BENI
Ka zdej, lahk dobim dnar?

Mama zavzdihne in pograbi svojo torbico, položeno na mizi poleg 
računalnika, ter začne brskati po njej. Beni se razgleduje naokoli 
po prostoru. 

MAMA
Sej veš, da tvoja razredničarka 
živi tu blizu?

BENI
Ja… ?

MAMA
No, rekla je, in to je mal 
izven v zvezi z šolo, ampak 
rekla je, da ma doma velik 
češnj …

BENI
(jo prekine)

Aja, to pa vem, kr nam je že 
večkrat med poukom razlagala, 
kak rada iz češnj dela kompot … 

MAMA
(ostro)

Ne prekinja se.

BENI
Sori, no.

Mama Beniju poda 2-krat po 5 evrov, ta jih vzame in jih pospravi v 
žep.

MAMA
No, rekla je, da bi blo ful 
lepo, če bi ti in pa Nejc 
prišla enkrat k njej in ji 
nabrala nekaj češnj. Sama ima 
težave s križem, pa ne more 

(MORE)
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MAMA (CONT’D)
plezat na drevo, zato mi je 
predlagala, da bi jih vidva 
nabrala in jih neki tut lahk 
prnesla domov.

BENI
Js? Da bi njej nabiro češnje? 
Pa ka tta ženska še hoče od 
mene?

MAMA
Beni, to pa že ni tak problem. 
Pa še nekaj bi jih lahk za 
domov vzel. Sam preden bosta 
šla k njej ji morta sporočit 
oziroma men rečit, da ji bom 
povedla.

BENI
Problem je ta, da me ona 
ponižuje.

MAMA
Beni, nehi take govorit, no.

BENI
Ja, ka pa njen mož? A jih on ne 
more pobrat?

MAMA
Trenutno ga ni v Sloveniji in 
preden se bo vrno, bodo češnje 
že zagnile.

Beni se zasmeje.

BENI
Js mislim, da je zaljubljena v 
mene, kr zgleda da skos sam o 
men razmišlja.

MAMA
Ah, nehi s takimi.

Beni nekaj trenutkov premišljuje, preden odgovori.

BENI
No, bom še premislo. 

Obrne se in odkoraka iz sobe. Mama zakriči za njim.

MAMA
Aja, pa opravičilo še kr velja!
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6 INT. HODNIK PRED MAMINO SOBO – DAN

Beni se nasloni ob steno in zamišljeno pogleda v strop. Nato pogleda 
vrata mamine sobe, se obrne in odide v svojo sobo.

7 HODNIK PRED BENIJEVO SOBO – DAN

Na hodniku Benija pričaka Nejc. Beni mu poda 5 evrov, Nejc se nato 
obrne, da bi odšel v svojo sobo, a ga Beni ustavi z besedami.

BENI
Ej, mam eno idejo.

8 EXT. NA PRAGU BENIJEVE HIŠE – DAN

Naslednji dan je. Beni stopi na prag svoje hiše, si odpre nahrbtnik 
in iz njega povleče dve vrečki ter hakeljca, pokima, ju pospravi 
nazaj notri in zapre torbo. Za njim iz hiše stopi Nejc.

NEJC
Dej, js mislim, da to ni dobra 
ideja.

BENI
Zaka ne? Js mislim, da je supr 
ideja. 

NEJC
Js se nočem vmešavat v to tvoje 
‘maščevanje’ svoji 
razredničarki.

BENI
Pa če ni maščevanje, no. Sam 
neki češnj si bova vzela zase, 
sej je itak rekla, da jih lahk 
neki vzamema domov.

NEJC
Ja, ampak je cel point tega 
nabiranja, da bodo češnje 
predvsem zanjo, sploh pa bi ji 
mogla sporočit, predn bi 
prišla.

BENI
A res mislš, da bo opazla, če 
ji neki češnj manjka? Dej, ne 
bit taka boječka.
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NEJC
Sam ne zdi se mi ravno fer do 
nje. Pa še na športn dan bova 
zamudla.

BENI
Pa ne bova zamudla, no. Dej, 
prit. 

Beni se napoti po cesti v levo smer, Nejc mu čez nekaj trenutkov 
sledi.

9 EXT. PRED ADRIANINO HIŠO – DAN

Beni in Nejc prispeta do Adrianine hiše in se razgledata po 
posestvu. Beni stopi do hiše in pogleda skozi okno, nato pa tudi 
pljune vanj. 

BENI
(posmehljivo)

Tu maš opravičilo.

Nejc ga boksne v ramo.

NEJC
Ej, ka se greš?

Beni se v odgovor zasmeje. Potem stopi do vrat in pozvoni na zvonec.

BENI
Sam da se prepričam, da je ni 
doma.

Ko ni odgovora, se sprehodita okoli hiše, dokler ne najdeta drevesa 
s češnjami. Začneta ga natančneje opazovati. Obenj Beni položi svoj 
nahrbtnik, ven povleče hakeljca ter vrečki, Nejcu pomoli par, vstane 
ter začne plezati. Nejc tudi odloži nahrbtnik in začne plezati.

10 EXT. DREVO – DAN

Ker drevo ni visoko, Beniju brez težav s hakeljcem v vrečki uspe 
splezati na vrh, kjer je obdan z češnjami in ima pogled na celotno 
vas, Nejc pa se zadrži nižje na drevesu. 

BENI
Zdej pa hitr nabiri češnje.

NEJC
Ne jih preveč nabrat, da ne bo 
preveč opazn. 

BENI
Pa ja, no. Sam pohit.
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Oba naslonita hakeljca na vejo in nanj obesita vrečko. Nato začneta 
pobirati češnje, medtem pa si jih nekaj tudi v usta bašeta.

BENI
Pa še hrustavke so! Nemore bit 
boljš.

Beni v daljavi nekaj opazi, zato pogleda proti cesti, kjer zagleda 
avto, ki vozi v njegovo smer. Hitro počepne na veji.

BENI
Ne mi rečit, da sem prihaja …

NEJC
Kaj?

BENI
En avto vidim. Mislm, da sm 
prihaja …

NEJC
Ne … Res?

Beni še kar opazuje avto in ta se še kar približuje Adrianini hiši. 
Nejc gleda Benija.

NEJC
Povej zdej, a prihaja sm al ne 
prihaja sm …

BENI
Pač, lahk še zavije drugam, tak 
da nism ziher …

Avto je že zelo blizu hiše. 

BENI
Šit, sem prihaja!

NEJC
Js grem!

Nejc hitro sname vrečko in hakeljc z veje ter spleza po drevesu 
navzdol, dokler ni dovolj nizko za skok. S tal pograbi svoj 
nahrbtnik in se požene v dir proti najbližjemu gozdu. Tudi Beni 
pograbi vrečko in hakeljc z veje ter začne hitro plezati po drevesu 
navzdol, vendar se zaletava ob veje in zajavka, kadar ga katera od 
njih popraska po koži. Ustavi se v trenutku, ko se avto zapelje mimo 
drevesa do hiše. Nejca že ni več nikjer. Drevo in hiša sta kakšnih 
10 metrov narazen. Beni spleza višje v krošnjo, kjer se skrije. 
Opazuje, kako iz avta stopi MOŠKI (48). 
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11 EXT. PRED ADRIANINO HIŠO – DAN

Moški se razgleda okoli sebe in nato stopi do vrat hiše, pozvoni na 
zvonec in počaka. Ko ni odgovora, se moški vrne do avta, iz žepa 
povleče telefon, vanj vtipka številko ter začne klicati. Oseba na 
drugi strani se oglasi.

MOŠKI
(v telefon)

Hej, Adriana, si doma? Nisi? 
Jaz sm pa mislo, da boš doma, 
ko pa na tisti šoli nimate 
pouka. Aha, vseen si mogla it 
zraven. Škoda.

12 EXT. DREVO – DAN

Beni se zagleda v moškega in ga natančno opazuje. 

BENI
(šepetaje sam sebi)

Pa ravno dans si se mogu 
pokazat od nikoder …

13 EXT. ADRIANINA POSEST – DAN

Moški se zasanjano pogovarja po telefonu in se začne sprehajati po 
Adrianini posesti. 

MOŠKI
(v telefon)

Veš, ravno pred tvojo bajto 
stojim. Haha, nism nor, 
previden sm. Sej tvojga moža 
sploh ni v Sloveniji. Osamljena 
moraš bit, kajne?

14 EXT. DREVO – DAN

Beniju pade čeljust do tal. 

BENI
(šepetaje)

A pol je res. Razredničarka ima 
skrivnega fanta. Sej nemorm 
vrjet …

Moški se začne približevati drevesu, kjer se skriva Beni. Beni 
naredi velik vdih in zadrži sapo, preden se moški ustavi tik pod 
drevesom. Beni ga ne spusti iz oči in poskuša ostati čim bolj pri 
miru, čeprav se veja pod njim trese. 
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MOŠKI
(v telefon)

A si prosta? Pogrešam te … Heh. 
Se bova lahk kmalu dobla? Rad 
bi te peljo na večerjo. Takšno 
romantično, haha. Aja, no, če 
že res morš it, potem prav. Se 
slišva. Ljubim te, čao.

Moški ob drevesu zagleda Benijevo torbo, te se dotakne s čevljem, 
nato pa jo brcne stran. Odpre si zadrgo na hlačah in opravi potrebo 
ob drevesu. Beni se od gnusa nakremži in hitro pogleda stran. 
Moškemu telefon nato zazvoni in ko si ta zadrgo zapre nazaj, se 
oglasi na telefon, obrne se in začne korakati proti svojem avtu. 

MOŠKI
(v telefon)

Halo? O, zdravo Laura. 

Beni izpusti sapo in se nadiha zraka.

BENI
(šepetaje)

Pa ne še en klic.

MOŠKI
(v telefon)

Če sva se ravno včeraj vidla. A 
me že tako pogrešaš? Ja, ja, 
sej js tud tebe, srči. Glej, ne 
morm dans, čisto na drugem 
koncu države sm. Služba, pač. 
Glej, obljubim ti, da se bova 
kmal spet vidla. Trenutno? Ja, 
mam čas, ka pa bi mi rada 
povedla?

Beni se začudi in še kar gleda v moškega, kako počasi stopa do 
svojega avta. Nato se opogumi ter hitro spleza po drevesu do dovolj 
nizke višine, da lahko skoči. Še enkrat vdihne in hitro skoči. 
Njegov pristanek je glasen, saj mu je spodrsnilo in pade na 
zadnjico. Moški se v hipu obrne proti Beniju, ki vstane, se poboža 
po zadnjici in zajavka od bolečine. Oba strmita drug v drugega, 
edino, kar se sliši, so nejasne besede iz telefona. 

BENI
(njegov glas se trese)

Hej.
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Moški samo zmedeno strmi vanj in ne reče nič. Beni pograbi svojo 
torbo, si jo posadi na ramena in počasi koraka proti moškemu, ki 
stoji pri miru. 

BENI
Nič nisi vido, a prav?

Moški še kar samo strmi vanj in v roki še vedno drži telefon.

ŽENSKI GLAS (OFF)
(iz telefona)

Me slišiš?

BENI
Če ti nč ne rečeš, pol tut js 
ne bom.

Obrne se, pripravljen, da bo zdirjal proti domu, a njegov obraz se 
nenadoma sprosti, pogoltne slino in se obrne nazaj proti neznancu. 

BENI
Ej, ti si torej nov fant od, 
am, Adriane?

Moški ga postrani pogleda, prekine klic po telefonu in telefon 
pospravi nazaj v žep.

MOŠKI
Ja … In?

BENI
(jecljajoče)

Torej, am, ni glih lepo, da se 
meniš z eno drugo, ko pa maš 
Adriano. Pač, zdi se mi mal ne 
fer do nje.

Moški ga nekaj časa opazuje z zmedenim izrazom na obrazu, nato pa 
posmehljivo prhne.

MOŠKI
Pa kdo ti mislš da si? Najprej 
ji kradeš češnje, zdej pa tule 
mene pitaš z svojmi mnenji …

BENI
(pogumneje)

Js sm njen najljubši učenec. 
Vse si zaupama.

Moški hoče nekaj reči, da se zadrži.

BENI
Tak da se zmenma tko. Ti njo 
lepo pust pr mir, pa ne bo 

(MORE)
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BENI (CONT’D)
zvedla, da maš drugo. Pa bod 
tok prijazn pa se ji upravič, a 
prav?

Moški ga debelo gleda, nato pa se zasmeji in začne zmajevati z 
glavo. 

MOŠKI
Otroc dan danes si pa velik 
upajo.

Beni ostane resen, zato se tudi moški zresni. Pogleda levo in desno, 
še zadnjič v Benija, nato pa se obrne k svojemu avtu, zleze vanj in 
se odpelje mimo Benija, ki opazuje, kako avto počasi izginja.

15 EXT. CESTA – DAN

Beni hodi po cesti z zadovoljnim nasmeškom na obrazu, za njim 
priteče zadihan Nejc.

NEJC
Ej, vido sm, kak si se 
pogovarjo z unim moškim. Ka je 
blo to?

BENI
Aja, eh nč, sam reko sm mu, da 
sm nabiro češnje za 
razredničarko pa mi je vrjel. 

NEJC
(smeje)

Ka res? Nemorm vrjet. Sm mislo, 
da bo kako sraje z njim. Še 
dobr da je bil tko zabit, haha.

Nekaj trenutkov sta oba tiho, nato se Nejc ponovno oglasi.

NEJC
A pol mislš še enkrat it nabrat 
češnje za Adriano?

Beni skomigne z rameni.

BENI
Ma ja, naj ji bo.

FADE OUT.


