
 

FADE IN:

1. INT. ŠOLSKI HODNIK - DAN

Dijaki prihajajo v šolo. Nekateri se ob vstopu ločijo, 
drugi nadaljujejo skupaj. Šolski zvonec zazvoni.

2. INT. UČILNCA - DAN

SAMO (16) pride v učilnico in sede na svoje mesto. Odpre 
šolsko torbo in začne zlagati stvari na mizo. K njemu 
priteče KATJA (16).

KATJA
Ej, Samo, sej se ti dns javiš 
taljanščino?

SAMO
(začudeno)

Taljanščino? Kašno taljanščno?

KATJA
Kaj ne znaš? Spraševa!

Samo ostane brez besed. Katja odide.

Samo se obrne naprej, zamišljeno popravlja svoje šolske 
potrebščne, ki jih ima na mizi. Nato dregne ALJO (16), ki 
sedi poleg njega.

SAMO
Alja! Ej, Alja!

Alja se obrne proti njemu.

ALJA
Ja?

SAMO
A si znala za taljanščino?

Alja za trenutek postane.

ALJA
Sem, ja. Pa sej nej nč takega. 
Itak smo začetniki, delamo 
osnove.

SAMO
Tebi je že lhku, ti si sej 
gledala taljanske risanke, ku si 
bla mičkina!
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Alja skomigne z rameni, a ne more skriti nasmeška. Kar 
malo je ponosna na to dejstvo.

ALJA
No, tu je res, jih še zdej kdaj 
pogledam. Malu se moreš tud taku 
učit, ne sam v knjige gledat …

Samo odkima.

SAMO
(prhne)

Ti pa tvoja televizija …

ALJA
Ti pa tvoja ne-televizija! Kaj 
se sploh kdaj nehaš učit in si 
kej pogledaš?

SAMO
Ma tulku da veš, lih včeri sm se 
za malu usedu na kavč, ku pa se 
očitnu ne bi smeu! Spraševa, js 
se pa nism nč uču …

ALJA
(tolažeče)

Ma dej, sej boš znou! Ti si 
najbuljši v tem razredi v … v 
vsem! Valda ti ana taljanščina 
od začetniku ne bo delala 
problemu!

SAMO
Pa lih mi jih …

PROFESORICA (39) pride v razred in oba se zasukata naprej. 
Samo je še vedno živčen, igračka se z zadrgo na peresnci. 
Alja odpre zvezek.

SAMO
(nenadoma, šepetaje)

Šprical bom.

ALJA
(presenečeno)

Kaj?!

PROFESORICA
Pšt!

ALJA
(se nagne bližje k 
Samu, tišje)

Kaj?
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SAMO
Šprical bom. Samu taku se lhku 
izognem slabi oceni.

ALJA
Ma se bi taku al taku dobu dobro 
oceno, tulku ja znaš! In niti ni 
mus, da praša tebe …

SAMO
(vztrajno)

Ne. Ne znam zadosti. Ne mislim 
tvegat.

Alja se obrne naprej in zmaje z glavo.

SAMO
Zmisli si kej, zakaj me nej, 
prov?

ALJA
Prov.

3. INT. ŠOLSKI HODNIK - DAN

Hodnik je prazen. Zvonec naznani začetek nove šolske ure. 
Vsi učenci so že v učilnicah.

Vrata ene od učilnic se odprejo. Ven stopi Samo. Pogleda 
naokoli, nato pa začne hoditi proti izhodu. 

Takoj zatem se odprejo vrata učilnice, pred njim in iz nje 
stopi gruča dijakov. Samo se stisne k zidu, vrata ga 
skrijejo. Dijaki ga ne opazijo, saj ostane za njimi, oni 
pa stopajo proti izhodu, se pogovarjajo in smejijo.

Ko odidejo, Samo odrine vrata, za katerimi je bil skrit, 
in ta se zaprejo. Nadaljuje pot.

Nato se odprejo bližnja vrata knjižnice. Prepozna glas 
RAVNATELJA (49), ki se pogovarja s KNJIŽNIČARKO (41).

Torbo hitro spusti z ramen, iz nje vzame knjigo, ki jo 
stisne v roko, in brcne torbo pod klop.

Ravnatelj stopi iz knjižnice. Samo naredi dva koraka proti 
njemu s knjigo v desnici. Ravnatelj ga opazi.

SAMO
Dober dan, gospod ravnatelj!

RAVNATELJ
Dober dan!

Nato se obrne in odide v drugo smer. Samo naredi še nekaj 
korakov proti knjižnici in že skoraj prime kljuko. Pozabi 
pa, da ima v isti roki knjigo, in ta mu pade na tla. 
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Zaradi ropota se ravnatelj še enkrat obrne. Samo pobere 
knjigo in se trudi, da se ne bi oziral proti ravnatelju. S 
kotičkom očesa opazi, da je še tam, in hitro smukne v 
knjžnico.

4. INT. KNJIŽNICA - DAN

Knjižničarka dvigne pogled izza mize in ga zagleda.

KNJIŽNIČARKA
(prijazno)

Dober dan!

Samo jo pogleda.

KNJIŽNIČARKA
Si prišel vrnit knjigo?

Samo prikima in pogleda knjigo, ki jo drži v roki.

SAMO
O … napačno sem vzel … 

Pogleda knjižničarko in se živčno nasmehne.

SAMO
Zjutraj sem vzel napačno knjigo. 
Nerodno, res.

KNJIŽNIČARKA
Ni problema, pa kdaj drugič.

Samo prikima.

SAMO
Nasvidenje!

KNJIŽNIČARKA
Nasvidenje!

5. INT. ŠOLSKI HODNIK - DAN

Samo najprej pokuka iz knjižnice in se prepriča, da na 
hodniku ni nikogar več. Zapre vrata knjižnice, stopi po 
torbo, stlači knjigo vanjo in steče proti izhodu.

6. EXT. PRED ŠOLO - DAN

Samo pogleda na levo, nato na desno, in steče na desno. 

Na vogalu ulice mu pride nasproti PROFESORICA 
ITALIJANŠČINE (60). Oba se ustavita in se spogledata. Tako 
stojita kakšno sekundo. 

Samo ploskne z roko ob lice.
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SAMO
Profesorca, mene tako boli zob … 
Moram it …

PROFESORICA
(ga prekine)

Ja, seveda, kar pojdi! Pa dobro 
odpravi!

SAMO
Hvala … No, nasvidenje!

PROFESORICA
Nasvidenje!

Samo nadaljuje s počasnim tempom, nato pa steče.

7. INT. UČILNICA - DAN

Alja sedi na mizi in binglja z nogami, ko profesorica 
privihra v razred. Skoči z mize.

ALJA
Profesorca, Sama ni, ga boli …

PROFESORICA
(jo prekine)

Saj vem, sva se srečala! Ubožec, 
upam, da ga zob ne boli prehudo! 
To sploh ni prijetno, veste, 
otroci moji!

Alja sede in sama pri sebi tiho zavzdihne. Katja sede 
poleg nje.

ALJA
(Katji, tiho)

Še dobru, da me je prekinla! Če 
me ne bi, kdu ve, kaku bi se 
izšlu! 

8. INT. ŠOLSKI HODNIK - DAN

Naslednji dan. Šolski zvonec naznani konec zadnje šolske 
ure. Gruča dijakov se zgrne na hodnik.

9. EXT. PRED ŠOLO - DAN

Ajda ustavi Sama.

ALJA
Ej, prideš sz nami na pijačo?

SAMO
Kdo, “nami”?
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ALJA
Js, Katja, Matic in drugi. Vsi 
vozači. Prideš al ne?

SAMO
Ma kaj pa vem … Učit se morm, 
jutri mamo spet taljanščino …

ALJA
Dej, dej, sej si se včira uču, 
ne?

SAMO
(previdno)

Ja …

ALJA
No, pol je v redi. Znaš. Zdej se 
pa nehi sekirat in se pejdi vsej 
enkrat tulku pogovarjat sz nami.

Samo najprej okleva, nato pa prikima. Prerineta se mimo 
drugih in se odpravita v levo, stran od avtobusne postaje.

FADE OUT


