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1. prizor 

Dnevna soba, ki je tudi pisarna. Miza, stol in na mizi se sveti popolnoma nov računalnik. Čez ekran je prilepljena 

zaščitna folija. Za njim sedi mama in obupuje. Vstopi Miha, njen enajstletni sin. 

MIHA: Mama! 

MAMA: Ja, Miha? 

MIHA: A bi lahko … 

MAMA: Samo nekaj mi pri računalniku pomagaj. 

MIHA: Joj, mami! Če grem ven … Sem se zmenil … 

MAMA: Miha, samo pet minut! Toliko, da konto vnesem v računalnik. (Miha pride k mizi.) Ne odpre  

mi … 

MIHA (vklopi kabel v električno vtičnico): Vklopit je treba … No, zdaj vtipkaš geslo ...  

MAMA: O, kako hitro se zdaj odpre! 

MIHA: Ta računalnik je za dve moji kolesi … 

MAMA: Mi smo računovodski servis in moramo imet up-to-date tehnologijo. Samo še dva računa  

pomagaj vnesti in potem bom že znala! Res bom znala! Potem pa se boš šel vozit s kolesom. 

Ti bo oči posodil svojega. 

MIHA: Če bi moja učiteljica matematike vedela, koliko številk jaz vnašam vsak dan, bi imel  

matematiko tri … 

MAMA: Boš dobil Munchmallow … 

MIHA: Spet bom dve uri sedel tukaj … (Sede.) Kaj hočeš? 

MAMA: Najprej je treba prižgat. 

MIHA: Je že. 

MAMA: Sploh ne vem, v kateri pogled naj grem. Tam sem imela »My documents«, tukaj pa nimam. 

MIHA: Sam desno gor, poglej … Kaj rabiš? 

MAMA: 16/2015. 

MIHA: Izbereš dokument, pritisneš enter in se ti odpre. 

Mama si hitro zapisuje na listek. 

MIHA: Zakaj pišeš na listek, če lahko v računalnik vpišeš? 

MAMA: Najprej ga moram znat prižgat … 

MIHA: Zakaj imaš računalnik, če si vse še na liste zapišeš? 

MAMA: Samo ta dva računa mi poknjiži … Ti bom sobo pospravila … 

MIHA: To samo vneseš noter … 
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MAMA: Računovodski servis Drobižek d. o. o. te potrebuje. 

Miha prične nejevoljno tipkati. 

 

2. prizor 

Skromno stanovanje. Taja zlaga papirje po abecedi. 

TAJA: V svojem življenju imam red. V službi imam red. Doma imam red. Delam do 18.30. Potem  

grem domov in jem. Do 19.00. Gledam TV dnevnik in program. Do 22.10. Umijem si zobe 

in grem spat. Zjutraj si privoščim malo lenarjenja in vstanem 7.15–7.20. Tudi 7.25 včasih, 

hi, hi, hi. Ampak potem pa spet spravim življenje v red.  

Pri vratih pozvoni, Taja odpre, pred vrati je Tone. 

TONE: Tone. Zaradi oglasa … 

TAJA: Taja. (Mu ponudi roko in se rokujeta.) 

TONE: Samo še kolo priklenem. Ti kolesariš? 

TAJA: Ne. 

TONE: Aha … No, bom priklenil kolo.  

TAJA: Pojdiva noter! (Tone vzame s kolesa zložljiv stol.) Lepo, da si res prinesel stol. Včasih ljudje  

mislijo, da je štos, pa stojijo. Torej, jaz sem si zamislila takole: midva se zdaj spoznava, 

potem pa izpolniva anketo: ali sva si všeč ali ne. Sem že prinesla anketna lista – pač 

vprašalnika. Potem si vprašalnika izmenjava, doma preveriva in preračunava.   In če bova 

imela več kot 70 odstotkov, potem to pomeni, da imava priložnost za zvezo. Če bo prišlo 

manj kot 70 odstotkov, bi bilo pa težko. Je pa zanimivo, to sem kar temeljito preštudirala, 

če je pod 20 odstotkov, pa včasih tudi gre.  

TONE: Ti jih več takole testiraš? 

TAJA: No, saj je bil oglas. Rada imam red v življenju. In sem naredila ta razpis za moškega. No,  

začniva! Služba? 

 

3. prizor 

Dnevna soba, ki je tudi pisarna. 

MIHA: Mami! 

MAMA: Vse lego kocke sem ti zložila! 

MIHA: Mami! Grem lahko jutri s Petrčkom v Gardaland? 

MAMA: Jutri? Joj, jutri moramo pa res bilanco dokončat … Jutri imam rok za bilanco, pa še vse  

REK obrazce moram izpolniti.  
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MIHA: Mami, prosim … 

MAMA: Miha … 

MIHA: Kaj? 

MAMA: Bilanca … 

MIHA: Blue tornado … 

MAMA: REK obrazci … 

MIHA: Atlantida … 

MAMA: Drobižek d. o. o. … 

MIHA: Prosti pad … 

MAMA: Miha, zdaj si že enajst, zdaj se boš moral odločiti, kaj ti je bolj pomembno … 

MIHA: Zdaj sem že dosti velik, da grem čez vse tiste omejitve … Tudi v hišo strahov! 

MAMA: Veš kaj pomeni, če bilanca ne bo pravočasno na Dursu? 

MIHA: Vem, mama, ampak … 

MAMA: Ti veš, kaj pomeni, če REK obrazci ne bodo izpolnjeni, ker jaz ne znam v tista siva polja  

vpisovat? Ti veš, da bo revizija brez poknjiženja? Jaz lahko izgubim licenco!  Pride čas, ko 

se mora človek odločiti, kaj mu je v življenju res pomembno. Nekaterim je ljubezen. 

Nekaterim je družina. Nekaterim je religija. Meni pa so plačani davki in urejeno 

računovodstvo. Res se počutim neizpolnjeno,    če davki niso urejeni … Ali če bilanca striže 

…    Pogledam bilanco in če vse štima, si rečem: »O, bilanca!« Včasih samo za deset centov 

striže, pa potem iščem nazaj in iščem in iščem in najdem! O, kakšna sreča! Miha, odloči se! 

MIHA: Kaj pa naj … Ne morem v Gardaland, pa še peš moram hoditi do šole … 

 

4. prizor 

Tonetova soba. V njej je več ekranov, na katerih se izpisujejo imena in odstotki.  

TONE: Vse tvoje podatke sem vnesel v program in tukaj, poglej, kjer je najvišja krivulja, tukaj sem  

jaz.  

TAJA: Nisem vedela, da si tako talentiran! Popolnoma me je presenetilo! Ti razumeš moj sistem! 

TONE: Ah, jaz sem samo podatke vnesel in oblikoval to steklo s tekočimi kristali, ki deluje kot  

zaslon. Gre za zrcalno sliko, ki se vzpostavlja z magnetnim poljem, tekoči kristali pa jo 

samo obrnejo … To je moj hobi … (Na ekranu se izpiše: Tone 81 %.) Tako da … boš 

prespala danes? 

TAJA: Lahko? 

TONE: Boš res prespala? Lahko vso noč igrava računalniške igrice. 
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TAJA: Prinesla sem steklenico vina. 

TONE: Si kar vedela? 

TAJA: No, … ne zagotovo … ampak najini anketi sta se ujemali 96 % ... 

TONE: Ti pokažem, kaj vse imam? Če tukaj pritisnem (pritisne), se odpre (iz mize pride polica s še eno  

tipkovnico) in lahko oba hkrati igrava. 

TAJA: Super. Imaš kozarce? 

TONE: Jah … 

TAJA: Imaš ali nimaš? 

TONE: Jaz kar iz pipe vodo pijem … 

TAJA: Aha … 

TONE: Ko pridem s kolesom, samo srk … 

TAJA: Aha … Sem vedela, da bi tudi to morala dati v vprašalnik. 

TONE: V redu je. Bom pil iz steklenice! (Se dotakne Taje.) Dotaknil sem se te … 

TAJA: Lahko še … (Jo prime za ramo.) 

TONE: Lahko se tudi ti mene … (Ga prime za koleno.) 

TAJA: Si ti že imel punco? 

TONE: Ne. Ampak sem pa veliko bloge bral. 

 

5. prizor 

Dnevna soba, ki je tudi pisarna. Miha je star 18 let. 

MIHA: Mami, mami! Sprejet sem! Na glasbeno šolo v Salzburg! 

MAMA (se ljubkuje s papirji): Šest bilanc sem naredila danes! 

MIHA: Grem lahko študirat v Salzburg? 

MAMA: Kaj? 

MIHA: Grem lahko študirat v Salzburg? Štipendijo sem dobil!  

MAMA: Mene boš pa samo pustil? 

MIHA: Štipendijo sem dobil! Pa še stanovanje! Grem lahko? 

MAMA: V Gardaland te nisem pustila, v Kranjsko Goro nisi šel, v Fieso si šel samo za pol dneva,  

ker je bilo treba REK obrazce izpolniti. Zdaj pa hočeš, da te pustim v Salzburg? 

MIHA: Mami! 

MAMA: Tako je bilo lepo. In vse imam točno izpolnjene – do centa. Sem že Dursu dostavila,  

potem sem pa še stiskala, da lahko čutim to lepoto … 

MIHA: Mami, to sem jaz naredil. Poleg tega sem pa vadil violino. Vsak dan pet ur. In hočem na to  
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šolo! 

MAMA: Pojdi v ta tvoj Salzburg! 

MIHA: Kako boš pa preživela? 

MAMA: Pojdi! 

MIHA: Kako boš pa preživela? 

MAMA: Kar pojdi! 

MIHA: No, ko se boš naučila uporabljat mail, mi lahko pošiljaš obrazce, pa bom še kakšnega  

izpolnil zate … 

MAMA: Pa ravno danes sem oddala poročilo za Ajpes! Veš koliko časa to traja? 

MIHA: Vem, štirinajst dni, ker sem imel ravno fiziko, pa nisem mogel … pa matematiko sem bil  

vprašan … 

MAMA: Vse sem naredila! Tudi popis osnovnih sredstev! 

MIHA: Saj imamo samo dva – računalnik in stol … 

MAMA: Pisala sem, oblikovala v Excelu, vnašala, seštevala … Prav! Bom pa zaposlila nekoga! Prav!  

Računovodkinjo bom zaposlila! Ti kar pojdi škripat v Salzburg! Sploh ne veš, kaj je res 

pomembno v življenju! 

 

6. prizor 

Tonetova soba. Taja in Tone zamišljeno gledata vsak v svoj zaslon in tipkata – igrata neko zapleteno računalniško 

igrico.  

TONE: Moči imam samo še dve črtici.  

TAJA: Vidim … 

Molčita. 

TAJA: Lahko greš nazaj na sedmo stopnjo in pobereš energijsko palico iz tiste omare. 

TONE: Ne morem verjet, kako si dobra ... 

 

7. prizor 

Mama s krpljami gazi do hiše v gorah. Pozvoni. 

MAMA: Miha? Miha, prišla sem v Salzburg! (Odpre vrata.) 

MIHA: Mama? 

MAMA: Od Kitzbühela naprej sem šla peš! 

MIHA: Tri zjutraj je ura … Si v redu? 

MAMA: Samo da krplje snamem … 
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MIHA: Si šla kar čez gore? 

MAMA: Sem imela GPS! V Ljubljani sem ga kupila in sem šla direkt! 

MIHA: In znala si ga uporabljat? 

MAMA: Imam tudi iphone! Sem si rekla – če se izgubim, samo preklopim na satelitsko! In grem! 

MIHA: Zakaj si pa prišla, mama? 

MAMA: Da bi te obiskala! 

MIHA: Lepo. To je moja soba. Boš kaj pila? 

MAMA: Kaj pa pijete v Salzburgu? 

MIHA: Vodo … 

MAMA: Vodo bom! 

MIHA: Tukaj vadim. V tem kotu. Zato so tudi škatle od jajc na stenah. … Zaradi zvoka. 

MAMA: Jajca imajo dober zvok? 

MIHA: Škatle od jajc. Škatle. Tukaj imam posteljo. Tukaj je pa umivalnik. Tukaj se odpre za tuš. 

MAMA: Imaš kakšno dekle? 

MIHA: Ja … Saj vidiš, da imam dve ščetki. 

MAMA: In je ni tukaj? 

MIHA: Zdajle ne. Pride kmalu. Tri zjutraj je ura. Bi jo rada spoznala? Ingrid ji je ime. 

MAMA: Sem ti hotela prinest malo ljubezni, pa vidim, da je sploh ne potrebuješ … 

MIHA: Mama, jaz sem vesel, da si prišla! 

MAMA: Bom fakture odnesla nazaj. (Si oprta nahrbtnik.) Sem ti prinesla lansko in predlansko leto.  

Vse! 

MIHA: V fasciklih ... 

MAMA: Že poknjiženo vse. 

MIHA: Hočeš spoznati Ingrid? 

MAMA: Ne. Kar bodi z njo. Krplje bom gor dala … 

MIHA: Mami, počakaj! Ne še it! 

MAMA: Še palice vzamem … 

MIHA: Je tudi avtobus … in vlak … 

MAMA: Sem se GPS-a navadila. Grem. Če si srečen, bodi srečen! Vsak najde svojo ljubezen! (Gre.) 

MIHA: Hvala, mami! (Prične igrati violino.) 

 

 

8. prizor 
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Tonetova soba. 

TONE: Dobro, ne? Meni je bilo všeč. 

TAJA: Meni tudi. Mogoče še kdaj pridem. Recimo ... jutri? 

TONE: Na dotik ti bom dal 100 odstotkov. (Klikne na ekran, ona pa vzame iz žepa papir in zapiše  

odstotke.) Mi pokažeš? 

TAJA: Bom jutri. Zdaj grem, je že 21.46 … Jutri prinesem kozarca. 

TONE: S steklenice je pa tudi dobro piti … 

TAJA: Tako vulgarno … (Se strastno objameta.) 

TONE (stopi k računalniku): Objem 100 odstotkov. 

 

9. prizor 

Koncertna dvorana. Konec koncerta. Miha se priklanja. Mama je v občinstvu in si briše solze. Ko Miha odhaja z 

odra, skoči nanj mama in govori v občinstvo. 

MAMA: To je moj sin! Jaz mu račune vodim! 

MIHA (jo predstavi občinstvu): Moja mama … 

MAMA: Grüss Gott! 

MIHA: Nisem vedel, da znaš nemško … 

MAMA: Sem šla peš čez Kitzbühel, pa sem komunicirala med potjo.  

MIHA: No, tukaj jaz koncertiram … 

MAMA: Predstavi me orkestru! 

MIHA: No, prva violina, mami, druga violina, mami, tretja violina, mami, četrta violina, mami …  

kraguljčki, mami, triangel, mami …  

MAMA: Ti vse poznaš? 

MIHA: Ja, delamo skupaj … No, na koncu pa, tole je moja violina! 

MAMA: A ta je bila 8.274,45 evra brez davka? 

MIHA: Ja. 

MAMA: Tole ima amortizacijsko dobo petindvajset let. 

MIHA: V bistvu s starostjo narašča vrednost. 

MAMA: Narašča vrednost? Kako pa se to piše v amortizacijo? 

MIHA: Ja, povečanje vrednosti osnovnih sredstev … 

MAMA: Tale lok, ki si ga kupil, sem štela kot drobni material. Se opravičujem orkester! Bom takoj!  

(Prinese računalnik.) 

MIHA: Imaš novo miško? 
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MAMA: Ja, tale je wireless.  Samo da se priklopim. Imam vse podatke v oblaku. Vedno in takoj  

dostopne. Tako da poglej, tukaj sem ti že letos odbila davek, za violino ti pa amortizacijo 

takole štejem … tole sem ti dala na konto 417.  

MIHA: Super! Ali pa (nagajivo) na 413. 

MAMA: O, kakšna fora! Na 413, ha, ha, ha! 

MIHA: Hotel sem ti reči, da sem res hvaležen, ker si prišla. 

MAMA: Z veseljem sem prišla.  

MIHA: Sploh, ker si prišla peš. Naslednjič greš res lahko z avtomobilom … vlakom … hitrejše je  

… ni treba vzet mesec dopusta. 

MAMA: Veš koliko dnevnic dobim, če grem peš? In tudi Grunda mi je zelo všeč. 

MIHA: Ingrid.  

MAMA: Ti pokažem še en trik? Če knjižiš pod 419, tole … 

 


