
Novo, novo, 
novo!

Tomo Kočar (prir. Nada Malle)

je smisel. Škoda samo, ker v tistem 
ogromnem kupu kablov nisva našla 
niti enega, s katerim bi se dalo pove-
zati televizor z videom.

Na srečo ima oče v predsobi še pol-
no omaro rezervnih kablov. Žal kabli 
iz predsobe niso bili dobri. Niti tisti 
z balkona. Ali tisti iz kleti. Ali iz prt
ljažnika.

Le koga lahko prosimo za pomoč, je 
vprašala mama. Nikogar, je zarenčal 
oče. Video je tako nov, da večina ni 
še niti slišala zanj. Mama je previdno 
vprašala, če to velja tudi za Jakovega 
očeta. Oče je pribil, da še posebej za 
Jakovega očeta.

Končno se je domislil, da bi poklical 
trgovino, kjer je video kupil. Pogovor 
je bil dolg in oče je dolgo časa kimal. 
Izkazalo se je, da bomo potrebovali 
tudi nov televizor. Kar je načeloma v 
redu, ker bo novi večji od starega in 
se bom lahko potem v razredu hvalil 
tako s televizorjem kot tudi z vide-
om. Ni pa v redu, da je moral oče spet 
na banko. Tam je stal v vrsti in postal 
živčen in kredit je dobil šele tik pre-
den so zaprli.

Na srečo so v trgovini s televizor-
ji zaprli šele kasneje in sva televizor 
proti večeru končno spravila domov. 
Mama je vprašala, če ne bi vseeno po-
čakali do jutri in bi danes tisti film 
pogledala kar tako.

Kadar se bliža novo leto in si česa zelo 
želim, to naročim dedku Mrazu. Ka-
dar si moj oče česa zelo želi, to kupi 
v trgovini. To je zato, ker sem jaz zvit 
in se znajdem, on ima pa kartico in 
lahko vzame kredit.

Zato je zadnjič novi video prinesel 
domov še pred novim letom. Mama je 
sicer nekaj pihala, da si ne moremo 
privoščiti, a je hkrati prinesel šal iz 
mrtve lisice in je potem nehala. To 
dokazuje, da je tudi oče zvit. Video je 
bil v veliki škatli, iz katere smo naj-
prej s pomočjo dveh nožev, ker se je 
eden zlomil, in preklinjanja, ker dru-
gače ni šlo, spravili kup stiropora in 
kablov. Čisto na koncu se je pokazal 
še video. Oče ga je ponosno dvignil. 
Najmodernejši, je rekel. Tako je mo-
deren, da navodil zanj niti še niso 
prevedli in jih bodo dobili po pošti. 
Kako ga bomo pa potem uporabljali, 
je zaskrbelo mamo.

Eh, te ženske, mi je pomežiknil oče, 
nobenega smisla za tehniko nimajo. 
Potem je na kup zložil kable, mama 
pa je za vsak primer poiskala telefon-
sko številko dežurne bolnišnice.

En dva tri bova gotova, je rekel oče. 
Že večerni film bomo lahko posne-
li. Mama je previdno vprašala, če 
ga bomo lahko tudi gledali. Seveda, 
je zatrdil oče. Kadarkoli. Saj v tem 



Ni govora, je rekel oče. Tole bomo 
uredili en dva tri. Pokazal ji je, kako 
lepo se sedaj ujemajo kabli, in res 
je kazalo dobro. Nekaj težav je sicer 
bilo, ker televizor ni šel iz škatle in 
je oče pregloboko zabodel nož in ga 
malo popraskal in je mama takoj re-
kla joj, zdaj ga pa ne bomo mogli več 
zamenjati, in je oče rekel, le kdo bi 
hotel zamenjati tako moderen televi-
zor, za katerega bomo navodila kma-
lu dobili po pošti, a drugače je kar šlo.

Potem se je pokazalo, da je televi-
zor pretežak za mizo in ga bomo mo-
rali dati na tla.

Nič hudega, je rekel oče, ko ga je 
za silo nehalo zbadati v hrbtu. Bomo 
takoj po praznikih kupili še posebno 
mizico. Mama ga je previdno opom
nila, da se bo film začel čez deset mi-
nut. Za mizico se bosta pa še pogovo-
rila, ko otrok ne bo zraven.

Ni problema, je rekel oče in vključil 
telvizor in ekran se je zabliskal in ne-
kaj je zabrenčalo, potem pa je zmanj-
kalo toka.

Sledilo je nekaj preklinjanja, dokler 
oče ni našel baterije, in še več prekli-
njanja, ko je ugotovil, da ne deluje. 
Mama je prinesla svečo in nove varo-
valke. Takoj bo, je rekel oče. Zdaj mu 
je že vse jasno. V bistvu je samo nekaj 
pozabil. Zamenjal je varovalke in še 
enkrat povezal aparate.

Tokrat je grmelo dalj časa. Slike ni-
smo videli, se pa je nekaj začelo kadi-
ti iz zadnjega dela televizorja. Ko se 
je pojavil še plamen, smo bili že pri-
pravljeni in vsi skušali gasiti. Po no-

1. Kaj je bilo dolgo, ko je klical oče v 
trgovino, kjer je kupil aparat?  
•◻◻◻◻◻◻

2. Komu naroči fant, če si kaj zaželi?  
◻◻◻◻◻ ◻•◻◻◻

3. Kakšen je bil video?  
◻◻◻◻◻◻•◻◻◻◻◻◻

4. Česa še niso imeli za video? 
◻◻◻◻•◻◻

5. Kaj so še potrebovali razen videa?  
•◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻

6. Kje ima oče polno omaro rezervnih 
kablov?  ◻ ◻◻◻◻◻•◻◻

7. Nov televizor je bil •◻◻◻◻.

8. Kje je dobil oče denar?  
◻◻ ◻◻◻◻•

9. Kaj so hoteli posneti?  
◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻•

10. Kaj se je sedaj lepo ujemalo?  
◻◻◻•◻

11. Kakšen je bil televizor za mizo? 
◻◻•◻◻◻◻◻

12. Česa je zmanjkalo, ko je oče vključil 
televizor? •◻◻◻

13. Kdaj so nameravali kupiti posebno 
mizico? ◻• ◻◻◻◻◻◻◻◻◻

14. Kaj je rekel oče, ko je vključil televizor? 
◻◻ ◻◻◻◻◻◻•◻

 Geslo ti pove, kdaj je oče prinesel 
video domov?

 •••• ••••• •••••

vem letu bomo kupili še en televizor. 
To pomeni še veliko akcije.

Zdi se mi, da ne bo treba čakati niti 
toliko časa. Pravkar me je klical Jaka 
in vprašal, če pridem gledat, kako bo 
njihov oče sestavil novi projektor.


