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Kriza
Tomo Kočar (prir. Nada Malle)

maščobe bi si nabrali na trebuhih. Za 
hude čase.

Mama ga je grdo pogledala in re-
kla, da nismo medvedje in konec 
debate. Nato ga je poslala na črpal-
ko po bencin in mene na igrišče po 
še več praznih steklenic. Moji sošolci 
so imeli podobne težave. Pri Jaki so z 
zalogami napolnili garažo in je moral 
oče parkirati zunaj. Ker ni bil vajen 
zategovati ročne, mu je avto odneslo 
po hribu in v drevo. Med čakanjem 
na popravilo so kupili novega. Prav-
zaprav dva. Za vsak primer, preden 
jih zmanjka.

In kriza se je očitno šele dobro za-
čenjala. Pri poročilih so povedali, da 
bo zmanjkalo plina in potem še elek
trike. Plin so še pravočasno kupili. 
Oče je sicer moral vzeti dva dni do-
pusta, ker je bila taka vrsta, ampak 
uspelo mu je.

Zadnjič je oče domov prinesel tri 
ogromne škatle sladkorja. Rekel je, 
da ga bo zmanjkalo. Je kriza. Mama 
je ravno gledala poročila. Potrebo-
vali bi še olje, je pokimala. Tudi po 
televiziji so povedali, da je kriza. Na-
slednjega dne smo omare napolnili s 
prepečencem, rižem in konzervami. 
Makarone smo zaman iskali v treh 
trgovinah. Povsod jih je že zmanjka-
lo. Vsi so že slišali za krizo. Klet smo 
do polovice napolnili s posodicami z 
otroško hrano, ostalo je zavzel krom-
pir.

Vsak večer je mama delala sezna-
me reči, ki jih še potrebujemo. Nisem 
vedel, da jih je toliko. Kupili smo na 
primer nekaj velikih vreč volne, če-
prav nihče nima pojma, kako se na-
redi pulover. Ampak se bomo že nau-
čili, je rekla mama. Ko nam bo šlo res 
za nohte, bomo morali poprijeti za 
vsako delo. Očeta je najbolj skrbelo, 
kako bo z mesom. Hladilnik in zmr-
zovalnik smo sicer lahko zaprli samo 
z najmočnejšim selotejpom, a nihče 
ne ve, kaj bo potem. Vse je skrbelo, 
kaj bo potem. V trgovino so tovor-
njaki vsak dan pripeljali nove zaloge 
in skupaj s sosedi smo vse pokupili. 
Mama je izračunala, da imamo zalog 
za tri ali štiri mesece. Mogoče še več, 
če zmanjšamo obroke. Oče je predla-
gal obratno. Obroke bi morali pove-
čati. Tako bi rešili dve težavi. Naredili 
bi prostor za nove zaloge in še nekaj 
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Oče je skoraj vsak dan predlagal 
novo rešitev za težave z mesom. Ena 
možnost bi bila recimo selitev. Ko 
bodo trgovine izpraznjene, si bomo 
morali hrano loviti sami. Za to bi 
morali živeti bliže gozdu. Na našem 
travniku bi se dalo ujeti kvečjemu 
kakšnega kužka. Skrb je naraščala. 
Očitno je bilo podobno z vsemi drugi-
mi v stolpnici. Lastniki psov so začeli 
hoditi na sprehode v skupinah, veči-
na si je kupila dodatne ključavnice. 
Dvigalo se je pokvarilo, ker je vanj 
nekdo poskusil stlačiti kravo. Klet-
ke s kokošmi nam je tako na balkon 
uspelo spraviti šele s škripcem. Zače-
lo nam je zmanjkovati denarja. Oče je 
rekel, da nič zato. Ko bo kriza hujša, 
denarja sploh ne bo več. Kdor bo na 
primer potreboval jajce, bo prišel k 
nam in v zameno prinesel malo sira. 
Mama ni bila posebej navdušena. S 
kokošmi je bilo veliko dela, kokoda-
kale so od jutra do noči, povsod se je 
dvigalo perje in še smrdelo je.

Oče je kupil revijo, v kateri so bila 
navodila za predelavo odpadkov v 
gorivo. Meni je naročil, naj se nau-
čim izdelovati pernice. Ker je kriza. 
Znajti se bomo morali. Le najboljši 
bodo preživeli. Nato se je zgodilo več 
stvari.

Najprej so na televiziji povedali, da 
kriza mogoče sploh ne bo tako huda. 
Trgovine so v zadnjih dneh ogromno 
prodale. In črpalke. In tovarne pral-
nih praškov. In tovarne avtomobilov. 
In kmetje. In sploh vsi, tako da gre 
gopodarstvu odlično.

1. Kaj je prinesel oče v škatlah domov? 
◻•◻◻◻◻◻

2. Kje so povedali, da je kriza? 
◻◻   ◻•◻◻◻◻◻◻◻◻

3. Kaj so zaman iskali v treh trgovinah? 
◻◻◻◻◻◻•◻

4. Kdo je izračunal, za koliko mesecev 
imajo zalog? ◻•◻◻

5. Kdaj so napolnili omare s 
prepečencem, rižem in konzervami?  
◻◻◻◻◻◻◻•◻◻◻   ◻◻◻

6. Mama je predlagala, da naj zmanjšajo 
◻•◻◻◻◻.

7. Kaj so napolnili pri Jaki z zalogami? 
◻◻◻◻◻•

8. Kdo je začel hoditi na sprehode  
v skupinah? •◻◻◻◻◻◻◻   
◻◻◻◻

9. Česa jim je začelo primanjkovati?  
◻◻◻◻◻•◻

10. Kdaj ne bodo potrebovali denarja?  
Ko bo kriza še ◻◻◻•◻.

11. Kaj je mama pozabila plačati? 
◻◻◻◻◻◻•◻◻

 Geslo ti pove, kdo bo preživel krizo.

 ••  •••••••••

Potem so nam odklopili elektriko 
in telefon. Mama je med vsemi svo-
jimi seznami pozabila plačati polož
nice. 

Za povrh se je še sesedel kup z moko 
in marmelado pred vhodom. Vse se je 
zlepilo skupaj, da smo ostali ujeti v 
stanovanje. Kaže, da bo tako ostalo, 
dokler se nekako ne preglodamo ven.

Še dobro, da smo pripravljeni na 
krizo.


