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Novi šef
Tomo Kočar (prir. Nada Malle) – foto (cc) Stefan Andrej Shambora

svetilko, a je imel s seboj samo stekle-
nico. Z očetom sta očitno morala za 
pogum nekaj srkniti. Mama je godr-
njala, da to ni vzgojno in da tako ne 
bosta ničesar rešila. Potem je srknila 
še sama in ju pustila v dnevni sobi.

Jakov oče je rekel, da je čas za boj-
ni posvet. Pri iskanju službe sicer ne 
more pomagati. Lani ali predlanskim 
bi še lahko, a zdaj so drugi časi. Saj 
vidi. Če bodo odpuščali celo v očetovi 
službi, je res hudo.

Ne vem, kaj se je dogajalo potem, 
ker je bilo že pozno in sem moral 
spat, zjutraj pa me je mama vrgla iz 
postelje in nagnala pospravljat. Izka-
zalo se je, da sem izgubljeno nogavi-
co lahko našel brez pomoči. Za povrh 
sem našel še eno, tako da imam še 
eno brez para.

V petek popoldne je oče iz službe pri-
šel nekam bled. Dobil je novega šefa. 
Mama je rekla, da bodo zdaj mogoče 
začeli celo delati. To je bilo mišljeno 
kot šala. A oče se ni smejal. Jaz sem 
bil tiho. Oče je potem razložil, da so 
imeli z novim šefom že sestanek in da 
je ves čas samo grozil s čiščenjem. S 
tem je mislil, da bodo nekateri izgu-
bili službe.

Tudi jaz svoje stvari kar naprej iz-
gubljam. Ta teden sem izgubil škar-
jice, nogavico in selotejp, ki je bil na 
srečo Benov. Očetova služba pa je res 
velika siva stavba in ne predstavljam 
si, da je nekega dne kdo ne bi več na-
šel. Mama je vprašala očeta, če se mu 
zdi, da bi službo lahko izgubil tudi 
on. Rekel je, da je to popolnoma ja-
sno.

Zatem je poklical Jakovega očeta, s 
katerim sta bila nekoč sošolca. Že po 
telefonu mu je povedal za čiščenje. 
Mogoče bi mu on lahko pomagal pri 
iskanju nove službe. Nisem vedel, da 
je Jakov oče tako pomemben.

Pomislil sem, da bi izkoristil prilo-
žnost in ga prosil, če pomaga še meni. 
Škarjice imam sicer že nove in selo-
tejp je bil tako in tako Benov, ampak 
nogavica brez para je zdaj povsem 
neuporabna. Jakov oče je kmalu pri-
šel in zanimalo me je, če bo s seboj 
prinesel posebno opremo. Pričakoval 
sem vsaj nahrbtnik, vrvi in veliko 
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Mama me je tako priganjala, da bi 
mogoče našel še kaj, če se ne bi vr-
nila očeta. Pri tem sta se pa morala 
podpirati.

V bistvu je Jakov oče mojega bolj 
nosil kot podpiral. Zvalila sta se na 
fotelja in začela razlagati. 

No, v glavnem je govoril Jakov oče. 
Moj je vmes malo zadremal. Mama 
je poslušala in se vmes prijemala za 
glavo. Očeta sta izvedela, kje stanuje 
novi šef in ponoči sta mu hišo ovila 
v toaletni papir. Tudi vrt sta prekrila 
z njim.

Ko bo zjutraj prišel ven, se bo malo 
zamislil. V bistvu se bo zamislil že 
prej, ker tudi iz hiše ne bo mogel kar 
tako. Ključavnico sta mu zamašila z 
žvečilnim in kljuko namazala z neko 
lepljivo smolo. Ves vikend bo moral 
čistiti. Si bo zapomnil, kdaj je imel v 
službi čiščenje. 

In to bo šele začetek.
Najprej nisem vsega slišal, ker me 

je mama poslala ven. Poslušal sem 
pred vrati, kjer se slabo sliši. Izvedel 
sem le, da sta oddala oglas s šefovo 
telefonsko številko, zaradi katere ga 
bodo ljudje že navsezgodaj klicali. 
Mislili bodo, da zelo poceni prodaja 
avto. In v ponedeljek mu bodo na vrt 
stresli ogromno količino drv.

Ko je zazvonil telefon, sem se vr-
nil v dnevno sobo. Pogovarjala se je 
mama, saj je oče preveč smrčal. Ko je 
odložila, je spet zmajevala z glavo.

Klical je novi šef: Zdel se ji je zelo 
prijazen. Našega očeta ni hotel pu-
stiti živčnega čez vikend. Za njegovo 

1. Kaj je dobil oče v službi?  
•◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻

2. S čim je grozil šef?  
◻ ◻◻◻◻•◻◻◻◻

3. Kaj je izgubil fant ta teden? 
◻•◻◻◻◻◻◻

4. Koga je poklical po telefonu? 
◻•◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻

5. Jakov oče naj bi bil  
◻◻•◻◻◻◻◻.

6. Pri čem bi mu lahko prejšnji sošolec 
lahko pomagal? Pri iskanju 
◻◻◻◻ ◻◻◻◻•◻

7. Kaj je imel Jakov oče s seboj? 
◻◻◻◻•◻◻◻◻◻

8. Kaj sta oče in prijatelj ovila novemu 
šefu okrog hiše?  
◻◻◻◻•◻◻◻ ◻◻◻◻◻

9. Kdaj bo moral čistiti šef?  
◻◻◻ ◻◻◻◻◻•

 Geslo ti pove, kako je prišel oče iz 

službe. 

••••• ••••

službo ga naj nikar ne skrbi. Preveč 
je pomembna, da bi jo lahko ukinili. 
Brez nje bi se vse sesulo. In še nekaj 
je predlagal. Zdi se mu, da skozi okno 
na vrtu vidi kupe snega. Zdaj spra-
šuje, ali bi šli ta vikend mogoče sku-
paj smučat. In ali bi šli lahko z našim 
avtom, ker hoče naenkrat kup ljudi 
kupiti njegovega?

Ko se bo oče zbudil, bo imel o čem 
razmišljati. Ne vem pa, če bosta z no-
vim šefom kdaj prava prijatelja.


