29. dan: STARŠI IN STAROKOPITNOST

»Moji starši so najbolj zabiti ljudje na svetu,« se je prijatelj pritože-val svojemu vrstniku.
»Res?« se je ta ?udil.
»Seveda. Pojma nimajo o ni?emer. O?e mi ne pusti poslušati glasne glasbe, ker mu ni vše?. Pravi, da je podobno, kot bi nekdo pesek metal v
okno.«
»Starši so res brez okusa, kar se glasbe ti?e,« se je strinjal prijatelj.
»V nedeljo moram jaz poslušati ?estitke z raznimi Slaki in Avseni-ki, ?etudi mi ni vše?. On pa no?e niti slišati moje. Saj jo poslušam ?isto tiho.«
»Poleg tega moraš poslušati še vsak dan osmrtnice, ?e ti je vše? ali pa ne,« je modro prikimal prijatelj.
»Vidva imata pa res velike težave,« je dejal Serafin?ek, ki je poslu-šal njun pogovor.
»To niso težave,« je odkimal fant.
»Kaj pa?« je vprašal Serafin?ek.
»To je le problem, ker starši ne gredo v korak s ?asom,« je poudaril njegov prijatelj.
»Kako pa naj bi šli v korak s ?asom?« je zanimalo Serafin?ka.
»Spremljati bi morali sodobno glasbo, ne pa tisto iz preteklega tiso?letja.«
»In obla?iti bi se morali bolj sodobno,« je dodal še prijatelj.
»In zato so starši zaostali?« se je ?udil Serafin?ek.
»Seveda. Meni je nerodno iti z mojimi starši po cesti,« se je fant potožil.
»To je kot v ?rtici Ivana Cankarja, ki ga je bilo sram svoje matere, ker je bila tako kme?ko oble?ena.«
»?e že navajata pisatelje, sta že slišala za Marka Twaina?«
»Nekaj sem že slišal,« je prikimal eden od fantov.
»Pa ne vesta, kaj je on zapisal o svojih starših?« je vprašal Serafin-?ek.
»Kaj pa?« ju je zanimalo.
»Zapisal je, da so se mu kot majhnemu otroku starši zdeli zelo pametni, ker so vse vedeli.«
»Ja, ko je bil majhen otrok,« je dejal fant.
»Naprej pa pravi, da bolj kot je odraš?al, bolj so se mu iz leta v leto zdeli neumni.«
»O tem sva ravno govorila,« je fant zopet prekinil Serafin?ka.
»Vendar pa piše še naprej. Ko je postal odrasel, je zopet spoznal, da so njegovi starši v resnici prav modri ljudje.«
»No, tega pa ne razumem. Kako so se mu lahko naenkrat zdeli modri?« je vprašal fant.
»Vedeti moraš, da imajo starši veliko izkušenj in veliko življenjske modrosti. Ti pa svet okoli sebe šele spoznavaš, ker si mlad in neizkušen.
Starši pri vseh odlo?itvah in dejanjih gledajo tudi na posledice, ki bodo iz tega nastale. Otroci tega ne po?nete. Starši so se marsi?esa nau?ili
tudi na svojih napakah. Zato je prav, da jih spoštuješ in poslušaš njihove nasvete. Vedi, da imajo starši prav, ko te v življenju opozarjajo.«
»To pa nima nobene veze z njihovo starokopitnostjo,« je fant protestiral.
»Ne obremenjuj se s tem. Je le vprašanje ?asa, ko boš tudi ti za mlajše rodove starokopiten,« ga je pou?il Serafin?ek.
Naloga: Naberi šopek rož in ga daj na družinsko mizo.
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