
Ratuj si� kto mo�e,czyli S.O.S.dla przyszłych staruszków 

Nadeszła jesie� - kolorem �liczna, humorem nostalgiczna, sprzyjaj�ca łagodnym refleksjom nad przemijaniem. 

Refleksje winny snu� si� jak babie lato - łagodnie i spokojnie ( ale i przylepnie), póki jeszcze mamy czas... 

Siedz�c wygodnie w autobusie koloru jarz�biny jestem zadowolona, �e udało mi si� znale�� wolne miejsce. Bo 

inaczej stanie miałabym zapewnione w poje�dzie pełnym szkolnej i nie tylko, młodzie�y. Wszak młody człowiek 

te� ma prawo czu� si� zm�czony, i za bilet te� zapłacił! 

Wy�wiczone na "niewidzenie" młode oczy starannie omijaj� niemodnych staruszków, puszyste "otorbione" 

panie. Nikt normalny nie widzi sensu ingerowania w t� sytuacj�, bo mo�e zosta� zaskoczony tak� oto scenk�: 

Nietypowy młodzieniec: 

- Mo�e pani si�dzie...  

Pani w złotym wieku: 

- Ja tylko dwa przystanki, prosz� siedzie� ! 

lub 

- Jeszcze nie jestem taka stara, mog� posta�! 

l zamiast z wdzi�kiem usi���, dumnie stoi nadal. 

Nietypowy młodzieniec stoi obok wolnego miejsca z głupi� min� lub siada z powrotem. 

l nigdy ju� nie ust�pi wolnego miejsca, �eby nie zosta� ukarany za okazan� publicznie �yczliwo��. 

Postaw� oboj�tno�ci wobec innych, zwłaszcza nie odpowiadaj�cych lansowanym standardom wpajamy starannie 

własnym dzieciom (wszystkie dzieci s� nasze) my: nadtroskliwi dziadkowie, liberalni i zapracowani rodzice na 

mod� ameryka�sk� udaj�cy sprawnych i młodych, ale jednak starzej�cy si� ... 

Pi�knym młodzie�com i �licznym dziewczynom robimy �niadanka (jeszcze si� napracuj�), załatwiamy studia 

(egzaminy s� takie trudne), usprawiedliwiamy bł�dy (młode to jeszcze), spełniamy marzenia, realizujemy �yczenia i 

��dania. Albo liczymy na �rodki masowego przekazu, szkoł� , ko�ciół, wojsko i kolegów, �e wychowaj� nasze 

dzieci na porz�dnych synów i córki, porz�dnych obywateli. 

l, zm�czeni, staramy si� by� samowystarczalni, nie pami�taj�c, �e po złotej, �licznej i bogatej jesieni nasi�puje 

zawsze pó�na jesie�: szara, smutna i biedna. 

Czy nie powinni�my rozpocz�� treningów w szkole przetrwania, jak� jest współczesne �ycie, aby uczy� si� 

wymaga� od siebie i innych szacunku dla dojrzało�ci? 

Bo mo�e nadej�� dzie�, kiedy własne dziecko wkopie nas pod łó�ko (lepiej mie� wi�c w domu tapczan), jak w 

"Balladzie o Januszku", gdy nie b�dziemy w stanie spełni� jego oczekiwa�. Zwyrodnienie? Nie. Przewidywany 

efekt stosowanej postawy "nie bij babci, bo si� spocisz". Mo�e nawet nie bij�, ale'na pewno nie zauwa�aj�, jak nie 

zauwa�aj� rozdeptanych li�ci, nie szanuj� cz�sto lekcewa�� lub starannie omijaj� niczym brzydk� kału��. Trzeba 

chyba przypomnie� sobie, co znacz� 

konsekwentne wymagania, wspólnie akceptowane warto�ci i przestrzeganie norm. A mo�e wystarczy zadedykowa� 

nam, dorosłym, my�l R.Beana: "Dzieci psuje nie posiadanie zbyt wiele, ale zwolnienie ich od odpowiedzialno�ci"... 
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