Pyhäseikkailu lokakuu 2021

Terve! Äiti on tyhmä! Ja iskä on vielä tyhmempi, kun hän myötäilee vain äitiä. Minä en pääse
yhdelle keikalle, koska minun pitää lähteä Alli-tädin syntymäpäiville. Hän on vaarin sisko ja täyttää 70 vuotta. Miksi juhlat
ovat juuri samana päivänä kuin kauan odottamani konsertti!
Allilla ei ole omaa perhettä, ja meitä sukulaislapsia on pyydetty sinne laulamaan ja soittamaan. Minun pitää soittaa rumpuja
ja laulaa. Tykkään kyllä rumpujen soitosta, mutta nyt en halua soittaa enkä lähteä juhliin. Kaikki, tai ainakin melkein kaikki,
meidän luokkalaiset menevät sinne konserttiin. Ruinasin monta päivää lupaa jättää juhlat väliin, mutta en onnistunut.
Päätin, että jos lähdenkin juhliin, niin en ainakaan soita. Tai jos soitan, niin soitan väärin ja laulan mitä sattuu. Ei kukaan voi
pakottaa!
Yritin vielä kerran taivutella äitiä päästämään minut konserttiin. Samassa vaari tuli meille kysymään pukeutumisneuvoja.
Hänellä oli mukanaan kaksi eriväristä solmiota eikä hän osannut päättää, kumman laittaisi juhliin. En tervehtinyt vaaria,
vaan paiskasin oven kiinni ja menin murjottamaan huoneeseeni. Ärisin jopa Kossi-kissalle mennessäni, mitä yleensä en tee.
Hetken päästä joku koputti oveen. Huusin, ettei tänne ole kellään idiootilla mitään asiaa. Vaari kurkisti ovesta ja sanoi: ”Eipä
tietenkään, minä tässä vaan.” En kehdannut olla päästämättä vaaria sisään. Vaari jutteli niitä näitä eikä ollut huomaavinaan
pahaa tuultani. Ensin olin vain hiljaa, mutta sitten yritin saada häntä puhumaan puolestani äidille ja iskälle, että saisin luvan
lähteä konserttiin. Mutta vaari ei puolustanut minua! Hän vastasi vain, että minun pitää totella vanhempia.
Vaari sanoi, että yhdessä vaiheessa isän ollessa koulupoika tämä oli halunnut lopettaa pianotunneilla käymisen. Vaarin ja
mummun oli pitänyt vähän pakottaa isää jatkamaan. Isä oli käynyt vähän aikaa tunneilla puolipakolla. Vähän ajan päästä isä
oli sitten innostunut uudelleen soittamisesta ja mennyt tunneille mielellään. Myöhemmin isä oli kiittänyt mummua ja vaaria
eli vanhempiaan, että nämä eivät olleet antaneet hänelle periksi. Iskä soittaakin pianoa aika mukavasti.
Minä puolustauduin, etten minä rumpujen soittoa aio lopettaakaan, mutta haluaisin vain konserttiin. Vaari sanoi
ymmärtävänsä, mutta jatkoi, että vanhempia kuuluu totella. Eivät he kiusallaan kiellä jotain vaan ajattelevat parastani.
Väitin vastaan. Minua pidetään nössönä, kun en lähde keikalle, ja haluaisin oikeasti lähteä. Vaari sanoi, että aina ei voi saada
kaikkea. Hän neuvoi minua sanomaan kavereille, että vanhemmat eivät nyt vain päästäneet mukaan. He päättävät ja
kantavat siitä myös vastuun.
Vieläkin minua suututti. Potkaisin reppuani, ja uskonnon kirja lensi lattialle. Vaari poimi sen ylös, selasi kirjaa ja kysyi: ”Joko
te olette koulussa opiskelleet näitä Jumalan kymmentä käskyä? Mitenkäs neljäs käsky kuuluukaan?” Minä vastasin, että
päästä lapsesi keikalle, jos se on lapselle tärkeää. Vaaria alkoi hymyilyttää. Minä yritin olla vakavana. Muistin kyllä, miten se
oikeasti kuuluu: kunnioita isääsi ja äitiäsi. Vaari sanoi sen vielä jatkuvan, että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Siinä
on hyvä lupaus. Kun on turvalliset rajat ja oppii kunnioittamaan, niin saa hyvät elämisen taidot ja tulee toimeen ihmisten
kanssa, puheli vaari.
Vaari on oikeassa, kyllä minä sen tiedän. Se on aina niin viisas ja oikeassa.
Tämmöistä tällä kertaa, tuumii Pietu
PS Olin Alli-tädin synttäreillä. Siellä oli hyviä herkkuja. Soitin aivan kunnolla ja sain hyvää palautetta. Se tuntui kivalta. Meen
sitten ensi kerralla keikalle ja pidän huolen, ettei kukaan suunnittele juhlia samalle päivää.
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Tehtävä 1.
Piirrä ja väritä vanhempien hymyilevät kasvot, kun olet tehnyt heidän antamansa tehtävän.

Tehtävä 2.
Laita sanat oikeaan järjestykseen. Vastauksena on Jumalan antama käsky.
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