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Ooo. Pozdravljeni prijatelji. Kako ste kaj? 
Eno vprašanje imam za vas. Eno prav težko in zapleteno vprašanje.

A vi veste, kaj je to – kultura?
 

Ja. Saj to … Tudi jaz ne vem natančno … Pa se te dni vsi pogovarjajo o tem in jaz sem že
pošteno zmeden, ker bi res rad vedel in razumel to – kulturo. 

Sem se pa malo pozanimal, veste. 
Moja prijateljica Petra pravi, da je kultura prijazno in spoštljivo obnašanje. 

Mhm, to se mi zdi v redu. 
Prijateljica Meta pravi, da je kultura dobra knjiga, lepa pesem ali zanimiva slika. 

Uuu, strašansko kulturna definicija kulture.
In, in prijatelj Rok pravi, da je kultura lep odnos do ljudi, narave in živali. No, najbrž je

mislil tudi lep odnos do Ginga. Kajne? 
Pa prijatelj Žan pravi, da je kultura tudi dobra domača hrana. Mnjam, se mi že cedijo

sline. S tem se pa zagotovo strinjam.
 

Ampak, a ni to zanimivo? Vsak ima svojo razlago za to, kaj je kultura. 
Mislite, da bi si lahko tudi jaz, čeprav sem samo mali zeleni navihanec, izmislil svojo

kulturo? 
Reees? Vi verjamete, da ima lahko tudi Gingo svojo kulturo?

Ooo, kako ste prijazni!
Zaradi vas se bom še bolj potrudil. Kdo ve, mogoče pa moja kultura prepriča tudi vas.

 
No, pa začnimo.

Moja kultura je … jezikanje … Ojej, to se ni slišalo dobro. Želim, da se sliši dobro.
Moja kultura je … nespakovanje. Ne, ne, ne, to pa sploh ni prava beseda …

Počasi mi zmanjkuje idej. 
Moja kultura … 

 
Moja kultura so –

lepe besede,
misli prijazne, obraz nasmejan,

vedrina,
veselje, sočutje, tolažba,

kultura je vse,
kar polepša tvoj dan.

 

Joj, sem mar slišal, da ste mi zaploskali? Hvala lepa. Hvala, prav res. 
Zdaj se pa počutim kot čisto pravi kulturnik … ki vam, dragi prijatelji, želi prav lep in

prijazen kulturni praznik.
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NA SPODNJE ČRTE ZAPIŠI, KAJ TEBI
POMEBNI BESEDA "KULTURA"?
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