
Grad, 25. 3. 2013 

Draga Rosena! 

Pri razredni uri smo se pogovarjali o planetu, na katerem ţivimo ljudje različnih ras in kultur. 

Eni bogati, drugi revni, taki, ki imajo vsega v izobilju in se ne ozirajo na nikogar in taki, ki od 

lakote in ţeje umirajo. 

Ţivimo v različnih domovih, so pa tudi taki, ki nimajo strehe nad glavo. 

Še posebej hudo je, če od preobremenjenosti, zapostavljanja., lakote in ţeje umirajo tudi 

otroci. 

Pogovarjali smo se o naravi, ki nam veliko daje, a se zadnje čase zna tudi razjeziti. 

Vreme postaja vedno bolj muhasto, vse, kar jemo, je onesnaţeno. 

Bogate deţele imajo vsega dovolj, a si ţelijo še več. Zato proizvajajo gensko spremenjeno 

hrano, v gospodinjstvu uporabljamo vse več čistil, njive škropimo in gnojimo z umetnimi 

gnojili. 

Zastrupljamo zrak in vodo. 

Ko nam je učiteljica prebrala tvoje pismo, smo  se zamislili. 

Nismo mogli verjeti, da ste pili vodo iz reke in zato zboleli. 

Mi se v reki le kopamo ali pa se po njej vozimo s čolni in splavi, kar tako, za zabavo. 

Ti si tega tega verjetno ne boš mogla nikoli privoščiti, saj moraš delati. 

Rada hodiš v šolo, mi pa je ne maramo, saj nam je teţko, če se moramo učiti. Raje bi lenarili, 

poleţavali na kavčih pred televizorji ali sedeli za računalniki. Tudi za igre z vrstniki več 

nimamo volje, raje se pogovarjamo po facebooku. 

Pri nas otroci sploh več ne vemo, kakšen je pravzaprav vodnjak. Še na misel nam ne pride, da 

bi imeli le toliko vode, kolikor bi je lahko zajeli z vedri.  

Le kako bi se potem kopali, prali avtomobile, polnili pomivalne in pralne stroje, ki namesto 

pridnih rok operejo posodo in oblačila? 

Voda je napeljana v vsako hišo, pretaka se po ceveh, le pipo moraš odpreti in ţe je imaš, 

kolikor ţeliš. 

A se bojimo, da ne bo več tako.  

Ker uničujemo naravo, se ozračje vse bolj segreva, nivo podtalnice se niţa, zato bomo 

mogoče tudi mi kdaj začutili, kaj pomeni biti brez kapljice vode. 

S sošolci smo se zmenili, da bomo, tebi v podporo, začeli varčevati z vodo. 

Vedno bomo pazljivo zapirali pipe, da ne bo ves čas curljalo, namesto kopanja v polni kadi 

tople vode se bomo raje na hitro oprhali, med ščetkanjem zob si bomo usta izpirali z vodo v 

kozarcu, skrbeli bomo za potoke in reke, da bo vodo zdrava in čista, odpovedali se bomo 

sladkarijam in namesto tega prispevali denar v dobrodelne namene, da si boste Zambiji lahko 

kupili zdravila ter tako premagali bolezni. 

Ţelimo ti obilo sveţe, pitne vode, dobro počutje med brati in sestrami ter veliko znanja, da 

boš nekoč postala tak strokovnjak, ki bo Zambijce znal in mogel popeljati v lepši svet. 

 

Lepo te pozdravljajo  
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