Moje meno je Zem. Mám aj iné meno Modrá. Som
guľ atá, ale nehodlám drž ať diétu, mám už takmer 4,5
miliardy rokov, neviem presne, viete, skleróza. Pomaly a
isto zač ínam starnúť a chátravieť , ale nie mojou vinou.
Za vš etko môž ete vy, ľ udia. Jeden môj známy netopier,
ktorý je starý ako Matuzalem ,mi povedal, ž e ak mám
problém, je dobré o tom niekomu povedať , a tak dúfam,
ž e sa nájde niekoľ ko tých, č o budú poč úvať a zač nú so
zmenami vo svojom ž ivote. Veď aj malý úspech je
zač iatkom nieč oho, č o môž e byť veľ ké.
Kde mám zač ať ? Ako na sedení s terapeutom? Volám sa Zem a som planéta. Pamätám si
prvohory, druhohory, treť ohory, dinosaurov, neandrtálcov aj ľ udí vzpriamených. V puberte som sa
zrazila s asteroidom, ktorý prekroč il povolenú rýchlosť , a tak vyhynuli dinosaury. Ale nevzdala som
to a vyvíjala sa ď alej . Ale to, č o sa deje teraz, ma zabíja. Som ako ľ udské telo, tiež mám dôlež ité
orgány. V strede zeme mám horúce srdce, ktoré prekypuje ž eravou magmou. Voda je krvou, ktorá
preteká celým mojím telom. Pľ úcami je zelená flóra, ktorá umož ň uje mojej ž ivej faune dýchať . Ale
teraz mám pocit, ž e fajč ím denne aspoň päť krabič iek cigár a nepomáha ani „ ROBITUSIN“ . Som
ako smetná nádoba , nie smädná. Plná odpadu, igelitiek, skla, textilu zakopaných v mojej pôde. A
stač ilo by tak málo, podľ a farieb triediť odpad, ž ltá plasty, zelená sklo, š edá komunálny odpad. Len
dúfam, ž e nie vš etci ste farboslepí. Diera v ozóne ako v ponož ke spôsobuje, ž e sa topím a potím ako
pubertiač ka na prvom rande. Použ ívajte menej freónov a chemikálií, ktoré nič ia moju ozónovú
vrstvu. Je to filter zachytávajúci š kodlivé ultrafialové ž iarenie a prepúš ť a môjmu telu ž ivotadárne
svetlo a teplo. Vš etko, č o tu necháte, nezmizne š vihnutím č arovného prútika, to nedokáž e ani Harry
Potter. Existuje rieš enie, na zač iatok stač ia malé kroky, ktoré mi pomôž u. Recyklujte papier na
záchranu lesov, veď kaž dý jeden zelený strom vám dáva pre vás tak dôlež itý kyslík. Ochráň te moje
stromy, daž ď ové pralesy znič ené nezmyselnou ť až bou, hľ adaním zlata a diamantov. Tiež vodu
zamorenú chemikáliami a odpadom.
Prosím, zobuď te sa skôr než pre vaš e generácie nezostane zo zelene a modrej č istej vody nič .
Pomôž te mi, lebo sama to nedokáž em. Potrebujem vaš u pomoc. Ja sama nedokáž em vyzbierať ten
odpad v lesoch a vode. To môž ete urobiť iba vy. Indiáni z kmeň a Cree pochopili, ž e moje zdravie je
pre nich dôlež ité a povedali:„ Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná
ryba, až vtedy pochopíme, ž e peniaze sa nedajú jesť .“
Sedenie skonč ilo, tak sa idem poblázniť s inými planétami a asi nechám napadnúť sneh na
Sahare, nech sa tam ľ udia č udujú a deti poteš ia.
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Sofia touto prácou vyhrala celoslovenskú literárnu súť až Múdra príroda 2018. Súť až je jednou z
významných a dlhoroč ných aktivít Slovenskej agentúry ž ivotného prostredia, vyhlasovateľ om
súť až e je Ministerstvo ž ivotného prostredia SR, v tomto roku nad súť až ou prevzalo záš titu
Zastúpenie Európskej komisie v SR a Slovenská komisia pre UNESCO. Cieľ om súť až e je vš tepovať
š tudentom vzť ah k prírode a k ž ivotnému prostrediu. Tento rok bola vyhlásená téma prác: Zmena č i
premena?
Srdeč ne blahož eláme a prajeme eš te veľ a tvorivých nápadov a podobných literárnych úspechov.

