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Včeraj, 19. 6. 2063, je svet pretresla prava nočna mora. Ta dan se bo vpisal v zgodovino kot 
nekaj, kar bo imelo posledice za človeštvo na dolgi rok. Kajti prav včeraj je iztekla zadnja kaplja 
čiste vode. Mediji in politiki so vodno krizo več let prikrivali in tajili, čeprav je skoraj vsak pri 
sebi vedel, da se nekaj dogaja. To je bilo povsem pričakovano, po dolgoletni suši nismo mogli 
pričakovati nič drugega. Vode je začelo primanjkovati že pred 10 leti in takrat bi imeli čas, da 
to ustavimo. A kapitalistični svet in potrošniki se na to niso ozirali. Nihče ni poslušal vode, ko 
je kričala: ˝Varčuj z menoj!˝, nihče ni poslušal okoljevarstvenikov, ko so opozarjali,  nikogar 
ni skrbelo, kaj bo s prihodnjimi generacijami. Izsušena so jezera, izsušene so reke, ob potokih 
ni veselja, slapovi so mrtvi. Ljudje molijo za dež, pa si ga res zaslužimo? Izumrlo je že več 
milijonov živalskih in rastlinskih vrst. Ostale so le najbolj odporne, najbolj trpežne. Uspelo nam 
je rešiti nekaj sladkovodnih rib, ki so jih pravočasno preselili v morje. Nekatere so se 
prilagodile, krapi in ščuke ter mnogi drugi so podlegli usodi. Ne vem, če so si ljudje v letu 2020 
predstavljali, da lahko v naslednjih 43 letih toliko uničijo s svojo sebičnostjo. Ko je leta 2031 
izumrl zadnji severni medved, 2032 panda, za njima še druge, še vedno nihče ni zaslišal klica 
Zemlje. Za tem je sledilo več potresov, ki so stresali tla, da nam zbistrijo  glavo. Ampak svet je 
postajal še lakomnejši. Toda takrat je bilo za mnoge že tako in tako prepozno. Če bi ljudje 20 
let ravnali drugače, danes ne bi počasi izginjalo vse živo na Zemlji. Toda kar je bilo, je tako in 
tako že prepozno. Govoriti je treba o sedanjosti in o rešitvah, ki so možne za to katastrofo. 
Posledicam se tako in tako ne bomo izognili.  

V laboratoriju imajo že par mesecev ogromno dela, ko so videli, da curek vode pri njih doma 
ni več močan in ko pri tuširanju ni več možno izbirati, ali se boš osvežil z hladno vodo ali oprhal 
z vročo. Iznajti hočejo namreč nadomestek vode, tak ki bi napojil rastline, tak, ki bi napojil 
živali in tak, ki bi omogočal ljudem življenje. Pred javnostjo o tem ne govorijo , zato o tem ne 
vemo prav dosti. Kako pa živijo ostali? Rastline se sušijo, zato že izumirajo rastlinojede živali, 
tako kot pri dinozavrih. To rešuje mesojede živali, ki se lahko nahranijo z njimi in napojijo z 
njihovo krvjo. In kaj se dogaja s človeštvom? Nekateri pijejo kri svojih domačih živali in kri 
ljudi, ki so že zapustili ta grozni svet. Drugi pijejo svoj urin in si tako naberejo nekaj moči. Svet 
se je ustavil, vsi razmišljajo o tem, da preživijo to grozljivko in rešijo svoje bližnje. 
Znanstveniki računajo, da bo počasi izginilo ¾ vseh živih bitij na Zemlji. Kopači so skopali že 
več kot 1000 m globoko pod zemljo, a o vodi ni ne duha ne sluha. Ponovilo se bo svetovno 
izumrtje izpred 65 milijonov let. Če znanstveniki ne iznajdejo nadomestka vode, če astronavti 
na drugih planetih ne najdejo vode, nas lahko reši le čudež. Vprašanja je, se bo kdo ali kaj 
ohranilo ali bo Zemlja prazna? Če vse izumre, je možno  da se čez milijone let razvije novo 
bitje. Kako bo izgledalo, se bomo pojavili tudi ljudje in ko bo nastala civilizacija, se bodo vrnili 
k grehom svojih sorodnjakov? Zdaj ko je svet ustavljen in so ustavljene tovarne in ni več 
avtomobilov. Ali je možno, da se Zemlja očisti in bo tako zapadel dež? Ali nam Zemlja ne bo 
odpustila? Bo voda še kdaj tako zvesta in ali nas bo tako pogosto obiskala, kot nas je pred 100 
leti? Si ljudje še zaslužimo hoditi in biti bitja, ko pa smo vse uničili, ko nismo žrtvovali le nas 
ampak vsa bitja na Zemlji?  Mnogi preklinjajo starejše generacije, kajti voda ni izginila 
naenkrat. Ampak tukaj je kriv vsak, čisto vsak posebej. Ne tečejo nam leta, ne meseci. Tečejo 
nam tedni, če ne dnevi do zadnje stopinje na Zemlji.  


