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Sveiki, suaugusieji, 

šią žinutę norėčiau pradėti nuo žiemiškos istorijos. Prieš keletą metų vieną sausio pavakarę

žaidžiau su draugais kieme, kuriame pūpsojo kalnai sniego, šaltukas žnaibė nosį. Statėm sniego

pilis, lipdėm sniego senius ir žaidėm gniūžčių karą. Buvo taip smagu! Grįžau namo visa šlapia ir

sušalusi... Susirgau. Pakilo aukšta temperatūra ir visą savaitę gulėjau lovoje. Ir žinot ką... aš ir dabar

norėčiau susirgti nuo tokių džiaugsmų lauke!

O šiandien... Ką matau šiandien? Už lango pliaupia lietus, kieme telkšo didelės ir plačios

balos,  purvas.  Į  kiemą be guminių  batų  nė nebandyk!  Aplink  tokia  keista  ir  slegianti  pilkuma.

Tikriausiai visi pastebėjom, kad metų laikai susimaišė, susikeitė vietomis. Vasara turėtų būti karšta,

ruduo – lietingas,  žiema su daug balto balto sniego, gal net šaltukas kiek labiau paspirgintų.  O

paskui, paskui – jau žvilgantys ir tirpstantys varvekliai...  Bet dabar viskas atvirkščiai.  Kur mūsų

balta žiema? Tai taip neteisinga!

Tupiu  namuose.  Susirangau  ant  palangės  ir  stebiu  paukščiukų  pulkelį.  Vieni  tupi  ant

tvoros, kiti kapstinėja pievą, treti čirškauja ant šalia namo augančios vyšnios šakų. O seniau būdavo

taip smagu juos stebėti tupinčius tėčio pakabintoje lesyklėlėje, kaip jie dėkingai man linkčioja galva

už tai, kad aš jais rūpinuosi. Dabar mano lesyklėlė tuščia. Ir aš tapau jiems nereikalinga, ir  mano

trupinėliai nebereikalingi. Gal nebesupranta, kam ta lesyklėlė skirta. 

Nuobodžiaudama nuslenku į palėpę.  Gal ten ką įdomaus...  rogutės! Kaip aš jas galėjau

pamiršti! Žiemą, nuo kalno! Visu greičiu, kad net kepurę pametu, kad net vėjai  švilpia ausyse! O ką

dabar su jomis? Per balas? Nejaugi žiema liks tik prisiminimuose apie vaikystę? Uf... O gal čia

kažkieno išdaigos? Burtai? Na, kaip pasakoj apie sniego karalienę ar kokį piktąjį burtininką... Na,

kur jau ten. Aš jau per didelė, kad tikėčiau tokiom pasakom. Tai realybė.

Suaugusieji, šias mintis rašau ne be reikalo. Prašau Jūsų, padėkit sugrąžinti tą baltą žiemą!

Žiemą,  kai  užpusto  kelius,  padengia  sniegu  namų  stogus,  papuošia  medžius,  langus  sidabriniu

šerkšnu. Jūs vis kalbat apie rimtus dalykus. Kalbat rimtai. Sprendžiat rimtus klausimus. Bet man

atrodo,  kad  suaugusiems  užtenka  žaisti  tikrą  karą.  Yra  rimtesnių  reikalų.  O sniego  karas  daug

smagiau! Pagalvokite apie mus, savo vaikus! Mes jau netenkame galimybės pamatyti ir susipažinti

su daugybe gyvūnų ar augalų rūšių, nes jie išnyksta. O kodėl? O gi dėl tos pačios priežasties – jūs

mąstote  tik  apie  save,  kaip,  nepaisant  nieko,  patenkinti  savo  norus.  Aš  tikrai  nemanau,  kad

šiltėjantis klimatas yra nevykęs gamtos pokštas. Čia juokauja žmonės...

Gal  jiems  juokingi  ir  tie  šiukšlių  kalnai?  Žinoma,  visi  kalba  apie  rūšiavimą,  apie

nešiukšlinimą, keliaujam į gražias akcijas ir... vis tiek kažko nepadarome iki galo. Gal tiesiog per



daug turim daiktų, per daug perkam, norim vis naujo... Gal jie nesupranta... Gal tiesiog nereikia

sukurti  tiek  šiukšlių.  Ir  tada...  viena  mergaitė  iš  Švedijos,  Greta,  atsistoja  prieš  rimtuosius  ir

protinguosius ir rėžią jiems į akis šią karčią tiesą... 

Tai tokia trumpa mano žinutė suaugusiems. Trumpa ir liūdna, kiek vaikiška. Bet nė vienas

iš mūsų negalime tik sėdėti ir kažko laukti. Ženklų apie pavojų mums ir mūsų planetai begalė. Šių

ženklų – žinučių negalime tiesiog ištrinti, nes tada prisiminimuose liks ne tik balta žiema...
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