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Ahoj Petra! 
 
 
Úvodom môjho listu Ťa čo najsrdečnejšie pozdravujem a ďakujem Ti za 
list, ktorý ma veľmi potešil.  
 
Všetkých som od teba pozdravil a povybozkával. Predstav si, že ocko už 
minulý mesiac odcestoval na Cyprus, plní tam teraz mierovú misiu a som 
naňho veľmi hrdý. Raz budem určite taký dobrý vojak ako  on. Keď som s 
ním naposledy hovoril, tak mi medzi inými rozprával aj o tom, že im vodu 
zabezpečuje velenie misie, alebo si ju kupujú v obchode, pretože z 
kohútika im netečie pitná voda. Tak ma napadlo vzhľadom na to, že sa 
rád hrám na vojaka, že si tentoraz miesto strieľania vyskúšam byť 
príslušníkom ozbrojených síl, ale bez dostatočného množstva pitnej 
vody, a to na celý celučičký deň. Hral som sa na to, že som dôležitou 
súčasťou dôležitých úloh a zrazu som sa ocitol na svojej posteli ako 
rozmýšľam nad úplne pre mňa veľkou prirodzenosťou - nad vodou. 
Nehovor mi Peťa, že ty si sa v škôlke neučila, že bez vody život 
neexistuje ... Ja sa na to čisto pamätám, ako mi to pani učiteľka 
vysvetľovala a možno práve preto, že mi bola do hlavy vštiepená bez 
toho, aby som pocítil jej nedostatok, možno práve preto som sa 
nezamyslel nad váhou tohto slova. Predstav si, že až keď som si večer 
umýval zuby a nedokázal som si uhasiť smäd, pretože som celý deň skoro 
nič nepil, samozrejme okrem polievky, čo som mal na obed, tak vtedy som 
si uvedomil, že si púšťame vodu tak automaticky, že si už ani neoživujeme 
v sebe ani len malilinkú myšlienku, ktorú by sme venovali vďake, že ju 
máme každý deň a v každom množstve. Až tak hlboko sa ma to dotklo, že 
som hneď na druhý deň začal zisťovať skutočnosti o pre mňa tak 
banálnej no pritom tak vzácnej vode.  
 
Neviem ako si na tom ty, ale ja som nevedel ani len to, že náš mozog 
obsahuje 75% vody a zhodou okolnosti je aj naša Zem v 75% voda, z 
ktorej je iba 1 % použiteľné na pitie. Mnohé krajiny také šťastie nemajú, 
pitná voda je pre nich takmer nedostupná. No v skutočnosti sa mi 
vyjasnilo v hlave najviac vtedy, keď som sa pri čítaní o Žitnom ostrove - 
našom hlavnom zdroji pitnej vody dočítal o tom, že na jeho území je 
veľmi úrodná pôda a jeho fauna je tak ojedinelá a bohatá. Vtedy som 
prišiel na to, že voda je život! Zrazu mi pripadala, ako keby bola  
prostriedkom na tvorenie celého sveta.  
 
Tak vidíš Peťa, aj ja ťa niekedy dokážem prekvapiť však? Nabudúce keď 
ku nám prídeš na prázdniny, tak by sme sa mohli vybrať do Bratislavy. 
Býva tam moja krstná mama a Žitný ostrov, o ktorom som ti písal, je tam 
neďaleko a predstav si, že tam sídli aj náš najväčší vták - drop. Možno 
jedného sa nám podarí spozorovať. Teším sa na tvoju odpoveď a ešte 
viac na spoločné prázdniny.  

S pozdravom Jožko  
 


