
 
 

         Malinovo, 25.3.32013 
 
Milý Martin!  

Je veľa otázok, ktoré sa týkajú zákonov prírody, ale ani mnohí 
bádatelia nám rokmi na tieto otázky nedali odpovede a možno zostanú 
nezodpovedané ešte ďalšie desaťročia, ba možno i storočia.  
 
Mňa tiež veľmi zaujíma príroda a mnohé veci, čo s ňou súvisia. 
Minule som sa zamýšľal nad tým, prečo my - ľudia žijúci na Žitnom 
ostrove máme vody dostatok a v takej Afrike s ňou majú veľké 
problémy. Málo tam prší a to je pre ľudí i zvieratá veľmi zlé. Myslíš, 
že je to férové? Môj názor je ten, že by sme mali mať dostatok 
vody všetci. Keby som to vedel zariadiť, podelil by som sa o túto 
vzácnu tekutinu so všetkými, komu chýba a veľmi ju potrebujú. Veď 
aj to sú živé bytosti a majú rovnaké práva na život, ako my tu, kde 
je voda na každom kroku. Najradšej by som do sveta zakričal: 
„Chcete, aby život na našej planéte zostal večný? Aby ľudia a 
zvieratá nezomierali od smädu? Aby dostatok pitnej vody bol v 
každom kútiku našej zemegule? Tak priložme ruku k dielu! Všetci! 
Pretože ja som iba 9-ročný chlapec a sám nič nedokážem. 
Ochraňujme vodu, je vzácna a je jej nedostatok. Keby ste pomohli 
mne v mojom názore, pomohli by ste tak miliónom ľudí a mnohým 
zvieratám prežiť!“  
 
Ja tých ľudí, ktorí dokážu toľko dní vydržať bez vody, veľmi 
obdivujem. Ja by som vydržal asi iba štyri hodiny a potom by som sa 
musel napiť. Je samozrejmé, že keď som smädný, urobím tak bez 
rozmýšľania hneď. Stačí zobrať pohár, otočiť kohútikom a smäd je 
zahnaný. Vieš, čo mi napadlo? Keby som bol milionár, tak by som sa 
nezaoberal tým, čo si zajtra kúpim v obchodoch. Šaty, autá, domy sú 
oveľa nepodstatnejšie, ako voda. Porozmýšľal by som, akým 
spôsobom dostanem vodu tam, kde si ju vážia ako soľ, kde 
rozmýšľajú pomaly nad každou kvapkou, ako ju použijú. Vedia, že 
plytvanie s ňou by mohlo predčasne ukončiť ich životy.  
 
Martin, chcel by si byť aj Ty niekedy milionárom? Možno sa Ti to v  
budúcnosti podarí, veď Ťa poznám ako šikovného chlapca s 
rozumnými názormi. Tak mi o nejakom peknom znovu napíš a 
spoločne sa v dospelosti vydáme na cestu hľadania zdrojov pitnej 
vody pre všetkých živých tvorov na tejto planéte. Už aby sme boli 
dospelí!  
 
Tvoj kamarát - bádateľ Matúš 

 


