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VSI SMO ŽRTVE NAPAK OČETOV  

Človek je nekaj neverjetnega, izjemnega, osupljivega in najbolj neumnega kar je lahko narava ustvarila. 

Ustvarila je bitje, ki se je prilagodilo, začelo hoditi, govoriti, čutiti, misliti, se učiti; bitje, ki je tako rekoč 

zavladalo svetu, se samooklicalo za vladarja sveta, si poveznilo zlato krono na glavo in začelo graditi 

svoj imperij, ne meneč se za posledice. Tako pametno bitje, ki je bilo rojeno, da zavzame svet, je 

sebično vladalo. Ni razumelo, da njegova dejanja imajo reperkusije, ki navadno niso bile idilične, 

zaželene ali na kakršen koli način dobre zanj ali za svet okoli njega – vendar je vztrajalo. Problemov se 

je človek vedno otresal, jih poizkušal odriniti na stran, pozabiti ali se celo pretvarjati, da jih ni – dokler 

ni bilo prepozno. In svet je postal takšen kot je zdaj.  

Podnebne spremembe so tukaj, svet ni naredil ničesar in sedaj vsi plačujejo ceno. Ceno napak njihovih 

očetov, dedov in njihovih prednikov.  

Pip. Napetost je čedalje bolj naraščala v beli, majhni in stari sobi, na koncu hodnika onkološkega 

oddelka. V njej je bil slab, grozen vonj, ki se je mešal z močnim vonjem razkužila. Nekateri so trdili, da 

ta čuden, dušeč, turoben vonj je vonj smrti. Na sredi sobe je bila ena tistih starih postelj iz železnega 

ogrodja, katerega barva se je na določenih mestih počasi krušila in razkrivala rjasta mesta. Na njej je 

ležalo nebogljeno, slabotno, bledo telo. Starka, katere koža je bila tako nagubana, kakor je nagubana 

suha sliva – če ne še bolj – je nepremična ležala na tisti neudobni postelji. Pip. Njene temne, otožne oči 

so bile odprte ter strmele tja gor, v bel strop. Njena usta so bila pokrita z masko, ki ji je dovajala kisik, 

saj njena stara, omagana pljuča, niso bila sposobna več opravljati svoje naloge, kakor nekoč pred nekaj 

desetletji. Na njo so bili priključeni številni aparati, cevke, žice, za katere nihče ni vedel, kaj točno je 

njihova naloga. Naprava ob njeni postelji, ki je z glasnimi, enakomernimi in monotonimi piski 

ponazarjala njen srčni utrip.  

Njen pogled je preletel sobo in se zastrmel v ljudi, ki so strmeli vanjo, v tišini. Njena družina jo je 

obkrožala; njeni otroci, njihovi partnerji, njeni vnuki in prijatelji za katere je mislila, da jih ne bo več 

videla. Pip. Če bi lahko, bi se nasmehnila in jim povedala, da je vse v redu. Vendar njena suha, 

modrikasta usta so komaj ostajala odprta, kaj šele da bi poizkušala tvoriti besede; tiste tolažilne 

besede, ki bi mogoče prisotnim prižgalo tisti droben plamen upanja in veselja, da bi mogoče lahko še 

zadnjič se pogovarjali in obujali spomine. Hotela je. Njeno suho grlo, ki že več dni ni videlo vode, jo je 

peklo in kar je lahko iztisnila iz sebe je bil tih, hreščeč in srhljiv zvok.  

Ob njeni postelji je sedelo dekle, suhega lica in prelepih svetlih oči, ki jo je bodrilo z neizmerno 

ljubeznijo in skrbjo. Dekle je nežno držalo starkino dlan ter jo s konico palca nežno gladila po zgubani 

koži. Njena hčerka. Pip. Ko so se starkine oči zastrmele v otroka, katerega je vzgojila, ga podučila in 

spustila v svet, je začutila krivdo, ki ji je počasi prebadala prsni koš; kakor da bi nešteto drobnih iglic 

ena za drugo počasi prebadalo njeno krhko srce. Svojega otroka je spustila v svet, katerega je uničila 

ona in njeni predniki, in kjer se sedaj mora njen podmladek boriti in vztrajati za preživetje.  

Ponovno se je zagledala v strop. Kljub temu, da je njeno telo nebogljeno, so njene misli še vedno bile 

bistre, ostre in nikoli tako glasne kakor tedaj.  



Pip.  

Zaplavala je z mislimi daleč stran, tja, kamor se je pogosto zatekala v trenutkih samote ali dolgčasa; 

vračala se je k tistim bledim spominom, ki so bili še edina stvar, ki so ji občasno pričarali tisti nežen 

nasmešek na obrazu. Vendar te spomini zagotovo niso tega naredili. Edino občutje, katerega so te 

spomini obudili, je bilo tisto neverjetno obžalovanje.  

*  

Vrnila se je nazaj v čas njene mladosti, ko je bila še ušiva smrklja; v čas njenega življenja, ko ji je bilo 

pomembno le, kaj ji bodo starši kupili, kako bo izgledala, kje je kakšna zabava ter kje se ga bo lahko 

napila in zadela. Da, počela je številne neumnosti, katere obžaluje sedaj, vendar takrat se je počutila 

neverjetno, močno in samostojno. Hodila je po poti, za katero je vedela, da ni ravno pravilna, a njen 

ponos in trma ji nista pustila, da bi se obrnila in šla na prava pota, da bi poiskala pot, ki bi ji omogočila 

boljše življenje. Nekateri njeni vrstniki so hodili na proteste, se borili za »pravice« Zemlje. Omenjali so 

globalno segrevanje. A ona ni verjela. Ali pa ni hotela verjeti. Nihče ji ni moral dopovedati, da to ni več 

slutnja, ampak se že dogaja. »Tudi če se dogaja… Kaj ima to veze z mano? Ne zanima me,« je pogosto 

rekla.  

Vendar globalno segrevanje je že takrat bilo del njenega življenja, vendar ga ni opazila. Sedaj ko gleda 

nazaj, pa predvideva, da je to bil že eden od znakov. Snega že nekaj let takrat ni bilo, oziroma je prihajal 

zelo poredkoma. Spominjala se je, da je kot otrok delala snežake, angelčke, se skrila v velikem kupu 

snega, vendar čez čas je snega bilo čedalje manj in se ji to ni zdelo nič čudnega.  

Morala bi vedeti. In lahko bi se borila za to. Lahko bi se zavedala, kaj se dogaja po svetu, lahko bi se 

pozanimala, kaj se bo zgodilo, če ne ukrepamo sedaj. Lahko bi vedela, da so bili že takrat prepozni. 

Vendar ne, tako je živela ignorantsko veliko let, še po tem, ko je uspešno dokončala študij arheologije, 

se vselila v majhno stanovanje z bodočim možem in začela delati na terenu. Tako kot veliko 

pomembnežev – politikov, vplivnežev, si je zatiskala oči pred problemom. Ni ga videla. Ni vedela. In 

živela spokojno življenje nekaj let.  

Spominjala se je jutra, ko se je njeno prepričanje povsem uničilo, obrnilo na glavo. V spominu so ji 

ostala tista neverjetna osuplost, nejevera, zgroženost in grozne obtožbe družbe. Tistega dne je cel svet 

pretresla novica, da so še zadnje korale v svetovnih morjih poginile zaradi zakisanosti vode. Domnevno 

naj bi to povzročal toplogredni plin, ogljikov dioksid, ki je skupaj z vodo tvoril blago raztopino, ki je 

topila apnenčasto zgradbo nebogljenih koral. Mediji so obtoževali politiko in ljudje so jim slepo verjeli. 

»Nismo mi krivi. Oni, na vrhu, so krivi. Oni, ki nas vodijo.«  

Morda je res, vendar v zagati, v kateri so se takrat znašli, niso krivi samo politiki, vendar vsi prebivalci 

sveta, vsi svetovljani. Ljudje so bili problem. In njihova lahkovernost. Ker, kaj so verjeli? Sej bo še vse v 

redu.  

Vendar problemi so se vrstili. Podnebje se je grozno spreminjalo. Vročinski vali so terjali več žrtev, 

jesenske in spomladanske poplave so bile hujše kakor prej, neurja so bila grozovitejša in narava je 

postala nevarnejša. Narava si je začela jemati, kar je bilo prej njeno. Svobodo pred paraziti, ki so se 

oklicali za ljudi.  

V njihova življenja so spremljali vsakodnevni požari v sušnih deželah, poplave v drugih. Led se je talil še 

hitreje kot kdaj koli prej in ogroženost severnih medvedov je narasla. Ne samo severni medvedi, 

številne živalske vrste so počasi izginjale iz planeta. Številne žuželke, ribe, ki so se dušile v vodi. Zemlja 

je postala samomorilka. Počasi je morila sebe in vse, kar je bilo na njej. In ljudje so jo v to pahnili; v to 



agonijo, bolečino, v samouničujoče dejanje, z namenom, da bi se rešila vsega hudega. Počasi se je 

kuhala.  

Poznane Benetke, Džakarta, Lagos, Houston, Daka, Bangkok, Rotterdam, Miami in številna druga mesta 

so počasi izginjala pod morsko gladino in so postala samo še legende; tako kot Atlantida. Morje je 

naraščalo, brez dvoma. Ni bilo samo morje problem. Številne obdelovalne površine so bile uničene 

zaradi suše, poplav, hurikanov ali pa so na njih začeli graditi številne nove objekte za ljudi, ki so izgubili 

domove v poplavljenih mestih. Začela se je revščina, svetovna kriza. Številni niso imeli ne hrane in vode.  

Pitne vode je postajalo čedalje manj, zaradi vsega, kar se je dogajalo. Številni ljudje so se umikali iz 

puščav, saj so puščave se širile naprej in podnebni pasovi so se pomikali. Prišlo je do zamika letnih 

časov, prišlo je do ekstremnih temperatur. In to vse zaradi lahkomiselnosti ljudi.  

Ljudje so počasi spoznali, da denar in moč, ki so ju poznali prej kot ultimativni rešitvi iz vsakršne zagate, 

jih tukaj nista morala rešiti. Globalno segrevanje ni prizaneslo ne revnemu in ne bogatemu človeku. Ni 

prizaneslo ne neumnemu in ne pametnemu posamezniku. Prizaneslo ni ne staremu in ne mlademu 

osebku. Vsi so bili tarče. Globalnega segrevanja ne zanima, kakšen status je posameznik imel prej, kaj 

je delal v življenju in kakšno družino ima. Globalno segrevanje je neusmiljen in tih morilec, o katerem 

sedaj vsi govorijo. Globalno segrevanje ti ne daje več časa, da bi ukrepal; da ti le dovolj časa, da se 

obvaruješ. »Vsi smo žrtve napak naših očetov. In v strahu nismo nič naredili, ostali tiho in se skrili. Sedaj 

ko pa prenašamo posledice, si želimo, da bi kaj naredili. Čas nas je prehitel in sedaj tečemo za njim, da 

bi ga dohiteli.«  

Družba je začela vzgajati svoje otroke v veri, da bi oni rešili svet, ki je začel propadati pred njihovimi 

očmi; da bi rešili svet, katerega niso oni. Odgovornost so prenesli na naslednjo generacijo, tako kot je 

to storila generacija pred njimi. Začarani krog se ponavlja. Mlajša generacija bo vedno odgovarjala za 

zločine starejše.  

*  

Starkina dlan se je trdno oklenila hčerkine roke. Njene temne oči so se zazrle v njene svetle. V njej je 

gorela krivda in obžalovanje. Tisti temen občutek, ki ti sedi na plečih in ti daje občutek utesnjenosti v 

prsih. Obupano jo je gledala in upala, da jo hčer razume, da razume njeno opravičilo, ki ji ga izreka tiho, 

brez besed. Upa, da razume, da če bi hotela, bi zanjo spremenila svet v to, kar je nekoč bil. Opravičuje 

se ji, da ne more živeti življenja, kakršnega bi hotela, da se ji je njena generacija izneverila.  

»Mami, v redu je. Srečni smo,« je tiho šepnilo dekle in se ji otožno nasmehnilo. Dekle ni nikoli gledalo 

vanjo tako spokojno, tako umirjeno, brez kančka zamere in jeze; vanjo je gledala z milino in 

oproščanjem. »Tudi če je tako hudo in bo nevarno, trenutki, ki jih preživimo skupaj nas osrečujejo in 

spomini nate bodo kot luč na koncu temnega tunela,« je priznala. Solza ji je zdrknila po licu navzdol, 

ter pustila za seboj mokro sled.  

Starko je zabolelo. Srce se ji je lomilo ob pogledu na žalostne, utrujene, prestrašene vendar mirne 

obraze, ki jih je zadnjič gledala. Vzdrhtela je in še zadnjič potočila solze. Solze bolečine. Solze obupa.  

Njene veke so vztrepetale in se za vedno zaprle, njene misli so postajale mirnejše, njeno dihanje tišje. 

Monitor, ki je spremljal njen utrip, je piskal čedalje bolj v večjih presledkih.  

Če bi lahko, bi vas rešila.  

Oprostite nam.  

Biiiiip.  



Tišino je prerezal glasen neprekinjen ton. Srce se je ustavilo; polno obupa, polno krivde, polno bolečine. 

Njene misli niso bile nikoli dokončane, njena dejanja nikoli opredeljena. Truplo je samo ležalo tam, kot 

senca življenja, ki je bilo v njem še nekaj minut nazaj.  

Dekle se je vzravnalo in se zresnilo.  

»Vsi smo žrtve napak naših očetov. Ampak obsojati jih ne smemo. Lahko smo le hvaležni za življenje, 

ki so ga nam dali in se lahko le potrudimo, da smo boljši in pametnejši. Rojeni borci smo in rojeni smo, 

da jim dokažemo, da niso vzgojili slabičev. Rešili bomo svet, pa če nas ubije,« je šepetaje rekla, preden 

je zapustila sobo. Objokanega obraza se je nasmehnila.  

Globalno segrevanje ni problem posameznika.  

Globalno segrevanje je problem sveta. Držimo skupaj in rešimo naš dom. Rešimo spomine. 


