
OŠ Frana Roša 

ZEMLJA, NAŠA EDINA 
Na odru sta dvojčka Anica in Jure. Anica prebira knjigo, Jure se igra s kockami… 

ANICA: Konec je! Tragičen konec! 

JURE: Kaj gobezdaš, koza? 

ANICA: Res ne veš? 

JURE: Daj, da te ne mahnem! 

JURE: Povej že no. 

(Juretu prebere iz knjige) 

ANICA: Zaradi segrevanja se topi led na Arktiki! 

JURE: Pa kaj? 

ANICA: Ko se led topi, se dviguje gladina morja. To lahko poplavi obalna mesta povsod po 

svetu! 

JURE: Eh, pa to bo trajalo tisočletja! 

ANICA: Ne, zgodilo se bo hitreje kot si misliš! 

ANICA: Četudi mi tega morda ne bomo doživeli, bodo pa naši nasledniki! 

JURE: Ja, kako pa naj mi to ustavimo!!! 

ANICA: Najprej se moramo vsi zavedati, da se moramo spremeniti vsak sam pri sebi. Potem 

moramo najti način, s katerim bomo potešili naše potrebe. Po stvareh … Ker očitno brez 

plastike, redne uporabe osebnega prevoza, odmetavanja smeti ne znamo več živeti! Izobraziti 

je treba ljudi! 

JURE:A to je torej škodljivo tudi za nas? 

ANICA: Ja seveda! Kaj pa misliš? Da je dobro vdihavati dim iz tovarn? 

JURE: A samo to? 

ANICA: Pa seveda ne. Ribe, ki plavajo v morju pogosto po nesreči zaužijejo plastiko. Ko ribo 

ujamemo in pojemo, so ti delci plastike še vedno v njej in mi to zaužijemo!!! 

JURE: Oooo fuj! Morda bi pa res večkrat moral z avtobusom v šolo. 

ANICA: Ja res je! 

ANICA: In veš kaj? S tabo bom šla!  

(Nekaj dni kasneje) 

JURE: Anica, a se spomniš, ko si mi povedala o segrevanju Zemlje? 
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ANICA: Seveda se. 

JURE: No … mislim, da sem našel rešitev. 

ANICA: A res? Ja kaj pa? 

JURE: Lahko bi odpotovali na drugo »Zemljo«. 

ANICA: Oooo, to je pa odlična ideja. 

(Mama vstopi v sobo) 

MAMA: Kaj pa se pogovarjata? 

ANICA: Jure pravi, da je našel rešitev za globalno segrevanje. 

MAMA: Kaj pa je rešitev? 

JURE: Na drugo »Zemljo« bi odpotovali. 

MAMA: Hmmm … To pa ne bo šlo. 

JURE IN ANICA: Zakaj pa ne? 

MAMA: Ker druge Zemlje ni in tudi, če bi bila, je preveč oddaljena in preveč je ljudi na Zemlji. 

Vseh ne bi mogli pripeljati na to vajino drugo Zemljo. 

JURE: Kaj pa še potem lahko storimo? 

MAMA: Veliko je takih stvari. Lahko zapremo vodo, ko si umivamo zobe ali roke, uporabljati 

bomo morali začeti več sončnih in vetrnih elektrarn. 

JURE (se lopne po glavi): Saj res, o alternativnih virih energije smo govorili tudi v šoli … 

MAMA: O kako pozno je že! V službo moram. 

(Mama odide) 

JURE: Anica, kako pa lahko midva pomagava? 

ANICA: No pomagalo bi, če bi začel zapirati vodo, ko si umivaš zobe! 

JURE: Daj ne teži! 

ANICA: Morda se takemu trotu, kot si ti, ne zdi, a te male stvari veliko pomenijo! Saj veš, že 

Gandhi je dejal: Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu … (pove slavnostno) 

JURE: Važička! Ti pa nehaj odpirati  vodo vsake 2 minuti! 

(Oče stopi v sobo) 

ANICA(pokaže jezik): Prav trot grdi! 

JURE(ji pokaže osle): Zmenjeno koza neumna! 

OČE: Ja, kako pa govorita, da vaju ni sram!! 
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JURE IN ANICA: On-a je začel-a! (s prsti kažeta en na drugega) 

OČE: Dovolj! Niti besede več! JASNO!? 

JURE IN ANICA: Ja, ati. 

OČE(zmajuje z glavo): Dobro. 

OČE: V službo grem, bodita pridna. 

(Oče odide) 

ANICA: Samo, da veš, obnašaš se kot tele! 

JURE: Ti tudi. 

(Anica in Jure si pokrijeta obraz z dlanmi, zmajujeta) 

ANICA IN JURE(se pogledata): Oprosti. 

(Oba odideta v svojo sobo) 

(Jure zakriči iz svoje sobe) 

JURE: Koza pridi sem! 

ANICA: Ne kliči me tako. 

JURE: Okej, ampak zdaj pa pridi sem! 

ANICA: Že grem… Prihajam! 

(Anica pride v Juretovo sobo) 

ANICA: Kaj je? 

(Jure ji pokaže članek na računalniku) 

JURE: Mama je imela prav… Tu piše, da druge Zemlje ni! 

ANICA: Tele si, da ji nisi verjel, veš… 

ANICA: Drugače imaš pa prav.Druge Zemlje ni, zato moramo zaščititi Zemljo, ki jo imamo. 

JURE: Res je! 

ANICA: Vedeti je treba, da se moramo mi sami spremeniti in šele potem poskusiti spremeniti 

ostale. 

JURE: Ja res je. Če se ne spremenimo bo prepozno, ne le za nas ampak tudi za Zemljo. 

ANICA: Imam idejo. Jutri bova šla do razredničarke. Skupaj bomo močnejši… A veš, cel razred 

– skupaj! Demonstrirali bomo na parkirišču, da bi starši manj vozili svoje otroke v šolo. 

JURE: Wow, super! Pa film lahko posnamemo o tem, kako je bolje hoditi ali se voziti s kolesom 

pa uporabljati javni prevoz. 
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ANICA: Pa čistilno akcijo bomo imeli – cel razred… 

JURE: Kaj razred – cela šola! 

ANICA: Veš kaj, Jure – pregorela bova od idej… 

JURE: Jutri bova naredila revolucijo… 

(Odideta z odra)  
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