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»Dolgotrajno kapitalistično  gospodovanje nad vsemi naravnimi viri, ki se izraža 

v njihovem roparskem izkoriščanju s ključnim ciljem povečevanja dobičkov, je v 

začetku 21. stoletja doseglo in preseglo vse meje. Uničevanje biotske 

raznovrstnosti ni neka prerokba zlobnih nasprotnikov »napredka«, ki naj bi se 

zgodila v daljni prihodnosti, temveč se že uresničuje iz dneva v dan, iz leta v leto. 

Kljub očitnim znakom uničevanja samih temeljev za obstoj vsega živega sveta, 

nosilci ekonomske moči (kapitala) in oblasti v svetovnem merilu ne kažejo 

ustrezne vneme in pripravljenosti za spreminjanje (potratniškega)  načina 

življenja. 

 

Večini prebivalstva, ki je z različnimi prisilnimi ukrepi potisnjena v (pogosto 

nezavedno) delovanje po meri gospodujočih, je ponujeno geslo, da smo vsi 

odgovorni in da lahko vsak pri sebi naredi kaj za zmanjšanje opustošenja tega 

edinega planeta.  Možnosti učinkovitega delovanja pa so zelo neenake: šibkejšim 

ostane predvsem združevanje, ozaveščanje in javno opozarjanje na negativne 

posledice, ki segajo od najglobljih točk v oceanih do daljnih zračnih tokov. 

Ključnega pomena je voda. Ob sporočilih, kako znanstveniki iščejo vodo na 

daljnih planetih,  vedno pomislim, da bo pred tem odkritjem  uničen ta vir življenja 

na zemlji. 

 

Zato podpiram vsa uporniška prizadevanja za obrambo naravnih vodotokov (in 

sploh vodnih virov) pred  zlorabo v korist »razvoja«. Hvaležna sem vsem, ki  se 

borijo za ohranitev reke Mure. Rešitev reke Mure je namreč dolg sedanjih 

»igralcev« do prihodnjih rodov,  je jamstvo, da ti ne bi postali podnebni begunci 

in ta del slovenskega ozemlja enobarvna puščava. 

 

P. s. Pred štirimi desetletji je bila (med drugimi) objavljena pesem, v kateri sem 

(poznavajoč ključne značilnosti družbenega dogajanja) v zgoščeni obliki izrazila 

svojo slutnjo o smeri razvoja, ki se vedno bolj očitno kaže v vsakdanjem življenju. 

Naj bo ta pesem skromen kamenček v mozaiku »Rešitev reke Mure«. 

 

Apokaliptični jezdeci 

 

Prvi divji jezdec 

z avionom nadzvočne hitrosti drvi 

in pod nebom, kjer leti, 

povsod črni duh smrti pusti. 

 

Drugi kruti jezdec 

na ribi z živimi srebrom brzi 



in ob obalah, kjer hiti, 

povsod črni duh smrti pusti. 

 

Tretji grozljivi jezdec 

se z najpopolnejšim avtom podi 

in na vedno preozki cesti 

povsod črni duh smrti pusti. 

 

Četrti skeletni jezdec 

na krilih stoglavega zmaja sedi 

in kjer pade kaplja njegove krvi, 

povsod črni duh smrti pusti. 

 

Križarijo, peneče se podijo, 

mehkobo živo pod seboj drobijo; 

in ko odjezdijo v daljo novo, 

za sabo puščajo le kamen, 

puščobo in smrt kot zasnovo. 
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