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SUŠA

Bilo je poletje in med pocitnicami meje cuvala babica. Zjutraj, ko semjedel zajtrk; sem slišal
babico, kisejepogovaIjala
zdedkom osuši. Kernisemvedel, kajje tosuša, semstopil dobabice
injo povprašal, kajje to suša. Povedala mije, da žedolgo nideževalo, zemljaje suha, na zemlji
so razpoke. Šel sem na vrt in tudi tam videl razpoke. Dedek je zalil solato, saj seje že zacela
sušiti. Ko sem jo jedel, je bila cudnega okusa. Loncnice so ovenele, zato sva jih z babico
odmaknila vsenco pod streho. Cejih bomo redno zalivali, bodo zacvetele, drugace pa ne.
Koncno! Cez nekaj dni je zacelo deževati, zelenjava je zacela rasti in narava je ponovno
ozelenela. Tudi zrakje postajal boljsvež. Vtakinaravi sevsiboljše pocutimo.

Ko jesuša,je zelovroce.Tosedogajanajveckratpoleti,kosijesonce.Sušajezelodolgotrajna.
Zemljajepolnarazpok.Ovenijotudirožeinostalerastlinenavrtu.Travaseposuši.Tudipticki
letijostran.Vcasihje tudipozimisuša,vendarje
takratmrzloinroženeovenijo.Koje
poleti
predolgosuša,prihaja dopožarov.Zgodi setudi,daje vsepoletjesuša,sajvecmesecevne
dežuje.
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SUŠA
Neko poletje dolgo ni deževalo'.Nastala je suša. Travaje zacela umirat. Trava nibila vec zelene
barve. Bilaje rumena. Izgledalaje bila zelogrdo. Spominjala meje napušcavski pesek. Ljudje so
biližejni. Zacelo je zmanjkovati vode. Tudi drevesa sosezacela sušiti. Biloje prevroce. Suše ne
maram. Raje imam dež. Takrat semsrecna.
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SUŠA

Vnašivasije bilasuša.
vsakegaprebivalca posebej semvprašala, ceimajo šekajvode.Nihce
niimelvecvode. Samoenarekaje šeostala,kije imelavodo.Vsiprebivalci
sopiliizenereke.kojevrekizmanjkalo
vode,smo zaceli kopatiluknjev
zemlji. Skopali smojih veliko. Takosmonekakozdržali.balipasmose,da
bogloboko vzemljitudizmanjkalo
vode.kopali smonaprejnove innove
luknje.Vednoboljvroceje
biloinmoralismovelikopiti.Kosmonekega
jutra tuditakokopali, sonasobšlisivioblaki.Polnipricakovanja
smozrliv
nebo.Popoldnejezacelo
deževati. Takomocnosejevlilo,dasmosemorali
skritivhiše.Vvasismosedajimelidvepolnireki.Sušaje
izginila.Nismo
bilivecžejni.Nibilotreba
veckopati lukenj,sajsmoimelizdajsvežo
tekocovodoizreke.
Bilismosrecni,kerje
izginilotistotežkoobdobje
suše.

SUŠA

SUŠAVAFRIKI

Nekega dne semseodpravila vAfriko.Tamje bilavelikasuša.
Zmanoje šeldecek,kimijehotelpomagati.
decekje ssebojvzel
vodo podtalnico.
petdeset litrovvode izSlovenije. velikoljudijebilozeloveselih.
Tamsobili
tudištirjedojencki, kisopotrebovali velikopijace.TosobiliTone,Tom,
BirninBam.Zdojenckom
Tomom smoseodpravili popotiprotiavtu.
Srecalismoženico, kijeprosila zapijaco.Pogledala sem,cenamje ostalo
kajvodeindalasemji
vse,karnamjeostalo.
Šlismodoavta.Vzela
sem
telefoninpoklicala delavce izSlovenije. malosmošepocakali inkmalu so
prišlisprvim letalom. dalasemjim navodilo, najskopljejogloboko luknjo,
iz katerebilahkocrpali
Vodosošeprecistili
injo delili
ljudem.
Tako smorešili veliko ljudipredgotovosmrtjozaradi
suše.

zladjovAfrikona
Nekega poletnega dnesemodšlasprijateljicami
pocitnice.
ljudjevAfriki soživeli vrevnihhišicahbrezvodeinskorajbrez
hrane.Vseskupaj smotuhtale, kajbinaredile, dasesušanebiširilanaprej.
Odlocilesmose,danaspolovica
odidenazajvSlovenijo popitnovodo.
Medtemkobodoonecrpale
vodoizozkihvrtin,bomomepoklicale
strokovnjake indelavce izvsehdržav,dabipostavili
tovarno, kjerbiiz
zaceli
morjapridobivali sladkovodo. Ceznekajtednov soprišligradbeniki in
vodo iz
zacelipostavljati tovarno. medtemsomojeprijateljice pridno prinašale še
za
zadnjeposodice vode izvrtin,todanijebilodovoljzacelovas.Hitroje
zmanjkovala. nasreco sobilidelavcihitriprideluinkmalu

proizvajatipitno
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sovnovitovarni

morja.Vodejebilosedajveliko.Kmaluso

toizvedeli ljudje šeizdrugihkrajev,kijihje
delnožeprizadela suša.tudi
njimsmopomagali.
HURA! Rešile smoljudi,kijim skorajnibilopomoci.
Vrnile smosedomov. VSlovenijisonasnavdušeno
pricakali.
Podelili sonamzlatoodlikovanje
zareševanje ljudipred sušo.Onasje
pisalovvsehcasopisih nasvetu.
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