
MIKROPLASTIKA SE ZDRUŽI IN SKORAJ ZAVZEME CEL SVET 

Danes je sreda. In kot običajno je na smetišče prišel stric Tone. Prišel je počakat 

smetarski avto. Čakal ga je kar 15 minut. Smetar je prišel malo z zamudo (vsaj 

sam tako pravi). Gospoda sta se pogovarjala, medtem pa se je kak kilometer 

proč začelo dogajati nekaj tako čudnega. 

Smetišče je v tem mestu zelo veliko. Mogoče celo največje na svetu. A raje 

nazaj k bistvu. Tam precej daleč proč, kjer sta bila gospoda, se je začela zemlja 

nenavadno vrtinčiti in spreminjati barvo. Kolikor sem si jaz zapomnila, je tisti 

del smetišča zapuščen in skoraj nihče več ne hodi tja. Včasih pa so tja odlagali 

vse mogoče plastične odpadke. To pa je bilo pred milijonom let (mimogrede 

smo v 34. stoletju). Jaz pa vem (ne vem, od kod), da se plastika razkraja zelo 

dolgo. Čez čas je vrtinčenje postajalo vse večje in vrtinec zdaj ni bil več 

podoben vrtincu, ampak zelo nagravžni spaki. Končno je to opazil tudi Tone, ki 

pa se je ravno drl za bežečim smetarjem. Plastika je ves čas zelo rjovela in dalo 

se je razbrati: »… uničili boste …!« Vsak mikroskopski delček plastike se je 

pridružil spaki, ta pa je postala vse večja. Tone je klical policijo, vojake, gasilce. 

Poklical je celo v pekarno. Vsi so prispeli z vsemi mogočimi napravami, ki 

obstajajo. Plastike niso mogli obvladati. Tone se je skrival in poskušal razbrati, 

kaj plastika govori. Medtem je FBI kitajska FBI policija. Nastal je svetovni 

problem. Tone je prišel do zaključka, da pošasti ne morejo obvladati, kaj šele 

uničiti. Potem pa je splezal na zelo velik kup smeti in poslušal, kaj govori 

pošast. Njen govor je bil zelo dolg. Prosila pa je, naj jo reciklirajo. Z 

megafonom je vse razložil vsem, ki so bili takrat tam. Nastal je projekt 

Zavarujte naravo in reciklirajte. Vsi predsedniki so spremenili nekaj zakonov in 

ukrepe za zaščito narave so ljudje začeli upoštevati. Pošast je izginjala zelo 

počasi. Vsaka reciklirana smet je pripomogla temu, da jo zaustavijo. Na vseh 

reklamah pa se je pojavljal Tone. Naslov reklam pa je bil: Skupaj lahko 

premagamo pošast! Pridružite se Tonetovi akciji recikliranja! Ko so vsi videli 

reklamo, so še v tistem trenutku začeli reciklirati. Ampak pošast bo izginila, ko 

bomo zamenjali plastiko z nečim drugim, a ne? 
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