
ZVEZDE ZA ZEMLJO

Pred nami so jasni dnevi in jasne noči.  Kot nalašč za 
opazovanje zvezd. Tudi s prostim očesom lahko poiščete 
nekatere najbolj znane zvezde, ozvezdja in planete.
Če pa zvezd s svojega okna, balkona ali vrta ne boste 
dobro videli kljub dobremu razgledu, in ne boste vedeli 
zakaj, poiščite odgovor v zgodbi, ki vam jo podarjam. 
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Odkar je obstajala, je Zemlja v jasnih nočeh občudovala zvezdno nebo. Štela je zvezde in utrinke, jim izbirala imena in si o 
njih izmišljala zgodbe. Lesketanje neskončne  množice zlatih pikic jo je popolnoma prevzelo.
»Tako lepe so! Tako se bleščijo! Ko bi jih jaz imela vsaj nekaj, vsaj za eno prgišče,« je sanjala med vrtenjem. »Pa sem samo 

navaden planet.« je običajno še zavzdihnila.
Na nek poletni večer, ko je spet koprnela za zvezdami, je Luna ni mogla več poslušati. »Joooj, pa saj jih že imaš!« ji je zavpila 
z neba.
»Kaj imam?« jo je pogledala Zemlja.
»Zvezde,« je odgovorila Luna.
»Zvezde? Jaz? Kje?« se je začudila Zemlja.
»Ja, ti, ja. Saj te že milijarde let opazujem! Na gladini jezer in morij se vsako noč prižgejo ravno takšne, kot so na nebu,« je
trdila okroglolična Luna. 
»Res? Nisem vedela. Škoda, ker tega sama ne vidim. Jih je veliko? Se bleščijo?« je navdušeno spraševala Zemlja.
»Toliko in prav takšne so, kot so na nebu.« ji je zatrdila Luna. 
In Zemlja se je tiste noči zadovoljno zavrtela v nov dan.
Na srečo ni slišala, kaj sta v krošnji starega hrasta šepetala čuka, ki sta slučajno slišala pogovor med njo in Luno.  »Čuj« je 
čuknil prvi, »ne morem verjeti. Toliko je že stara, pa vseeno naseda  takim pravljicam.« »Ha,ha«, se je zasmejal tudi drugi, 
čez čas pa vprašal: »Katerim pravljicam?«  »Ja, a veš, da to sploh niso njene zvezde,« je zavrtel oči prvi. »Čuu, saj res! To je 
verjetno le odsev zvezd z neba.« je končno prešinilo drugega. » Pssst, da naju ne sliši. Da ji ne pokvariva veselja,« mu je 
prijatelj s perutjo hitro pokril kljun.  



Neke noči pa, ko je okrogla Luna na gladini jezera spet ogledovala svoja napihnjena lica, je opazila zelo nenavadno 
zvezdo. Nenavadno je bilo to, ker je svetila s kopnega. Naslednji večer je opazila še eno. In potem vsako noč nekaj novih. 
Ker sama ni razvozlala skrivnosti novih zvezd, je nekega dne previdno ogovorila Zemljo: »Zemlja, ali veš, da sem opazila 
posebne zvezde na tvoji površini. Žarijo na kopnem«. »Hjaaa, to so verjetno luči v mestu« je bila važna Zemlja. »Zdaj se 
ponoči vse bolje vidi, ulice mest so svetle in vesele do jutra. Pa se jih res vidi od tam zgoraj?«
»Bolj žarijo, kot zvezde na nebu,« je priznala Luna.
»Ooo…,«so se Zemlji zasvetile oči. »Če bi jih v tem mestu postavila še nekaj, še bolje kar v vseh mestih sveta, ooo, to bi 
bilo nekaj!«
In res. Kmalu so luči svetile na vseh ulicah vseh mest sveta. Toda Zemlji to ni bilo dovolj. Prižigala je luči kot za stavo: v 
vsako ulico in križišča, na mostove in igrišča, na vse vaške poti, stezice in gredice, k vsakemu spomeniku, malim in 
velikim cerkvam in skoraj pred vsako hišo in pasjo utico.
Ko so z letal ljudje ponoči opazovali migetajoče luči pod seboj, so vzklikali: »Zvezde na nebu in zvezde na Zemlji. Če 
gledaš gor ali navzdol, je enako.«

Zemlja je žarela kot ena velika prava zvezda. Bila je končno zadovoljna. 

Tako zelo, da ni opazila.

Ni opazila rojev mušic in vešč, ki so cele noči plesale okoli svetilk in zjutraj izčrpane obležale pod njimi. Ni opazila lačnih 
netopirjev, ki so naenkrat ostali brez večerje, ker mušic ni bilo več. In ni opazila ptic, ki so na svojih dolgih potovanjih 
zatavale, saj zaradi luči niso videle lune in zvezd, ki bi jim kazale pravo pot. Ni slišala zvezdoslovca, ki zaradi premočne 
svetlobe ni mogel več šteti zvezd, niti stokanja ljudi, ki jim je utripanje svetlobnih reklam motilo spanec in povzročalo 
glavobole. 
Zemlja ni videla in ni slišala. 



Tudi na nebo je poškilila le še tu in tam. saj  je bila tako zaposlena sama s seboj, da ni imela potrebe, niti časa občudovati 
zvezd. Čedalje težje je tudi našla od bleščavih mest dovolj oddaljen kraj, da je lahko lepo videla zvezdno nebo. Ko pa ji neke 
noči to ni uspelo niti iz najbolj oddaljenega kotička svojega obličja, se je razjezila. »Oh, te luči me preveč slepijo, le kdo jih je 
toliko postavil!« »Ti, trapa! Kaj se zdaj jeziš! Saj si hotela zvezde!« ji je z neba zaklicala Luna. 
Zemlja je že hotela nekaj zabrusiti, ker pa ni videla, kdo jo je tako nesramno ogovoril, je raje ostala tiho. V bistvu je bilo res, 

kar je slišala. 
»Oooh, prav. Bom pa eno luč ugasnila.« se je po premisleku odločila. Vendar nič ni bilo bolje. Pa je ugasnila še deset 
najbližjih luči. 
»Takole, ja, je že bolje. Veliki voz? Je to Veliki voz? Ne vidi se najbolje.« In je hitela ugašati luči, dokler ni jasno videla vseh 
sedem zvezd ozvezdja. O, in poglej jo, Severnico, še vedno na istem mestu…in Luna ! Pozdravljena, Luna.  Lepo vas je vse 
videti po dolgem času.« je morala priznati.
»Pozdravljena, Zemlja. Tudi jaz sem vesela, da me končno vidiš. Ne vem pa, ali ti vidiš, kaj se dogaja okoli tebe. Ne vidiš, da 
pod tvojo bleščečo obleko trpi življenje na tebi? Tako ali tako imaš že dovolj drugih težav. Ugasni te svoje umetne zvezde, da 
ne bo prepozno!
Zemlja se je ozrla po sebi in ostrmela. Lačne, izčrpane, izgubljene, mrtve živali, razdražljivi ljudje, kaos.
Brez besed je začela ugašati  luči drugo za drugo, pustila je le najnujnejše.

Vsi so si  oddahnili. Živali so našle prave poti, ljudje pa mirnejše sanje. Tudi Zemlja si je oddahnila. Le v jasnih nočeh, ko  so 
zvezde na nebu še posebej lepo žarele, jih je opazovalo z malce otožnim pogledom. Zvesta Luna jo je tolažila:  »Še vedno 
imaš zvezde na gladini jezer in morij.  In lepša si, kot vsi planeti in zvezde v vesolju, ker žariš v barvah življenja. 

Da bi le bilo še dolgo  tako.



Razmisli   

Kaj je to svetlobno onesnaževanje?



Vir: http://www.goodlifestyle.si/kolumna-andreja-gomboc-kdo-je-globalni-zvezdnik-ozvezdji/
Vir : Jerry Lodirguss ; https://apod.fmf.uni-lj.si/ap130421.html

Severnica

Veliki voz

Mali voz
Ozvezdje Orion

Pa še pomoč, ko boš na točki, kjer je svetlobna onesnaženost majhna.
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