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Et brev fra kloden

Hvis jorden kunne snakke ville det ikke vært interessant å høre hennes mening? Her er hva jeg forestiller meg, skriver Henning Jon Grini.  Foto: iStock

Vi vet at vi mennesker påfører jorden 
ødeleggelser med store klimaproblemer 
som følge. Hvis jorden kunne snakke 
ville det ikke vært interessant å høre 
hennes mening? Her er hva jeg fore-
stiller meg.

Kjære dere mennesker som bor oppå 
min store runde kropp, vil dere være så 
snill å behandle meg litt bedre?

Det virker som om dere har glemt hvem 
jeg er. Før i tiden tok mange av deres 
urfolk godt vare på meg. I dag har jeg 
vansker med å puste fordi dere hogger 
ned lungene mine og bruker mitt hav 
som søppeldynge. Jeg blir syk og får 
feber av dette.

Hvis dere tar bedre vare på meg, skal 
jeg ta bedre vare på dere. Derfor har jeg 
en bønn til dere mennesker. Vil dere 
slutte å røyke? Disse store pipene deres 
er ikke bra for meg, akkurat som disse 
små pipene ikke er bra for dere siden det 
gjør dere syke og korter ned livene 
deres. Jeg blir varmere av det og alt som 
lever på meg blir syk av all den giften 
som slippes ut. Noen av artene mine 
forsvinner faktisk for godt. Det er veldig 
trist.

I stedet for å forbruke de fossile dyre- 
og planterestene mine er jeg glad dere 
heller har begynt å ta i bruk varmen fra 
himmelen og den jeg har inni meg. Det 
er fint at dere også har tatt i bruk den 
ulende vinden og det sildrende vannet. 
Selv om dette er bedre for oss alle har 
det noen ulemper. Derfor lurer jeg på, 
har dere forsket nok på magnetenes vel-
dige kraft? Den gir uendelig tilgang på 
energi og har ingen bivirkninger.

Kjære mennesker, jeg tilgir dere uten 
videre det dere har gjort mot meg fordi 
dere ikke visste bedre før. Dere forstod 
ikke at dette også rammet dere selv. Jeg 
blir syk og feberen jeg får gjør at jeg må 
kompensere og da blir det mer flommer 
og flammer.

Før i tiden levde dere tettere på meg. I 
dag bor mange av dere i klynger som er 
så store og høye at mange knapt vet hva 
natur og stillhet er for noe. Kanskje er 
det derfor dere har glemt hvem jeg er?

Og hvorfor ikke besøke meg mer? Dere 
kan bade i mine små vann og store hav. 
Dere kan gli nedover meg når jeg er 
dekket av det hvite pulveret. Dere kan 
kjenne på duften av mine vakre blom-
ster og være vitne til en bie som henter 
nektar. Dere kan nyte utsikten, medi-
tere og kjenne på den fredfulle still-
heten. Jeg har mye å by på og jeg vil 
gjerne vise det fram.

Kjære mennesker, ser dere ikke lik-
heten mellom oss? Jeg er mer levende 
enn dere tror. Det er ikke uten grunn 
jeg blir kalt Moder jord eller Gaia. 
Deres blodårer er som mine elver. Dere 
puster inn og ut, jeg har mine årstider 
som kommer og går. Det dere puster ut 

lever mine trær av. Vi lever og ånder 
sammen.

Er jeg ikke vakker, med mine brusende 
elver, levende koraller, imponerende 
landskap, trolske skoger og nydelige 
solnedganger? Er det ikke vakkert med 
sommerfuglen som flakser av sted, nat-
tergalen som synger så fint og hvalene 
som svømmer så majestetisk? Er ikke 
dette verdt å ta vare på? Hvis ikke min 
vakre natur berører deres hjerter har 
dere blitt kalde og ufølsomme. Hvis ikke 
min veldige kraft gjør dere ydmyke har 
dere mistet respekten for meg.

Kjære mennesker, jeg vil gjerne at dere 
skal ha det fint hos meg. Jeg har rett og 
slett blitt glad i dere. Det kiler når deres 
små føtter beveger seg på bakken og 

dere skaper liv og røre oppå meg. Jeg 
elsker å høre latteren deres. Jeg fryder 
meg når dere er glade, men jeg kjenner 
også sorgen deres når tårer faller på 
bakken. Jeg ville kjedet meg uten dere.

Jeg vil at dere skal bruke 
meg, ikke misbruke meg. 
Jeg vil dere skal dra nytte 
av meg, ikke utnytte meg. 
Dere har misbrukt og 
utnyttet meg og alt som 
lever her lenge nok nå. 
Det er på tide å våkne.

Og for å få dere våkne 
må jeg av og til si ifra. 
Mine stormer, flommer og flammer er 
noen av mine tilbakemeldinger. Dere får 
sykdommer og pandemier når dere 

behandler mine dyr dårlig. Og jeg lurer 
på, må dere absolutt spise dem?

Jeg vil fortsette med enda sterkere til-
bakemeldinger til jeg blir hørt og dere 

forandrer dere. For det 
kommer dere ikke 
utenom, men forandring 
er en god ting, for det 
handler om vekst.

Kjære mennesker, jeg er 
opphav til alt liv og jeg 
har rikelig av alt og nok til 
alle. Derfor kan jeg ikke 
skjønne hvorfor dere ikke 
fordeler mine goder 

bedre? Da hadde dere fått kontroll på 
befolkningsveksten og verden deres 
ville blitt så mye hyggeligere for dere 

Kjære mennesker – vil dere ta bedre vare på meg?
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alle. Hvis noen tar for mye, er det andre som 
får for lite. Jeg gjør ikke forskjell på noe eller 
noen.

Jeg har eksistert mye lenger enn dere som 
teller livene i noen få år, jeg teller dem i 
mange millioner. Dere er mye mer avhengig 
av meg enn jeg av dere. I min verden foregår 
alt i sykluser og alt brukes på nytt. Jeg viste 
ikke engang hva søppel var for noe før dere 
kom inn i bildet. Kanskje dere skulle studere 
meg og alt som lever hos meg litt grundigere?

Vi kan skape en fantastisk fremtid sammen 
hvor vi begge blomstrer, men da må alle gjøre 
sitt. Jeg vet det er mulig for jeg har også sett 
alt det gode dere gjør mot andre og alt det 
geniale og vakre dere er i stand til å skape. 
Så ja, jeg har troen på dere herlige men-
nesker! Har dere troen på meg?
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POLITIKK/SAMFUNN:

1. Går byrådet i Bergen av?

2.  Kommer Jonas Gahr Støre til å bytte ut minst to av 
statsrådene i regjeringen?

3.  Blir Jens Stoltenberg sentralbanksjef?

4. Styringsrenta er nå på 0,5 prosent. Runder den en prosent i 
2022?

5. Blir det streik blant både lærere og sjukepleiere i vårens 
lønnsoppgjør?

6.  Blir det minst én tropenatt i august?

7. Gjelder regelen om én meters avstand 1. desember? 

8. Vil regjeringen foreslå å redusere bestandsmålet for ulv?

9. Blir det fattet stortingsvedtak om ny nasjonalpark i Østmarka 
utenfor Oslo?

10. Får Trygve Slagsvold Vedum over 20.000 følgere på Tiktok?

KULTUR:

11. Opptrer Kaizers Orchestra sammen igjen offentlig?

12. Blir Trine Eilertsen utnevnt til ny kringkastingssjef?

13.  Får endelig Karpe avholdt sine ti konserter i Oslo Spektrum?

14. Går Brageprisen for skjønnlitteratur til en kvinne?

15. Får Sløseriombudsmannen et verv av Kulturrådet?

UTENRIKS:

16. Mister Demokratene flertall i ett eller begge kamre i 
kongressvalget i USA november 2022?

17. Beholder Socialdemokraterna statsministeren i Sverige etter 
valget i 2022?

18. Er Emmanuel Macron fortsatt Frankrikes president etter 
valget i 2022?

19. Går Boris Johnson av som statsminister i Storbritannia?

20. Blir prins Charles ny konge i Storbritannia?

21. Kommer Joe Biden på statsbesøk til et land i Skandinavia?

SPORT:

22. Tar Norge flere gull i Beijing-OL enn i Pyeongchang i 2018?

23.  Blir Erling Braut Haaland solgt for mer enn én milliard kroner 
i 2022?

24.  Vinner England fotball-VM?

25.  Tar Vålerenga medalje i Eliteserien?

26.  Får Therese Johaug endelig sitt individuelle OL-gull?

27.  Vinner Viktor Hovland en Major i 2022?

28.  Vinner Casper Ruud en Grand Slam i 2022?

29.  Berger Skeid plassen i Obos-ligaen i 2022?

30.  Tar Ole Gunnar Solskjær over som hovedtrener i en ny klubb 
i 2022?
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