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Ha szuperhős lehetnék 

Mit változtatnék meg a világban, az emberekben? 

 

Mindig is szerettem a szuperhősöket a filmekben. Csodálattal néztem, ahogy a 

képességükkel megmentik az emberek életét, jobbá teszik a világot. Ha én szuperhős lehetnék, 

egy sellő lennék. De nem akármilyen sellő. 

Sellőként a Marianna-árok mélyén élnék, mert ott van a Föld legmélyebb pontja, s így a 

mélytengeri vízi világot is láthatnám és segíthetném. A szupererőm a gondolattal való 

újrahasznosítás lenne. Így a Csendes-óceánban a növényeket és az állatokat védhetném azzal, 

hogy a vízből minden szemetet, a szennyező műanyagokat, vegyszereket eltüntetném, amit 

lehet újrahasznosítanék. Például a sok műanyagot vékony szálakká alakítva egy olyan sűrű 

szövésű hálót alkotnék, amellyel az olajfoltok eltüntethetőek lennének a vízből. Némelyik 

szemétből a gondolatommal növényt, korallzátonyt teremtenék, hogy még szebb lehessen az 

óceáni élet. A halaknak olyan átjárható mészházakat csinálnék, hogy bújócskázni tudjanak 

benne.  

Az emberek elől nem bújnék el, felfedném magam, és azon lennék, hogy minél jobban 

felhívjam a figyelmüket a természetvédelemre, és a környezetvédelemre. Segítenék nekik 

megérteni az állatokat, tolmácsolnám feléjük, mit mondanak a delfinek, mit kérnek az állatok, 

min változtassanak. Jó hatással lennék rájuk, ha szükség lenne, tanítanám őket, hogy milyen 

módszerekkel tudják csökkenteni a szeméttermelésüket. Azon lennék, hogy megértsék, 

bolygónk csak egy van, és nem csak nekik, de az állatoknak, növényeknek is szükségük van az 

otthonra, a tiszta élőhelyre. Arról nem beszélve, hogy az embereket ismerve, az unokáiknak is 

szeretnék a Földet meghagyni, tovább adni, és biztos vagyok benne, hogy egy élhető, tiszta 

környezetnek jobban örülnének az unokák, mint ha így folytatnánk a szeméttermelést, mint 

napjainkban. 

Ha lehetne varázserőm, és szuperhős lehetnék, én így, Kamillásan használnám a 

szupererőmet, kedvesen, hasznosan, szépet alkotnék. S bár szuperhős nem lehetek, szupererőm 

nincs, a mindennapokban apró lépéseket én is tudok azért tenni, hogy kevesebb szemét kerüljön 

a környezetembe. Ez nem mindig könnyű, de sok kicsi sokra megy, úgy hiszem. 


