Sevgili öğretmenim,
Siz ki elinde madenlerin som altına dönüşe bildiği yüce insan, sevginin bahçıvanı, gözyaşları,
aydınlık geleceğe hayat suyu olan fedakâr insan. Eserinize kıymet biçilemeyen sanatkâr Gelecek
nesillerin mimarı dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip yüce insan… Sizin değerinizi anlatmaya
yetmez bu cümleler, bu kelimeler ve dünyadaki bütün alfabeler.
Sevgili öğretmenim,
Sigaranın zararlarını öğrendiğimde ilk aklıma siz geldiniz. Çevremde birçok sigara içen olmasına
rağmen. Beni dünyaya annem ve babam getirdi, fakat dünyayı siz tanıttınız. Sizden öğrendim insan
için olmazsa olmazları. Sevgiyi saygıyı, hoşgörüyü sabrı iyi ve doğruyu… Karanlık dünyama bir mum
yaktınız. Ben onunla görüyorum, onunla görünüyorum
Sevgili öğretmenim, geceler gözümüzün aydınlığını karartmasın, isterim ki ışıklarınız bizlerin
gözlerinde yıldızlar gibi parlasın. Sigaranın oluşturduğu kara bulutlar karanlık gecede buna engel
olmasın. Duruşunuz asırlara meydan okuyan kaleler gibi sağlam dünyanın en tehlikeli silahı olan
sigara füzeleri duruşunuzu bozmasın. Bakışınız cehaletin perdesini delen ok gibi sigara denen sinsi
düşman cehaletin perdesine siper olmasın.
Siz gecenin karanlığında bütün kusurları güzel bir manzaraya dönüştüren bir mehtapsınız Ben
istiyorum ki bir saniye bile mehtap tutulması olmasın sizinle benim arama hiçbir nesne (sigara)
girmemeli.
Siz ne kadar da güneşe benziyorsunuz ısı ve ışığınızı herkese gönderiyorsunuz kimseyi
ayırmıyorsunuz. Siz olmasaydınız hiç ağaçlar meyve verir miydi? Güller açar mıydı? Çiçekler güzel
güzel kokar mıydı? Bulutlar yağmur taşır mıydı öğretmenim? Ben istiyorum ki kış bulutları aramıza
hiç girmesin ben sizi hep net göreyim Siz bana ne olur bulutların arkasından gülümsemeyin Sizi
göremeyince sararıp soluyorum.
Öğretmenim siz doğa gibisiniz. Onun kadar cömert, onun kadar bereketli, onun kadar renkli,
onun kadar sabırlı, onun kadar büyüksünüz. Siz bana öğrettiniz erozyonun büyük zararlarını. Bana
öyle geliyor ki insan denen varlığın erozyonu da sigaradır Sigaranın bir tek hücrenize zarar
vermesini istemiyorum.
Öğretmenim siz öğrettiniz bana duyguları paylaşmayı bir acımı sizinle paylaşmak istiyorum Sizi
sigara içerken gördüğümde sanki bir hançer saplanıyor kalbime yüreğim acıyor öğretmenim
yüreğim… Siz denizler gibi geniş, derin ve berraksınız. İçinizde milyonlarca canlı barındırıyorsunuz.
Karada ki biz insanlar için ne kadar vazgeçilemezsiniz Kirli ırmaklar (sigara) dökülmemeli içinize hep
berrak, hep mavi kalmalısınız Size baktığımda üzülüp ağlamamalıyım ben
Yine siz öğrettiniz bana ormanların ülkemizin ciğerleri olduğunu. Ormanları yangına karşı
korumayı. Öğretmenim sizin kalbiniz ve ciğerleriniz benim yanımda dünyanın bütün ormanlarından
daha değerli. Yangını gördüğümde nasıl telaşlanıyor üzülüyorsam sizi de sigara içerken
gördüğümde kalbimde alevler yükseliyor, üzülüyorum ve telaşlanıyorum Bu mektubu yanan kalbimin
ateşinini söndürme düşüncesiyle size yazdım saygılarımla öğretmenim
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