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Dnes sme s našou prieskumnou loďou zašli do sektoru 346 Zeta 356. Skúmali 

sme planétu Zem. Táto planéta je už viac ako tisíc rokov vyhynutá, neobývaná 

a spustošená. 

 Historici našej vedeckej výpravy už roky skúmajú históriu tejto niekedy 

prekvitajúcej planéty. Bola plná zelene, rozmanitých živočíchov, skál, potokov, hôr 

a tajných jaskýň. Mala množstvo morí a oceánov, fauna a flóra tam bola tak 

jedinečná... S tímom sme precestovali už  niekoľko tisíc planét, no tak jedinečnú, tak 

fantastickú, tak obetavú ako bola Zem, sme ešte nevideli. Skúmali sme ju zhora-

zdola, zo západu na východ, jej geologické pásma, dusíkové plyny a explózie, ktoré 

v poslednom tisícročí zdobili jej povrch. Našli sme aj staré dokumenty, ktoré nám 

prezradili, že táto Zem ochorela. Jedného dňa chytila nepríjemný infekčný vírus – 

„Ľudstvo“. Čo len ľudia spravili s tou planétou?! 

 Najprv to bolo s nimi dobre. Začali obrábať pôdu, sadili plodiny,  starali sa 

o zver. No a potom to prišlo! Čím dlhšie boli na planéte, tým viac ju ničili. Najprv 

začali zabíjať zvieratá, potom vytínali stromy, zabíjali sa pre peniaze a riešili len svoje 

abstraktné problémy. Čím inteligentnejší boli, tým viac planéte ubližovali. Ľadové 

zvieratá sa topili vo vode a púštne oblasti boli prikryté snehom, zatiaľ čo ľudia si do 

seba spokojne narážali v nákupných centrách. Svoj vlastný domov zamorili odpadom, 

jedmi si nakazili najprv potraviny, potom ich sypali do kozmetiky, parfumov, zeme 

a nakoniec prišli aj o posledný pitný zdroj vody.  

 Podporučík Vox mi ukázal ich staré technické vybavenie. Mali veľmi dôvtipne 

vypracované zariadenia na dorozumievanie sa a i tak sa nevedeli dohodnúť na záchrane 

svojho domova. Čím viac slov použili, tým menej povedali. Čím viac počúvali, tým 

menej počuli. Čím viac vyrábali, tým viac ničili a čím viac sa snažili zdokonaliť, tým 

viac hnali samých seba k záhube.  

 Nevieme predpovedať, či sa planéta jedného dňa po tomto víruse zotaví, no 

som vďačná zato, čo som dnes videla. Akonáhle sa vrátime s výsadkármi na našu 

planétu Telanor, aby som odovzdala túto správu, usporiadame prednášku o prevencii 

práve takýchto vírusov na iných planétach typu M, ktoré sú obývateľné a majú 

podmienky pre život, akou bola aj planéta Zem.  



 So slzami v očiach opúšťame orbitu Zeme a mávame jej s prianim, aby sa čím 

skôr zotavila. Ale nezačala som neznášať ľudí, veď možno sa už narodili do stavu, kedy 

nevedeli, kde by mali so zmenami začať. 

 Možno sami nevedeli, kam ich konanie spelo. Nemali by sme odsudzovať to, 

čomu nerozumieme... 
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