
„Ostatnie wspomnienia Ziemi”

Jest  rok  4482.  Minęło  już  26  lat  odkąd  organizacja  OZ (Oczyścić  Ziemię)  wysłała  ładunek

wybuchowy do jądra Ziemi. Nikt się tego nie spodziewał, że OZ może zrobić coś takiego, bo

przecież  organizacja  ta  została  stworzona,  by  uratować  ekosystem  naszej  planety.  Miała

oczyszczać Ziemię, a nie ją zniszczyć. Nikt do końca nie wiedział, dlaczego to zrobili, jednak ja

myślę,  że uznali  ludzi  za największe zagrożenie dla naszej planety.  Ale jeśli  by tak było,  to

dlaczego nie użyli bomby biologicznej, żeby zniszczyć tylko ludzkość, a tym samym pozostawić

Ziemię  w  jednym  kawałku.  No  cóż,  chyba  nigdy  się  tego  nie  dowiemy...  Na  szczęście

organizacjom rządowym udało  się  wykraść  plany  OZ.  Powołali  naukowców z  różnych stron

świata, by opracować sposób na uratowanie Ziemi, jednak mieli na to tylko trzy tygodnie. Było

już za późno, aby dostać się do jądra planety i rozbroić bombę. Postanowili stworzyć tzw. „Wielki

Magnez” i  namagnesować odpowiednio Ziemię, aby po wybuchu jej  części były przyciągane

przez WM. 17 czerwca 4456 roku na trzy dni przed wybuchem naszej planety wysłali rakietą

kosmiczną z WM w kosmos. Dwa dni później ludzie schowali się w państwowych schronach pod

ziemią i czekali na to, co się wydarzy. Wiadomo było, że nie wszystkich da się uratować. Ci,

którzy  nie  zdążyli  przed  zamknięciem  schronu,  oraz  ci,  dla  których  zabrakło  miejsca,  nie

pozostało nic innego, jak czekać na śmierć. Bomba wybuchła. Od tamtej pory nic nie było już

takie  samo.  Ziemia,  którą  znałam,  te  malownicze  krajobrazy,  te  przeurocze  zwierzęta,  te

przepiękne  rośliny,  rześkie  powietrze,  krystaliczna  woda,  to  cudowne  niebo,  które  raz  jest

przykryte białym puchem chmur, raz całkiem błękitne, jak ocean, a jeszcze kiedy indziej skrzące

się od gwiazd. Wszyscy ci wspaniali ludzie, z którymi spędzałam beztroskie dzieciństwo, których

kochałam, to wszystko przepadło.  Nie pozostało nic… Tylko kolorowe wspomnienia,  które z

czasem blakną,  aż w końcu przypominają rozmyte plamy. Ziemia,  na której  teraz żyję, o ile

można ją w ogóle nazwać Ziemią, jest zupełnie inna. Składa się z dwunastu wysp przyciąganych

przez WM. Każda wyspa to jedna Nada (odpowiednik dawniejszego słowa powiat). Wszystkie

Nady  tworzą  jedno  wielkie  państwo  zwane  Nedith.  Oczywiście  można  podróżować  między

Nadami, ale jest to bardzo drogie i trzeba długo czekać na transport. Poza tym w Nedith nie ma

demokracji. Jest osiem osób rządzących państwem. Nazywani są Radą Starszych i mają władzę

absolutną. Każdy musi wykonywać ich polecenia i nie może się sprzeciwić. Jeśli któryś z Rady

Starszych umrze, następcą staje się jego syn. Nigdy nie jest to córka, ponieważ każdy z Rady

Starszych musi mieć chociaż jednego syna. Osobiście bardzo mi się to nie podoba. Ludzie nie

mogą samodzielnie wybrać osób,  które by rządziły,  mają mało praw i  muszą się całkowicie

podporządkować grupce wybrańców. Poza tym jest to dyskryminacja kobiet, ponieważ żadna z



nich nigdy nie będzie miała szansy, aby sprawować władzę. Liczba ludności jest ograniczona,

ponieważ każda Nada jest mała. Może pomieścić jedynie 10 mln ludzi. Dzieci są rzadkością,

ponieważ,  aby  mieć  potomstwo,  trzeba  wykupić  specjalne  prawo.  Jest  ono  bardzo  drogie,

dlatego tylko najbogatsi mogą dostąpić tego zaszczytu. Poza tym, nawet jeśli wykupią już prawo

do posiadania dziecka, to muszą ograniczyć się do jednego potomka. Każdy bogacz chce mieć

następcę tylko dlatego, że podnosi to jego status społeczny. Nie podoba mi się to, bo z tego

powodu dzieci  są traktowane jak zwierzątka na pokaz.  Ich rodzice wcale nie liczą się z ich

uczuciami.  Sprawdzają jedynie,  czy ich dzieci  żyją,  oraz wychodzą z nimi na przyjęcia,  aby

podnieść swój prestiż. To przecież jest niemoralne. Ale w tych czasach mało kto umie rozróżnić

dobro od zła. W związku z tym, że liczba dzieci jest ograniczona, szkół też jest niewiele. Brakuje

miejsc pracy, a jeśli już się jakąś uda się znaleźć, to bardzo mało się zarabia. Wielu ludzi nie ma

dachu na głową oraz nie jest  w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb.  Poza tym brakuje

żywności oraz wody. Ten potworny wybuch wszystko zmienił. Woda nie występuje już naturalnie.

Jest  ona  wytwarzana  chemicznie  w  laboratoriach.  Nie  ma  też  roślin,  ani  zwierząt.  Ziemia

przypomina bardziej żwir, dlatego nic na niej nie rośnie. Rośliny i zwierzęta mogą jedynie zostać

stworzone i zmodyfikowane genetycznie w IMGRiZ (Instytut Modyfikacji  Genetycznej Roślin i

Zwierząt). Nie ma już zielonych łąk, gęstych lasów, błękitnych mórz, ani gwieździstego nieba.

Nawet piaszczystych pustyń już nie ma. Pozostały już po tym tylko wspomnienia. Coraz więcej

ludzi już tego nie pamięta, albo nie chce pamiętać. To już nie jest ta piękna Ziemia, na której się

wychowałam.  Pewnie już nigdy jej  nie będzie...  Wspomnienia są ulotne,  jak chwile,  a życie

ludzkie przemija z wiatrem... Gdyby ludzie nie zanieczyścili tak bardzo naszej planety, to nie

byłoby potrzeby tworzenia OZ i może nie doszłoby do tego wszystkiego. Nie musielibyśmy żyć w

tym okropnym  świecie,  w  którym teraz  egzystujemy.  Niestety,  ludzkość  musi  teraz  ponieść

konsekwencje swoich czynów i musi za nie zapłacić...  


