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odkaz v zelenom zošite s madrými nezóbudkami budúcim aeneráciúm

26.6.207t

Meno: MelanieCar|iseová

Dátum narodenia: 26.6.2056

Vek: 15 (dnes mám narodky| ^^)

26.6.za7z.

Volám sa MelanieCarliseová a tento zelený zošit s modrými nezábudkami bude odteraz mój denník.
RodiČia mi ho síce darovali pred rokom a otec pritom zavtipkoval:,,...aby si mala kde zapisovať svoje
hlboké myšlienky, čo sa zachovajú pre d'alšie generácie...", ale viete, vtom čase som nedosahovala
dostatoČnú Úroveň vyzretosti na to, aby som bola schopná takejto náročnej psychickej aktivity (inými

slovami, bola som príliš lenivá). Odteraz sa to zmení. Pravidelnetu budem zapisovať rnoje postrehy,

Aby mali tie budúce generácie čo čítať (v prípade, že úroveň svetovej literatúry klesne tak hlboko, že

budú l'uclia nútení siahnuť aj po zelenom zošite s modrými nezábudkami). Ale už si idem užívat mój
narodeninový deň. Ved'šestnásť mám len raz, nie?

26.6.2o73

+CirÝa€n+íě€*Milé budúce generácie, ako ste si mohli všimnúť, ešte stále nie som schopná pravidelne
sa venovať takej nároČnejaktivite akou je písanie denníka (inými slovami, som príliš ienivá), A navyše
mám málo času. Nevyčítajte mito, prosímI

Nepoznám Školský systém budúcnosti, ale tu a terpz študenti musia ísť naplno, ak chcú byť

ÚspeŠnÍ(a to ani nespominam, že dobrý rovna sa trojka -_-), Nepamátám si presne, čo všetko sa
udialo za uplynulý rok, ale čo sa udialo tento mesiác, to viem dokonale,Jedným slovom - pekio. Nie,
nemám problémy s rodičmi {váčšinou), ani s výsledkami v škole (pokiai' považujete hodnotenie

,,dobrý" za dobré), anis bratom, anifrajerom (neexistujúce osoby = neexistujúce problémy). lde o to,
že jún 2073 bol vedcami vyhlásený za najteplejší mesiac posledných niekol'ko desaťročí, Dokonca aj

osoby s viditel'ným nedostatkom mozgovej hmoty, čo globálne otepíovanie považujú za nezmyselnú
konŠpiráciu, priznali pravdu. Sme v keli, Hoci minulý piatok bolo asi štyridsaťdva stupňov, pri

sledovaní správ ma zamrazilo. Hlboký bas hlavnej televíznej stanicé pomaly a rozvážne vyslovoval
rozsudok nad l'udstvom: ,,Niet cesty spáť," Už niet cesty spáť. Móžeme si zagratulovať, podarilo sa

nám zničiť našu planétu! Odteraz sa Zem bude už len otepíovať a otepíovať, kým z nej nezosiane
jedna vel'ká zoschnutá piesková gul'a.,,Na základe výpočtov predpokladáme, že posledný l'adovec sa

roztopív roku..." Otec vypol televízor. Mama sedela bez slov,
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26.6.2o74

Milé budúce generácie, nebudem sa opáť sťažovať na nedostatok svojho voťného Času, sú to samé

výhovorky. Pred dvoma rokmi som napísala, že budem robiť pravidelné zápisky a tie predsa robím.

pravidelne raz do roka je podl'a mňa tak akurát, ak nie ste presvedČenío opaku,Dnes mám 1B. UŽ som

ajja dospelá. Teplota vzduchu dosahuje 40 stupňov. Takmer všade, No Čo, ved' je leto, poviete si. Ale

ked' je leto ajv kedysi príjemne upršanom Anglicku (čo viem z kníh)také pekelné? Som zmátená. Som

nahnevaná na všetkých dospelých. Naozaj neexistuje spósob, ako zastaviť,ako vyrieŠiť, alebo aspoň

ako zmierniť globálne otepl'ovanie?| Vás to netrápi? Sedíte si vo svojich klimatizovaných bytoch,

kanceláriách,.. Pravdepodobne si toto ajtak neprečítate, lebo si píšem sama so sebou (Čo je, myslím,

úlohou denníka). Ked'vyrozprávať sa niet komu.

26,6.zo73

Milé budúce generácie, po roku som tu opáť so železnou pravidelnosťou s novýmiinformáciami zo

Zeme, Zo Zeme, na ktorej už tri mesiace nespadla ani jedna dažd'ová kvapka. Od východu na západ,

od severuna juh, skrátka nikde. Dňa 263,2a75 o 21.55 l'udianaposledy zachytili správu, Že

v coloradskomLakewoode pršalo. Cez deň asi dvadsaťpáť stupňov, čo je na marec celkom fajn

teplota. Večer som vyšla na verandu nadýchať sa čerstvého vzduchu, ked'zaČali padať prvé posledné

kvapky. Bosými nohami som chodila po mokrej tráve. Nikdy nezabudnem na ten pocit chladivej vody

objímajúcej moje plecia, ako ked'sa s vami lúči starý priatel', Potom dážd'ustal. BoŽí dar menom dáŽd',

ktory našu Zem napájal a zavlažoval tisíce rokov, nás opustil, Asi som prehnane pesimistická, píŠem,

akoby snád'už nikdy nemalo pršať, Verím, že bude, Všetci veríme"

26.6,2076

Milé budúce generácie, moje pesimistické myšlienky boli pravdepodobne na mieste. Od mÓjho

posledného zápisu nespadla z oblohy jediná molekula vody. Památám si, ako som si na Šieste

narodeniny priala jednorožca, Dnes si prajem niečo omnoho nereálnejšie ako vŠetky rozprávkové

čarovné bytosti. Prajem si dážd'.

26.6,2o78

Milé budúce generácie, neviem, či poznáte Bibliu" Je vnej príbeh o jednom prorokovi, ktorý sa volal

Eliáš. V krajine, kde žil, tri roky nepršalo ako Božítrest pre l'udské hriechy. Nakoniec ale vŠetko dobre

dopadlo a dážd' sa vrátil. Dúfala som, že v tomto prípade to bude podobné, no pomaly prestávam

veriť. Možno si Boh iba zle nastavil budík, ked'mešká tri mesiace. Možno sú naŠe hriechy váČŠie ako

hriechy l'udí v tom príbehu. A možno to tak skrátka má byť. [udstvo raz predsa musí vyhynúť, nie?

A spósob nášho zániku nám pomaly ale isto začína byť známy. Ako ked' v šachu už niekol'ko ťahov

pred koncom viete, ako sa hra skončí. Žiadna svetová vojna, epidémia, ani útok pokročilej

nlimozemskej civilizácie, Zomrieme od smádu.

26.6.2080Milé budúce generácie, dnes som dostala jeden z najkrajŠích narodeninových darČekbv

vóbec. Nie nepršalo (to by nebol darček, ale hotový zázrak). Rodičia mi kúpili zásobu pitnej vody na

niekol'ko mesiacov. Kedysi bola. Dnes si pitnú vodu ceníme viac ako ropu. Spoločnosti sobrovskýrni

vrtákmi, ktoré kedysi slúžili na híbkové vrty v honbe za čiernym zlatom, ich dnes pouŽÍvajú na získanie

priezračného zlata. odhadujú, že ložiská podzemnejvody sú naším záchranným lanom. Čo v preklade

do |azyka pesimistov znamená, že síce zomrieme od smádu, ale bude nám to trvať dlhŠie.



26.6.2082

Milébudúcegenerácie,moŽno(pesimistaVomnesineodpustípodotknúť,žeideonaozajvel,ké
MožNo) máme šancu na záchranu. v týchto veciach sa vel,mi nevyznám, ale vrajsa stavajú obrovské

rakety, ktoré by nám umožnili vycestovať na Mars, včera som to sledovala v televízii, vraj všetky

dostupnézdrojevyužívajúvnajvyššejmožnejmiere.Užnehl'adianadÓsledkyabudúcnosť(anivás
by asi nezaujímalo, o kol,ko desaťročí miniete ten či onen vyčerpatel'ný zdroj, ked' vám ostáva

nanajvýš pár rokov), prvé vozidlá vesmírnej kyvadlovej dopravy, ako ju nazvali, chcú začať vysielať do

desiatich rokov. Mňa by asi najviac zaujímalo, koťko bude stáť lístok na tú ,,kyvadlovú dopravu'"

26.6.2a84

Milé budúce generácie, pred sto rokmi vyšiel dystopický román Georgeaorwella 1984, Hoci

v niektorých veciach mal až desivú pravdu, ktorá nútila íudí zamyslieť sa nad budúcnosťou, stavim sa,

že nikomu ani v najhoršom sne nenapadol scenár, aký prežívame my, NemÓŽem tu PÍsať vŠetko

z jednoduchého dóvodu _ ked, človek plače, vylučuje vodu, Momentálne naozaj nie som v situácii,

aby som si rnohla dovoliť plytvať vodou,

27.6.2086

Milébudúcegenerácie,nakaždomtřňovomkríkurastieruža.DÓvodmÓjhodennéhomeškaniaje
krajší ako všetky výhovorky, ktoré by som bola kedy schopná vymyslieť, včera som dostala najkrajší

darček,akýkedymÓžetedostať.Nie,nepršalo.Ahocisivel,mižeiám,abysomešteniekedYnžila
pocitchladnýchkvapiekhladiacichachladiacichmojupokožku,nikdybysomhonevymenilazaniečo
také krásne, ako dieťa ležiace v postiel'ke vedla mňa,

26,6.2090

Milébudúcegenerácie,odvamesiaceštartujeprvázosérievesmÍrnychlodíSAVE650.Veziesavnei
niekol,kotisíc l,udí, ktorí by sa mali na Mars dostať o tria pol roka, Hned'Po ich odchode sa majú zaČať

plánovaťodletyd,a|šíchlodí,ktoréZemopustiavrokuz}g2,2ag3a2a94'Dátumyd,alšíchodletovsú
zatial, nezverejnené. započula som, že deti budú vysielané prednostne, oni sú koniec koncov naša

budúcnosť.

26.6.zo94

Milé budúce generácie, toto je pravdepodobne mój posledný zápis. o pol roka Ellie od|ieta vo

vesmirnejlodiSAV650-04.Zabalenýzelenýzošitsmodrýminezábudkamibudesúčasťoujejbatožiny'
Na balík napíšem, že ho má otvoriť na svoje pátnáste narodeniny, Jej lenivá mama doňho nenapísala

žiaden rozsiahly román, takže jejostáva ešte ve|,a, veťa strán, A možno, ak sa na vás usmeje šťastie, si

jej dielo prečítate ajvy,
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