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Jak powstała ziemia
i ufoludki na innych planetach?
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Na wulkanicznej wyspie zwanej Hunta z wulkanem Zagłada,
mieszkali obywatele państwa Huntakia. Żyli zwyczajnie, ale
mimo to, że naukowcy opracowali metodę rocznego
wyprzedzenia wybuchów, ciągle śniły się im koszmary
o wybuchającym wulkanie, który zabija swoją lawą setki ludzi
na wyspie.
Od ostatniego wybuchu minęło ponad sto lat. Mieszkańcy się
niepokoili. Istniały dwie możliwości: albo wulkan zacichł na
dobre i już nigdy nie wybuchnie, albo wybuchnie z dwukrotnie
większą siłą. Dzień później do wszystkich mieszkańców wyspy
dotarł list, w którym było napisane, iż wulkan za równy rok (54
dnia 2037 miesiąca 13405 roku) wybuchnie. Najgorsze było to,
że ze zdwojoną siłą. Potwierdził się więc drugi wariant obaw
mieszkańców co do wulkanu.
Rozpoczęto ewakuację ludności wyspy. Robiono cuda, cuda
wianki, aby ewakuować wszystkich mieszkańców, których nie
było mało – ponad 99 bilionów.
Osiem miesięcy później ewakuowano już około 75% ludności.
Wtedy naukowcy powiadomili mieszkańców o tym, że
s.1

eksplozja nastąpi za miesiąc i prawdopodobnie wybuchnie cała
planeta. Zamiast promów i samolotów rozpoczęto budowę
statków kosmicznych, aby uciec na inną planetę.
Wyprodukowano 200 promów kosmicznych.
Dzień przed eksplozją zrobiło się tak gorąco, że nie dało się
wytrzymać. I w końcu…!!! BBBBBUUUUUUUMMMMM!!!
W ciągu trzech minut z przepięknej planety zrobiła się
pomarańczowo-czerwona kula ognia. Wyginęło około pół
miliona mieszkańców wyspy oraz wszystkie zwierzęta i rośliny.
Wszyscy, którzy już dotarli do innych planet lub znajdowali się
jeszcze na promach, mogli usłyszeć w telewizji dwa wersety,
które brzmiały: „To najgorsza katastrofa w historii naszej
cywilizacji”, oraz „Na nowych planetach czeka nas nowe i lepsze
życie – miejmy nadzieję...”. Wszyscy byli nimi poirytowani,
jednak tylko te zdania wpadały prezenterom do ust i w sumie
były sensowne.
Mieszkańcy owych planet, na które ewakuowali się obywatele
Huntakii dziś są potocznie zwani ufoludkami. A wyspa???
Ha, ha… Wyspa, która przekształciła się w kulę ognia zderzyła
się przez przypadek z inną planetą.
Jak donoszą mi ufoludki, powstaje tam nowa cywilizacja,
a planetę nazwano po prostu „Dom”*. Och… jak bardzo
mieszkańcy Domu chcieliby odwiedzić swoją dawną wyspę;
póki co muszą zagospodarować swoje nowe miejsca
zamieszkania. Kto wie, może kiedyś odwiedzą ich stary dom…
* „Dom” – nazwa planety, na której mieszkamy, inaczej mówiąc - Ziemia
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