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Alguses lõi Jumal taeva ja maa… 

Ja mitmete miljonite aastata 

möödudes oli inimene saanud piisavalt 

targaks. Inimene ütles: Kes räägib siin 

Jumalast? Võtan tuleviku eest 

hoolitsemise enda kätte. 

Ja nii ta ka tegi ning algasid maakera 

viimased seitse päeva. 

Esimese päeva hommikul otsustas 

inimene olla vaba ja hea, pürgida ilu 

ja õnne poole.  

Ei mingit Jumalanäolisust ainult 

inimene.  

Aga kuna tal oli vaja millessegi 

uskuda, uskus ta vabadusse ja õnne, 

rahu ja edukust, hoolikat 

planeerimist ja enesekaitsevõimet. 

Ning enda kaitseks oli ta varustanud 

maa enda jalgade all rakettide ja 

aatom-pommidega. 

Teisel päeval surid heitvetes kalad.  

Kahjurite tõrjeks mõeldud keemilise 

aine tõttu suri linnud.  

Jänesed surid teedelt tõusva tolmu 

ja suitsu kätte. Väiksed sülekoerad 

surid mürgise toiduvärvi pärast. 

Hülged ja teised mereloomad surid 

merre sattunud õli ja sinna visatud 

jäätmete tõttu, sest need olid 

radioaktiivsed. 

Kolmandal päeval kuivas rohi ja 

koltusid puude lehed, närtsisid 

sammal katustel ja lilled aedades, 

sest inimene ise oli hakanud ilma 

seadma. Ta jagas sademed täpselt 

plaanipäraselt, kuid mõõtur, mis 

vihma jagas oli veidi vigane. Kui viga 

avastati lebasid suured laevad Reini 

jõe kuivas sängis. 

Neljandal päeval hukkus kolm 

miljardit inimest neljast.  

Osa neist suri epideemiasse, mille 

inimene oli leiutanud. Keegi aga oli 

unustanud sulgeda paiga, kus seda 

hoiti järgmise suure sõja jaoks.  

Ja nende ravimitest ei olnud abi. Nad 

olid ju niigi kaua aidanud kõigis 

ihuvaevades ja haletsusväärsetes 

pisi-hädades. 

Osa suri nälga, sest keegi oli “ära 

pannud” viljahoidla võtme.  

Ja nad kirusid Jumalat, kes niigi oli 

neile tänuvõlglane. See armas Jumal! 

Viiendal päeval vajutasid ellujäänud 

punast nuppu, sest nad tundsid end 

ohustatud olevat.  

Tuli kattis kogu maakera. Mäed 

põlesid, merd haihtusid. Ja linnades 

seisid mustad ja suitsevad 

betoonvaremed. 

Ja taevast vaatasid inglid kuidas 

sinine planeet muutus kõigepealt 

punaseks, siis pruunikaks ja lõpuks 

tuhkjas-halliks. 

Ja nad katkestasid kümneks minutiks 

oma laulu. 

Kuuendal päeval tuli pimedus.  

Tolm ja tuhk katsid kinni päikese, 

tähed ja kuu.  

Ja viimane prussakas, kes oli elanud 

pommivarjendis suri liigkuumuse kätte, 

sest see tundus talle ebameeldivana. 

Seitsmendal päeval oli rahu, lõpuks 

ometi.  

Maa oli tühi ja paljas.  

Oli pime. Maakoor oli lõhenenud ja 

pragunenud.  

Ja inimese hing hõljus argliku 

vaimuna üle selle kaose. 

Kuid sügaval põrgus räägiti 

elevusttekitavat lugu inimesest, kes 

otsustas tuleviku eest hoolitsemise 

enda peale võtta.  

Ja nende kajav naer kandus kõrgele, 

kuni inglikoorideni välja.  

 

 

 

 

 


