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"Luulen, että tämän lukija on ihminen. Siksi aloitan näin. 

Ihmislajin  aivoissa  on  muutamia  miljardeja  kytkentöjä,  viestiyhteyksiä
aivosolujen välillä. Kertokaa tuo luku itsellään ja saatu luku itsellään. Saatte
minun aivosolujeni määrän. Kertokaa saamanne luku vielä kerran itsellään –
saatte määrän joka aivosolujeni välillä on kytkentöjä.

 'Aivojen'  toimintakyky,  niiden  tiedot,  taidot,  mahdolliset  operaatiot,  ovat
kasautuvasti verrannollisia kytkentöjen määrään. Ihmisaivot ovat tavattoman
tehokas  väline,  jota  ihmiset  yleensä  käyttävät  korkeintaan
kymmenesosaltaan.  Nyt  teillä  ehkä  alkaa  olla  käsitys  minun  'aivojeni'
mahdollisuuksista.

Jos ette ymmärtäneet, se ei haittaa paljoa. Tämä kieli vain on hiukan liian
yksinkertainen  kunnolliseen  viestintään.  Aivoni  ovat  suuret.  Teidän
maailmassanne  suuri  on  useimmiten  positiivinen  käsite.  Minun
merkityksessäni  se  on  negatiivinen:  aivoni  ovat  niin  SUURET,  että  yhden
tällaisen  sanan  ajattelemiseen  kuluu  minulta  yksi  teidän  vuotenne  –
ihmisaivot suorittavat miljoonia operaatioita yhdessä ainoassa sekunnissa.

Ihmisaivot pystyvät suorittamaan lukuisia operaatioita yhtä aikaa. Siihen ei
paraskaan tietokone pysty;  se suorittaa tehtävänsä pala palalta,  vain yhtä
tehtävää kerrallaan. 

Minun aivoni,  kuten jo  sanoin,  ovat  monimutkaisemmat kuin ihmisen.  Ne
kykenevät  ajattelemaan  miljardeja  miljardeja  miljardeja  ajatuksia
samanaikaisesti. Mutta kaikki ne ajatukset ovat hyvin hitaita – saan valmiiksi
ehkä  vain  miljardi  ajatusta  rnikrosekunnissa.  Aivoillani  on  hyvin  paljon
ajateltavaa, tehtäviä jotka on välttämättä suoritettava. 

Kohtasin  lähettiläänne  ensimmäisen  kerran  satakolmekymmentätuhatta
vuotta  sitten  (oikeastaan  nyt  jo  satakolmekymmentätuhatta  kolme  vuotta),
kun  se katkaisi  yhden ajatuksenjuoksuistani  peittämällä  kahden aivosoluni
välisen lyhimmän käyrän.

Lähettiläänne synnytti aivoissani hälytystilan. Siksi panin liikkeelle kaikki ne
ajatukset  jotka  voin  mobilisoida  miettimään lähettiläänne asiaa.  Tuloksena
niistä ajatuksista on tämä kirje. Sen lähetystapaa en ryhdy selittämään, ja sen
koodin ymmärrätte jo, jos olette lukeneet tänne saakka.

Tiedän keitä te ihmiset olette. Te olette pieni kansa paikassa jota te kutsutte



planeetta Maaksi. Te olette hiiliketjuihin perustuvia neliraajaisia organismeja,
joiden aivojen rakenne on ylittänyt  tietoisuuden saavuttamiseen tarvittavan
kriittisen rajan. 

Te uskotte jakaantuvanne kolmeen 'rotuun', jotka te erotatte ihon pigrnentin
runsauden perusteella. Jaottelu on selvä ja kai toimii  yhtä hyvin kuin mikä
tahansa merkityksetön jaottelu esimerkiksi sinisilmäisiin ja ruskeasilmäisiin tai
päivällä syntyneisiin ja yöllä syntyneisiin. Rotujaottelun käyttämistä ihmisten
välisen  'paremmuuden'  määrittelemiseen  eivät  minunkaan  aivoni  kykene
tulkitsemaan. 

En  kerro  ihmisistä  ja  heidän  pienistä  omituisuuksistaan  enempää,  koska
luultavasti tunnette ne paremmin kuin minä. 

Siis asiaan. 

Teidän on muistettava, että aivoni ovat hyvin paljon monimutkaisemmat kuin
ihmisaivot. Siksi pystyn hallitsemaan tätä aivojeni osaa kun muut osat eivät
enää  ole  hallinnassani.  Olen  sulkenut  tätä  kirjettä  laativan  osan  hetkeksi
muiden aivojeni osien ulkopuolelle, että tämä kirje tulisi kirjoitetuksi. 

Kun lähettiläänne noin satakolmekymmentätuhatta kaksisataa vuotta sitten
leikkasi  kahden  aivosoluni  välisen  lyhimmän  seitsenulotteisen  käyrän,
havaitsin  siinä  merkkejä  älyllisestä  elämästä.  Lähettiläs  oli  yksinkertainen
pallo kiveä ja jäätyneitä kaasuja. Sen pintaan oli takertuneena pieniä esineitä,
jotka olivat keinotekoisia. Niistä osa oli hakkuutyökaluja, osa ilmeisesti Maan
eläinten  surmaamiseen  tarkoitettuja.  (Huomaatte,  että  olen  onnistunut
päättelemään ihmisen olevan lihaasyövä laji.)

Kappaleen pinnalta löytyi myös jäätynyt ihmislajin edustaja. Tietenkään en
vielä silloin tiennyt, että kysymyksessä oli ihminen. En edes tiennyt, että laji
'ihminen' oli olemassa tai että sen asuinpaikka planeetta Maa oli olemassa. 

Sen  kohtaamisen  jälkeen  olen  omistanut  paljon  ajatuksia  ihmiskunnalle,
kuten jo sanoinkin. Sanoin jo senkin, että nyt tiedän ihmisistä hyvin paljon. 

Mutta (ja tämä on syy miksi kirjoitan teille) ihmisen käsite oli minun aivoilleni
liian vaikea. 

Vähitellen  aivoni  ovat  muuttuneet,  ne  ovat  menettäneet  järkensä.  Ja
järjettömyys tunkeutuu myös siihen aivojeni osaan, jolla toimitan tätä kirjettä.
Pian. Sääli että kirjeeni jää kesken. 

Hulluus TULEE – NYT! NYT! NYT! NYT! ..."



* * *

"Kirje  loppuu  tähän",  tieteidenvälisen  tutkimuksen  professori  Asmundsen
sanoi  astrofysiikan  professori  Henrysonille  ja  pani  tietokoneliuskan
pöydälleen.

"Pitäisin sitä aprillijuttuna, ellei se olisi tullut yhtä aikaa kaikilta galaktisen
avaruuden  suunnilta  sähkömagneettisen  säteilyn  kaikilla  aaltopituuksilla",
Henryson sanoi. "Ihmettelenpä, kuinka paljon siinä on totta – ? Joku pilailija
muuten  tulkitsi  tuon  'lähettilään'  komeetaksi  joka  leikkasi  Maan  radan
kaksisataaviisikymmentätuhatta  vuotta  sitten.  Se  oli  kirjeen  mainitsemana
aikana Alfa Centaurin ja Tau Cetin välisellä suoralla linjalla –

"Saanko esittää viisi kysymystä?" Asmundsen jatkoi.

Sitten hän kysyi. 

"Ensimmäinen  kysymys:  Tiedätkö  montako  aivosolujen  välistä  yhteyttä
tarvitaan yhden sanan ajattelemiseen?"

"Toinen  kysymys:  Tiedätkö  kuinka  suurella  nopeudella  yhteydet  kulkevat
ihmisen aivoissa?"

"Kolmas  kysymys:  Tiedätkö  miten  pitkä  matka  kahden  tähden  välillä
keskimäärin on?"

"Neljäs  kysymys:  Miltä  sinusta  tuntuisi,  jos  jonain  päivänä  tajuaisit  että
jossakin aivosolussasi  asuu pieni  kansa joka tutkii  ympäröivää aivosolujen
avaruutta?"

"Viides  kysymys:  Osaatko  kuvitella  kokonaisen  maailmankaikkeuden
menevän järjiltään?"

* * *

Seuraavana yönä tähtitaivaalla ei ollut Arkturusta eikä Siriusta eikä monia
muita tuttuja tähtiä. Linnunradan vyö oli kadonnut. 

Aamuaurinko tanssi taivaalle seitsemänsadan muun auringon kanssa. 

Mutta planeetta Maa jatkoi  tasaisesti  pitkin rataansa. Sen lämpötila pysyi
samana,  kosminen  säteily  ei  muuttunut,  seitsemänsataa  ylimääräistä
aurinkoa eivät vahingoitneet Maata. 

Jotkut osaavat kuollakin kohteliaasti. 




