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örökre eltűnt a bolygóról. A Teremtő által mentés-
re ítélt lényeket időben átköltöztettük a Menedék-
re. A sebesült Föld azonban nem semmisült meg. 
Klímája hamarosan rendbe jött, következhetett a 
visszatelepítés és a fő feladat, a környezet előkészí-
tése – az Ember számára. 

A Teremtő jó munkát végzett. Csodás értelem-
mel megáldott faj volt az Ember. Ébredésük haj-
nalán többször meglátogattuk őket, akik mindig 
tisztelettel vegyes félelemmel voltak irántunk. Nyi-
ladozó értelmük azonban hamarosan szükségessé 
tette, hogy eltűnjünk a szemük elől. Azóta bizton-
ságos közelségből, de számukra láthatatlan módon 
figyeljük őket. Őrzőjükként ma is itt vagyunk – a 
Föld gyomrában. 

Sajnos, az Emberiség a felemelkedése küszöbén 
megromlott. A bolygó rendkívüli, színes, gazdag 
élővilága már nem tölti el csodálattal. Pusztító, 
kegyetlen, felelőtlen fajjá vált. Az Ember világura-
lomra tör, amit a Föld nagyléptékű rendszerei is 
kezdenek megsínyleni. Úgy gondolják, hogy az 
egész teremtett világ értük van, az erőforrások 
teljes kiaknázása a céljuk, mit sem törődnek azzal, 
hogy mekkora pusztítást visznek véghez az élők 
között. Az Örökkévaló egyelőre hagyja ezt, mert 
mint minden fajnak, nekik is át kell esniük ezen a 
korszakon. Feladatunk azonban, hogy ha teljesen 
eltávolodnának a helyes útról, akkor leszámoljunk 
velük. Megvannak ehhez az eszközeink. Ha más 
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megoldás nem lesz, mi fogjuk beindítani a Tisztí-
tótüzet. 

Reméljük, erre nem kerül sor. A Menedék ott 
áll, ha menteni kell egy élőlényt, akire veszélyt 
jelent a tevékenységük. Az Ember pedig még fiatal 
faj, nagyon sok idő áll a rendelkezésére ahhoz, 
hogy megjavuljon. 

Mi, a Sárkányok büszke népe, az Emberiség 
Őrzői, a végsőkig kitartunk a ránk bízottak mel-
lett. 
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II. VÁD 

Megkönnyebbülten, mély lelkiismeret furdalásom-
tól megszabadulva, szinte súlytalanul suhanok 
hazafelé az én szeretett családomhoz. Hűséges 
szolgámnak, az Öko-Bike típusú elektromos ke-
rékpáromnak immár nem kell rajtam kívül még az 
én nehéz terhemet is cipelnie. Ma meghoztam 
életem – úgy érzem – legfontosabb döntését. 

Most érzések és emlékek lángoló egyvelege ka-
varog bennem, egyszerre látom a múltat, a jelent 
és a jövőt. Mégis van benne rendszer, mert tisztán 
kirajzolódik előttem, hogyan is jutottam el idáig. 
Semmi sem történt véletlenül, okkal lettem azzá, 
aki vagyok. Az életem meghatározó eseményeinek 
sora szinte előrevetítette, hogy nem is dönthettem 
volna másként. Az már nem én lennék, hanem egy 
a sok meghasonlott, felelős gondolkodásra képte-
len, unalmas ember közül. De én határozott vol-
tam és helyesen cselekedtem – s ezt a körülöttem 
nyújtózkodó valóság valamennyi rezdülése csak 
erősíti bennem: a fák, a házak, a felhők, a levegő 
minden molekulája, az emlékek… 

A hazaút ismerős házai és fasorai között nem is 
juthatott volna eszembe más, mint a drága szüle-


