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n vremuri de mutt uitate, atunci c6nd magia tnci ficea

parte din cursul flresc al flecirei zile, si tot f,e vreo cateva

mii de ani de atunci, oamenii ;i dragonii trdiau impreuni,

ca adevirate familii, ajutAndu-se unii pe allii ;i bucurand Universul

cu prietenia si dragostea pe care;i-o purtau,

Dragonii triiau in podurile caselor, poduri care pot f, vezute

inci Ia casele mai vechi, dar al ciror rol a fost complet uitat in

momentul in care au fost abandonate de citre locuitorii lor. Vietile

oamenilor;i ale dragonilor se impleteau atat de frumos

unele cu altele, incAt atunci cAnd un suflet hotira ci

vrea si vini pe Pimint sub forma unui copil, mama



dragon depunea un ou in podul casei, pe care tl ingri.iea gi care

ecloza exacr in ctipa in care nou-niscutul scotea primele sunete

din noua sa viali. $i aceste sunete care ficeau spatiul din jur si

vibreze intr-un anume fel, se propagau asemeni primului cuvAnt
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viu, dind na;tere unei legituri invizibile, dar indestructibile tntre

cei doi nou-niscuti, dragonul putand recunoa;te glasul fratelui

seu dintr-o infinitate de alte glasuri. in acele vremuri, armonia

si intelegerea existau intre toate fiintele acestui Pimant, oameni

si animale, plante ;i pietre, fiecare gtiind cA toti sunt unul, ci

doar impreuni pot trii in aceasti lume de poveste, ci doar

impreuni pot face ca magia si diinuiasci pentru totdeauna. gi

pentru ca toate acestea si se poati intdmpla, exista o singuri

lege care trebuia sa fie insugiti ;i inleleasi de flecare in parte:

legea iubirii neconditionate. lar cind aceasta era cu adevirat

inleleasi, i;i pierdea deja caracterul de tege, tra nsformAndu-se

in magie adevirati. Dar cum toate legile, dupi un timp, i9i pierd

intelesul pentru urma;ii celor care au triit sensul ;i au tnleles

tntelepciunea acestora; oamenii au uitat ce inseamni cu adevirat

iubirea necondilionati. incet, incet, au inceput si creadi

ci sunt mai buni dec6t orice alti flin1i ce triia alSturi

de ei aventura Pimintului, ci li se cuvine mai mult
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decit celorlalli ;i ci au dreptul de a se autoproclama stipAnii

Universului. in acest fel, oamenii au inceput si experimenteze

singuritatea si separarea, pentru ci legea liberului arbiru care

guverneazi acest Univers spune ci flecare rebuie lisat si faci

ceea ce vrea si faci, indiferent ci este bine sau riu. Dar tot ceea

ce face, la sfir;it, va fl verificat prin tegea iubirii necondilionate.

Daci ceea ce a ficut in timpul vielii a respectat aceast; lege,

atunci stie ci a inteles tainele Universului ;i a devenit nemuritor.

Daci ceea ce a ficut in timpul vielii nu a linut cont de aceast;

lege, atunci va trebui si se intoarci, si ia totul de la capit, pAni

va invita ci numai iubirea i1i poate arita calea spre nemurire. Si

in aceasti lupti a puterii personale, oamenii au uitat si mai scrie

si si mai citeasci povegti... $i uitend de povesti, au inceput incer,

incet si uite;i magia, precum gi minunatul rol pe care il aveau

in acest Uniyers. $i in goana lor nebuni dupi putere

;i avulii, oamenii au inceput si foloseasci dragonii

pentru a se lupta unii cu al1ii. VizAnd una ca asta,
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