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A Föld elpusztítása 

 

Igaz történet alapján íródott. A Föld népessége két részből állt, az állatok- és az emberek 

birodalmából. Az állatok birodalmát egy nagy állatkirály irányította, aki nem más volt, mint 

Nagy Sólyom. Ő lakott a Nagyhegyen két kölykével. 

Ezt a birodalmat egy nagy óceán fogta körbe, melyet az Föld Anya alakított ki. Az oka 

pedig az volt, hogy a mellette lévő, az emberek bántották a birodalom lakóit. Az emberek nem 

vigyáztak a természetre és ez nagy bűn volt. Az állatok lázadni szerettek volna, de ez nem 

valósulhatott meg. Az emberek nagyon gonoszak és kegyetlenek voltak. Sok gyárat és autót 

építettek. 

Föld Anya ezért az állatok birodalma és az emberek birodalma közé egy hatalmas óceánt 

hozott létre, azért, hogy egy ujjal se tudjanak egymásban kárt tenni. Ez nem tartott sokáig, 

csak egy-két évig. Az emberek hajókat építettek és átvágtak a hatalmas óceánon. Az állatok 

ellen fordultak és ezt az állatok sem nézték tétlenül, egyből harc keletkezett. Föld Anya ezt a 

csatát végignézte és nagyon rosszul lett. Az egyik állat észrevette és szólt a többi állatnak. 

Elvitték Föld Anyát egy ember által készült kórházba és az orvosok kezükbe vették a 

gyógyítását. Föld Anya mindenki felett uralkodott, ő egy varázserővel rendelkező ember és 

állat. Az orvosok azt tanácsolták, hogy a csata ne folytatódjon, mert Föld Anya nem fogja 

túlélni a sok negatív érzelmet. Megfogadták Föld Anya előtt, hogy nem lesz több harc az állatok 

és az emberek között. 

Föld Anya szépen lassan felépült és megköszönte a sok segítséget és elment. A nagy 

óceánt elvarázsolta onnan, és a két birodalom egyesült, de nem lett igazi béke. Nagy morgás 

és dörgés hallatszódott és hatalmas földrengés keletkezett, ketté nyílt a föld. Föld Anya 

haldoklik. Nem éli túl a történteket. 

Másnap reggel Föld Anya meghalt és egy hatalmas virágos csokor lett belőle. A földet 

vulkánkitörés, meteorok és földrengés sújtotta. Az emberek és az állatok nagy része meghalt. 

A Föld nem bírta tovább és milliónyi darabokra robbant. Ezt hívjuk a világvégének. VIGYÁZZUNK 

A TERMÉSZETRE ÉS EGYMÁSRA! 

 

 

 

 


