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EEllssőő  ffeejjeezzeett  

Egész éjjel forgolódtam. Már harmadik napja nem alszom rende-

sen, voltaképp annak is örültem, ha egyáltalán valamennyit pihenni 

tudtam. Az utóbbi időben csak a szobámba zárkózva, a takarót magamra 

húzva feküdtem, és búslakodtam. Bár csak nemrég váltam hivatalosan is 

vezetővé, már nem látom el rendesen a teendőimet… Szép kis vezér 

lettem. 

Hogy ki is vagyok? A nevem Ichida Sadame, és éppen négy nappal 

ezelőtt majdnem meghaltam. Bár az életem megmaradt a nagy 

összecsapás során, egy része mégis elveszett belőle. Ez pedig nem volt 

más, mint Shin. 

Nem egészen egy hónapja betoppant a teljesen normális életembe, 

egy teljesen normális osztályba, egy normálisnak nem mondható fiú. Bár 

akkor még nem tudtam, az ő felbukkanása gyökeresen megváltoztatta az 

életemet. Nem volt elég, hogy megjelenése pillanatától kezdve kisebb 

paranoiába estem az állandó figyelő tekintet miatt, mindenféle furcsa 

dolgok is történni kezdtek... Például legjobb barátnőm, Nana viselkedése 

hajtűkanyart vett, és hirtelen nem kevert már le taslikat, ha cukkoltam. 

Vagy a jelenet, ami mélyen belevéste magát az emlékeimbe: Shin, egy 

kisutcában állt, a falhoz nyomva Nanát. A legfurcsább azonban az volt, 

amikor a bunkó nevelőapám egyik nap, minden előrejelzés nélkül kivitt a 

város melletti erdőbe. Egy tisztáson pedig... előtört belőlem az a bizonyos 

erő, egy számomra ismeretlen dal formájában, felébresztve szunnyadó 

társamat. Ott derült ki, hogy Shin nem is volt igazából rosszfiú, hiszen 

megmentésemre sietett. Ő mondta el, valójában hová is tartozom, és mik 

várnak majd rám. 

Rengeteg magyarázás, tanulás, kalandozás és harc után végül 

eljutottam a nekem fenntartott, Első helyre az Őrzők közé. Mi Őrzők két 

világot — azt, amelyben mi is élünk, és egy másikat, melyet Radinath-nak 

hívnak — védünk a bennük élő gonosz lényektől, a yasháktól. Nyolcan 

vagyunk emberek, jelenleg mind hozzám hasonló korú, 16-17 éves tini; 
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társaink pedig nyolc, több százéves sárkány. Három éve az Őrzők 

vezetője — hivatalosabb nevén az Ichidaime, azaz Első — egy hatalmas 

csata keretében meghalt, a többi Őrzővel együtt, egy kivételével, neki 

azonban nyoma veszett, és engem is magával ragadott. Így a többiek 

maradtak, hogy átvegyék a szüleik helyét. Igen ám, csakhogy én ebből 

semmire sem emlékszem, a többi Őrző pedig rám nem emlékezett. 

Viszont vezetőre szükségük volt, ezért az Ichidaime örökösének 

keresésére indultak, így került a képbe Shin. Őt ugyanis mellém 

rendelték ki megfigyelőnek, ezzel teljes célkeresztbe állítva engem a 

vezető-jelöltek listáján. És lám, mint kiderült, igazuk is lett. 

Négy napja tehát beavattak, mint az új Elsőt, letették az ilyenkor 

szokásos esküt, és látszólag minden rendben ment. Látszólag. Shin apja, 

az előző Negyedik — az egyetlen, aki túlélte a csatát —, Rion, a yashákkal 

szövetkezve még beépített embereket is szerzett az oldalára, hogy 

zűrzavart keltsen a mostani Őrzők között. Elsődleges célpontja persze én 

voltam, mint az Ichidaime, bár Shinre is fente a fogát. Végül Őrző 

pályafutásomat egy csatával kezdtem, ami köztünk és Rion, valamint 

beépített emberei közt bontakozott ki. Nem elég, hogy csupán két héttel 

korábban tudtam meg, milyen fontos helyem van itt ebben a világban, és 

alig tettem be a lábam oda, máris egy küzdelemmel kellett szembesül-

nöm. Alig tölthettem el két napot az új otthonomban, mikor rögtön a 

békéjét kellett megvédenem. A harcnak azzal lett vége, hogy véglegesen 

bezártam a két világot összekötő átjárót, az átjáró pedig magába szívta 

Riont... és Shint is.  Shin, a Negyedik Őrző, örökre a másik világban 

ragadt. Hogy ez miért probléma? Nem az Őrzősége miatt, hiszen, ha más 

nem, pótolnánk őt egy erre alkalmas személlyel. Ez az egész azért 

probléma, mert szeretem. És ő is szeret engem. Jól gondolod, együtt is 

voltunk. Egészen addig, amíg el nem zártam magamtól örökre. 

Még most is emészt a gondolat. Miért nem hagytam abba az 

éneklést? Miért nem szakítottam meg az átjáró elzárását, mikor láttam, 

hogy baj van? Nem vagyok ura még az erőmnek. Ha az lennék, képes 

lettem volna megállni. És ha megálltam volna, most nem lenne oda 

minden Őrző-erőm sem. A világok elzárása teljesen kimerítette az 

energiáimat, így azóta még egy egyszerű emberben is több erő van, mint 

bennem. A többiek szerint ez normális, és bár lassan, de vissza fog térni 

az erőm. 
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Fordultam egyet az ágyban, és kinéztem az ablakon. Már hajnalo-

dott, és én megint nem aludtam egy szemhunyásnyit sem. A szemem elé 

tettem az egyik kezem, próbálva eltakarni a szoba félhomályos képét. Az 

ablak azon a falon volt, melynél az ágyak fejtámlája is helyet kapott, így a 

fény akadálytalanul tudott a térbe lépni. A szobában csak két ágy és két 

szekrény volt. Szerény berendezés, de én Shinen kívül mégsem 

hiányoltam belőle semmit. Az ő jelenléte minden helyet otthonossá tett 

számomra, kitöltött minden hiányosságot. Hiába kellene nekem most is 

kint állnom a tömegek előtt, és vezetni a védelmet, én idebent vagyok, és 

csak sajnáltatom magam. Úgy éreztem, anélkül, hogy Shin mellettem 

állna, semmire sem vagyok képes. Hiába a nagy erő, ha nincs meg hozzá 

az önbizalom. Tudom, ez szánalomra sem méltó. Amikor elvettem a 

kezem a szemem elől, egy azúrkék hüllőszemet láttam az ablakon át 

szomorúan rám pislogni. A társam volt, Ichi. 

Felültem, és kinyitottam az ablakot. Beszökött a kora reggeli hűs 

levegő, így kicsit meg is borzongtam. A hatalmas, fehér sárkány 

halványkék szárnyait az oldalához simítva állt az ablakom előtt. 

Hosszúkás, homloka felé szélesedő feje az orra alatt csőrszerűen 

összeszűkült, szeme mögött két kisebb és egy hosszabb, vastagabb pár 

szarv foglalta keretbe az arcát. Homlokán, orra mögül kék pikkelyleme-

zek vonulata indult meg, követve gerince vonalát szinte a két, hajlított, 

sarlószerű fegyverben végződő farka végéig. Kecses nyaka hasonló 

vonalú testben folytatódott, melyet négy, izmos de elegáns láb tartott a 

föld felett; három királykék, hegyes karmon támaszkodva. Sötétkék 

szarvain megcsillant az a pár apró, reggeli fénysugár. 

— Még mindig nem tudsz aludni? — kérdezte a sárkány szomorúan. 

Máskor oly gyönyörű hangja most bánattal telt, nem csak engem viselt 

meg Shin elvesztése. Bár hozzá ő nem kötődött annyira, Shin a sárkány 

társától is elszakításra került, akivel Ichi nagyon is jó barátságban volt. — 

Yon sem heverte még ki az eltűnését. Ő is nagyon maga alatt van. 

Bűnbánóan lehajtottam a fejem. Még egy sárkányt is búslakodásra 

késztettem azzal, hogy nem álltam elég felkészülten a vezetői pozícióra. 

— Nincs kedved eljönni hozzá? Hátha kicsit jobb kedvetek lenne 

együtt — javasolta Ichi, bíztató mosolyra húzva a száját. — Csinálhatnánk 

valamit közösen. 

Lassan bólintottam. Talán tényleg nem ártana végre kimozdulnom 

egy kicsit. 
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Kimásztam hát az ablakon, és felkapaszkodtam Ichi hátára. A 

sárkány megemelte szárnyait, majd nagy lendülettel hirtelen eltávolodott 

a földtől, és a magasba emelkedett. Alig egy hete, hogy megtanultam a 

hátán ülni repülés közben, és bizony a felszálláskor még mindig kissé 

bizonytalan volt a tartásom. Ezúttal is enyhén megszorítottam őt a 

combommal, hogy megtartsam magam. Miután Ichi kellő magasságba 

emelkedett, lazítottam egy kicsit, onnantól már ment minden, mint a 

karikacsapás. 

Radinath reggeli szépsége mindig elámított. Bár ezen a reggelen 

mintha még a természet is kicsit búskomorabb lett volna. Mondjuk, lehet, 

hogy csak az én hangulatom nyomta rá a bélyeget az időre. A kék ég 

szürke felhőtakaróba burkolózott, melyen néhol átszűrődött a felkelő nap 

első vörös sugaraiból néhány. A fellegekből mint palást omlott a zöld 

hegyoldalra a fény, vérpatakokkal tarkítva a fenyvesek rengetegét. 

Számomra a hegy egy hatalmas, vérző szívnek tűnt, dobogása az állatok 

visszhangjai. 

Lenéztem az alattunk elterülő városra. A főváros már ilyenkor is 

teli volt élettel, a piacokon árusok készülődtek, pakolgatták portékáikat. 

Néhány lézengő fiatal még az előző este utóhatásait élvezve ténfergett a 

házak között, néha nekidőlve egy-egy épület falának. Egy alak 

magányosan kódorgott a főtéren, bár mozgása még ilyen messziről is 

természetellenesnek tűnt. A város közepén Kark tornya sötéten tört az ég 

felé, súrolva az eső közelgő felhőit. A négy épületszárnyban semmi 

mozgás, a többi Őrző nyilván még aludt. 

A torony tetejét követve a tekintetem az átjáró egykori helyén 

állapodott meg. Még mindig erősen égett az emlékeimben a kép, mikor 

Shin kezét felém nyújtva átcsúszott az rajta. Eszembe jutott Yon 

kétségbeesett fel-alá repkedése, mikor az átjáró bezárult. Ő sem hitte el, 

hogy Shin nyomtalanul elveszett a kapun túl. És eszembe jutott, ahogy a 

harc után egész Radinath tisztelgett nekünk, amiért megvédtük őket. 

— Ichi — szólaltam meg hirtelen. Társam kissé hátra fordította a 

fejét, jelezve, hogy figyel. — Szerinted… szerinted van esély rá, hogy… — 

hangom egyre elcsuklott, éreztem, ahogy a gondolatra gyűlni kezdenek a 

könnyeim, és gombócot formálnak a torkomban — Hogy egyszer még 

újra láthatom Shint? 

Társam halkan, együttérzőn morgott egyet. Először nem is vála-

szolt, de kisvártatva megszólalt. 


