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va nézte Dirát. Dira földig érő sötét bordó köpenyben állt, 
levette a kámzsát a fejéről és szeretettel nézte testvérét. 
Szótlanul álltak. Végül Dira törte meg s csöndet. 

– Testérem! Nagyon hiányoztál. Hallom és látom, hogy 
megsérültél. 

– Te is hiányoztál nekem. Szeretlek és jó, hogy itt vagy, 
de ugye nem esik bajod? 

– Nem, ne aggódj. Hiszen körbe vettél védőkkel, senki 
nem férhet hozzám. Köszönöm, a védelmet.    Jobb az 
óvatosság. Látom sántikálsz is. Mi történt a lábaddal? 

– Nem vészes. Egy régebbi csatában egy gonosz erő 
térden rúgott és megütötte, már jobb egy kicsit. De jól fog 
esni, ha egy kicsit összeraksz. 

– Rendben. Ezért is jöttem, és azért is, hogy lássalak. 
Na, gyere, feküdj le, had gyógyítsalak meg. 

Charma végignyúlt a puha ágyon, hasra fordult és 
hagyta, hogy testvére gyógyítsa fáradt, meggyötört csontja-
it. Érezte, hogy szemei ólomsúlyként nehezednek el, 
lassan becsukódnak, de nem akart elaludni, hiszen oly 
régen nem látta már szeretett testvérét. 

Dira biztos kezekkel masszírozta végig Charmat, tető-
től talpig. Charma néha fel – fel szisszent a fájdalomtól. 
Ekkor Dira a fájó pont fölött és óvatosan rátette kezét, 
pár percig ott nyugtatva azt. Charma itt jóleső melegséget 
érzett, érezte, ahogy a gyógyító energia átjárja fájó pont-
ját. Vállai, térde különösen fájtak. Térde egy régebbi csata 
nyomát viselte, máig nem heverte ki igazán. Dira gondos, 
ápoló kezei alatt azonban csökkent a fájdalom. Tudta, 
hogy testvére térde csak nagyon lassan fog rendbe jönni. 
Ahogy erre gondolt, elöntötte szívét a fájdalom. Szívesen 
harcolt volna… de nem lehetett. 

Ahogy Dira végig masszírozta, Charma érezte, hogy 
izmaiba, csontjaiba lassan visszatér az élet, fájdalma, 
fáradtsága lassan kezd elmúlni. Dira mikor a masszíro-
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zással, felültette testvérét, leült vele szemben és megfogta 
mindkét kezét. Energiával töltötte föl, megtisztította és 
megerősítette auráját, egész energia rendszerét és egy 
láthatatlan védőburával látta el. Mikor sikerült mindent 
helyre hoznia, még beszélgettek egy kicsit. Sokáig azon-
ban nem tarthatott, mert megjelent Fargon. 

– Bocsássatok meg. Dira, menned kell. Nem marad-
hatsz tovább. Itt veszélyben vagy.A testőreim  majd visz-
szakísérnek, menned kell. Búcsúzzatok el kérlek. 

– Rendben Mester. Kérlek adj nekünk még pár percet. 
– Pár perc. Aztán menned kell. Bocsáss meg. 
Fargon ezzel kilépett a sátorból, magára hagyva őket. 

Dira odalépett testvéréhez és átölelte. Nehéz volt a szíve, 
szeme megtelt könnyel, de ügyelt arra, hogy Charma ne 
vegye észre. Nem akart még ő is fájdalmat okozni neki.  
Charma azonban megérezte, és elsírta magát. Ahogy Dira 
átölelte, kibuggyantak könnyei, eláztatva Dira köpenyét. 

– Ne sírj, kérlek. Tudod, hogy mindig veled vagyok. Az 
amulettedben mindig ott vagyok. Ezt sose feledd! Az 
erőm mindig veled van, meríts belőle, ha szükséged van 
rá. És a szeretetem is elkísér, ott lesz veled, bárhol is vagy. 
Amint lehet és megengedi a Főtanács, találkozunk. Ha 
Zeronnal találkozol, öleld meg helyettem és mondd meg 
neki, hogy szeretem őt. Vigyázz nagyon magadra! Testvé-
rem! Nagyon szeretlek! Vigyázz magadra! Megígéred? 

– Megígérem. Vigyázok, ne aggódj miattam! Te is vi-
gyázz nagyon magadra! 

– Hogyne aggódnék! Hiszen a testvérem vagy és szeret-
lek. Aggódom. Legalább ezt engedd meg  kérlek. 

– Rendben. Én is szeretlek. Átadom Zeronnak az üze-
neted, amint látom. Vigyázz magadra! 

Még egyszer átölelték egymást, majd Dira kilépett a sá-
torból. Fargon testőrei már várták, majd láthatatlanná 
tették őt, és elrepítették egy biztonságos helyre, amiről 
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senki sem tudott, csak a Főtanács. Még Fargon sem és 
Charma sem tudta hol van. 

 
Charma magára maradt. Végtelenül magányosnak 

érezte magát. Mire Dira elment besötétedett, későre járt. 
A táborban tüzek gyúltak, mindenki pihenni tért, csak az 
őrök vigyáztak éberen. A szurdok fölött ezerszám ragyog-
tak a csillagok, telihold világított be mindent. A tábor fölé 
láthatatlan védőburok ereszkedett, megvédve mindenkit 
az éj sötétjében. Az őrök ettől függetlenül éberen vigyáz-
ták társaik álmát. 

Charma végig sétált a táboron, leballagott a vízeséshez. 
Fázott. Összehúzta köpenyét, kámzsáját fejére tette. Leült 
egy kőre és imádkozni kezdett. Mikor befejezte imáját, 
látta, hogy a távolban feltűnik egy aprócska fénylő pont. 
Mikor közelebb ért, akkor látta, hogy egy angyal. Apró, 
pici, világító csillagocskákat szórt szét, amiből aprócska, 
de erős védősereg gyűlt Charma köré. Átölelték szerete-
tükkel, védelmezték, utat mutattak neki, visszakísérték a 
táborba, egészen Araxig. Charma sosem feküdt le aludni 
addig, amíg el nem köszönt tőle. Arax mikor észre vette 
Carmat, halk szusszanással jelezte, hogy ébren van még ő 
is. Charma leült mellé, Arax pedig odahajtotta fejét, hoz-
zábújt. Érezte társa szomorúságát, aminek egy alig hallha-
tó nyüszítéssel adott hangot. Charma átölelte, beletemette 
bánatát, könnyeit Arax selymes bőrébe. Végül elköszönt 
tőle és sátrához ment. A pici fénylő csillagok elkísérték, 
és beléptek vele a sátorba is. Csak akkor hagyták magára, 
mikor meggyőződtek róla, hogy a más számára láthatat-
lan testőrök elfoglalták helyüket. Taxok voltak, a szár-
nyas oroszlánok, akik láthatatlanul védelmezték ősidők 
óta  legfőbb vezetőket, és békeidőben a Főszentélynél 
álltak őrt, láthatóan. Most azonban fő feladatuk a legfőbb 
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vezetők védelme volt. Mikor megérkeztek a kis csillago
ból álló parányi védősereg magára hagyta Charmat.

Charma végig dőlt ágyán, kardját biztonságos távolsá
ba tett le maga mellé, ha bármikor kell, azonnal a kezébe 
tudja venni. Betakarózott és azonnal mély álomba sze
derült. Egy furcsa, idegen világról álmodott. 
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