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Vad viharok tépték meg a rég elveszett tájat, így jutott erre a pontra. Senki sem hitte volna akkor,

hogy az egykor kihalt pusztaság újra életet terem majd.

Mindenütt gaz nőtt, amiben senki nem látott reményeket, értéket. De egy nap jött egy fiatal nő,
akinek egyszerre nagyon sokat jelentett ez a földdarab.

A különös idegen percek alatt nevet talált a helynek, és berendezte szerény kis birodalmát. A zöld
föld egyre többször hozott termést, nevéhez híven.

Bár senki másnak nem, csak a fiatal  hölgynek termett csodákat.  És ezekből a csodákból az
asszony bármit megteremtett. Mindent, ami kellett neki. Amire szüksége volt, azt a birtok megadta.

Nem volt látogató, de mégsem volt magányos. Valami olyat épített maga köré, ami egyedi volt, és
nem volt olyan senki másnak az ég adta egy világon.

A zord tél után a nyár kellemesnek, termékenynek ígérkezett. Már tavasszal is minden fellelhető
volt a mezőn, amire a tél folyamán szükség lehet. Kakukkfű, menta és még rengeteg más növény,
köztük olyanok is, amik sokszor csak ősszel jelentek meg.

Édes dallamokat énekelt, miközben kaszálta a különböző gyógynövényeket. Nem volt teljesen
érthető, talán ógörögül beszélhetett.

Mindenesetre a növények megháláltak minden egyes kedves gesztust, és nem kellett aggódni, ha
zord teleket jövendöltek.

Minden egyes betegség elkerülte a bájos, kékszemű, szőke, göndör hajú gyöngyszemet, Izabellát.
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„Álmodna a Hold,

ha lenne kivel,
álmodna az,

mindenkivel.”

Az édes dallamok betöltötték mind az eget, mind a mezőt.

- Nem jön ide senki, ez maga a béke szigete. Nem is kell ide senki, édes kincseim. Magunk itt jól
el vagyunk. – mondta a lány. Egy sólyom szállt a vállára, kire felnézett, és kérdőn elmosolyodott. –
Vagy nem így van, Stacy?

A sólyom felsikoltott, majd tovarebbent.

A mező lakói közül senki sem tudott volna megbékélni azzal, hogy betolakodót kelljen fogadniuk
abban a mesebirodalomban, amit oly hosszadalmas és nehéz munkával, de közös erővel hoztak létre.

S a különös boldogság, ami akkor és az óta is övezi őket, ez volt az a dolog, amit senki soha nem
vehet el tőlük. Mert ez a lelkükben van. Ott szunnyad, és ha kell,  bármikor magukhoz vehetik,
táplálkozhatnak belőle, ha nehéz, magányos napok következnének.

- Álmodozni szabad. – vonogatta meg vállait Izabella. – Álmodni messze tájakról, új világról,
olyanról, amit szívem, s lelkem még nem ismer. De mégis visszavonhatatlanul vágyik rá, nem tud élni
nélküle.


