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Minden jog fenntartva!

 
Halkan kattant a zár, majd a gyermek kilépett a hajnali derengésbe. Szemét öklével dörzsölgette,

miközben álmos hangon beszélt:
– Itt vagyok… mit akarsz?
Könnyű  szél  táncolt  a  kislány  körül,  borzolta  szőke  haját,  meglebbentette  fürdőköpenyét,

bekúszott  a  nyúlfejet  formázó mamuszba.  A  kislány  fázósan összehúzta  magán a  köpenyt;  öve
lelógott a földre.

A szél alakot öltve simított végig a kicsi arcán; áttetsző teste fiatal nőt formált, hosszú ruhában,
hosszú hajjal, izzó, fekete szemmel. Hangja búgó és kedves volt, ahogy incselkedett a gyermekkel.

– Szeretlek, kicsi Lilit; ami vagy, amit tudsz, azt tőlem kaptad, hát eljött az ideje, hogy használd!
Szállj velem a hegyek közé, nézd a világot az én szememmel, így majd én is látok a te szemeddel!

– Már megmondtam százszor: nem akarok szállni veled, még beszélni sem akarok, mert nem
érzem  magam  ilyenkor  jól…  megbetegítesz!  Miért  nem  hagysz  békén?  –  válaszolt  a  kislány,
türelmetlenül.

–  Jön  a  nyár,  az  utolsó  közös  nyarunk!  Tíz  évet  vártam,  tanítgattalak,  kísértem  minden
mozdulatod, készültem az időre, amikor megértesz mindent, amit mondok neked, erre most elküld az
anyád, ahová én nélküled nem tudok elmenni. Muszáj eggyé válnunk, hogy veled mehessek!

– Na, még csak az kéne! Örülök, ha megszabadulok tőled! – toppantott mérgesen az egyik nyúl,
majd a gyermek sarkon fordult.

– Várj! Nehogy azt hidd, hogy elengedlek! Mi egyek vagyunk!
– Idióta vagy! Fújj csak itt, a hegyek között, én nekem semmi közöm hozzád! – szólt vissza a válla

fölött a kislány aztán belépett az ajtón.
Egy jókora kutya követte; eddig is a gyermek mellet állt, de halkan szűkölve, ínyét mutogatva

fenyegette a szelet. Igaz, félt is, de a kislányra vigyázni kell, még akkor is, ha láthatatlan az, aki
fenyegeti.

A kutya megérzi, amikor jön a hívatlan vendég; már kiismerte a tíz év alatt.
A kislány felment a lépcsőn, nyomában a bobtail.
Villámokkal bombázta a távozó gyermeket a szél-alak fekete szeme, de azok lepattantak a kis

testet körülölelő, láthatatlan burokról; a gyermek és a kutya eltűnt a házban.
Odakinn elszabadult a pokol: erős szál támadt, a női alak eloszlott, de dühe érződött; csavarta az

öreg fák lombját, törzsét, hordta a murvát, a port, rázta a bezárt ablakot.
A kislány nem zavartatta magát, visszabújt az ágyába aludni.
A hegyek mögül éppen kibújt a kelő Nap.
 
 

***
 
 
Reggelizett a család: Ryan Cameron sebészprofesszor – az apa – sietve, mert munkába igyekezett.
– Már megint milyen őrült szél fúj – szólt, miközben kinézett a földig érő ablakon.



– Hajnal óta tombol – válaszolt Lavern, az anya.
–  Tudtál  tőle  aludni,  kicsim?  –  kérdezte  Ryan  a  kislányt,  aki  elmerült  forró  kakaója

szürcsölésében.
– Már megszoktam. Mindig ezt csinálja, amikor összeveszünk – válaszolt Lilit egykedvűen.
– A frász tör ki minden alkalommal, amikor úgy beszélsz a szélről, mint egy emberről! – szólt

lányára az anya.
A kislány felnézett: lassan feketébe színesedett sötétkék szeme, szinte szúrt a tekintete. A szülők

borzongva nézték, de tudták, néhány másodpercig tart ez az egész, mégis, mikor előfordult, ijesztő
volt és nagyon rossz érzés.

Valóban, a kislány szeme visszaváltott a megszokott sötétkékre, majd fogta a bögréjét és felállt az
asztaltól.

– Szia, Apu! – köszönt el apjától kedves mosollyal, majd a lépcső felé tartott.
Ketten néztek utána féltőn és imádattal, még az előző pillanat hatása alatt.
– Ezt soha sem fogom megszokni – szólt Ryan, miközben induláshoz készülődött.
– Talán igaza lesz a pszichiáternek, kinövi idővel. Már ritkábban fordul elő, és rövidebb ideig

tart… – mondta Lavern, de igazából nem is férjét, hanem saját magát nyugtatta szavaival.
Az anya elpakolta a reggelizés maradványait, majd az emeletre sietett a napi rendcsinálás okán.

A kislány szobájának ajtaja most is sarkig nyitva, mint máskor. A gyermek az ablak előtt állva itta a
kakaóját, nézte a szél cibálta fákat.

– Lassan itt az ideje, hogy bekapcsold a géped! – szólt lányának az anya.
– Mama, miért mondod el ezt minden nap? Tudom én magamtól is! – válaszolt élesen a kislány.
– Igaz, de valamiért mindig úgy érzem, hogy szólnom kell, mert ez a dolgom – motyogta maga elé

Lavern, majd a szülői hálószobába kezdett ténykedni.
Hallotta, amint a kislány becsukja az ajtaját, így csak hangfoszlányok igazolták, rácsatlakozott az

iskolai programra.
 
A  Cameron-család Skócia  egyik  kevesek lakta  helyén élt  egy  öreg falu  közelében egy  még

öregebb kőházban.
Az ősi Cameron birtok része volt a ház, csodálatos környezetben, nyugalomban éltek itt. Mikor

Lilit  elérte  az  iskolás  kort,  egy  Glasgowban  működő  magániskola  távoktató  rendszeréhez
csatlakoztak. Nem volt egyszerű iskolát választaniuk, mert Lilit már tudott írni, olvasni, és nagyon
nyitott volt mindenre, főleg a természetre.

Lavern több helyre is  ellátogatott,  ahol  esélyt  látott  lánya megfelelő oktatására,  végül  ez a
magániskola bizonyult a megfelelőnek. Nem átlagos gyerekek jártak a líceumba, hanem a valamiben
kimagaslót  nyújtó,  fejlettebb  gondolkodású,  érdeklődő  és  különleges  gyermekek.  Most,  hogy  a
kislány betöltötte a tízedik évét, már elég önálló volt ahhoz, hogy beköltözzön a líceumba. Lavern
megbizonyosodott  arról,  hogy  megfelelő  figyelemmel  és  körültekintéssel  foglalkoznak  a
bentlakókkal, és Lilit hétvégenként haza jön, apja elhozza. Örömmel tapasztalta, hogy a kislány nem
tiltakozott; érdeklődő örömmel vette tudomásul a változást.

Szerencsére,  a  kis  Lilit  igen  eszes  és  szorgalmas  tanuló  volt,  észrevétlenül  tanulta  meg  a
számítógép kezelését,  így nem kellett  naponta a városi  iskolába bejárnia.  Nem igényelte szülei
segítségét sem a tanuláshoz, könnyedén birkózott meg a feladattal. Ez volt az utolsó év, amikor
itthonról tanulhatott. A következő tanévtől már a líceum lakója lesz, és csak a hétvégéket tölti itthon.

Nehéz döntés volt ez a szülők részéről. Fontolgatták, hogy beköltöznek a városba, hiszen az apa
ott dolgozik, a líceum is ott van, de az anyát kötötte a kert, a falu, a munkája. Az érzelmi és a
tradicionális kötődésről már nem is beszélve.

Sokat rágódtak a témán, míg végül abban egyetértettek, hogy a kislánynak jót fog tenni, ha kicsit
kiszakad a megszokott környezetből.

Lilit Charlotte Cameron nem volt átlagos gyermek.
Lavern visszaemlékezett arra az időre, mikor még néhány hónaposan, alig eszmélve a világra,

már  kacagásra  fakasztotta  a  szél  játéka  a  falevelekkel;  totyogós  korában  Marker,  a  bobtail



kíséretében már kezét előrenyújtva sietett valahová, mintha valaki hívná; később, mikor beszélni
kezdett gyakran társalgott valakivel, ami ugyan nem ritka a kicsiknél, de ez… valahogy más volt.

Lilit nem csüngött a szülein, nem szerette, ha kézbe veszik, ölelgetik, kezét fogva sétáltatják;
valójában nem is  érezték  a  szeretetét… kedves,  bájos  gyermek volt,  élvezte  a  falu  öregjeinek
tiszteletét, szeretetét, barátságát. Gyakran járt a hegyre, a legelő állatok közé; az erdőből gyűjtött
bogyókat, füveket. Marker soha sem tágított mellőle, vicsorogva, reszketve, de mindenhová követte a
kislányt.

Mikor  anyja  kérdezte  a  kislányt,  hogy  kivel  beszélget,  csodálkozva  nézett,  majd  válaszolt:
„Lilittel, a széllel”.

Próbálták  a  szülők  gyerekes  hóbortnak  tekinteni  a  dolgot,  míg  észre  nem vették  az  újabb
furcsaságot: a kislány sötétkék szemének csaknem feketévé válását. Ilyenkor arca kifejezéstelenné
vált,  a  fekete  tekintet  ijesztően  villant.  Néhány  másodpercig  tartott  az  egész  jelenség,  de
beleborzongtak mindketten.

A gyermek mintha nem is tudott volna róla, folytatta korábbi tevékenységét.
Az iskoláskor kezdetén ez a tünet gyakorivá vált. Az apa magával vitte a kislányt a kórházba, ahol

sebészprofesszorként  dolgozott.  A  gyermeket  alaposan  kivizsgálták  testileg,  lelkileg,  de  semmi
rendkívülit nem diagnosztizáltak. Dr. Cameron szinte szégyellte magát, mikor a pszichológus kolléga
elnéző mosollyal hallgatta a tapasztalt változásokat a kislány viselkedésében.

Némileg  megnyugodva  ugyan,  de  továbbra  is  rossz  érzéssel  telve  vette  tudomásul:  lánya
valamiképpen más, mint egy átlagos gyermek.

Gyönyörű kislány volt, barátságos, mosolygós, cserfes és sokat kérdező, a falubeli idős lakók nagy
szeretete  övezte.  Mindenkivel  jó  viszonyban  volt,  mindannyian  örömmel  fogadták  gyakori
látogatásait; a rajongáson túl ott munkált bennük a genetikailag beléjük kódolt tisztelet, amely a föld
birtokosának és családjának kijárt.

Igaz, nem tartották be a konvenciókat, különösen a szülők, Ryan és Lavern szinte beleolvadt a
falu közösségébe, de a kisasszonyka, az egészen más! Ő a jövő, a csilingelő kacagás, a kifogyhatatlan
kérdésekkel  bombázó,  mindent  tudni  akaró,  a  falut  birtokba  vevő,  igazi  gazdaként  viselkedő
Cameron.

 
 

***
 
 
Lavern dolgozott a konyhában.
Nem az ebéd elkészítése volt a munka, azt pillanatok alatt elintézte; ételek alkotása, pontos

receptúrák kialakítása;  újból  és  újból  elkészíteni  a  kitalált  újdonságot,  majd  mindent  pontosan
rögzíteni, fotóval ellátni… Lavern séf volt, annak sem átlagos.

Mikor – már több mint tíz  éve – ideköltözött  a Stone House nevet viselő csúf,  öreg házba,
akkoriban támadt fel ismét érdeklődése egyik tanult szakmája a szakácsmesterség iránt.

Kezdetben  csak  saját  kedvére  termesztett  fűszernövényeket,  szinte  két  kezével  összetákolt
fóliasátorban  nevelgette  őket,  majd  –  mert  nagyon  jó  kikapcsolódásnak  bizonyult  –  ételek
átalakításával, új ízekkel kezdett kísérletezni.

Előbb éttermi ételeket alkotott, majd egy régi könyv hatására változtatott a koncepción: egyszerű
háziasszonyoknak szóló módon mutatta be ételeit, azok elkészítését. Megküzdött néhány kiadóval,
mire megjelent a könyve.

Szakmai  berkekben  nagyobb  volt  a  visszhangja,  mint  az  olvasók  körében.  Kapott  számos
kecsegtető ajánlatot, amit visszautasított; akkor házasodtak össze, szíve alatt hordta a gyermekét.

Stone House leláncolta, a hegyek, a táj elvarázsolta; alig mozdult ki, minden idejét a kertnek és a
konyhának szentelte.

Lilit ott téblábolt anyja körül már aprócska kora óta, és szünet nélkül kérdezett.
Lavern mesélt a kicsinek a fűszernövényekről, az ételekről, sok mindenről. Meg sem lepődött,



amikor a fóliasátor alatt a kicsi megismerte, szagolgatta a termesztett növényeket.
Később,  mikor a kislány már bejárta a házhoz tartozó erdőt,  gyakorta tért  haza valamilyen

növénnyel, szerény virággal. Talán hat éves lehetett, mikor egy csokor virágot nyújtott át anyjának.
Lavern  örömmel  vette  el,  majd  vázába  akarta  tenni,  mikor  is  a  kislány  felháborodott  hangon
figyelmeztette:

–  Mama!  Ezek ehető  virágok,  nem díszek!  Ne vázába,  hanem ételbe  tedd őket!  Salátákba,
süteményekbe valók!

– Honnan veszed, hogy ehetőek? Ki mondta? – kérdezte Lavern.
– Tudom, és kész – válaszolt Lilit határozottan.
Lavern nem kérdezett többet. Nem akarta hallani, hogy a szél mutatta meg melyik virág ehető.
Arcán fájdalom suhan át, újult erővel támadott a benne tanyázó, állandó lelkifurdalás.
Lavern tudta, – attól a perctől fogva, amikor kiderült, gyermeket vár – hogy más lesz ez a baba;

másmilyen, mint a többi gyermek. Akkor, ott a fürdőszobában, ahogy a pozitív tesztet meglátta,
elöntötte a rémület, és az aggodalom azóta is egyre csak szorítja.

Alig kezdett bontakozni Ryan és közte a szerelem, távol éltek egymástól, ritkán volt alkalmuk
együttlétre; amikor igen, akkor viszont nagyon. Lavern független életformára rendezkedett be, és
nem tudott elképzelni semmi okot, ami ezen változtathatott volna; még az eget-földet megrengető
szerelem sem. Az anyaság lehetősége meg sem fordult fejében, viszont szerelme Ryan iránt olyan
erőssé vált, hogy megingani látszott a függetlenséghez való makacs ragaszkodása.

Némi kompromisszum hatására úgy gondolták, egy hónapra együtt élve, megpróbálkoznak a
közös élettel. Nem volt jó ötlet. Lavern pánikba esett és kilépett, vagy inkább lelépett – szó nélkül
visszament londoni lakásába. Dicstelen viselkedését tovább tetézte azzal, hogy szokásától eltérően –
számára jelentősnek bizonyuló  alkohol  elfogyasztásával  –  teljesen tudattalan  állapotba  kergette
önmagát. Nem volt képes kezelni a helyzetet, mert szerelem tombolt benne Ryan iránt, viszont nem
tudta elképzelni azt, hogy együtt éljenek.

Mikor magához tért az alkohol okozta kábulatból, erejét összeszedve megpróbált – rutinból –
ismét úgy élni, mint mielőtt elhagyta volna Londont és kibérelte volna Ryan mesés házát.

Nem érezte… nem tudta, fel sem merült zavart elméjében, hogy teherbe esett…
Arcán látta meg egy szemfüles asszony, és Lavern akkor kezdett figyelni a jelekre. Az a pillanat,

mikor meglátta a pozitív tesztet, olyan rémület töltötte el, amilyent még addig soha sem érzett.
Nem csupán a tény rémisztette meg, hanem az elmúlt hetek erősen stresszes állapota, a rengeteg

alkohol elfogyasztása. Biztos volt benne, végzetesen károsította a magzatot. Nem akart anya lenni,
még normális körülmények közt sem, így, ennyi hiba után meg végkép nem tudta elképzelni, hogy
sérült gyermeknek adjon életet.

Kihez-máshoz fordulhatott volna ebben a rémisztő helyzetben, mint Ryanhez. Nehéz döntés volt
Lavern részéről, mikor hosszas vívódás után úgy döntött – mikor még nem álltak rendelkezésre a
baba állapotáról a leletek – legyen bár fogyatékos is a gyermek, megszüli és neveli, mert ő okozta a
bajt esztelen viselkedésével.

Mivel a függetlensége megszűnt azzal, hogy szíve alatt növekedik a magzat, visszatért Ryan ölelő
karjába,  az  öreg  kőházba,  a  skót  hegyek  közt  megbújó  kicsinyke  faluba.  Összeházasodtak,  és
megszületett a baba, aki – erre sem talált magyarázatot – a Lilit nevet kapta. Valamiért ez a név még
várandóssága idején befészkelte magát elméjébe.

Mindazok ellenére, hogy minden létező vizsgálat azt igazolta, hogy egészséges magzat fejlődik
testében, Lavern lelkifurdalása soha sem szűnt meg, és talán soha nem is fog, mert lám, Lilit nem
átlagos gyermek!

Néha, mikor a kislány érthetetlenül viselkedett, szörnyű gondolatok futottak át Lavern elméjén.
„Inkább lenne testileg fogyatékos,  vagy bármi  más rendellenessége,  azt  jobban elviselném; ez,
amikor nem is egy kislány néz rám a sötét szemek mögül, ez vérfagyasztó, mert nem értem!”

Ilyen gondolatok jártak fejében, miközben készült megteríteni ebédhez az asztalt.
– Mama! Ebéd után felmegyek a hegyre Ollie-hoz. Tegnap mondta, hogy kisbárányok születtek,

megyek, megnézem őket.



– A hegyen születtek, nem otthon?
– Jaj, Mama! Néha a leendő hússal is foglalkozhatnál, nem csak a fűszerezésével, elkészítésével! –

nevetett Lilit,  majd folytatta: – Mindjárt nyár van, ilyenkor a hegyen maradnak éjszakára is az
állatok. Ollie felmegy naponta fejni, kitakarítani a fedett állást, ahol éjszakáznak a birkák.

– Igaz. El is felejtettem. Moss kezet, ebédelünk!
– Mostam. Itt ülök az asztalnál. Hol jár az eszed, Mama?
– Bocsi… azon kesergek már most, hogy mennyire fogsz majd hiányozni szeptembertől…
– Bizonyára engedélyezik, hogy esténként beszéljünk Skype-on, de nem minden nap! Megígéred?
– Meg. Majd te hívsz, én nem akarlak zavarni…
– Helyes. Kevés tárkonyt tettél az öntetbe… – szólt megrovón a kislány.
– Direkt. Nem akartam, hogy erősen uralja az ízeket.
– Mama… a líceumban szeretném, ha nem Lilitnek hívnának… ott lehet használnom a második

nevemet?
– Charlotte akarsz lenni? – kérdezte döbbenten Lavern.
– Igen. Lehet becézni… mondjuk Charynek.
– Értem. Más ember akarsz lenni a más környezetbe.
– Valahogy úgy… az számomra egy másik élet, új és szokatlan. Lilitként nem tudnám megszokni,

de Charlotte, a nemesi származék, az valami más.
– Megértelek… Apuval beszéltél már erről?
– Na, aztán mikor beszéltem volna? Este, mikor szivarozva olvas a kandalló előtt? Meg sem hallja,

amit mondok…
– Nahát, ma este eldugjuk a szivarjait arra az időre, amíg megbeszéljük ezt a témát… Chary –

nevetett Lavern.
– Jó fej vagy, Mama! Köszönöm az ebédet, megyek átöltözni – ugrott fel a kislány, majd futtában

puszit nyomott Lavern arcára, aztán felrohant a szobájába.
– Adj egy üveget, Mama! Hozok frissen fejt juhtejet – jött le néhány perc múlva ismét a kislány.
– Addig ott akarsz maradni? Korán sötétedik még – aggodalmaskodott Lavern.
– Ollie lehoz a kocsival, Marker is jön velem, nem kell aggódnod. Nincs bokor, gyökér, kátyú és

kődarab, amit ne ismernék a hazaúton.
– Jó lenne, ha előbb érnél haza, mint Apu…
– Úgy lesz, szia, Mama! Marker, gyere!
Lilit csizmában, vastag pulóverben, hátizsákjában az üveggel kiviharzott a házból, nyomában a

kutyával. Pillanatok alatt elnyelte alakjukat a kert végében kezdődő erdő.
 
 

***
 
 
Ollie látta a közeledő kislányt, a körötte bóklászó kutyát.
Így messziről pont olyan volt, mint hajdan, mikor a saját fia ennyiidősen feljárt hozzá a hegyre.

Pedig  a  kisasszonyka  nem átlagos  gyermek.  Ebben  egyetértettek  a  falubeliek.  Mintha  nem is
gyermek lenne: mindenről tudni akart, mi történt a gazdaságban, kinek mije fáj, mi a gondja, és
amint elmesélték neki, valahogy meg is oldódtak a problémák, elmúltak a fájdalmak.

– Ollie! Hát, hogy s mint vagytok? – szólt már messziről Lilit.
– Kisasszonyka! Isten hozott!
– Megnézhetem a kisbárányokat?
– Gyere, csak óvatosan, mert a kos valamiért nagyon mérges… nem szokott pedig ilyen lenni, ha

bárányok születnek, de most valamit érez… kettő született, de az egyik nem egészséges… tán el fog
pusztulni, azt érzi.

– Ne félts engem, mutasd azt a kisbárányt! – szólt határozott hangon Lilit.
Amint elindult a szín felé, a kos leszegett fejjel felé tartott.



Ollie éppen kiáltani akart a kosra, mikor dermedten látta a történteket: Lilit megállt a dühös állat
előtt, két karját felé nyújtva, arcán merev, szigorú kifejezéssel. Szeme koromfeketén izzott, amitől a
kos előbb, megállt, majd hátrált, aztán elfutott, fel a hegyre. Lilit lassan visszahúzta karját, arca
ismét kedvessé vált, szeme szikrázó feketesége átváltott a megszokott, sötétkék színbe.

Ollie remegett, mint minden hasonló alkalommal. Félelmet és tiszteletet érzett. Már nem először
látta  Lilit  átváltozását,  de ez  valami  olyasmi,  amit  nem lehet  megszokni.  A félelem nem azért
telepedett rá, mert tartott a gyermektől, biztosan tudta, senkit és semmit nem bántana; a félelem az
érthetetlenből fakadt. Mondák, mesék, legendák tömege él ezen a vidéken, de eddig senkit sem
ismert,  aki valami alapot is tudott volna szolgálni ezekhez. Most itt  ez a gyermek, aki különös
viselkedésével  bizonyítja:  vannak  itt  erőket  és  érthetetlen  dolgokat  produkáló  lények,  csak
mindeddig nem találtak okot megnyilvánulni… most, vajon miért?

A  kisasszonyka  bement  az  anyabirkához,  megsimogatta  a  két  újszülöttet,  majd  kihozta  a
nagyobbikat a szabadba.

– Na, futkározz kicsit, amíg a tesód ebédel! – nógatta a botladozó hófehér csöppséget kedvesen,
majd odaszólt Ollie-nak: – Eszik már a pici! Meglásd, nem lesz baj!

–  Köszönöm… –  rebegte  Ollie,  majd  ment  a  dolgára.  Fél  szemével  figyelte  a  nyájat,  amely
érthetetlen módon nem futott szét, mikor a kislány beállt közéjük. Beszélt hozzájuk, megcibálta
szőrüket, játszott a még kölyöknyi bárányokkal.

Mikor  eljött  a  fejés  ideje,  szinte  szakértő  módon  terelte  az  anyajuhokat  a  fejőállásba,
szétválasztva a többiektől őket.

Ollie már tudta: mikor a kisasszonyka fellátogat ide, akkor mindig többet tejelnek a jószágok,
meg sem próbálta megérteni az okát.

– Hoztam flaskát, majd vinnék haza tejet, ha leszűrted – szólt Lilit, miközben sorban engedte ki a
lefejt állatokat.

– Jó lesz, ha igyekszem, mindjárt sötétedik. Viszlek le a hegyről, kisasszonyka, de az erdőben
magadnak kell boldogulni! Nem félsz?

– Nem tudom, hogy milyen érzés félni. Ismerem az utat, vakon is hazatalálnék – válaszolt nagyon
elgondolkozva Lilit.

Mikor Ollie lekanyarodni készült a faluba vezető útra, megállt, hogy Lilit és a kutya leszállhasson.
– Minden jót, Ollie!
– Isten megáldjon, kisasszonyka!
– Marker, gyere, ne szaglássz! Igyekeznünk kell, hogy megelőzzük Aput – szólította a kutyát, majd

besietett a sűrűbe.
Hirtelen megerősödött a szél. Marker vicsorgott, Lilit mérgesen szólt:
– Mi van már megint? Sietek!
– Használtad az erőmet! – sziszegte mérgesen a szél.
– Azért adtad, nem?
– Azért adtam, hogy hatalmat érezz! Mágiát, varázslatot, azt, hogy számodra nincs lehetetlen!

Kedved szerint lehetsz jó, vagy rossz, okozhatsz keserűséget vagy örömet. Azt akartam, hogy együtt
használjuk saját örömünkre a hatalmat, de te nélkülem teszed! Kizársz az életedből?

– Ez a szándékom, igen. Túl sokszínű vagy, olvastam, rengeteg rosszat is képviselsz, és nekem ez
nem tetszik!  Vedd  vissza,  amit  adtál,  és  hagyj  békén!  Ember  akarok  lenni,  olyan  ember,  aki
szándékosan soha nem rossz,  legfeljebb a  körülmények hatására tesz  meggondolatlanságot.  Te
játékból vagy gonosz, szeszélyből, amit én megvetek.

– Még meg sem születtél, mikor már helyet kértem a lelkedben! Beengedtél, elfogadtad, amit
adtam, és már nem tudom visszavenni, holott nem vagy rá méltó!

– Nem-e? Bolond vagy te! Segítek, ahol szükség van rá, erre használom a képességem.
– Itt a nyár a hegy lábánál… addig, amíg itt lesz, van időd meggondolni magad.
– Már megmondtam: megyek a városba! Most távozz, üdvözöld a nyarat, és lehetőleg mérsékeld

magad! Anyunak mindig fejfájást okozol!
– Ég veled, kicsi Lilit! – suhant el a lecsillapodott szél, a kislány hazaérkezett.



 
 

***
 
 
Lavern nézte a lánya ügyeskedését: sajtot készített a hegyről hozott juhtejből. Közben mesélt a

kisbárányról, aki már jobban van, a megfékezett kosról, Ollie-ról.
A hegybevájt  kamra tökéletes klímát  biztosított  a  sajtnak,  legalábbis  Lilit  szerint.  Már nem

először készített ilyen módon valami sajtfélét, amit Ollie feleségétől tanult. Még oltóanyagot is kapott
tőle. Kis fehér gombóc lett a nagy üvegnyi tejből, de a régebben készült, már fogyasztható sajt
kellemesen csípős, jóízű lett.

Már a mosogatással foglalkoztak, mikor Ryan megérkezett.
A közös vacsora a megszokott módon zajlott: apa és lánya beszélgetett. Lavern hallgatta őket,

majd leszedte az asztalt és kivonult a konyhába rendet rakni.
– Szívem! Hová lettek a szivarjaim? – kiabált ki a nappaliból Ryan.
– Nem találod? Na, rögtön jövök és segítek keresni – szólt vissza nevetve Lavern.
– Nem lehet, hogy elfogyott? – kérdezte Lilit ártatlan arccal.
– Ohó! Ez a te műved? – szólt Ryan, aki kezdte érteni a dolgot. – Megjegyzem: jobban tudok a

beszélgetésre koncentrálni, ha pöfékelek, ezt jó, ha tudod!
– Apu! Ülj már le, az öledbe akarok telepedni!
– Itt vagyok, na, hol az a szivar? – érkezett hozzájuk Lavern.
– Egyet adok, ha figyelsz rám! – vett elő egy szivart a háta mögül Lilit.
– Komoly megbeszélésnek nézünk elébe?
– Szoktam én viccelni? Na, jó, szoktam, de ez most komoly – szájalt Lilit.
– Hallgatom a dolgot, meséld! – gyújtott rá Ryan.
– Fuj! Büdös… szóval, azt gondoltam, hogy ősztől, amikor már nem itt lakom, hanem a líceumban,

szeretném, ha Charlotte lenne a nevem. Lehet becézni is, mondjuk Chary. Jól hangzik, nem?
– Hm. Miért is akarsz nevet változtatni?
– Megszólítást változtatni, hiszen ez is a nevem, ez áll minden iratomban.
– Ez igaz. Szóval?
– Más élet, más környezet… más megszólítás. Ott már nem leszek egy szeleburdi, vidéki kislány,

hanem egy ősi skót család utolsó tagja, aki ennek megfelelő névvel rendelkezik.
– Logikus magyarázat… és mi hogyan szólíthatjuk a kisasszonykát?
– Gyakorolhattok… legalább én is megszokom a Chary nevet.
– Akkor eltűnik Lilit, és csak Chary lesz?
– Mikor hazajövök szünetre, meg hétvégére, akkor hívhattok Lilitnek, de már nem szeretem ezt a

nevet.
– Nocsak! Mióta?
– Mostantól! – szállt le apja öléből a kislány.
– Világos. Chary, drágám! Visszaadnád az elkobzott szivarjaimat?
– Beleegyezel?
– Természetesen, ha Anyu sem ellenzi, de gondolom, ezt már ti ketten megbeszéltétek.
– Meg. A te beleegyezésed is kellett, azért ültünk most itt össze. Ti egymás nélkül nem vagytok

képesek dönteni semmiben?
– Mikor rólad van szó, akkor nem. Mi ebben a meglepő? Minden családban így zajlanak a dolgok:

megbeszélik közösen a fontos döntéseket.


