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1. fejezet
 

Lilian  nyugodtan  ballagott  a  keskeny  ösvényen.  Feje  fölött  az
élénkzöld lombkorona nem zárult össze teljesen, és ha felemelte a
tekintetét,  néhány  gyenge,  koraesti  fénysugár  egyenesen  a
szemébe világitott. Elgondolkodva nézte a fény játékát a leveleken,
amint azok minden egyes lépés után más-más szögben csillogtak.
Beszivta  az  erdő levegőjét,  és  ez  a  növények felerősödött,  esti
illatával együtt kissé elkábitotta.  Amúgy is tele volt  még a feje
mindenféle gyógynövény és fű sokféle aromájával, és – gondolta
–biztosan volt közöttük erősen bóditó hatású is. Megállt egy percre,
hogy néhány mély lélegzetet vegyen. Karjait felemelte, és mindkét
tenyerét az ég felé forditotta, ahogyan tanulta. Ezzel a mozdulattal
kitárta tenyerét az istenek világra szórt ereje felé.

Jó ideje járt már a boszorkányhoz. Ez a nő – Lilian úgy hitte –
mindent tud: gyógyitó főzeteket készit, és olyan szereket kever,
amikkel  befolyásolható  az  emberek  viselkedése.  És  néha  –
önkivületbe esve – a jövőt is  látta.  Nem volt  olyan ember,  akit
Lilian jobban tisztelt volna, mint ezt az asszonyt. Tisztelte a tudását,
azt  a  rejtelmes  önmagába  merültséget,  ami  akkor  öntötte  el,
amikor  valami  fontos  szert  készitett  –  de  legtöbbre  azt  a
tulajdonságát  tartotta,  amelyet  legkevésbé  értett:  Atali,  a
boszorkány  ugyanis  nem  segitett  akárkinek,  és  nem  pénzért
dolgozott. Lilian számára kifürkészhetetlen volt, hogy mi alapján
választja ki azokat az embereket, akiknek elkésziti a kért szert.
Néha alighogy belépett a szegény, messziről jött paraszt az ajtón,
Atali  máris  elutasitó  kézmozdulattal  küldte  el;  és  a  másik
embernek  hiába  volt  az  arcára  irva  a  rossz  szándék,  mégis
megkapta  a  kért  főzetet.  Igaz,  Lilian  ilyenkor  látott  Atali
mosolyában valami furcsát. Ha erről kérdezte, a boszorkány mindig



csak homályosan, utalások mögé menekülve próbálta elmagyarázni
a lánynak, hogy vannak dolgok, amikbe ő nem avatkozhat bele, és
hogy nem mindenre használhatja a tudását.

Lilian  sokat  tanult  a  boszorkány  erdei  kunyhójában.  Minden
fontosabb  növényt  megismert,  és  tudta,  mire  jó.  Atali  minden
hasznos  főzet  elkészitésére  megtanitotta,  és  az  őrölt  növények
keverékeinek titkaiba is beavatta.

Lassan megforditotta a tenyerét, és leengedte a karjait. A mozdulat
közben kicsit jobbra forditotta a fejét, és feszülten hallgatózott. Bár
nem volt benne biztos, hogy tényleg hallott-e valamit, vagy csak az
erdő szokásos zaja volt az, amire felfigyelt; de a tarkóján megint
azt érezte, amit mostanában sokszor. Túl sokszor – gondolta. Ez
nem egy állat, és nem is egy csavargó. Ez őt követi. De hogy lehet
egy ember ilyen csendes? Hiszen a korhadt  ágak,  az  elszáradt
levelek mind ropognak az ember lába alatt!

A  félelem észrevétlenül  öntötte  el.  Egyik  percben még minden
sejtjével figyelt, a következő percben pedig már őrült tempóban
futott a keskeny csapáson. A szive egyre csak kalapált, és egy kis
idő múlva már hallotta a saját lihegését. A bokája számtalanszor
csaknem  kibicsaklott  a  göröngyös,  egyenetlen  talajon.  Nem  is
igazán tudta,  mire és hová tapos a következő pillanatban, csak
rohant, rohant – nem tudta, hová, csak el az elől a valami elől, ami
üldözte. Futás közben ágak csapódtak a testéhez, levelek érték az
arcát. Nem látott semmit, csak szaladt előre, amig el nem érte a
tisztást.  Akkor  megállt,  és  hátranézett.  Egész  testével  az  erdő
irányába fordult.  Volt  ebben a mozdulatban valami kihivó:  nem
kaptál el, gyere hát elő most!

Egyetlen levél sem rezzent, mozdulatlanul állt az egész erdő. Lilian
levegőt sem vett,  úgy figyelt,  hogy hol  lehet  az,  aki,  vagy ami
üldözte. Tudta, hogy ott kell lapulnia valahol az ágak takarásában.

Semmi sem történt.



Liliant  elkeseredés  és  düh  öntötte  el.  Konokul  dobbantott  egy
nagyot a lábával.  Még mindig semmi…talán húsz napja is már,
hogy először érezte magán ezt a tekintete, és azóta nem tudja, ki,
vagy mi üldözi. Mert üldözi, ebben biztos volt. Ott van az erdőben,
ott leselkedik a boszorkány kunyhója körül, és ha bemegy a várba,
ott lesz a piacon, ott lesz a templomben, és ott lesz a palotában is.
És ő akárhogy keresi, nem találja. Mintha nem is hús-vér ember
lenne.

Erőtlenül ment végig a tisztáson. Most már egyszer sem nézett
hátra.  Hiszen  minek  is?  Ő  tudja,  hogy  ott  van.  Ha  valakinek
elmondaná,  azt  hinnék,  hogy  megbolondult.  Hiszen  nem  látni
senkit!  Csak azt  tudná,  miért  nem támad,  mire  vár?

Négy katona állt a vár bejáratánál. Amikor Lilian a közelükbe ért,
lesütötték a szemüket. Csak ők öten tudták, hogy Lilian minden
nap ki-be jár a várba, és teljesen egyedül merészkedik az erdő
mélyére, Atalihoz. A négy katonának nem volt inyére ez a dolog,
hiszen ha a király megtudja, hogy a lánya a boszorkánytól tanul,
mind a négyüket kivégezteti. De Atalinak nagyobb hatalma volt:
mind  a  négy  katona  gyermekét  kigyógyitotta  már  valamilyen
betegségből, igy azok feltételezték, hogy aki adni tud, az le is tud
sújtani a varázshatalma segitségével.

De Lilian érezte – nemcsak ezen a négy őrön, hanem a város összes
katonáján  –  hogy  a  királyba  vetett  hit  lassan romlásnak indult
bennük.  A  kihirdetett  ostoba,  értelmetlen,  sokszor  egymásnak
ellentmondó  parancsok  egyre  csökkentették  az  iránta  érzett
tiszteletet.  Nem  felettük  álló  lénynek  érezték,  csak  egy  olyan
hétköznapi embernek, aki csak a sors ostoba tréfája miatt kapott
hatalmat a kezébe.

Habár Waldus király ostoba és öntelt ember volt, mégis felfogta a
felé áradó kiábrándultságot, de – képtelen lévén elismerni a saját
hibáit – a tisztelettel magyarázta ezeket az érzéseket. És hogy a



saját  bizonytalanságát  csökkentse,  időnként  megejtett  egy-egy
kivégzést,  hogy valóban mindenki  tartson tőle.

 



2. fejezet
 

Miközben átvágott  az  ilyenkor  már  üres  piactéren,  Lilian  azon
tanakodott,  hogy másnap is menjen-e Atalihoz, hiszen láthatóan
esőre állt az idő. És ha a vihar holnap éppen az erdő közepén éri el?
Hová  menekül  akkor?  A  sáros,  ragacsos  föld  egészen  biztosan
lelassitaná, és akkor az üldözője könnyedén utolérheti. Egy rövid
pillanatig  elmerengett  azon,  vajon  hagyná-e,  hogy  az  a  valami
végre elkapja,  csak hogy meglássa végre, ki  is  az,  mi is az? A
kiváncsiság  már  régen  legyőzte  benne  a  félelmet.  Nem  tudta
elviselni, hogy valaki uralkodjon felette, rettegésben tartsa.

Hirtelen valaki  meglökte a hátát,  és a fülébe szuszogott.  Lilian
ijedten ugrott előre, aztán villámgyorsan megfordult. Még sosem
látott ilyen lényt. Először azt gondolta, egy furcsa formájú ló. De
ennek  nem  volt  sörénye,  és  az  egész  teremtmény  valahogy
mulatságosnak tűnt. A hátán két kiemelkedést látott, és az egész
állatot világosbarna szőr boritotta. Lassan nyújtogatta a fejét Lilian
felé.

-Ali!  Elég!  –  hallatszott  valahonnan  a  közelből,  majd  a  hang
tulajdonosa  megindult  feléjük.

A saruja tompán,  alig hallhatóan koppant a piac kövezetén,  de
ahogyan közeledett, úgy verte fel egyre fenyegetőbben az üres tér
némaságát.

Az állat visszahúzta a fejét, és nyugton maradt, amig a gondozója
odaért mellé.

-Ne félj tőle! Meglátod; nem bánt! – mondta olyan kedvességgel a
hangjában,  amelyet  inkább  az  állatnak  szánt,  és  nem a  másik
emberi lénynek.



-Mégis, milyen állat ez? – kérdezte Lilian.

-Egy teve. – felelte az idegen – Gondolom, még soha nem láttál ilyet.
Messzi-messzi tájakon él, de azokban a távoli országokban igen sok
van belőlük; egész csordák.

-Akkor meg hogy került  ide? – Lilian hangja kacagásba fulladt,
mert a teve olyan kiváncsian szagolgatta az arcát, hogy hátrálás
közben majdnem megbotlott.

Az idegen elmélyülten simogatta az állat pofáját, amit az nyugodt,
jóleső szuszogással nyugtázott. Lilian ellágyulva figyelte az állat és
gondozójának összhangját.

-A királyom valamelyik kereskedőtől vette. – kezdte az idegen olyan
hangsúllyal,  amely nem leplezte csalódottságát – Annyi évig élt
nyugodtan a palotában, hogy már mindannyian megszerettük ezt
az esetlen nyurgaságát. – és finoman megveregette a teve oldalát –
De a királyom úgy döntött, minden felhasználható eszközt be kell
vetnie, hogy megnyerje magának Waldus királyt.

-Miért?  –  kérdezte Lilian,  de alighogy kimondta,  máris  konokul
összehúzta a száját a felismeréstől: ez az idegen nem sejti, hogy ő a
király lánya. Miért is sejtené, hiszen a kopott, festetlen posztóruha,
amely  olyan  bő  és  hanyagul  varrott,  hogy  ide-oda  libeg  rajta,
inkább mutatja őt egyszerű parasztlánynak.

-El  akarja  bűvölni  a  királyt.  Le  akarja  kenyerezni,  hogy  az
hozzáadja  a  lányát.  –  a  hangjában megvető  értetlenség csengett.

Lilian  gyomra  görcsbe  rándult,  a  testi  reakció  ösztönös,
megállithatatlan  gyorsaságával.  Az  ő  akaratától  független
történésre először a szive dobolt egyre őrültebb tempóban, majd a
harag és a keserűség igy kiváltott  keveréke lassan felkúszott a
torkán, míg végül úgy érezte, hogy szinte a halántékában lüktet.

Dühösen összeszoritott fogakkal indult a trónterem felé. Útközben



szolgák köszöntötték, de ő meg sem hallotta. Most csak egyetlen
dolog foglalkoztatta: a jövője.

Ahogy  belépett,  dühödt  léptei  felverték  a  trónterem  csendjét.
Liliant máskor zavarta volna, hogy a ruhájának suhogása mennyire
visszhangzik  a  terem  rideg  kőfalain,  most  viszont  elszánt,
méginkább dühös  volt.

Már az ajtóból látta, hogy a hosszú helyiség legvégén az apja egy
diszes kelmékbe öltözött emberrel pusmog.

Most  nem  rettent  meg,  amikor  a  király  felemelte  a  fejét,  és
ránézett. Félt az apjától, hiszen lépten-nyomon ellentmondott neki,
és ez mindig büntetést vont maga után annál az embernél, aki nem
tűr semmiféle ellentmondást. Az engedetlenség sokféle megtorlást
eredményezett, melyek néha a kegyetlenkedésig fajultak. A király
élvezte, ha a szolgák is tanúi lehettek annak, milyen változatos
módokon képes a tulajdon lányát büntetni. Úgy gondolta, ezzel is
csak a saját tiszteletét erősiti. Az önmagában bizonytalan ember
elkeseredett  vergődése  volt  ez  azért,  hogy  némi  kis  elismerést
csikarjon ki a többi emberből. Hogy is élhetett volna a külvilág
figyelme nélkül? Hiszen a saját  belső lénye hiába orditja,  hogy
nincs egyedül, és hogy mind egyetlen tenger cseppjei vagyunk; ő
még sokáig nem akar hallani. Meghúzza magát a sötétben, és a
napfényben sütkérező  embereket  is  ugyanolyan  gyámoltalannak
hiszi, mint saját magát. Minden nap és minden éjjel arról győzködi
önmagát, hogy az a szúró villanás az emberek szemében a tisztelet,
és nem a megütközés jele. Az élet hosszú időn keresztül próbálja
felébreszteni; de ha nem sikerül, durván és hirtelen rázza majd fel.

Lilian halványan még emlékezett rá, hogy kislányként mennyire
rettegett az apjától. Gyermeki lénye minden energiájával ügyelt rá,
hogy nehogy valami olyat tegyen, amivel feldühiti. Később azonban
fontosabb lett a külvilág. A külvilág, amelytől az apja úgy zárta el,
ahogyan  a  fertőző  beteget  különitik  el  az  egészségesektől.



Kezdetben Lilian megpróbált az apja kivánsága szerint élni, és nem
beszélni senkivel az anyján és a szolgákon kívül. Hamar felfogta,
hogy  nem  tud  igy  élni.  Kellett  valami,  ami  foglalkoztatja,  és
mindenekelőtt emberek! A jövő egyre csak húzta, rántotta volna
előre,  de  még  nem volt  a  kezében  az  a  tudás,  amellyel  azzá
válhatott  volna,  akinek  lennie  kell.  A  legerősebb  sejtések
bizonyosságával  érezte,  hogy  valami  történni  fog,  ami  majd
kiszabaditja az ő igazi lényét abból a bőrből, amelyet ez a szűk kis
világ köré tekert. Az egykor megélt tudásból még megmaradt a
megmagyarázhatatlan bizonyosság arról, hogy a világ több, mint
ami a palota szűk kis világában történhet vele.

Úgy érezte, egy hatalma fal választja el az élettől; csakhogy sehogy
sem volt türelme kivárni, amig olyan magasra nő, hogy ezeket a
falakat át tudja lépni.

 

 

- Ime, a lányom! – nyújtotta Waldus király Lilian felé a kezét.

Lilian tekintetében egy percre felvillant a meglepettség üressége,
de aztán újra a harag gyulladt ki benne. Dacos pillatnással nézett
apjára, és a mellette ülő emberre. Őt nem nézte meg jobban, csak
a ruhájának diszes himzései, és az aprólékos műgonddal igazitott
redők  keltették  fel  a  figyelmét  –  furcsán  hatott  ez  abban  a
palotában, ahol maga a király is holmi zsákszerű ruhában járt-kelt.

-Mutatsd magad, te lány! Hadd lássák, hogy majd’kicsattansz az
egészségtől!

Lilian  egyszerűen  nem  jutott  szóhoz.  Hitetlenkedve  nézett
Waldusra, hiszen az egész udvar tudta, hogy Lilian egészségére az
apja figyel legkevésbé, most bezzeg nem restell azzal hencegni,
hogy az ő lánya milyen életerős.



Egy  percre  összekuszálódtak  a  gondolatai.  Apja  álkedvességét
egyetlen röpke pillanatig igazi szeretetnek érezte, hiszen annyira
vágyott rá egész életében. De mint annyiszor, most is rá kellett
jönnie, hogy ez csak a külvilág felé mutatott álca. Az, hogy az apja
férjhez akarja adni, gyorsan kijózanitotta. Kérdések sora merült föl
benne: vajon első feleség lesz, vagy csak sokadik, amolyan ágyas?
És ki lesz a férje? Ez a diszes ruhába öltözött ember valószinűleg
csak egy követ. És egyáltalán: melyik ország az, ahol az emberek
ilyen cifra kelméket aggatnak magukra?

Valami egyre hevesebben kezdett dobolni Lilianben. Nem tudta,
hol, csak azt, hogy ez a valami szavakat formáltat vele: nem, nem
megyek. Talán a gerincén szaladgált az érzés, vagy a tarkója volt
az  a  hely,  ahonnan  ez  a  titokzatos  hang  szólt.  Először  csak
suttogott, aztán már hallható, megformált szavakat mondatott vele:
Nem megyek!

Hallotta, amint a szavai hangosan elhagyták a száját.

Waldus meglepetten húzta fel a szemöldökét. De amint döbbenete
elmúlt,  máris szigorúan megfeszitette az állát.  Lilian ekkor már
látta a szemében azt az indulatot, amit már oly sokszor azelőtt.

-Még hogy nem? Azt teszed, amit én mondok!

A követ nyelt egy nagyot. Kicsit hátrébb lépett a királytól, de ezt
sem Waldus, sem Lilian nem vette észre.

A király rettenetes üvöltésbe kezdett:

- Van merszed visszautasitani azt a házasságot, amit én ütöttem
nyélbe?

- Engem senki sem kérdezett, hogy akarok-e egy másik országban
élni. Hogy dönthetett apám nélkülem?

Lilian arca kipirult az indulattól, de a fejét olyan makacs módon
előrevetette, az állát olyan dacosan tartotta, hogy a követet rögtön



gondolkodóba ejtette: ő úgy tudta, hogy itt  a nők szerények és
alázatosak,  mindenben  alávetik  magukat  az  apjuknak,  később
pedig a férjüknek.  Ez eddig rendben is  volt,  ezt  tapasztalta az
egész országban. Erre most itt van ez a kis fruska, aki nem is nő
még, olyan gyermeki az arca, és olyan kifejezőek a szemei! És a
haja! Az a hosszú, szőke haja, ami göndör tincsekben verdesi a
derekát,  olyan,  mintha  csak  azt  akarná  mondani,  hogy  ez  a
törékeny lány még igenis rászorul még az atyai védelemre. De ő
aztán nem! Megtagadja a házasságot…

Eszébe villant, mit mondott az ura erről az eshetőségről: ha a leány
nem hajlandó az ő országába jönni, akkor ne erőltesse. Ha a lány
nem mond igent, minden egyéb hiábavaló.

A követ nagyot sóhajtott.  Meg kell  mondania Waldus királynak,
hogy - mivel a lánya nemet mondott – ezért a lánykérést immár
érvénytelennek tekinti. Igazán nem tudta, mire számitson. Még az
is  felmerült  benne,  hogy  a  király  esetleg  kivégezteti,  amiért
visszavonta  az  ajánlatot.

-  Ostoba  lány,  neked  nincs  szabad  akaratod!  –  orditotta  teli
torokból  a  király.

-  Én nem fogok igy  élni!  –  felelte  Lilian  csendesen,  és  sarkon
fordult.

Csordultig telve haraggal rohant ki a trónteremből, azt sem tudta,
merre. És ahogy egyre messzebb vitték a lábai, úgy érezte a lelkét
is egyre könnyebbnek. Mintha ez az egész kérdés messzire került
volna tőle.

 

 

-Királyom!  –  lépett  oda  Waldushoz  a  követ  –  Uralkodóm óhaja
szerint,  ha  a  jelölt  nemet  mond,  akkor  uralkodóm  nevében



kötelességem visszavonni  az  ajánlatot…

Waldus arca vörös lett a dühtől.

-Visszavonja?  Az  én  lányom  igenis  méltó  egy  királyhoz.  Nem
vonhatja  vissza  az  ajánlatot,  megértetted,  te  bohóc?

-Felség, kérem….

-Igen, igen. Sajnálom. – mentegetőzött Waldus, de a követ előtt
már semmivel sem tudta menteni azt a vak, szinte állati viselkedést,
aminek az tanúja volt.

Persze, mint mindig, most is azt hitte, hogy a környezetét teljes
mértékben  ő  irányitja.  Most  sem  látta  meg  a  másik  ember
szemében  azt  a  furcsálló,  tartózkodó  ijedtséget,  ami  már-már
gyűlöletbe fordult. a követ már levonta a következtetést: királyi vér
ide vagy oda, ez az ember egy pillanat alatt redukálja magát az
állati  létezés  szintjére.  Már  csak  úgy  tudott  rá  tekinteni,  mint
barbárra,  mint  fejlődésben  lemaradt  emberre.  Nem  volt  ilyen
nyersességhez  szokva,  viszolygott  ettől.

-Hidd el, mire a nap lemegy a horizonton, a lányom igent mond a
királyodnak! – mondta Waldus nyájasan.

-Sajnálom, felség…de a királyom külön meghagyta, hogy a leány
első válasza a döntő, azt már nem másithatja meg sem ő, sem te.

Waldus erőtlenül a trónjára hanyatlott.

-Az az átkozott lány! – sóhajtotta – Vége! Mindennek vége!

A követ nem értette, minek van vége, és miért. Waldus király mást
nem nyerhetett volna a lánya házasságával, mint kapcsolatot egy
távoli országban. Miért akkor ez az elkeseredés?

Nem is gondolta volna, milyen mértékben tartja Waldus a saját
akaratát mindenek fölött valónak. Nem gondolt rá, hogy esetleg az
újdonsült vejének a hadseregét akarja majd a saját szolgálatában



állitani, hogy hóditásokat vigyen véghez. Éppen azért nem gondolt
rá, mert olyan valószinűtlen szándék volt: egy őrült ember terve,
aki mindenki mást csak a szolgájának tekint. A világ közepének
csakis önmagát tartja; számára mindenki más csak a diszlet része
az élet nevű szinjátékban.

 



3. fejezet
 

Az eső nagy cseppekben hullott a földre, sártengerré változtatva a
tisztást. A hűs vizcseppek kopogva verték a talajt, de odébb, a fák
levelein már pattogó hangot adtak. Lilian ezen és a saját légzésén
kívül más zajt nem hallott.

Régen besötétedett már, és érezhetően lehűlt a levegő.

Lilian mozogni próbált, de a láncok nem engedték; túl szorosan
tartották a bokáját. A mellkasán és a derekán vastag kötelek fogták
egy faoszlophoz. Amióta kikötözték, meg sem tudott mozdulni. Még
szerencse,  hogy  amikor  ez  történt,  a  katonáknak  nem  kellett
lefogniuk, szinte önként tartotta a karját a kötelekért, igy azok nem
kötözték meg olyan szorosan, hogy a durva kötél vágja a bőrét.

Ez a testtartás lassan kezdett fájdalmassá válni. Elgémberedett a
dereka, és hiába próbálta a vállát hátravetni, vagy megfesziteni, a
bokája túlságosan hátul volt ahhoz, hogy ez egy kényelmes helyzet
legyen.

Néha-néha könnyecseppek futottak végig az arcán, ha arra gondolt,
hogy került ide, a semmi közepére, és ahogyan az apja parancsára
az oszlophoz láncolták. Újra és újra emlékezetébe villant az a perc,
amikor kivezették a palotából: anyja ablaka felé pillantott, de csak
egy elhúzódó árnyat látott, amely éppen akkor ugrott el az ablaktól,
mintha félne, hogy meglátják.

Még mindig élénken lüktettek benne az akkori érzések. Dühös volt
az anyjára, de féltette is: valószinűleg az apja most is megverte.
Ám  akárhogy  akarta  menteni  az  asszonyt,  a  hosszú  évek
tapasztalata ott égett benne: igazán sosem számithatott rá, mert a
fontos dolgokban mindig meghunyászkodott az apja előtt. Inkább



hagyta,  hogy  Lilian  szenvedjen,  minthogy  ő  állja  ki  a  férje
következő  dührohamát.

,, Most már úgyis mindegy.” – gondolta. Hallotta, amikor az egyik
katona azt suttogta a királynak:

-Biztos vagy benne, uram? Ott éjszaka vadállatok tanyáznak!

-Ne  aggódj ,  nem  lesz  ba ja ,  csak  kap  egy  k is  leckét
engedelmességből!

Waldus arcán az elégedettség öröme terült szét.

Csuklójával nagyot rántott a kötélen, de semmi sem történt, csak
az ő  keze sajgott  még jobban.  A harag még a  halálfélelmet  is
elhomályositotta benne: nem gondolt rá, hogy ha csendben van,
észrevétlen maradhat,  míg ha zajt  csap,  az  odavonzhat  egy-két
vadat…Amint a gondolat végigfutott az agyán, már hallani is vélte
a  fű  zörgését,  és  léptek közeledtét.  Lélegzetvisszafojtva  figyelt.
Úgy tűnt, az állat egyre közelebb jön. Meghűlt a vér az ereiben:
nem látja, mi az, ami végez vele, de egyszer csak ideér, és akkor
vége. Apró darabokra tépi…

Már  egészen  közelről  hallotta  a  lépéseket.  Úgy  érezte,  azon
nyomban elájul.  A  szive  a  torkában lüktetett.

-Ne ijedj meg, eloldozlak. – suttogta egy hang a háta mögött.

Lilian hátra akart fordulni, de még nem tudott, ám ügyes kezek
gyorsan lefejtették róla a köteleket, majd végül a bokájára rakott
láncokat ütötték szét valamivel. Lilian a sötétben alig látott valamit,
nem tudta kivenni ennek az embernek egyetlen vonalát sem.

-Ki vagy te? – kérdezte az alakot, aki éppen elhajitotta a láncokat,
és karon ragadva őt, futásnak indult vele.

-Most nincs idő kérdésekre. Menekülnöd kell neked is, nekem is.
Vagy talán maradnál még az apád udvarában?



Futás közben Lilian megrángatta azt a lengő kelmét, amit a másik
emberen köpenyszerű felsőruhának gondolt:

-Tudod egyáltalán, merre megyünk? Itt vadállatok is lehetnek!

-Vannak is! – felelte a másik – De mit gondolsz, hogy mentem érted?

Lilian  általában  nem  szerette,  ha  valaki  fölényeskedő  hangon
beszélt vele, de most örült ennek. Jólesett átadnia magát egy olyan
erőnek, amelyben bár csak ösztönösen, de megbizott.

Őrült tempóban futottak, ahogy csak a lábuk birta. Közben tompa,
suhogó  hangok  kiséretében  ágak  csapódtak  a  testükhöz,  de  a
nedves falevelek letompitották a bőrüket érő ütéseket. A lábuk a
nedves fűben gázolt, ami sok helyen térdig ért. Még mindig akkora
cseppekben  hullott  az  eső,  hogy  Lilian  hosszú,  szőke  haja
csuromvizesen csapkodta a hátát. Az arcán is hatalmas vizcseppek
gurultak végig, elidőztek az állán, majd onnan pottyantak a földre.

Futás közben alig látott valamit. Látta annak az embernek a sötét
körvonalait,  aki  kiszabaditotta,  de  a  táj  körvonalai  teljesen
egybemosódtak.  Nem  látta,  csak  érezte,  hogy  egyre  messzebb
jutnak a palotától, messze attól az oszloptól, ahová őt kikötözték,
és messzebb jutnak még Atali kunyhójától is. Az erdő, amit olyan
sokszor átszelt, hogy eljusson a boszorkányhoz, már csak egy apró
pont lehetett a távolban, de Lilian a sűrű vizfüggöny miatt még ezt
sem látta, csak a lelkében érezte az egyre erősebb dübörgést: most
távolodik el mindentől, ami eddig ő volt. Ha innen elmegy, nem
lesz már többé ugyanaz, hiszen nem lesz körülötte az, ami őt azzá
tette. Hosszú évek fájdalmas emlékei hirtelen levethetővé váltak,
és  bár  nem  tudta  őket  túl  messzire  hajitani,  már  nem
nyomasztották  annyira.  A  fizikai  távolság  csodálatos  módon
megszüntette azokat a korlátokat,  amelyeket Waldus csak nagy
munkával tudott köré épiteni.

Újra megjelent előtte az anyja képe, és összeszorult a szive, amint



felidézte  a  falak  védelmébe  visszahúzódó  árnyat,  aki  inkább
cserbenhagyta  a  gyermekét,  csak  őt  ne  érje  büntetés.

-Most már lassithatunk. – mondta az előtte haladó ember – Már
elég messzire kerültünk apádtól.

Lilian  még sokáig  képes  lett  volna  futni.  Most  nem merült  ki,
hiszen a lelke hajtotta az ismeretlen felé.

 

Már elállt az eső, és csak a fák ágairól hullottak le a kristálytiszta
esőcseppek, amikor a hajnali szél beléjük kapott. A fű még nedves
volt az éjjeli esőzés miatt, de a sikságon álló sziklák és nagyobb
kövek már száraz felületet nyújtottak a vándoroknak.

A korareggeli napfény Liliant bágyadttá tette. A halvány napsugár,
ami megcsillant a fákon ragyogó esőcseppeken, szinte hipnotizálta.
Csendben  ülve  nézte,  ahogy  a  férfi  egy  edényben  mindenféle
száraz levelet kever össze, majd azokat meggyújtja, és elé helyezi a
sziklára. Igy az edény a földnél kissé feljebb került, és a belőle
áradó illatos füst lágyan szállingózott egyenesen Lilian felé.

A férfi most leült, lábait a földön keresztbe fonta, és Lilian szemébe
nézett.

-  Biztosan sok  kérdésed van felém.  –  mondta  –  Rajta,  kérdezz
bármit, és én válaszolok.

Lilian nagyot sóhajtott, és a csipős, reggeli levegővel együtt a füst
illatos szemcséit is beszivta.

-Ki vagy te, és miért szabaditottál ki? Honnan ismersz, és miért
figyeltél engem? Régóta érzem, hogy valaki a nyomomban jár, de
sohasem tudtam, hogy ki az, még azt sem éreztem, hogy állat-e,
vagy ember. És most, amikor látom, hogy te voltál – hiszen tudom,
érzem,  hogy  a  te  tekinteted  az,  ami  annyiszor  kisért,  ha  csak
kitettem a lábam a palotából – most nem értek semmit.



-A  nevem  Athos.  Enominban  születtem.  Úgy  tudom,  nem
gondoskodtak a tanittatásodról, igy hát nem tudod, hol van Enomin:
keleti  ország.  Ez  annyit  jelent  most  számodra,  hogy  az  én
hazámban  az  emberek  nem  csak  a  földdel  és  a  kincseikkel
foglalkoznak. Fontos számukra, ami a lelkükben, és minden más
ember lelkében lakik. Megérted ezt, Lilian?

A lány bólintott.  Athos azonban főleg a szemein látta a feszült
figyelmet, amely epedve vár minden új ismeretet és tudást.

Athos folytatta:


