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John Wyndham – El, szövőpók, itt ne járj…


Ahogy teltek-múltak az évek, Lydia Chartersnek egyre kevésbé tetszett a férje formája - és még kevésbé a kedvenc időtöltése. Akadt persze jócskán más is, ami nem tetszett benne, de ha erre a két dologra gondolt, úgy érezte, zsákutcába jutott az élete.
Igáz, a férjének nagyjából ilyen volt az alakja akkor is, amikor hozzáment, de ő azt remélte, az idő majd javulást hoz. Lelki szemeivel látta a fejlődést: a házi tűzhely áldásos melegében a férje egyre csinosabb, ápoltabb, teltebb lesz. Hasztalan etette, ápolta azonban tizenkét hosszú esztendeig - jóformán semmiféle javulást nem észlelt. A törzse, igaz, kissé vastagabbnak tetszett, és a mérleg is ezt bizonyította, de sajnos ez csak még jobban hangsúlyozta csontos, keszekusza, idétlen végtagjait.
Egyszer, a szokásosnál is elkeseredettebb hangulatában, Lydia előszedte a férje nadrágját, és pontosan megmérte. Így, üresen, ernyedten nem is volt vele semmi baj. Hosszú volt a szára persze, de nem abnormálisan, a bősége is egészen átlagos - de ha Edward fölvette! Akkor aztán már keskeny volt, és csupa göb látszott benne, éppúgy, mint a kabátujján. Lydia mindent kipróbált az összhatás javítására, és amikor sorra valamennyi kísérlete csődöt mondott, belátta, hogy nincs más hátra: bele kell nyugodnia - ezt nézheti hátralevő éveiben. "Úgy látszik - mondta magában kelletlenül -, nem lehet rajta segíteni. El kell viselni, mint a többi sorscsapást, mint például amikor a lókedvelő nők egyre jobban hasonlítanak a lovakhoz." És ezzel egyben a férje kedvenc időtöltésén is kitöltötte némiképp a mérgét.
Nagyon jó és praktikus, ha egy gyereknek van valami hobbija, de felnőttnél már bosszantó. A nők vigyáznak is, nehogy bármiféle szenvedélyük legyen - legfeljebb érdekli őket ez vagy az. És mi lehetne természetesebb, mint hogy egy nőt - márpedig Lydia igen takaros példánya volt a női nemnek - érdekeljenek a féldrága-, sőt, ha történetesen megengedhette magának, a drágakövek? Edward hobbiját azonban senki a világon nem tarthatta természetesnek.
Lydia már a házasságuk előtt is tudott Edward bolondériájáról. Aki csak közelebbről megismerte Edwardot, észrevette, hogy a szeme reménykedve fürkészi a sarkokat minden szobában, ahová véletlenül betéved, a szabadban pedig akármivel foglalkozik éppen, ha meglát egy halom avart, egy darab lehullott fakérget, nyomban otthagy csapot, papot, és annak szenteli teljes figyelmét. Ez persze meglehetősen bosszantó szokás volt, de Lydia úgy vélte, kár vele foglalkozni, Edward idővel úgyis leszokik róla. Lydia ugyanis az asszonyok általános felfogásában osztozott, miszerint a férfi, ha egyszer házasember, töltse idejének egy részét a keltó anyagiak megszerzésével, ezenfelül pedig csupán egyetlenegy dolog kötheti le a figyelmét - s ebből a felfogásból következett, hogy ha figyelmét akár a legcsekélyebb mértékben is bármi más köti le, az jogosan sértheti a feleséget, hiszen a gyerek is tudja, hogy akinek hobbija van, az feltétlenül az életének valamely hiányát óhajtja azzal pótolni avagy feledtetni.
Lydia azonban tévedett - Edward hobbija az évek során szépen izmosodott. Önmagában is meglehetősen elkeserítő volt ez, de azért még elviselhető lett volna, ha Edward tekintélyesebb tárgyakat gyűjt szenvedélyesen - mondjuk régi metszeteket, első kiadású könyveket, távol-keleti kerámiát. Az ilyesmit mutogatni lehet, a barátnőket pukkasztani, az ilyen holmi értékes, és bizonyos tekintélyt biztosít a gyűjtőnek. De miféle tekintélyt kölcsönözhet bárkinek is egy ugyancsak kiterjedt pókgyűjtemény?
Még ha legalább lepkék lennének - gondolta Lydia -, azok talán némi lelkesedést keltenének az emberben. A természet eleven drágakövei, ugye, kivált, ha szépen vannak csoportosítva. No de a pókok - ronda, kúszó-mászó, soklábú szörnyetegek, és egyre sápkórosabbak lesznek az alkoholban -, hát ezekre aztán nehéz volna egyetlen jó szót is találni.
Fiatal házas korukban Edward megpróbálta átplántálni lelkesedését Lydiába, s ő a tőle telhető legnagyobb tapintattal hallgatta férje magyarázatát a pókok bonyolult életéről, szokásairól, párosodásáról, holott mindez javarészt vagy undorító volt, vagy erkölcstelen, vagy mind a kettő; és hogy a színük meg a mintázatuk milyen felülmúlhatatlanul gyönyörű - hát ezt Lydia egyszerűen nem volt képes meglátni. Megjegyzéseiből, kérdéseiből szerencsére hamarosan kiviláglott, hogy Edward nem talál olyan együttérző megértésre, amilyent remélt ifjú feleségétől, fel is hagyott hát a Lydia megtérítésén való fáradozással, az asszony pedig hálásan visszatért régi meggyőződéséhez, miszerint minden pók egyaránt undorító, akár élő, akár holt.
Már házasságuk hajnalán felismerte, hogy nyílt támadással nem tud szabadulni a pókoktól - megkísérelte hát a legkülönfélébb óvatos taktikákat. Két-három év is beletelt, míg rá kellett ébrednie, hogy ez a módszer sem jár eredménnyel; ezután a pókok is rákerültek az áldozatos feleség által némán viselendő keresztek listájára, és nem is esett róluk több szó, legfeljebb a ritka, de alapos vulkánkitörések alkalmával, amikor is előkelő helyet kaptak a férfibűnök tételes felsorolásában.
Lydia mintegy hetenként egyszer lépett be Edward pókbirodalmába, egyfelől takarítás céljából, másfelől hogy alaposan kiundorodja magát. Két dologgal vigasztalódott: először is, hogy íme, ez a kémcsövekbe zárt rengeteg csúszó-mászó szörnyeteg soha többé nem csúszik, nem mászik, másodszor pedig, hogy ezek az istentelen bestiák ugyan elvonták némiképpen egy házasember figyelmét annak egyetlen jogos tárgyáról, de az életükkel lakoltak ezért a főbenjáró bűnért.
Döbbenetes mennyiségű kémcső sorakozott a falakat szegélyező állványokon; annyi, hogy Lydia egykor balga fővel abban reménykedett, hogy több pókfajta talán nincs is a kerek világon. Amikor megtudta, hogy a Brit-szigeteken ötszázhatvanféle pók ismeretes, még nem csüggedt. De amikor Edward a továbbiakban arról világosította fel, hogy a világon mintegy húszezer az ismeretes pókféleségek száma, nem említve a rokon fajokat - hogy azok mifélék, azt Lydia már meg sem kérdezte-, istenigazában elkeseredett.
Nemcsak kémcsövek voltak a szobában: egy polcon szakkönyvek sorakoztak, volt ott egy kiterjedt kartotékrendszer meg egy asztal, rajta Edward mikroszkópja. Egy hosszú munkaasztalon rengeteg palack, tárgylemezkötegek, új kémcsövek s egy csomó üvegtetejű doboz; ezekben tartotta Edward a további tanulmányozásra szánt eleven példányokat, csak ezután kerültek alkoholba.
Lydiát, valahányszor a pókbirodalomba lépett, ellenállhatatlan kísértés fogta el, hogy bepillantson ezekbe a siralomházikókba. Ilyenkor olyan elégedettség töltötte el, amit sohasem fett volna hajlandó bevallani, sőt nem is érzett volna, ha bármi más isten teremtményéről van szó, de a pókokkal valahogy úgy volt az ember, hogy azt mondta magában: úgy kell nekik, rászolgáltak, mért születtek póknak. A kis üvegdobozkákban rendszerint öt-hat példány búslakodott, épp ezért egy délelőtt Lydia meglepődve észlelte, hogy egy magányos üvegharang is sorakozik közöttük. Amikor végzett a takarítással, kíváncsisága a munkaasztalhoz vonzotta. Elvileg könnyebb lett volna az üvegharang lakóját szemügyre venni, mint az üvegdobozokba zárt elitélteket, a harang falát azonban belülről, úgy kétharmad magasságáig pókháló fedte. Olyan sűrű pókháló, hogy a harang lakója egyáltalán nem látszott mögötte. A háló redőkben csüngött, majdnem úgy, mintha függöny volna. Lydia közelebb hajolt és megnézte: a háló valóságos remekmű volt, szakasztott, mint a valódi csipkefüggöny, kicsiben. Lydia átkukkantott a függöny fölött a harang lakójára.
- Uramisten! - kiáltott fel.
Az elfüggönyözött kör közepén kuporgó pók nagyobb volt valamennyi eddig látott peldánynál. Lydia csak bámulta. Eszébe jutott, hogy előző este Edward ugyancsak izgatott volt, de ő alig figyelt rá, csupán azt közölte, amit számos hasonló alkalommal, hogy nincs ideje holmi ronda pókot nézegetni; arra is emlékezett, hogy Edwardnak szemmel láthatólag rosszul esett az ő érzéketlensége. Most, az óriás pók láttán már értette Edward izgatottságát: ez egyszer elhitte azt is, hogy csakugyan akad gyönyörű színekben játszó pók, mert ez a példány itt jócskán rászolgált a "természet eleven drágaköve" megjelölésre.
Alapszíne halványzöld volt, elszórt sötétebb zöld pettyekkel; ezek a potroh felé eltűntek. Háta közepén kék nyílhegyminta futott végig, a nyilak csúcsa sötét, a végük szinte beleolvadt a zöld alapszínbe. A potroh két oldalán bíborszín félkörminta futott. Ugyanez a szín látszott a zöld lábak ízületénél is, meg néhány pötty az Edward által zengzetesen cephalothoraxnak nevezett táj felső részén. Lydia szerint az az a hely, ahol az állathoz hozzánőtt a lába.
Lydia közelebb hajolt. Sajátos és egyáltalán nem pókszerű módon, ez a példány nem dermedt mozdulatlanságba. Figyelmét látszólag tökéletesen lekötötte az a valami, amit első két Iába között tartott; valami, ami megvillant, ha megmozdította. Mintha egy csiszolt, kifényesített akvamarinkő volna, gondolta Lydia. Még közelebb hajolt, hogy jobban lássa, s eközben árnyéka az üvegharangra esett. A pók abban a pillanatban abbahagyta tevékenységét, és megdermedt. Aztán megszólalt egy halk, fojtott hang:
- Helló! Hát te ki vagy? - Kissé idegenes volt a kiejtése. Lydia körülnézett. A szobában rajta kívül nem volt senki. - Ne oda nézz! Itt vagyok - mondta a fojtott hang.
Lydia lenézett az üvegharangra, és észrevette, hogy a pók jobb oldali második lábával önmagára mutat.
- Arakhné vagyok - mutatkozott be jól nevelten a hang. - Neked mi a neved?
- Öhm… Lydia - mondta kissé bizonytalanul Lydia.
- Igazán? Miért? - kérdezte a hang.
- Hogyhogy miért? - kérdezte Lydia kissé ingerülten.
- Hát ha jól emlékszem, Lydia a pokolba került, mert nagyon csúnya dolgokat művelt a szeretőjével. Remélem, te nem szoktál a…
- Ugyan! - szakította félbe Lydia.
- Vagy úgy - mondta kissé kétkedőn a hang. - Persze valami oka biztosan volt, hogy így neveztek. Nehogy azt hidd, hogy én például elítélem Lydiát. A szeretők, véleményem szerint, többnyire megérdemlik, hogy… - Lydia a mondat végét nem hallotta, mert megint körülnézett, kissé bizonytalanul.
- Nem értem - mondta. - Azt akarod mondani, hogy csakugyan…?
- Persze, én beszélek - mondta a pók. A nagyobb nyomaték kedvéért megint magára mutatott, ezúttal a bal oldali harmadik lábával.
- De hiszen… De hiszen pókok nem tudnak…
- Persze hogy nem. Mármint az igazi pókok. De én Arakhné vagyok, már mondtam az előbb.
Lydia emlékezetének mélyén megrezdült valami. - Az a bizonyos Arakhné? - tudakolta.
- Miért, hallottál talán valaha másikról? - kérdezte hűvösen a hang.
- Úgy értem, aki magára haragította Athénét, habár arra már nem emlékszem, mivel mondta Lydia.
- Pontosan. Álmaimat szövögettem, Athéné pedig féltékeny lett, és… - Azt hittem volna, épp fordítva történt. Aha, persze te szőttél, ugye?
- Hiszen azt mondom. Messze földön én szőttem-fontam a legeslegszebben, és amikor megnyertem az összgörög bajnokságot, és legyőztem Athénét, egyszerűen nem bírta elviselni; majd megőrült a féltékenységtől, és engem pókká változtatott. Mindig is mondtam, igazságtalanság, hogy istenek meg istennők is indulhatnak a versenyeken. Egyszerűen képtelenek veszíteni, és összevissza hazudoznak az emberről mindent, így akarják magukat igazolni, amikor bosszúból mindenféle ronda dolgot művelnek. Gondolom, te egész másképp hallottad a dolgot, nem? - kérdezte kissé kihívó éllel a hang.
- Nem, úgy emlékszem, nagyjából így hallottam - mondta tapintatosan Lydia. Elég régóta vagy már pók, ugye? - kérdezte.
- Igen, gondolom, habár az ember egy idő után már nem számolja a napokat. - A hang elhallgatott. Kis szünet után megint megszólalt: - Mondd, levennéd rólam ezt az üveg micsodát? Meglehetősen fülledt idebenn a levegő, és akkor kiabálnom sem kellene. Lydia habozott.
- Soha nem nyúlok semmihez ebben a szobában. A férjem nagyon dühös lenne, ha bármit elmozdítanék a helyéről.
- Ó, attól ne félj, hogy megszököm! Ha akarod, becsületszavamat adom. Lydia azonban még akkor is tétovázott.
- Meglehetősen reménytelen a helyzeted, ha nem tudnád - mondta, és önkéntelenül az alkoholosüvegre pillantott.
- Ne hidd! - válaszolt a hang. Vállrándítás érződött belőle. - Sokszor megfogtak már. Valami mindig történik, egyszerűen muszáj. Ez a határidő nélküli átok kevés előnyeinek egyike. Egyszerűen nem történhet semmi végzetes.
Lydia körülnézett. Az ablak csukva, az ajtó is, a kályha is.
- Hát, ha megígéred, talán egy pár percre… - mondta engedékenyen.
Fölemelte az üvegharangot, és félretette. A pókháló függöny meglebbent és elszakadt.
- Nem baj. Phü! Így már jobb - mondta a hang. Halk volt most is, de tiszta és érthető. A pók nem mozdult. Elülső lábaival most is tartotta az akvamarint, a fény megvillant a kövön. Lydiának hirtelen eszébe ötlött valami. Lehajolt, és alaposabban szemügyre vette a követ. Örömmel állapította meg, hogy nem az ő gyűjteményéből való.
- Szép, ugye? - kérdezte Arakhné. - Persze nem az én színem. Nem érvényesül mellettem. Inkább egy smaragdot kellett volna elhoznom, habár azok sokkal kisebbek.
- Honnan vetted? - kérdezte Lydia.
- A közelből, egy házból. Innen a második, ha jól emlékszem.
- Mrs. Ferris… igen, ez az ő köve.
- Lehet - hagyta rá Arakhné. - Volt ott egy faliszekrény, telis-tele kövekkel, úgyhogy elvettem ezt, és épp kifelé jöttem a kertből, át a sövényen, és kerestem egy alkalmas rejtekhelyet, hogy nyugodtan gyönyörködhessem benne, amikor megfogtak. Megvillant a kő, azért vett észre az illető. Fura egy alak, maga is majdnem olyan, mint egy pók, csak még néhány pár láb kéne neki.
- Mégis ügyesebb volt nálad - mondta hűvösen Lydia. - Hm… - vélte titokzatosan Arakhné.
Letette a követ, és körbejárkált egy kicsit; közben fonalat eregetett. Lydia egy pillanatig Arakhnét nézte, amint szövöget valamit, aztán visszatért a pillantása a kőhöz.
- Nekem is van egy kis drágakőgyűjteményem. Nem olyan szép, mint a Mrs. Ferrisé, de akad közte egy-két csinos darab - jegyezte meg.
- Igen? - kérdezte szórakozottan Arakhné, és tovább cifrázta a hálóját.
- Én… én is szeretnék egy szép akvamarint - mondta Lydia. - Tegyük fel, hogy az ajtó egy résnyire nyitva marad…
- Ide nézz! - mondta elégedetten Arakhné. - Láttál már ilyen aranyos kis zsúrterítőt? És büszkén szemlélte Iába munkáját.
Lydia is megnézte. Igaz, egyhangúnak találta kissé a mintát, de azért udvariasan bólogatott.
- Gyönyöre! Igazán roppant ízléses. Bárcsak én is… mármint nem is értem, hogy tudsz ilyen szépet csinálni.
- Ó, istenem, igyekszik az ember… - mondta átlátszó álszerénységgel Arakhné. De mintha mondani akartál volna valamit… - tette hozzá.
Lydia megismételte előző kijelentését.
- Voltaképpen nem érdemes ilyesmivel töltenem az időmet - mondta Arakhné. Mondtam már, hogy mindig történik valami, hát miért erőltessem meg magam?
Tovább szövögetett. Fürgén, noha kissé szórakozottan elkészített még egy terítőcskét, bár ez jóval igénytelenebb volt az előzőnél. Elnézte egy darabig, azután megszólalt:
- Hát persze ha meghálálná valaki a fáradságomat… - Sokat nem tudok fizetni… - kezdte óvatosan Lydia.
- Ó, nekem nem kell a pénz - mondta Arakhné. - Mit kezdenék én pénzzel? Hanem már nagyon rég esedékes a szabadságom.
- A szabadságod? - kérdezte értetlenül Lydia.
- Van ugyanis egy könnyítő záradék - magyarázta Arakhné. - A jobb átkoknál így szokás. Olyasmi, mint hogy például a királyfi csókja feloldja a varázslatot, tudod, valami abszolút valószínűtlen feltétel, de az illető isten mégis olyan színben tünteti fel magát, hogy mégsem százszázalékos Shylock. Az én záradékom évi huszonnégy óra szabadságra jogosít fel, de jóformán soha nem sikerül kivennem. - Elhallgatott, szőtt egy kis szegélyt a csipketerítőre. - Tudod - folytatta aztán -, nem könnyű találni valakit, aki helyet cserél az emberrel huszonnégy órára.
- Khm… hát igen, az nehéz lehet - mondta közömbösen Lydia.
Arakhné kinyújtotta egyik lábát, és megforgatta az akvamarint. A kő csillogott-villogott.
- Valakit, aki helyet cserél az emberrel… - ismételte.
- Hát… nem is tudom… voltaképpen nem hinném… - kísérletezett Lydia.
- Igazán nem nehéz bejutni Mrs. Ferris házába, kijönni meg még könnyebb. Persze, csak ha valaki akkora, mint én - jegyezte meg Arakhné.
Lydia az akvamarint nézte.
Lelki szeme előtt felrémlett a többi drágakő, amint ott pihennek fekete bársonyágyukon, Mrs. Ferris faliszekrényében.
- És ha megfogják az embert? - kérdezte.
- Ó, arra ne legyen gondja az embernek, futó kellemetlenség. Hiszen huszonnégy óra múlva úgyis visszatérnék - mondta Arakhné.
- Hát… nem is tudom… - mondta kelletlenül Lydia. Arakhné tűnődő hangon folytatta:
- Emlékszem, azt gondoltam, milyen könnyű is lenne egyenként kivinni azokat a köveket, és elrejteni valami jó helyen…
Lydia később képtelen volt pontosan visszaemlékezni, hogyan is folytatódott a beszélgetés, csak azt tudta, hogy egy bizonyos ponton ő még tétova és határozatlan akart lenni, de Arakhné nyilván úgy értette, beleegyezik. Nos, mindenesetre az egyik pillanatban még ott állt a munkaasztal mellett, a következőben meg mintha a tetején lett volna, és akkor történt a dolog.
Voltaképpen továbbra is ugyanúgy érezte magát, mint addig. Hat szemmel sem bánik másképp az ember, mint kettővel, bár meg kell hagyni: minden sokkal nagyobbnak látszott, és a túlsó fal alaposan eltávolodott. A nyolc lábbal egész jól boldogult, nem gabalyodtak egymásba.
- Te hogy szoktál…? Aha, látom - mondta.
- Csak nyugodtan - szólt egy hang a magasból. - Két jó függönyömet máris tönkretetted. Óvatosabban mozogj! Finoman. Úgy, úgy, ez már jobb. Még egy kicsit jobban vigyázz! Ez az. Hamarosan rájössz a nyitjára. Most már nincs más dolgod, menj el szépen az asztal széléig, aztán ereszkedj le.
- Khm… igen - mondta kissé kétkedő hangon Lydia. Az asztal széléről szédítő mélységben látszott a padló.
A fölébe tornyosuló alak sarkon fordult, indult volna már, de aztán, úgy látszik, eszébe jutott valami, mert megállt.
- Még valami - mondta. - A férfiak.
- Férfiak?! - kérdezte Lydia.
- Ej, hát a hím pókok. Nem szeretném, ha arra jönnék vissza, hogy közben…
- Ó, dehogy, a világért sem - sietett megnyugtatni Lydia. - Lesz énnekem anélkül is elég dolgom. Meg aztán… khm… azt hiszem, nincs bennem különösebb érdeklődés hím pókok iránt.
- Hát, nem tudom. Ki-ki a párjával, ahogy mondani szokás… No de különben sincs semmi probléma. Az illető körülbelül tizenhatszor kisebb nálad, úgyhogy egyszerűen lerázhatod, ha nem tetszik. Vagy megeheted, ha gusztusod van hozzá.
- Megehetem?! - kiáltott fel Lydia. - Ja igen, emlékszem, a férjem említett valamit… Nem, azt hiszem, maradok a lerázásnál.
- Ahogy tetszik. Az a jó a pókoknál, hogy magától értetődőnek tekintik a női felsőbbrendűséget. Nem kell életed végéig magaddal hurcolnod egy unalmas hímet, csak azért, mert… Ha szükségét érzed, egyszerűen keresel egy másikat és kész. Roppantul egyszerű.
- Bizonyára - mondta Lydia. - De hát úgyis csak huszonnégy óráról van szó.
- Persze - bólintott Arakhné. - No, akkor én megyek is. Nem fecsérlem azt a kevés kis szabadságomat. Meglátod, mihelyt belejössz, remekül fogod érezni magad. Hát akkor a holnapi viszontlátásra. - És kiment. Az ajtót résnyire nyitva hagyta.
Lydia még egy kicsit szövögetett, amíg egészen biztos nem volt a dolgában. Akkor az asztal szélére vonult, s némi habozás után leereszkedett. Igazán nem is volt nehéz.
Végül az egész dolog sokkal könnyebbnek bizonyult, mint várta. Eljutott Mrs. Ferris szalonjába, és nagy örömmel tapasztalta, hogy az ékköves szekrényke ajtaját nem zárták be. Lydia kiválasztott egy csinos tűzopált. A kertnek az út felé lejtő, oldalán talált egy jó kis lyukat, oda elrejtheti a zsákmányt, és később majd visszajön érte. Következő portyáján egy kisebb rubint szemelt ki, legközelebb egy gyönyörűen csiszolt négyszegletes cirkónt, míg végül már ingajáratban közlekedett a rejtekhely és a faliszekrény között, jóformán akadálytalanul, leszámítva néhány alkalmatlankodó hím pókot, akiket azonban elülső lábának egy legyintésével elpöccintett, úgyhogy többet nem is zaklatták.
Estefelé Lydia egész csinos készletet gyűjtött a rejtekhelyre. Épp egy kis topázt akart elhelyezni, és azon tűnődött, vajon forduljon-e még egyszer, amikor árnyék esett rá. Megdermedt, amint a magasban egy hosszú, csontos, vézna alakot pillantott meg - így alulnézetből valóban nagyon emlékeztetett a pókra.
- A kutyafáját! - kiáltott fel Edward hangja. - Még egy példány! Két nap alatt a második! Igazán különös!
S mielőtt még Lydia elszánhatta volna magát bármire, hirtelen sötétség borult rá, s csakhamar egy csukott dobozban zötykölődött.
Néhány perc múlva már ott kuporgott az üvegharang alatt, amelyet nemrégiben még ő emelt le Arakhnéről.
Edward föléje hajolt. Kissé bosszankodott, hogy a zsákmány megszökött, de büszke is volt magára, hogy sikerült elfognia.
Azután már nemigen volt mit tenni, mint szőni egypár csipkefüggönyt, hogy ne zavarják magányát, úgy, ahogy Arakhnétól látta. Azzal a gondolattal vigasztalódott, hogy a köveket biztos helyre rejtette, és hogy tizenkét-tizenhárom óra múlva kényelmesen elhozhatja valamennyit.
Este már nem jött be senki a pókbirodalomba. Lydia hallott holmi ismerős zörejeket odafentről; nagyjából úgy zajlott minden, mint rendesen, s végezetül két pár láb lépte koppant a lépcsőn. Ha erre módja van, összevonta volna a szemöldökét. Az ügy etikai oldala nem volt egészen tisztázott. Arakhnénak vajon joga van…? No mindegy, úgysem lehet rajta pillanatnyilag segíteni.
Hamarosan elültek odafent a zörejek, és a házra éjszakai csönd telepedett.
Lydia másnap reggel félig-meddig azt várta, Edward benéz, hogy megbizonyosodjék felőle: ő biztonságban van, s csak azután megy el dolgozni. Nemegyszer megtette, méghozzá kevésbé érdekfeszítő pókok esetében, és Lydia nem fojthatott el némi ingerültséget, amikor az ajtó nyílt, és csak Arakhné lépett be. Azt is megállapította, hogy Arakhné nem találta el a Lydia számára legelőnyösebb hajviseletet.
Arakhné ásított egyet, azután odalépett a munkaasztalhoz.
- Helló - szólt, és felemelte az üvegharangot. - Hogy mulattal?
- Most épp nem a legjobban - mondta Lydia. - A tegnapi napra nem panaszkodhatom. Remélem, kellemesen töltötted a szabadságodat.
- Igen - mondta Arakhné. - Egész jó volt, bár nem nagyon különbözött a mindennapoktól. - Karórájára pillantott. - Na, mindjárt le is telik az időm. Ha nem érek vissza, magamra szabadítom Athénét. Kész vagy?
- Hogyne - mondta mély átérzéssel Lydia.
- Nos, ki-ki a helyén - szólalt meg újra a vékonyka hang. Arakhné párosával kinyújtóztatta lábait, elölről hátrafelé, sorra. Azután szövögetett egy stilizált gót A betűt; meg akart győződni róla, hogy a tudománya nem szenvedett csorbát.
- Tudod - mondta eltűnődve -, fura dolog a megszokás. Azt hiszem, így tulajdonképpen jobban érzem magam. Az embernek sokkal kevesebb a gátlása.
Átszaladt a munkaasztal túlsó végére, és leereszkedett. Mintha tarka tollbokréta hullana a padlóra. Odalent kibontogatta lábait, és a nyitott ajtóhoz futott. A küszöbön megállt.
- Hát isten veled, és köszönöm - mondta. - Sajnálom azt a dolgot a férjeddel. Sajnos egy pillanatra megfeledkeztem magamról.
Azután végigsurrant a folyosón, mintha tarka pamutgombolyagot kapott volna fel a légáramlat.
- Isten veled - mondta Lydia. Egyáltalán nem sajnálta, hogy elment.
Arakhné utolsó megjegyzését nem értette; ki is ment a fejéből, míg fel nem fedezte azt a rakás göcsörtös csontot, amit valaki nemrégiben rakhatott a szemétgyűjtőbe.
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