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DÁNIEL VIKTÓRIA

Vörös pókliliom
A felhők lassan vándorolnak keresztül az ég azúr vásznán. Örvénylő lég egy rejtett 

messzeségből, virágszirmokat kísér a magasba, hogy pillanatnyi tündöklésük után halált 
piruettezve hulljanak alá. A semmik közepén egy koros ház ül meg a tájban önmagát támo-
gatva az évekkel vívott harcban. A természet ezernyi zöld arca vet csillogó hullámokat 
köré, ahogy az égből leszökkenő sugarak végigsiklanak rajtuk. Árnyak lépdelnek a sma-
ragdkoronák hűs csendjében. Az ablak egyik szegletéből porszemekkel bélelt pókhálófá-
tyol lejt a szélben.

Kenyérből kiszakajtott aranyló rögök gurulnak ki az ujjbegyeim közül, majd a hanyagul 
egymásba karoló fűszálak közt találnak menedéket. A zsaluk egy kelletlen gyermek makacs-
ságával, vinnyogva ellenkeznek a bezárulás ellen. Még egy utolsó gyenge fuvallat megcsusz-
szan a résen, majd a zár egy fegyver vészjósló véglegességével kattan. Az eddig oly fürgén 
lélegző és mozgolódó táj egy pillanat alatt túszul esik a láthatatlan páncél merevségének. A 
fények változásával minden kicsit másnak tűnik, és hajlamosak vagyunk azt hinni, csak a 
szemünket tréfálja meg a világ, de másnap, mikor újra körültekintünk, rájövünk, hogy min-
den továbbment egy kicsit, és mi láttuk, csak nem mertük elhinni. Az élet is így fut el mel-
lettünk, túl későn értjük meg a valóságot, amibe kerültünk.

Karok fonódnak a mellkasom köré, végtagok, melyekben sosem volt melegség. 
Gyapjúszőke tincsei gubancokba fonódva himbálóznak a föld felett. Tekintete, akár két 
hatalmas tintacsepp, melyen fel s alá cikáznak az apró fénygömbök. A mélységben pedig 
olyan vágyakozás, mint amit csak a megkésett fecske érezhet át, mikor megpillantja az 
évszakokkal dacoló túlsó leveles ágat. Megadó merevséggel fogadom, de énem egy egészen 
apró darabkája a képpé merevedett tájban maradt.

Öreg deszkák rosszallóan recsegnek mezítelen talpaink alatt, akár a kriptaajtóban álló 
deres koponyájú népség, kik azt hiszik, az idő már minden megtapasztalhatót felrótt az 
arcukra. A szoba minden szegletében az idő homokja alkot apró, szürkésen csillogó halmo-
kat. A jellemtelen üresség langymelegében még a hosszú évek állandósága is nyugtalanítóan 
idegennek tetszik. A falakon végiglopakodó repedések csipkés penészverettel díszítettek. A 
tekintet szinte hasra esik az apró asztalban, mely hosszú póklábain gubbaszt az egyik sarok-
ban, hátán hordva az évek marcangolta vázát, mely kecsességével próbálja palástolni korát. 
Néhány szál álszemérmes virág ringatja elsőbálozók ruháját megszégyenítő fodros fehér 
szirmait. Az egész olyan, mintha egy koporsóban élnék.

Tenyér csúszik az enyémbe, és a lehangoló helyiség csupán színcsíkok kavalkádjává 
válik, ahogy a forgás lendülete magával sodorja gondolataimat. A széles mozdulatok, melye-
ket egy nem létező ütem taktusai inspiráltak, olyan felszabadítóak, hogy szárnyakat érzek, a 
lapockáim gödrei közül bújnak elő, megannyi tollat hullajtva tárulnak szélesre. Persze mind-
ez csupán egy ketrecbe zárt fantázia képzelete, mely apró cafatokra szakad, ahogy a tekintet 
egy sokkal valósabb szabadságot vél meglátni.

A gondtalanság kékjével mázolt égbolt bánatában ellopta a világ színeit. Most piszkos 
vattaszín köntösbe burkolózva hullatja szürke könnyeit. Komisz villámok izzó karmokkal 
próbálják szétszaggatni ezt a melankóliát. Ámulatba ejtő, milyen határozottságot tud sugall-
ni egy természeti jelenség. Minden fényág olyan, mintha egy mennyei lehetőségre nyitna 
kaput.

Vékony, reszketeg markolás feszíti meg a ruhámat. A merev arcot bájos kunkor szeli 
át, ám ez a görbe vonal tövisekkel van kirakva, hasadékokat szaggat érzéseim fátylába. 
Mögöttünk az eszeveszett fergeteg ingerülten tépázza az ablaktáblákat, s azok csilingelő 
üvegsikollyal tiltakoznak őrhelyük elhagyása ellen.

A rémülettől ködös fejjel préselem magamhoz egyetlen társam, mégis olyan, mintha 
levegőbe markolnék. Úgy érzem magam, akár egy búvár, aki nem találja a felszínre vezető 
derengést. Figyelmem a sziromkelyhek felé bukik, és elmémben tiszta patak csordogálása-
ként bugyognak fel a gondolatok.

Az elveszettség mérge nem marhatja le a mosolyom, hisz a kedves emberek így is boldo-
gok. Még mindig jobb, ha engem bántanak, mintha én bántanék másokat.

Ezek a gondolatok mintha valami tiszta ragyogást idéznének meg a belsőmben, mely a 
szétfeszítő nyomást nem emészti el, de az indulataimat képes egy sötét pacába zárni, valahol 
a tudatom hátsó falán terpeszkedik ragadós, fekete tapogatóival kapaszkodva.



44

A csörömpölő orkesztra egyre csak ránk akarja szakítani kalitkánk falait, és egy acélfé-
nyű vak pillanatban sikerül feljutnia a katarzisig, melyből megannyi üvegszikra pattan ki, és 
vetődik spirálos légi balettbe.

Tétován gubbasztok, minden pórusomból kisiklik a melegség, de nem a megszokott alat-
tomos módon, egyszerűen sértődötten hátat fordít, és otthagy dideregni. Szemhéjam feladja a 
küzdelmet, de az utolsó pillanat jogán még látom önnön arcom egy, a padlóra hanyatlott ezüs-
tös töredékben, ahogy gúnyosan lenéz, majd lassan álomba remegem magam.

A Nap hosszú pihenés után leveti magáról bolyhos felhődunyháját, hogy ismét császárként 
fényeskedhessen. Tündöklése fénykörében megannyi árnyalak táncol és nyújtja kezét várako-
zón. Lépések dorombolása rezegteti meg a padlót a talpam alatt, az ajtóban megint ott áll az 
öröklétre kárhoztatott szépség, és lényével könyörgi a maradást, hogy még ne zúzzam össze 
törékeny létezését. Ajkai a fülek felé kúszó kunkorrá formálódnak, ez az inda mély horgokat 
fűz a bőröm alá, bénultság jeges ujjaival markolva meg ízületeimet. Félvak tekintetem las-
san gördül másfelé.

A fakereteken túli világban borzas vörösbegy habzsolja a nedvességtől pufókra hízott 
kenyértöredékeket. Harmattal ékszerezett hajtások ringatóznak kacéran. Tétova mozdulattal 
nyitom meg az utat a pajkos ifjúsággal örvénylő levegőnek, hogy kitessékelhesse órák hosz-
szú sora alatt megvénült rokonát az épületből. Államat a tenyerembe támasztva élvezem, hogy 
már nem csak a világ fényességét látom, hanem hevítő leheletét is érzem. Ujjaim alatt apró 
kődarab köröz, mely egy múltba fulladt időben talán egy hegység alapját képezte, s most a 
természet hátán vetődik ide-oda. Pergőléptű szürke pamacs tömi keményre pofazacskóit. Az 
éhezés lerázott láncainak boldogságától apró tudata még inkább beszűkül, így a köré fonódó 
sikamlós hüllő már kívül esik a világán. Az evolúció csúf tréfája ez az állat, arra kárhoztatta, 
hogy egész életében nevetséges mód a hasán csússzon, s mégis a kisrágcsáló kaszása legyen. 
A mindenség minden mozzanatban önmagát ismétli, hisz a tér vásznán nem is oly távol, a kert 
urának cirmos háta domborodik a rozsdás mellű tollas látóterén kívül. A kandúr elégedetten 
kunkorítja farkát a jó lakoma biztos tudatában.

Tekintetem az egyik tragédia felé vágtató történéstől a másikig ugrik, majd vissza. 
Megannyi szócafat és lehetőség pillanatképének színes áradata zubog koponyámba zárva. 
Izmaim görcsökbe feszülve emelik meg kezem, melyben a feszületként markolt sima kavics 
végzetes fenyegetéssé formálódik. A választás fogaskerekei rozsdás kattogással próbálnak 
előrebillenni, ám a zenitjük elérése előtt erejük fogytán hanyatlanak vissza.

Az élet tépelődésemmel mit sem törődve rúgja tovább az óra mutatóját, hogy a másod-
percet összezúzva újat gördítsen a helyére. Az események tovább pergetik a filmet, pedig vér 
borítja. A sötét fátyollények értetlenül ingatják fejüket a háttérben.

Térdeim kongva csapódnak a keményfa deszkák arcába, homlokomat a mészszagú fal festi 
vörösre. 

– Ez nem az én hibám… ez nem az én hibám. – Ismételgetem magamnak, mint valami 
mantrát, mintha belékapaszkodva kijuthatnék a körülöttem hullámzó sötétségből. A torkom-
ból felbugyborékoló zaj inkább egy forrásig hevült iszapos pocsolya prüszkölése. Az elesett 
lény odajön és magához húz, hatalmas súlyt hordozó béklyóival még mélyebbre ránt. Bőröm 
alá apró szálkák bújnak, ujjpereceimet éles fájdalom szeli át, és érzem, hogy az ereimben pul-
záló vörösség utat talál a szabaduláshoz.

Az elmúlt nap törésének ezüsttövisekké pattant üvegtábláján elevenedik meg saját másom.
„Itt fogsz ülni és magadat vádolod.”
A képmásom szája meg sem rebben, a szavak valahogy mégis bennem vernek visszhan-

got. A levegő megfeneklik a tüdőmben, bordáimat feszítve, a kéretlen rabság ellen tiltakoz-
va. A hang tagadhatatlanul az enyém, ám a színezete olyan, mit én sosem engednék kijutni a 
számon.

– Nem… az… én… – próbálom kipréselni magamból az áporodott levegőt, a szemeim oly 
forróságban úsznak, melyeket csak könnyekkel lehetne elcsitítani.

„Akkor miért történt mindez? Baleset, véletlen egybeesés vagy talán a sors? Bár ilyesmi 
nem lehet a sors műve, ez csupán a körülmények kombinációja. És ki az, aki megteremtette 
ezeket a körülményeket?”

Mindezt oly kedves nemtörődömséggel hangoztatja, de bármit megtennék, hogy süketté 
váljak a mondatok számára. Egy zúgóban kapálózva próbálok a felszínen maradni, a vízesés 
pedig kérlelhetetlenül közeledik.

„Csak annyit kellett volna tenned, hogy kimész, és megóvod mindkettőt.”
A fojtogató mozdulatlanságot pánikkal átitatott mozdulatokkal próbálom lefejteni magam-

ról, el is veszítve annak emlékét, kivel is harcolok. Csak a tennivágyás maradt meg bennem, 
hogy valahogy elmeneküljek.

„Ha az egyiket választod, a másik megmenekül.”
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A szememet elhomályosító izzó lávaként örvénylő sós folyadék végre kibuggyan, s per-
zselve csúszik végig arcomon, mintha az igazság sósavként akarná kiégetni a bensőmből egy 
álmodó szép világ utolsó tiszta foszlányát, hogy felszínre törve mindent beborítson a torz két-
értelműség. Zsigeri tiltakozás lüktet fel minden porcikámban, egy végső szárnyaszegett pró-
bálkozásra.

– Ez nem…– hörögve szakad fel a kiáltás, mint makacs váladék, mi eddig a lélegzet útját 
állta.

„Miközben mindkettőjüket választottad, igazából mindkettőjüket cserbenhagytad.”
Ez az utolsó momentum végleg porrá morzsolja, s a tudattalan éterbe hajítja harmatos 

ellenállásom maradványát.
A néma tartózkodással szemlélődő vázában reszketve pirulnak el az ártatlan virágok, hogy 

megannyi karmazsin szalagra szaggatva szende álcájukat, kibukjon valódi formájuk. A vörös 
pókliliomok az ég felé szegik fejüket.

A simán fénylő csönd felszínét alig felsértve kunkorodni kezd egy kuncogás, mely a meg-
tört gúny minden cseppjét magáénak tudhatja. A spirálisan növekvő kacajt először képmásom 
cselekedetének hiszem, ám az érzelem kinyilatkoztatásának gödreit tapintják ujjaim önnön 
ajkaimból formálva.

A sóösvényeket buzgón építő hordárok még mindig róják útjukat, hogy aztán az állam 
szegleténél a mélybe vessék magukat. Évmilliók ajándéka egyetlen határozott mozdulatban 
koncentrálódik, ahogy fölegyenesedem. A porcikáimba akaszkodott tüskék lélekhúst marcan-
golva szakadnak le, akárcsak a keservesen küzdő karok. De ideje véget vetni a tündérmesé-
nek, nem vagyok hercegnő, hogy boldogságot hozzak mindenkinek.

– Ha nem tudsz hátat fordítani, az nem kedvesség, csupán gyávaság – mondom ki végre, miköz-
ben meglepő könnyedséggel jutok túl a párkányon, ami eddig a világom határát jelentette.

A bokámat minden lépésnél csintalanul csiklandozzák a zöldülő növényfejek. Az árnyék-
lények arcát pedig először sikerül elkapnia néhány szőke fürtnek, melyet a Nap fésült ki hajá-
ból. Meglátom saját magam megannyi arcát.


