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HEUSZLER ANNAMÁRIA 
 
Az aranylövés 
 
 
Már egy órája, hogy belőttem a hernyót, és semmi. Csak fekszem, és várom, hogy 
végre elszálljak, ki akarok kerülni a testemből. Már megint rossz anyagot kaptam? 
Megint átbaszott az a rohadt díler? Kurva életbe. Gyűlölöm ezt, utálok várni, hol 
van már az az érzés? Még mindig csak a rohadt fájdalom, nem bírom! Elég! Szállj ki 
a fejemből, miért nem tudlak végre elfelejteni? Utálok józan lenni, folyamatosan 
csak a Te arcodat látom, ahogy azzal a ribanccal smárolsz. Nem bírom, elég, belö-
vök még egy kicsit… 

Imádom érezni, ahogy végigfolyik a testemen… Végre, ez az, kilépek, elszállok, 
jövök, elindultam a mennyezet felé. 

Igen! Megérkeztem, Istenem, de jó, újra a lila réten rohangálok, érzem a hűvös 
szellőt, szép a bőröm, nincsenek sebeim és újra aranyszínű a hajam. Bárcsak örökre 
itt maradhatnék. Hullámoznak a felhők felettem, olyanok, mint a hercegnős mesék-
ben, mikor még kislány voltam, és Anyu olvasott az ágyban nekem, és már én is 
hercegnő vagyok. A legszebb hercegnő az egész világon. Ott az a rózsaszín fa, oda 
kell szaladnom! Felmászok rá, egészen a habfelhőkig, onnan biztosan szép lesz a 
kilátás. Fenn is vagyok, hullámzok a felhőkkel, sőt már úszom, ez egy tenger, egy 
hatalmas tenger. Úgy úszok, mint Ariel, körülöttem delfinek, értem, amit monda-
nak. Hallom, ahogy mondja „Anya, anya ne hagyj itt, Anya hova mész? Várj, várj 
meg!” Segítek, delfin nyelven üvöltök! Meghallja, hála istennek, visszajött, újra 
együtt a család! Megcsókolnak, és el is úsztak. Annyira nyugodt itt minden, a tenger 
alatt, mélyen, annyira mélyen, ahova a búvárok se érhetnek le. A tenger alja, nincs 
fény, de mégis látok. Csillog minden, ezernyi kis apró molekula. Itt jön az egyetemi 
tanárom, hm szerettem az óráját, akkor még minden rendben volt! Beszél hozzám, 
de valami baj van, valami nagyon nagy baj van, nem tudok válaszolni, nem kapok 
levegőt, mi történik? Gyorsan, irányítanom kell a fleshem. Gondolj, gondolj szépre, 
gyerünk! Megfulladok! Gyerünk!  

Huh, kijutottam, a parton vagyok. De valami nagyon nem jó, nem érzem a lá-
bam, zsibbad a karom, fekete árny öleli a testem. Baj van. Nem tudom irányítani, 
nagyon nagy baj van. Valaki segítsen, mi történik? 

Úristen, látom magam, bejött Andi a szobába, ez most a valóság? Lia is itt van, 
miért néznek így? Miért sírnak? Mi történik? Miért nem tudok megszólalni? Már 
hallom, hallom, amit mondanak, úristen! Vérzik az orrom? Lányok, miért nem hal-
lotok? Segítsetek, baj van, nem tudok szabadulni a fekete árny öleléséből, nem en-
ged beszélni, nem enged mozogni. Lia ne rázz, ez fáj, nem érted, hogy fáj? Istenem 
mi történik? Hányok csajok, bassza meg, hányok, vegyétek észre, segítsetek, megful-
ladok tőle. Miért nem hallotok? Fordíts meg, nem kapok levegőt!  



 

131 

Miért néztek így rám? Miért keresed a pulzusom? Nem értem mit mondasz, na-
gyon mély és lassú, ahogy beszélsz, mondd hangosabban! Ne sírj, Andi, ne sírj, ha- 
nem mondd!  

Tudom, értem mi történik. A picsába, sok volt az anyag, láttam ilyet régebben, 
és most velem történik? Nem, az nem lehet. Nem halhatok meg! Még nem, mi lesz 
a kutyámmal, mi lesz a húgommal, ha nem ébredek többé fel? Nem halhatok meg! 
Hívjátok a mentőket! Miért nem hívjátok már a rohadt mentőket? Haldoklom!  

Nem kapok levegőt, és érzem, ahogy zuhanok! Ne, csak a zuhanást ne, tudom, 
mi lesz a vége, tudom! Nem bírok megkapaszkodni, elveszítelek titeket lányok, egy- 
re mélyebben vagyok, nem látlak, mindjárt teljesen átölel a sötétség! Segítsetek, 
segítség… Istenem, könyörgöm, fogadj be! 


