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Tudhattam vón, de hát az Atyaúristen se állíthassa meg a kezem, ha 

csokoládét látok, azt én nagyon szeretem, nem vagyok dijabéteszes, hogy 

lemondjak róla, 

éppen ez vót a baj: az otthonban, Kanadába, ahol munkát kaptam, mer 

végre egyszer nem kértek tőllem szakképesítést, hogy a padlót 

felmoshassam, az első szobában, ahová bementem, annak a néninek ott 

hevert az asztalán egy egész tábla, olyan, mint a piros mogyorós, de 

valami ángol neve vót,  

ki vót bontva, de nem vót megkezdve, hát kinek kell ez akkor, 

gondótam, és ahogy a kezembe fogom, nézegetem, a néni egyszer csak 

rám mosolyog az ágyából, és odasúgja nekem, valami olyasmit, hogy 

"hev szám", alig mozgott a szája neki, nem is értettem igazán, de hogy 

biztatott, azt lehetett látni, esküszöm rája; 

így is tudtam, hogy hibát követek el - akár a devla, akár az Atyaúristen 

plántálta belém ezt a képességet, az ilyesmit én látom, olyan 

patyolattisztán, ahogyan a padlót feltörülöm, úgy éljek, de hát a csoki, 



azt a vesződést, amit az kivált belőlem, azt biztosan a devla plántálta 

belém, az nem hagyott vóna nyugodni úccse, 

törtem két sort, hogy a takaríáshoz lendületet vegyek, végeztem is 

hamar, aztán húztam a hátamat kifele, hogy kiegyenesíjjem a derekamat 

– azér is, meg azér is, hogy Miszter Sztívensznek, a menedzsernek 

megmutassam, milyen becsületesen megdógoztam;  

de amikor az meglátott, hogy jövök a folyosón feléje, behívatott az 

irodájába, és aszongya, üjjek le, engem meg mindjárt kivert a veríték, 

merhogy engem oda nem dicsérni hívnak, azzal a legelbizakodottabb 

pillanatomban is tisztában lettem vóna, 

és hát persze hogy nem – elég annyi, hogy vót a néni szobájában valami 

kameraféle, egy órába belerejtve, és már a rokonok is telefonáltak a 

felvétele miatt, merhogy az interneten át nézik mindig, kameráznak, 

hogy hogy van a néni, meg hogy meg-e van-e, és azt, hogy én a csokiból 

vettem, azt is látták,  

hiába bizonygattam, hogy a néni mondta, hogy vegyek belőle, alig 

tudtam rávenni Miszter Sztívenszet, hogy a végén azér a nénit is 

kérdezzük mán meg, de amikor a gondnok őtet megszólította, láttam én, 

hogy ez sem fog segíteni rajtam,  

amikor a csokit felajánlotta nekem, a néni egy kislányt látott maga előtt, 

a vékony csontjaim téveszthették meg, hályog ül a szemin, úgyhogy nem 

csoda, akkor viszont, ahogy ott álltunk az ágya mellett, gyászosan 



felvonulva, csak a rémületet érezte szegény, azt hitte, jöttek érte, hogy 

elvigyék egy olyan helyre, ahol mán csak a devla várja, 

nem bírt az mondani szegénke semmit, 

úgyhogy rögtön az első munkanapom ilyen csúfosan végződött, 

szállhattam vissza a vonatra azon az állomáson, elhagytam azt a helyet, a 

nevét sem tudom, a harmadik vót onnan, ahonnan indultam, azóta sem 

nagyon néztem vissza, mintha nem is lett vón az soha, csak a 

képzeletemben – vagy még ott sem, most hogy így Tornanádaskáról 

visszagondolok. 

 


