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Avokádó 

A Guinness Rekordok Könyve alapján a legnehezebb avokádó 2,5 kilo-
grammot nyomott. A rekordot 2018. január 3-án jegyezték be, a gyü-
mölcs egy Felicidad Pasalo nevű hawaii nőé volt. 

Már az is öröm, ha a Katolikus Lexikont kéri valaki a legújabb romanti-
kus regény helyett – gondolta Ábrahám, és megtörölte izzadt homlokát. 
Megint kánikula kínozta a várost. A boltban nem volt légkondicionálás, 
de kevesen is tértek be ilyenkor. Ábrahám arról ábrándozott, hogy idő 
előtt bezár, és hazaindul kényelmesen berendezett lakásába. Kinyitja az 
ajtót, lerúgja a cipőjét, és bemegy a fürdőszobába kezet mosni. Majd ki-
nyitja a hűtőt, és kivesz egy hideg dobozos sört. Nagy élvezettel pattintja 
fel a dobozon a zárat. Bemegy a szobába, bekapcsolja a légkondicionáló 
berendezést és a tévét. A tévén a komolyzenei csatornára kapcsol, halkra 
állítja a hangerőt. Nagyot kortyol a sörből. Mindig az első korty a leg-
jobb. Aztán elővesz egy könyvet. 

Csengetnek. Általában ügynökök járják hívatlanul a házat, portékájukat 
kínálva vagy éppen eladó lelkekre vadászva. Főleg az el nem kötelezett 
lelkek érdeklik őket. 

De Ábrahám felriadt álmodozásából, mert a csengő az ajtó fölé szerelt 
szerkentyű volt a boltban. Vásárló érkezett. Egy harminc-harmincöt kö-
rüli nő, kalapban és napszemüvegben. Egy japán legyezővel legyezte ma-
gát. Kreol bőre volt és fekete haja. Egy szatyor avokádó volt nála. 

Ábrahám már túl volt a fiatalságán, de még nem is volt öreg. Valami 
megmozdult benne a nő érkezésével. 

– Segíthetek? – kérdezte előzékenyen. 
– Ó, igen – felelte a nő. Megvan itt a Vagy-vagy? 
– Természetesen, mindjárt megkeresem. 
Odament a polchoz, és levette  a könyvet. Amikor odaadta, egy pillan-

tást vetett a nő táskájára. 
– Szereti az avokádót? – kérdezte tőle a nő. 
– Igen, nagyon szeretem – felelte Ábrahám. 
Hozza el este a könyvet, itt a címem, mosolygott rá a kalapos nő, és ki-

lépett az ajtón. 


