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Kérdőív
Töltsd ki a kérdőívet!

Mit tennél, ha új osztálytársad érkezne? Válaszodat karikázd be!

1.  Rögtön megismerkednél, szóba állnál vele, igyekeznél minél rövidebb idő alatt minél 
több dolgot megtudni róla.

2. Szépen lassan ismerkednél meg vele, de nem igyekeznél.
3. Nem érdekelne, hagynád, hogy ő tegye meg az első lépést.

Mit tennél, ha te kerülnél új osztályba? Válaszodat karikázd be!

1. Törekednél arra, hogy mindenkivel megismerkedj a lehető legrövidebb idő alatt.
2.  Kinéznéd magadnak a legszimpatikusabb diákot, és vele kezdeményeznél beszélge-

tést, tőle kérnél segítséget.
3. Hagynád, hogy az új osztálytársaid tegyék meg az első lépést.

Én alapvetően… Válaszodat karikázd be!

1. … könnyen teremtek új kapcsolatokat.
2. … nehezen ismerkedem.
3. … megvárom, míg mások kezdeményezik a kapcsolatot.

Azt mondhatom, hogy… Válaszodat karikázd be!

1. … sok barátom van.
2. … néhány barátom van, de velük nagyon őszinte a kapcsolatom.
3. … kevés barátom van, vagy egyáltalán nincsenek szoros kapcsolataim.

Kerültem már konfliktusba azért, … Válaszodat karikázd be!

1. … mert idegen voltam egy társaságban.
2. … mert egy számomra idegen személlyel nem akartam megismerkedni.
3. … mert félreértettem egy helyzetet, amiben egy ismeretlen is szerepet játszott.

Köszönjük, hogy kitöltötted ezt a rövid kérdőívet!
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képek a csoportalakításhoz
Keressétek meg a kép minden részletét! Társaitoknál van a többi része. Ha összerakjátok a darabokat, 
megkapjátok az egész képet!
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D2

regényrészletek, kérdések
Olvasd el a szöveget, majd beszéld meg társaiddal véleményedet, ötleteidet! Segítségül találsz 
néhány kérdést a szöveg után.

Általános kérdések
Kik szerepelnek a jelenetben? Milyen jellemvonásukat ismered meg a részletben? Mi okozza a 
szereplők közötti konfliktust? Hogyan oldanád meg?

„A” szöveg

A mai mise előtt átmentem a Les Marauds-n, és a Tannes partján olyan lakóhajót láttam 
kikötve, amelyet mindketten nagyon is jól ismerünk. Nyomorúságos alkotmány, zöldre 
mázolva, bűzös füstöt okád, a teteje hullámlemezből, mint a marseille-i bidonville-ek kar-
tonviskóié. Ön meg én tudjuk már, hogy ez mit jelent, és mivel jár. Az első tavaszi gyom 
most dugja ki a fejét a felázott út menti fűben. Minden évben próbálkoznak. Felhajóznak 
a folyón a városokból és a nyomortelepekből, vagy ami még rosszabb, annál is messzebb-
ről: Algériából, Marokkóból. Munkát keresnek; helyet, ahol lesátorozhatnak, szaporodhat-
nak… A délelőtti szentbeszédem ellenük szólt, de tudom, hogy hiába: az egyházközség 
bizonyos tagjai – köztük persze Narcisse – szívesen látják majd őket, csakhogy velem da-
coljanak. Az a népség megannyi csavargó. Semmit sem tisztelnek; az ő szemükben nin-
csenek értékek. Csupa vízi cigány, aki betegséget terjeszt; tolvajok, hazugok, s ha szárazon 
megúszhatják, még gyilkosok is. Maradjanak csak – és tönkreteszik mindazt, pere, amiért 
fáradtunk. A nevelésünk gyümölcseit. A gyerekeik együtt futkároznak majd a mieinkkel, 
amíg minden, amit tettünk értük, ebek harmincadjára nem jut. Elorozzák tőlünk a gyere-
keink lelkét. Gyűlöletre tanítják őket és az egyház iránti tiszteletlenségre. Lustaságra és a 
felelősségtől való szabadulásra. Bűnözésre és a kábítószer élvezetére. Hát már elfelejtették, 
mi történt azon a nyáron? Vagy olyan ostobák, hogy azt hiszik: ugyanaz másodszor nem 
fordulhat elő? 
Ma délután kimentem a lakóbárkához. Azóta két újabb is csatlakozott hozzá: egy vörös 
meg egy fekete. Az eső elállt, és a két újonnan érkezett hajó közé szárítókötelet feszítettek: 
gyerekholmi lengett rajta. A fekete hajó fedélzetén egy férfi ült nekem háttal; horgászott. 
Hosszú vörös haját egy rongydarabbal kötötte hátra, meztelen karja vállig hennával teto-
válva. Én csak álltam, és néztem a bárkákat; elámultam nyomorúságukon, kihívó szegény-
ségükön. Ezek az emberek azt hiszik, javukra szolgál, amit csinálnak? A mi országunk 
gazdag ország. Európai nagyhatalom. Ezekre az emberekre munkahelyek várnának, ahol 
hasznossá tehetik magukat; tisztességes lakásviszonyok közé kerülhetnének. Akkor miért 
választják ezt az életmódot, a tétlenséget, a nyomort? Annyira lusták volnának? A fekete 
hajó fedélzetén üldögélő, vörös hajú férfi védekező mozdulattal lökte felém két szétfeszí-
tett ujját, hogy aztán folytassa a horgászást.

–  Itt nem maradhatnak – kiáltottam oda nekik a víz fölött. – Ez magánterület. Fel kell 
szedniük a horgonyt.

A hajókról gúnyos nevetés szállt felém. A halántékom vadul lüktetett, de színre nyugodt 
maradtam. 

–  Bátran szólhatnak velem – kiáltoztam tovább. – Pap vagyok. Hátha sikerül valamilyen 
megoldást találnunk. 

TanUlÓi csokoládé – az idegenekkel…  – 11. évfolyam 	 43



44	 szociális, éleTviTeli és környezeTi kompeTenciák	 TanUlÓi

A három hajó ablakaiban és ajtóiban arcok jelentek meg. Négy gyereket láttam, egy fiatal-
asszonyt csecsemővel és három-négy idősebb embert, a fajtájukra jellemző fakó-szürkébe 
bugyolálva; kémlelő arcukról sütött a gyanakvás. Megfigyeltem, hogy mind a vörös hajú-
tól várják a végszót, így hát én is hozzá fordultam.

– Maga ott, igen, maga! Hall engem?
Felém fordult; a mozdulata csupa figyelem és gunyoros tisztelet volt.

–  Ugyan, jöjjön ki, és beszélgessünk! Sokkal világosabb lenne a mondandóm, ha nem 
kellene a fél folyón átharsognom.

– Kezdjen csak rá – felelte, olyan erős marseille-i kiejtéssel, hogy alig értettem a szavát.
–  Hallom én így is nagyon jól. – Cimborái a három hajón egymást bökdösték és vihog-

tak. Türelmesen vártam, amíg csend lett.
–  Ez magánterület – ismételtem meg. – Itt sajnos nem maradhatnak. A part mentén em-

berek élnek. – Rámutattam az Avenue des Marais folyóparti házaira. Igaz, sok köztük 
az elhagyatott, amelyet tönkretett a nyirkosság meg a nemtörődömség, de néhányban 
még a mai napig laknak.

A vörös hajú megvető pillantással sújtott.
  – Itt is élnek emberek – mutatott körbe a hajókra.
– Ez világos. Mindazonáltal…

A szavamba vágott.
–  Ne izgassa magát, nem maradunk sokáig – jelentette ki ellentmondást nem tűrő han-

gon. – A hajókra ráfér a javítás, a készleteket is fel kell töltenünk, és mezők között ez 
nem megy. Két hétig leszünk itt, legföljebb ha háromig. Ezt csak kibírják, mi?

–  Talán egy nagyobb faluban… – pimasz modora felborzolta az idegeimet, de továbbra 
is megőriztem nyugalmamat. – Vagy egy Agen-szerű városban, ott talán…

– Semmi értelme – vetette oda kurtán. – Onnan jövünk.
Azt elhiszem. Agenban a körmére néznek a csavargóknak. Bárcsak Lansquenet-nek is 
megvolna a saját rendőrsége.

–  Baj van a motorommal. Már mérföldek óta csorgatja az olajat. Amíg meg nem bütykö-
löm, nem mozdulhatok innen.

Hátrafeszítettem a vállam.
– Nem hiszem, hogy itt megtalálnák, amit keresnek – mondtam.
–  Mindenkinek joga van a véleményéhez – a hangja lekicsinylő volt, és szinte derűs. Az 

egyik öregasszony kotkodácsolva heherészett. – Még egy papnak is. – Újabb nevetés. 
Megőriztem méltóságomat. Ez a népség nem ér annyit, hogy indulatba jöjjek.

Távozni készültem. 

Kérdések az „A” szöveghez

– Miért akarja a pap, hogy elmenjenek a „vízi cigányok”?
– Mi a véleménye a hajón élő emberekről?



„B” szöveg

–  Nicsak, nicsak. M’sieur le Curé. – A hang éppen mögöttem szólalt meg. Önkéntelenül 
hátradőltem. Armande Voizin röviden, recsegve fölnevetett. – Csak nem vagyunk ide-
gesek? – kérdezte rosszmájúan. – Persze, érthető. Ez itt nem a maga birodalma. Ezúttal 
miféle küldetésben jár? A pogányokat akarja megtéríteni?

–  Madame… – arcátlansága ellenére udvariasan bólintottam. – Remélem, jó egészségben 
van.

–  Tényleg azt reméli? – Fekete szemében szikrázott a nevetés. – Én meg azt hittem, már 
alig várja, hogy feladja nekem az utolsó kenetet.

– Szó sincs róla, madame – feleltem hűvös méltósággal.
– Akkor jó – jelentette ki. – Mert ez a vén bárány többé már nem tér vissza a nyájhoz. 
Magának különben is túl rágós lenne. Emlékszem, az édesanyja azt mondta…
–  Attól tartok, madame, ma nincs időm csevegni – vágtam a szavába élesebben, mint 

amennyire szándékomban volt. – Ezekről az emberekről – intettem a vízi cigányok felé 
– intézkedni kell, még mielőtt a dolgok túlnőnének rajtunk. Nekem a nyájam érdekeit 
kell néznem.

–  Micsoda nagy szavakat használ mostanában – jegyezte meg Armande ráérősen. – A 
nyája érdekei… Emlékszem, mikor még kisfiú volt, és indiánosdit játszott a Les Mara-
uds-ban. Kíváncsi volnék, tanult-e mást is a nagyvárosban, mint nagyképűséget és 
fontoskodást.

Metsző pillantással mértem végig. Egész Lansquenet-ben ő az egyetlen, aki élvezettel em-
lékeztet mindarra, amire jobb, ha feledés borul. Átfutott a fejemen: ha majd meghal, vele 
halnak ezek az emlékek is, és ez szinte boldoggá tesz.

–  Magát csak töltse el örömmel a gondolat, hogy a Les Marauds az ilyen csavargók kezé-
be kerül – pirítottam rá élesen. – Szerencsére mások – köztük a tulajdon lánya – tudják, 
hogy ha az ember csak a kisujját nyújtja az ilyeneknek…
Armande horkantva felkacagott.

–  Mintha csak a lányomat hallanám – mondta. – Magától leste el a sok szószéki közhe-
lyet, a lapos nacionalista szólamokat. Szerintem ezek az emberek senkinek sem árta-
nak. Különben is, mi értelme keresztes hadjáratot indítani ellenük, amikor hamarosan 
maguktól is elmennek?

Vállat vontam.
– Szemmel láthatóan nem akarja megérteni, mi a tét – jelentettem ki.
–  Nos, én már megmondtam ennek a Roux-nak – intett mindent tudóan a fekete lakóbár-

kán ülő férfi felé –, hogy a barátaival együtt nyugodtan maradhatnak, ameddig rendbe 
hozza a motorját, és megveszik a szükséges élelmet. – Ravasz, diadalmas pillantást 
lövellt felém. – Így hát nem mondhatja, hogy birtokháborítást követnek el. Itt vannak 
az én házam előtt, mégpedig az én áldásommal. – Az utolsó szónak külön nyomatékot 
adott, mintha bőszíteni akarna. – És ugyanez áll a barátaikra is, ha majd megjönnek. 
– Újabb szemtelen hunyorítás. – Valamennyi barátjukra.

Mi másra is számíthattam volna? Ettől a nőtől ez is kitelik, csak hogy borsot törjön az 
orrom alá. Tetszett neki, hogy a viselkedésének híre megy, mert tudja, hogy a falu legöre-
gebb lakójaként megilletik bizonyos előjogok. Nincs értelme vitatkozni vele, mon pere. Ezt 
már mindketten tudjuk. Éppúgy élvezné a huzakodást, mint ahogy kedvére van az is, ha 
elbeszélgethet ezzel a népséggel, meghallgathatja a meséiket, az életük történetét. Nem 
csoda, hogy már a nevüket is tudja. Nem szerzem meg neki azt az örömet, hogy kérlelni 
kezdjem. Ehhez az ügyhöz másképpen kell hozzáfognom.
Egy dolgot legalább megtudtam tőle: jönnek még mások is. Hogy hányan, az majd kide-
rül. De amitől féltem, bekövetkezett. Ma még csak három hajó gyűlt ide. Vajon holnapra 
mennyien lesznek?
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Idejövet beszóltam Clairmont-nak. Ő majd elterjeszti a hírt. Számítok bizonyos ellenál-
lásra; Armande-nak még vannak barátai – és lehet, hogy Narcisse-ra is ráfér majd némi 
győzködés. Egészében azonban bizonyára meglesz a készség az együttműködésre. A jó 
véleményemnek azért súlya van. Muscat-val is beszéltem. Az ő kávéházában a legtöbb 
ember megfordul. Amellett ő a Falubizottság elnöke. Hibái ellenére is megbízhatóan gon-
dolkodik; a templomba is buzgón eljár. És ha netán erős kézre lenne szükség – az erősza-
kot természetesen mindnyájan elítéljük, de ilyen emberekkel szemben a lehetőséget nem 
zárhatjuk ki –, nos, bizonyosra veszem, hogy Muscat-ra számíthatok.
Armande keresztes hadjáratról beszélt. Sértésnek szánta, jól tudom, de akkor is… Bizonyos 
izgalom lesz úrrá rajtam ennek az összecsapásnak a gondolatára. Lehetséges, hogy ez az 
a feladat, amelyre Isten kiszemelt? Ezért jöttem Lansquenet-be, mon pere. Hogy harcoljak 
az enyéimért. Hogy megmentsem őket a kísértéstől. És ha majd Vianne Rocher szembesül 
az egyház hatalmával – ha látja, mekkora befolyásom van minden lélekre ebben a közös-
ségben –, akkor majd tudni fogja, hogy vesztett. Akármit remél is, akármire tör. Megérti, 
hogy itt nem maradhat. Nem harcolhat, mert úgy is elbukik.
És akkor az enyém lesz a diadal.

Kérdések a „B” szöveghez

– Mitől fél a pap? Jogos-e félelme?
–  A falubeliek két véleményéről olvastatok. Milyen viszonyban áll a két vélemény egy-

mással? Mi okozhatja ezt a különbséget?



„C” szöveg

14.
Február 24. hétfő

Caroline Clairmont közvetlenül mise után állított be. Vele volt a fia is – sápadt, magas, 
szenvtelen arcú fiú, vállán átvetett iskolatáskával. A nő kötegnyi kézzel írt, sárga lapot 
szorongatott a kezébe.
Rájuk mosolyogtam. Az üzlet még üres volt – első törzsvendégeim kilenc körül érkeznek, 
ekkor pedig még csak félkilenc felé járt. A pult előtt csak Anouk üldögélt, előtte félig még 
teli tejescsésze és egy pain au chocolat. Felcsillanó szemmel nézett a fiúra, jelképes üdvözlő 
mozdulattal meglengette a süteményt, aztán folytatta a reggelizést.

– Mivel szolgálhatok?
Caroline körülnézett; arcáról irigységet és rosszallást olvashattam le. A fiú maga elé me-
redt, de észrevettem, hogy legszívesebben viszonozná Anouk érdeklődését. Jól neveltnek, 
ugyanakkor morcnak látszott, szeme a homlokába fésült haj alatt értelmes, de kifürkész-
hetetlen volt.

–  Megmondom. – Az asszony hangja könnyed és álságosan kedélyes, mosolya metsző 
és fogcsikorgatóan túlcukrozott. – Éppen ezeket hordom szét – emelte a magasba a cé-
dulacsomót –, és remélem, maga is hajlandó kitenni egyet a kirakatba. – Felém kínálta 
az egyik lapot, és mintegy perdöntő érvként hozzátette: – A többiek már ki is rakták 
őket.

Elvettem a lapot. Sárga alapon lendületes, formás fekete betűkkel ez állt rajta:

HÁZALÓK, CSAVARGÓK VAGY UTCAI ÁRUSOK KÍMÉLJENEK!
A BOLTVEZETÉS FENNTARTJA A JOGOT,
HOGY BÁRMELY IDŐPONTBAN MEGTAGADJA A KISZOLGÁLÁST.

– Mi szükség van erre? – húztam össze értetlenül a szemöldököm. – Miért ne szolgálnék 
ki bárkit is?

Caroline félig szánakozó, félig megvető pillantást lövellt felém.
– Hát persze, maga újonc errefelé – mondta édeskés mosollyal –, de nekünk már megvol-
tak itt a kellemetlenségeink. Tudja, ez csak afféle óvintézkedés; erősen kétlem, hogy azok 
az emberek csak úgy beállítanának magához. Mindenesetre jobb félni, mint megijedni, 
nem gondolja?

Továbbra sem értettem, mit akar.
– Mitől kelleme megijednem?
–  Hát a cigányoktól. A vízi emberektől. – Caroline hangjába most már türelmetlenség 

vegyült. – Megint itt vannak, és bizonyára – húzta el finomkodva az orrát – ezúttal is 
hívek maradnak szokásaikhoz.

– Vagyis? – sürgettem tapintatosan.
–  Nos, meg kell mutatnom nekik, hogy errefelé nem tűrjük az ilyesmit. – Caroline ide-

gességében kapkodóan kezdett magyarázni. – Egyezségre lépünk, hogy nem szabad 
őket kiszolgálni. Hadd menjenek csak vissza oda, ahonnan jöttek.

–  Vagy úgy? – mondtam, és eltűnődtem a hallottakon. – De hát megtagadhatjuk tőlük a 
kiszolgálást? – kérdeztem érdeklődve. – Mondhatunk-e nemet, ha megvan a pénzük 
a vásárláshoz?

– Persze, hogy mondhatunk – vágta rá ingerülten. – Ki gátolhatna meg benne?
Még néhány pillanatig gondolkodtam, aztán visszaadtam a cédulát.
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–  Nem akarja kitenni? – bámult rám, s a hangja féloktávnyival feljebb szökött, sokat ve-
szítve kiművelt csengéséből.

Rántottam egyet a vállamon.
– Szerintem ha valaki éppen itt akarja elkölteni a pénzét, nem az én feladatom, hogy 
ebben meggátoljam.
–  De hát a közösség… – makacskodott Caroline. – Maga sem akarhatja, hogy az ilyen 

népség, kóbor elemek, tolvajok, mit tudom én, még arabok is lehetnek, az ég szerelmé-
re…

Emlékezetem gyors fényképeket hív elő: vicsorgó New York-i portások, párizsi dámák, a 
Sacré Coeur előtt tolongó, fényképezőgépes turisták, amint elfordítják az arcukat, hogy 
ne kelljen látniuk a kolduslányt, akinek túl hosszú a lába, és túl rövid a szoknyája… Ca-
roline Clairmont, hiába, hogy faluhelyen nevelkedett, tudja, milyen fontos a kifogástalan 
divatárumárka. A nyakában hordott, ízlésesen tompa színű sál címkéjén ott az Hermes 
felirat, a parfümje Coco de Chanel.
Magam sem akartam, hogy a válaszom ilyen élesre sikerüljön.

–  Én pedig azt mondom, hogy a közösség törődjön csak a saját dolgával – vetettem oda 
csípősen. – Sem én, sem bárki más nem illetékes benne, hogy megszabja, miként élje-
nek azok az emberek.

Caroline mérgezett pillantással sújtott, majd kevélyen az ajtó felé fordult.
–  Hát ha magának ez a véleménye, akkor nem vonom el a teendőitől. – Az utolsó két szót 

kissé megnyomta, és gúnyosan tekintett végig az üres székeken. – Legföljebb csak azt 
remélem, hogy nem bánja meg az elhatározását.

– Miért gondolja, hogy megbánhatom?
Sértődötten vonta meg a vállát.

–  Hát, ha valami baj adódna, vagy ilyesmi… – a hangja elárulta, hogy részéről vége a be-
szélgetésnek. – Tudja, az ilyenek sokféle bajt keverhetnek. Kábítószer, erőszak… – Sa-
vanyú mosolyából kitetszett: nem bánná, ha a szóban forgó gyászos fejleményeknek 
én lennék az áldozata.

Kérdések a „C” szöveghez

– Megalapozott-e a falusiak véleménye az újonnan érkezőkről?
– Milyen „bajokat” tulajdonítanak a „vízi cigányoknak”?
– Jogos-e az ellenérzésük?



„D” szöveg

–  Úgy meredt rám, mint aki még folytatná a mondókáját, ám utána tekintete lesiklott 
rólam, és az ajtó felé vándorolt.

–  Hé! – Megértettem, hogy valaki máshoz beszél; olyasvalakihez, aki pillanatnyilag nincs 
a látókörömben. – Mi az, megvakultak? Zárva vagyok!

Egy férfihang válaszolt, de hogy mit, azt nem értettem. Muscat arcán megjelent a szokásos 
széles, örömtelen vigyor.

–  Ostoba népség, még olvasni sem tudnak?! – csattant fel, és rábökött a pult mögé kifüg-
gesztett sárga cédulára, amelynek párját már láttam az ajtó mellett. – Na rajta, tűnés!

Felálltam, hogy lássam, miről van szó. A kávéház ajtaja előtt öt ember téblábolt, két férfi 
és három nő. Egyiküket sem ismertem. Feltűnő rajtuk csak a meghatározhatatlan mássá-
guk volt; a foltozott nadrág, a munkabakancs, a kifakult póló mind kívülállóvá bélyegezte 
őket. Én aztán ismertem az ilyen jegyeket; valaha én is hasonlókat viseltem. A férfinak, 
aki az imént megszólalt, vörös haja volt; zöld hajpánt szorította le, nehogy az arcába hull-
jon. A szeme óvatos volt, a hangja szándékoltan semleges.

–  Nem árulunk semmit – magyarázta. – Csak kávét szeretnénk, meg néhány pohár sört. 
Semmi baja nem lesz velünk.

– Mondtam már, hogy zárva vagyunk – nézett rá Muscat megvetőn.
Az egyik nő – vékony, szürke lány, átfúrt szemöldökkel – megráncigálta a vörös hajú ka-
bátujját.

– Nincs értelme, Roux. Jobb lesz, ha…
Roux türelmetlenül rázta le magáról.

– Várjunk csak egy percre – mondta. – Ezt nem értem. A hölgy, aki az előbb még itt volt 
– a felesége –, ő azt mondta, hogy…
–  A fene essen a feleségembe! – rikoltotta Muscat éles hangon. – A feleségem a saját fülét 

sem találná meg, akkor se, ha zseblámpával keresné! Az ajtó fölé az én nevem van ki-
írva, és én azt mondtam, hogy zárva vagyunk! – Kiugrott a pult mögül, majd három 
lépéssel az ajtónál termett, és elállta a csoport elől, kezét csípőre téve, mint dagadt 
nehézfiú egy spagetti westernből. Láttam, ahogy bütykei sárgán fénylenek a nadrág-
szíján, hallottam sípoló lélegzetét. Az arca vértolulásos volt a dühtől.

–  Értem. – Roux körbehordozta ellenséges pillantását a maroknyi bent ülőn, de az arca 
kifejezéstelen maradt. – Szóval zárva vannak. – Ismét körbepillantott. Szemünk egy 
másodpercre találkozott. – Zárva – de csak mielőttünk – mondta csendesen.

–  Lám, nem vagy te olyan hülye, mint amilyennek látszol – felelte Muscat savanyú derű-
vel. – A múltkor épp elegünk volt a bandátokból. Még egyszer nem fogtok bolondnak 
nézni!

–  Helyes. – Roux sarkon fordult. Muscat peckesen, lábát szétterpesztve nézett utána, 
mint a kutya, ha összecsapást szimatol.

Egyetlen szó nélkül léptem ki mellette, a kávé felét a csészében hagyva. Remélem, Muscat 
nem számított borravalóra.
Az Avenue des Francs – Bourgeois közepe táján értem utol a vízi cigányokat. Időközben 
ismét szemerkélni kezdett az eső. Az öt ember szürkének, mogorvának látszott. Immár a 
hajóik is kirajzolódtak előttem, ott a Les Marauds végén, legalább tíz – de lehetett húsz is –, 
zöld, sárga, kék, fehér, piros bárkák egész kis flottája; volt, amelyik zászló gyanánt frissen 
mosott, nyirkos lepedőt röptetett, mások tele voltak pingálva a tompa zöld vízben tükrö-
ződő ezeregy éjszakával, a varázsszőnyeggel, egyszarvúféle meseállatokkal.

–  Nagyon sajnálom, ami történt – szólítottam meg őket. – Lansquenet-sous-Tannes-ban 
nem valami vendégszeretőek az emberek…

Roux hűvösen, méricskélőn pillantott végig rajtam.
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–  A nevem Vianne – mondtam. – Enyém a templommal szemközti chocolaterie. La Céleste 
Praline, ez a neve. – Roux csak figyelt, és várta a folytatást. Szándékoltan kifejezéstelen 
arcában magamra ismertem. Szerettem volna elmondani neki – valamennyiüknek –, 
hogy ismerem a dühüket és a megalázottságukat, hogy nekem is volt benne részem, 
hogy nincsenek egyedül. De ismertem büszkeségüket is – azt a semmire sem jó dacot, 
amely akkor is megmarad, ha már minden egyéb lemállik az emberről. Tudtam: az 
együttérzés az, ami a legkevésbé hiányzik nekik.

–  Holnap igazán benézhetnének hozzám – jegyeztem meg könnyedén. – Sört nem tar-
tok, de azt hiszem, a kávém ízlene maguknak.

A férfi éles pillantást vetett rám, mint aki azzal gyanúsít, hogy gúnyolódom.
–  Jöjjenek el – ismételtem meg kérlelőn. – Meghívom magukat kávéra és egy szelet tor-

tára. Valamennyiüket. – A vézna lány a társaira nézett, és vállat vont. Roux maga is 
rántott egyet a vállán.

– Meglehet – mondta, az ígéret látszatát is elhárítva.
– Nagyon zsúfoltak a napjaink – csipogta hetykén a lány.

Elmosolyodtam.
– Egy kis rés csak akad rajtuk!

Ismét az a méricskélő, gyanakvó pillantás.
– Meglehet.

Kérdések a D szöveghez

– Hogyan viselkedik a kocsmáros?
– Milyen a „vízi cigányok” kommunikációja?

(Szántó Judit fordítása. Joanne Harris: Csokoládé. Ulpius-ház Könyvkiadó. Budapest, 2006)
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Megfigyelési szempontok  
a jelenetekhez

A megfigyelési szempontod szerint vizsgáld az előadást, beszéld meg a csoportoddal a látotta-
kat, egyeztessétek véleményeteket, majd osszátok meg a többiekkel!

1. Mi lehet a konfliktus alapja?

2. Hogyan viselkednek a falubeliek? Mi jellemző rájuk?

3. Hogyan viselkednek az idegenek? Mi jellemző rájuk?

4. Ki az irányító személy? Mit tennétek a helyében?

5. Kik ellen irányul a cselekmény, mit tennétek a helyükben?

6. Hogyan lehetne befolyásolni a történést?
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