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JACQUES CHESSEX

A bőrönd

A férfi mozdulatlanul áll a konyhaküszöbön, lábánál összemadzagozott bőrönd.
– Te vagy az arab? – kérdi Demierre asszony.
A férfi meg se moccan.
– Gyere. Megmutatom a szobád.
Az asszony elindul lefelé a lépcsőn. A férfi fogja a bőröndjét és követi. Keresztülmennek 

az udvaron, egy keskeny átjáró végén a szénaszagú kocsiszínhez érnek.
– A régi kemence fölött lesz – mondja Demierre asszony. – A lépcső tetején. Csak egy 

ajtó van. Siess. A konyhában várlak. Tíz perc múlva eszünk.
Néhány perc múlva a férfi megint a küszöbön áll, a konyha előtt.
– Nem öltöztél át? – döbben meg Demierre asszony.
Ugyanaz a nadrág van rajta, mint az imént, ugyanaz a piszkos ing, ugyanaz a szandál.
– Nincs más.
A torokhangtól hátrahőköl Demierre asszony, megrökönyödve méri végig a férfit. Zsíros 

illat terjeng a konyhából. Leves, káposzta, disznóhús.
– Kapsz kölcsön kertésznadrágot. Csak szólok: jó nagy lesz.
Felnevet.
Idősb és ifjabb Demierre már a hosszú asztalnál ül, a férfi tányérja kissé arrébb, helyet 

mutatnak neki, leül.
– Szóval te vagy az arab? – kérdi idősb Demierre.
– Nem vagyok arab – mondja a férfi –, kabil vagyok.
– Arab, kabil, egykutya.
Körbeadják a levesestálat, a férfi belekanalaz a levesébe, de mielőtt a szájába venné, 

visszahőköl, láthatólag erőt kell vennie magán, hogy lenyelje. A három Demierre szó nél-
kül nézi.

A férfi nagy önuralommal nyeldekel, a fazekak rotyognak. Demierre asszony a fedőket 
emelgeti. Átható illat.

Idősb Demierre a palack felé nyúl. Tölt. A férfi jelzi, hogy nem kér bort.
Végeztek a levessel. Demierre asszony kitálalja a káposztát, a krumplit és a disznóhúst. 

Gőzölög a rózsaszínes, narancssárgás zsírszalonna. A férfi, amikor rákerül a sor, szed magá-
nak, a három Demierre némán nézi. Halottsápadt. Az undortól elszorul a torka. Teleszedte 
a tányérját, de csak a krumplit eszi, egyet, aztán még egyet… Idősb Demierre csak erre vár. 
Üvölteni kezd.

– Hallod-e, arab, ez itt nem szálloda! Csak nem gondolod, hogy a nejem mindennap 
kuszkuszt csinál neked! Szépen megeszed a szalonnát meg a káposztát. Ha nem, már szed-
heted is a sátorfádat. Találok én az uraságnál kevésbé finnyásakat is. Az istenit, hát ti mind 
ilyenek vagytok, vagy mi?

A férfi fölállt, remeg a szája, de nem szól semmit. Az ajtóhoz botorkál, lemegy a lép-
csőn, az udvarra ér, eltűnik a kocsiszín irányában. Néhány pillanat múlva újból megjelenik, 
gyors léptekkel elhalad a konyha előtt, nem néz senkire, az öreg bőrönd miatt teljesen kifi-
camodva, féloldalasan jár, ütött-kopott bőrönd, madzaggal kellett átkötni.
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