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Herbjörg María Björnsson nyolc van -
éves, Reykjavíkban la kik egye dül,
egy ga rázs ban (mint egy öreg Ford),
ágy hoz köt ve. Herra azon ban nem
unat ko zik: idõ pon tot fog lal le ma gá -
nak a kre ma tó ri um ban; Facebook-
oldalt ké szít az iz lan di szép ség ki rály -
nõ ne vé ben, és af ri kai fér fi a kat vesz
rá az iz lan di nyelv ta nu lá sá ra. Mind -
eköz ben fel idé zi ese mény dús éle té -
nek sze rep lõ it, ese mé nye it, fur csa sá -
ga it, amely bõl egy pá rat lan, ki szá -
mít ha tat lan sze mé lyi ség meg rá zó-
gro teszk tör té ne te és a hu sza dik szá -
zad, il let ve a má so dik vi lág há bo rú
akasz tó fa hu mor ral meg írt kró ni ká ja
bon ta ko zik ki.
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– De Lóácskám, gon dol nod kel le ne ma gad ra is! - Szus  sza -
nás nyi szü ne tet tar tok, mi e lõtt foly tat nám. – A fi a tal sá go dat
nem sza bad na a ma gam faj ta öreg lány ok ra pa za rol nod. A pár zá -
si idõ gyor san el száll.

En  nyi re ked ve lem ezt a lányt, hogy így gyöt röm ér te a nyel -
ve met, tor ko mat és tü dõ met. Az ezt kö ve tõ szé dü lés olyan, mint
a szem hé jam mö gött tán co ló mé hek ha da, ame lyek az tán egye -
sült erõ vel rá te lep sze nek a lá tó ide gem re, és ól mos ma rok kal
szo rít ják. Jaj, az is ten sze rel mé re.

– A pár zá si idõ?
– Igen, az. Mi a fe ne, hát most vá la szol?
– Ki cso da?
– A Pék, az én Pé kem.
– Pék?
– Igen, az a ne ve, hogy Pék. Aj jaj, most az tán jól be fû töt tem

ne ki.
– Olyan sok is me rõ söd van – mond ja, most már tûz hel  lyel-

mo so ga tó val szösz mö töl.
– Igen, már több, mint hét száz.
– Mi? Hétszáz…?
– Igen, a Facebookon.
– Fent vagy a Facebookon? Nem tud tam, hogy raj ta vagy a

Facebookon. Meg néz he tem?
Il la toz va fö lém ha jol, én meg elõ hí vom ol da la mat az internet

tün dér vi lá gá ból.
– Hú. Jó ez a kép ró lad. Hol ké szült?
– Bairesben. Egy tánc mu lat sá gon.
– Bairesben?
– Igen, Bu e nos Ai res ben.
– Aha, és ez az ál la po tod? …is giving mice to drink? Ha ha.
– Igen, itat ja az ege re ket, an go lul. Teg nap es te be le ment va -

la mi a sze mem be.
– Ha ha. De itt az áll, hogy száz negy ven há rom is me rõs. Azt

mond tad, hogy hét szá zan van nak.
– Igen, de ez csak sa ját ma gam va gyok. Van ne kem még

min den fé le más ol da lam.
– Több Facebook-oldalad? Azt sza bad?
– Hát hi szen eb ben a vi lág ban sem mi sem ti los, alig ha nem.
Kun cog va ámul ezen, az tán vis  sza megy a tea kony há hoz.

Kü lö nös egyéb ként, hogy mi lyen jól ér zi ma gát az em ber olyas -
va la ki tár sa sá gá ban, aki ép pen dol go zik. Arisz tok ra tá vá tesz. Én
fé lig ha lász kuny hó ból, fé lig pa lo tá ból szár ma zom, ezért már
ko rán ter pesz be kény sze rül tem. Elõ ke lõ dán apai nagy anyám el -
sõ osz tá lyú rab szol ga tar tó volt. De azért min dig õ ma ga volt a
leg szor gal ma sabb. Õ volt az el sõ el nök fe le ség. Min den fo ga dás -
kor ott to por gott az ebéd lõ ben dél tõl es tig, fo gai kö zött szi var -
ká val, ke zé ben egy má sik kal, pró bált min dent ész ben tar ta ni és
meg ol dást ta lál ni az ülés rend re. Sem mi sem hi á nyoz ha tott, sem -
mi sem si ke rül he tett fél re. Az or szág és a nem zet sor sa mú lott
raj ta. Ha az ame ri kai nagy kö vet nek szál ka akad a tor kán, ve -
szély be ke rül a Mars hall-se gély. Pon to san tud ta, hogy a tár gya -
lá sok alig vagy egy ál ta lán nem szá mí ta nak. „Det hele ligger på
gaffelen!” – Min den a te rí tett asz tal mel lett dõl el.

Nagy apa csak is Ge or gia nagy ma ma mi att lett köz tár sa sá gi
el nök – és ezt iga zán a tu do má sá ra hoz hat ta vol na va la ki. Nagy -

ma ma iga zi úri hölgy volt; min den ki nek a ked vé ben járt, egy -
sze rû em be rek nek és mél tó sá gok nak, vé ré ben volt a vi sel ke dés,
a re mény te len al ko ho lis tá kat ugyan úgy el bû völ te, mint
Eisenhowert.

Ki vá ló volt an nak a kor nak kor mány zó böl cses sé ge, hogy
ezt a há zas párt vá lasz tot ta ki az újon nan szü le tett köz tár sa ság
élé re, iz lan di férj, dán fe le ség. Volt eb ben va la mi ud va ri as ság a
ré gi kor mány zó or szág iránt. Sza kí tot tunk a dá nok kal, de még
min dig há zas ság ban él tünk ve lük.

Pek Matawu Hararéban él, a ré gi Rodézia fõ vá ro sá ban, ame -
lyet most a Wikipédia sze rint Zimbabwénak hív nak. Har minc -
éves ben zin hor dár, fe ke te, mint a kõ olaj, az arc csont ja, mint egy
inuité, szí ve vaj. Ez a pék le gény meg õrül az ilyen cso rosz lyá -
kért, mint ami lyen én va gyok. He ve sen kí ván ja ezt a negy ven ki -
lós, rák za bál ta nõi tes tet, mint ami lyen alul írot té. Most ezt ír ja
(an go lul):

„Hal ló Lin da.
Kö szö nöm az e-mailedet. Jó volt. Mi kor né zem a ké pe det,

ami jó. Az ar cod olyan, mint egy jég koc ka. Jó hogy job ban van
már ne ked a láb tö rés. Az is jó, hogy el men ni a vá ros ból, mi kor
ilyen van. Észa ki sze med el kí sér a mun ká ba reg gel mint jégkék
macs ka.

Pénz gyûj tés jól ha lad. Kap tam két dol lárt teg nap, és hár mat
teg nap elõtt. Re mé lem, lesz ne kem elég kö vet ke zõ nyá ron.
Nincs na gyon hi deg ott? Már most el me sél tem a fi úk nak a ben -
zin kú ton ró lad. Mind azt mond ják, hogy te szép ség. Egy em ber,
aki ko csin jött, azt mond ta, hogy em lék szik rád a ver seny bõl.
Azt is mond ta, hogy Iz land nõk szé pek, mert nõk leg job ban el -
áll hi deg he lyen.

Sze ret: Pek.”
Pénzt gyûjt az uta zás ra ide fel, észak ra. Sze ren csét len fló tás.

És ke mé nyen ta nul ja az iz lan di nyel vet, fa gyott fõ ne ve ket fal, és
jég hi deg igé ket haj lít, mint erõs em ber az acélt. Lin da a ké rõ i tõl
mi ni mum azt kö ve te li, hogy meg ta nul ják a nyel vet, és mos tan ra
már kész kis le ve le zõ is ko lát ve zet, mely az egész vi lág ra ki ter -
jed. Iz lan dért min dent. Lin da ugyan is Lin da Pétursdóttir, az
1988-as Miss World nyer te se. Tré fá ból ki hasz ná lom a ne vét és
az ar cát, mi ó ta Bóas, a (most kül föld ön ta nu ló) ápo ló fiú ké szí -
tett ne kem egy e-mail cí met: lindapmisswrld@gmail.com. Ez
sok ér de kes tör té ne tet ered mé nyez, me lyek el szó ra koz tat nak a
hos  szú, sö tét õszi es té ken.

A Pék na gyon is ro man ti kus, de men tes a nyu ga ti as kli sék -
tõl, ame lyek ben elég ré szem volt már a nem zet kö zi sze re lem pi -
a con töl tött öt ven év so rán. A mi nap ezt ír ta:

„Ami kor a sze rel münk mes  sze van, az én or szá gom ban azt
mond juk, hogy az em ber vi rá go kat eszik a vá gya ko zás tól. És én
ezt te szem most ér ted, Lin da. Ma vö rös ró zsát eszek, amit a
Park ban ta lál tam. Teg nap fe hér szeg fût eszek, amit anya kap a
pi a con. Hol nap nap ra for gót eszek, ami itt van a ker tünk ben.”
Fáj dal mas lesz, ami kor majd ér te sül a szép ség ki rály nõ ha lá lá ról,
mert per sze elõbb-utóbb ezt kell ha zud nom. Kri zan té mot és ko -
szo rút fal nak majd ak kor Hararéban.
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