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Villa. Kés. Kanál.
 
Ebben a sorrendben.
 
Britt-Marie tényleg nem ítél el másokat, egyáltalán nem, de civilizált

embernek nyilván eszébe sem jutna másképp elrendezni az evőeszközöket a
konyhafiókban, ugye? Britt-Marie nem ítél el senkit, de ugyebár, nem
vagyunk állatok?

Januári hétfő van. Britt-Marie a munkaközvetítő kis irodájának kis
íróasztala mellett ül. Ennek persze semmi köze az evőeszközökhöz, de tünete
mindannak, ami félresiklott. Az evőeszközöknek a megfelelő sorrendben kell
elhelyezkedniük, ahogy az életnek is mennie kell a szokásos medrében. A
szokásos életet fel lehet mutatni: ki lehet takarítani a konyhát, rendezkedni
lehet az erkélyen, és vigyázni lehet a gyerekekre. Ugyanis sokkal több munka
van az ilyesmivel, mint ahogy egyesek hiszik. Egy erkéllyel.

A szokásos életben tényleg nem üldögél az ember a munkaközvetítőnél.
A lánynak, aki itt dolgozik, rövidre nyírt frizurája van, akár egy fiatal

fiúnak. Nem mintha bármi probléma lenne ezzel, hát persze, hogy nincs.
Britt-Marie-nak nincsenek előítéletei. Nyilván modern dolog ez, hát persze. A
lány egy papírra mutogat, és úgy mosolyog, mintha rém sietős lenne neki.

– Írja be a nevét, a személyi számát és a címét!
Britt-Marie-t regisztrálni fogják. Mintha bűnöző lenne. Mintha azért jött

volna, hogy ellopja a közvetítőtől a munkát.
– Tej, cukor? – kérdezi a lány a következő pillanatban, és kávét hoz

műanyag pohárban.
Britt-Marie nem ítél el senkit, nyilvánvalóan nem, de mégis, ki viselkedik

így? Műanyag pohár! Háborúban élnénk? Ezt szeretné Britt-Marie
megtudakolni a lánytól, de mivel Kent mindig arra buzdította, hogy legyen
„kicsit szociálisabb”, inkább mosolyog, amilyen diplomatikusan csak telik
tőle, és arra vár, hogy poháralátéttel kínálják.

Kent Britt-Marie férje. „Enterprenőr.” Hallatlanul, de hallatlanul sikeres.
Németországgal üzletel, és nagyon, de nagyon szociális. A lány elővesz két,



egyadagos tartós tejet, azt a fajtát, amit nem kell hűtőben tárolni. Aztán
előrenyújt egy másik műanyag poharat, tele műanyag kanalakkal. Britt-Marie
akkor sem nézhetett volna riadtabban, ha kígyóval kínálják.

– Se tej, se cukor? – kérdezi értetlenül a lány.
Britt-Marie a fejét rázza, és az asztalt söprögeti, mintha tele lenne

láthatatlan morzsákkal. Papírok hevernek egymás hegyén-hátán. A lánynak
nyilvánvalóan nincs ideje takarítani, annyira lefoglalja a karrierje, vélekedik
Britt-Marie.

– Akkor már csak a címét kell megadnia! – mosolyog a lány a papírra.
Britt-Marie a térdét nézi meredten, és láthatatlan morzsákat söpör le a

szoknyájáról. Hazavágyik, az evőeszközös fiókja mellé. Egy szokásos életbe.
Kent után vágyakozik, mert mindig Kent tölt ki minden papírt.

Amikor látja, hogy a lány újra szólásra nyitja a száját, Britt-Marie
félbeszakítja.

– Elnézést, hogy ilyesmivel háborgatom, de kérhetnék valamit, amire
ráhelyezhetném a kávéscsészém?

Azt a hangját használja, amit olyan alkalmakkor vesz elő, amikor
kénytelen összeszedni minden jóindulatát, hogy „csészét” mondjon, bár csak
egy műanyag pohár áll előtte.

– Mi? – nyögi ki a lány az asztal túlfelén, mintha a csészéket csak úgy
bárhová le lehetne tenni.

Britt-Marie annyira szociálisan mosolyog, ahogy csak bír.
– Elfelejtett poháralátétet adni. Nem kívánok ugyanis nyomot hagyni az

asztalon.
A lány az asztal túlfelén mintha nem értené a poháralátétek jelentőségét.

Vagy a porcelánét. Vagy, konstatálja Britt-Marie elnézve a lány frizuráját, a
tükrökét.

– Ugyan már, nem számít, csak tegye le valahova! – mondja a lány
gondtalanul, és egy üres felületre mutat az asztalon.

Mintha az élet ennyire egyszerű volna. Mintha nem számítana, használunk-
e poháralátétet, vagy megfelelő sorrendben pakolunk-e be az evőeszközös
fiókba. A lány egy tollal kopog a papíron, a „Lakcím” rubrika felett. Britt-
Marie türelmesen lélegzik kifele, egyáltalán nem sóhajt.

– Ugyebár, nem helyezünk el csészéket csak úgy az asztalon? Nyomot
hagy, ezt tényleg meg lehet érteni.

A lány végigméri az íróasztalt, ami úgy néz ki, mintha gyerekek próbáltak



volna krumplit enni rajta. Vasvillával. Sötétben.
– Ugyan, tényleg nem számít, úgyis annyira rozoga és karcos már! –

mosolyog Britt-Marie-ra.
Britt-Marie a lelke mélyén sikolt.
– Az ugyebár meg sem fordult a fejében, hogy azért ilyen, mert nem

használnak poháralátétet – jelenti ki.
Gondoskodón mondja mindezt, természetesen. Egyáltalán nem „passzív-

agresszívan”, ahogy Kent gyerekei nevezték egyszer, amikor azt hitték, nem
hallja. Britt-Marie ugyanis nem passzív-agresszív, hanem gondoskodó.
Miután meghallotta, hogy Kent gyerekei passzív-agresszívnak nevezték,
heteken át extra gondoskodó volt.

A munkaközvetítős lány kicsit erőltetett nyugalommal néz. A szemöldökét
masszírozza.

– Jó... szóval, Britt a neve, ugye?
– Britt-Marie. Csak a nővérem szólít Brittnek – javítja ki Britt-Marie.
– Ha lenne olyan jó, és... kitöltené a papírt. Legyen szíves! – kéri a lány.
Britt-Marie a papírra pislant, ami azt várja tőle, erősítse meg, hol lakik, és

ki is ő. Abszurd módon sok papírra van szükség ahhoz, hogy az ember ember
lehessen manapság, ez Britt-Marie határozott véleménye. Nevetségesen sok
adminisztráció kell ahhoz, hogy a társadalom engedélyével a részesei
lehessünk.

Végül vonakodva bár, de kitölti a nevét, a személyi számát és a
mobilszámát. A cím rubrikája üresen marad.

– Milyen képzettsége van, Britt-Marie? – faggatja a lány.
Britt-Marie szorosan öleli a táskáját.
– Tájékoztatni óhajtom, hogy széles körű műveltséggel rendelkezem –

tájékoztatja Britt-Marie.
– De semmi elvégzett képzés? – kérdezi a lány.
Britt-Marie röviden kilélegez az orrán. Magától értetődően nem fújtat.

Britt-Marie nem az a fajta ember, aki fújtat.
– Tájékoztatni óhajtom, hogy hallatlan mennyiségű keresztrejtvényt fejtek.

Az ilyesmit nem műveltség nélkül teszi az ember – informálja Britt-Marie,
mert úgy érzi, megtámadták.

Aprót kortyol a kávéból. Egyáltalán nem olyan az íze, mint Kent
kávéjának. Kent pazar kávét készít, mindig mindenki ezt mondja. Britt-Marie
felel az alátétért, Kent pedig a kávéért. Így rendezték be az életüket.



– Vagy úgy – mondja a lány, bátorítón mosolyog, és tovább próbálkozik:
– Milyen munkatapasztalattal rendelkezik?
– Legutóbb pincérnőként alkalmaztak. Remek referenciákkal távoztam –

tájékoztatja Britt-Marie.
A lány arcán egy pillanatra felragyog a remény. De ugyanilyen hamar el is

múlik.
– És mikor történt mindez?
– 1978-ban – felel Britt-Marie.
– Vagy úgy – próbálja a lány egy sikertelen mosollyal elleplezni a

csalódottságát. Aztán tovább kérdez:
– És azóta nem dolgozott?
– Minden egyes nap dolgoztam azóta, a férjem cégének segédkeztem –

mondja Britt-Marie sértetten.
A lányon megint eluralkodik a remény. Pedig igazán tanulhatna a hibáiból.
– És milyen feladatköröket látott el a cégnél?
– Elláttam a gyerekeket, és én feleltem azért, hogy szalonképes legyen az

otthonunk – válaszolja Britt-Marie.
A lány mosolyog, hogy leplezze reakcióját, ahogy azok az emberek

mosolyognak, akik nem tudnak különbséget tenni „egy lakás” és „egy
otthon” között. A gondoskodásból fakad ugyanis az eltérés. Hogy van-e
alátét, kávéscsésze, és reggel olyan keményre ágyaz be, hogy Kent azzal
szokott viccelődni, hogyha a hálószobába menet megbotlik a küszöbben,
„kisebb eséllyel töri csontját a padlón, mint az ágytakarón”. Britt-Marie ki
nem állhatja, amikor Kent ilyeneket mond. Civilizált emberek elvégre úgyis
felemelik a lábukat a hálószobaküszöbnél. Túl sok volna elvárni az ilyesmit?
Az emberként viselkedést?

Ha Britt-Marie és Kent elutaznak, Britt-Marie húsz percre beszórja a
matracot sütőporral, mielőtt beágyazna. A sütőporban található
szódabikarbóna kiszívja a koszt és a nedvességet, így a matrac friss marad.
Britt-Marie tapasztalata szerint a szódabikarbóna szinte mindenen segít. Kent
ilyenkor panaszkodik, hogy el fognak késni, de olyankor Britt-Marie
határozottan összekulcsolja a kezét a csípője előtt, és így szól: „Márpedig
muszáj vagyok beágyazni, mielőtt elutaznánk, Kent. Gondolj bele, mi van, ha
meghalunk?”

Britt-Marie ezért nem állhatja az utazást. A halál miatt. Még a
szódabikarbóna sem segít halál ellen. Kent ilyenkor állítja, hogy Britt-Marie



túloz, és Britt-Marie ilyenkor a lelke mélyén sikít. Az emberek egyfolytában
meghalnak utazás közben. Mégis mit gondolnak majd róluk, amikor a főbérlő
feltöri a lakás ajtaját, és egy koszlott matracot talál? Hogy Kent és Britt-
Marie a saját mocskukban hemperegtek?

A lány az órájára pillant.
– Rend...ben – sóhajt fel.
Britt-Marie arra a megállapításra jut, hogy a lány csipetnyit kritikus hangon

szólalt meg.
– Ikrekről lenne szó, és erkélyünk is van. Egy erkéllyel több a munka, mint

azt hinni szokták – védekezik.
A lány óvatosan bólint.
– Hány évesek a gyerekei?
– Kent gyerekei. 30 évesek.
A lány ezúttal lassabban bólint.
– Tehát elköltöztek otthonról?
– Magától értetődik.
A lány a haját vakargatja, mintha keresne valamit benne.
– Maga pedig 63 éves?
– Úgy van – feleli Britt-Marie olyan hangon, amely arról árulkodik,

teljesen lényegtelennek tartja a kérdést.
A lány a torkát köszörüli, mintha a kérdés azért kicsit mégis lényeges

volna.
– Szóval, Britt-Marie, őszintén szólva: a gazdasági válsággal és ilyesmivel

számolva, kevés álláslehetőség adódik valakinek az ön... helyzetében.
A lányon hallatszik, hogy nem a „helyzet” volt az eredeti szó, amivel be

akarta fejezni a mondatot. Britt-Marie türelmesen mély levegőt vesz, és
elnézően mosolyog.

– Kent szerint a gazdasági válságnak már vége. Enterprenőr volna. Tehát
megért olyasmit, ami talán kicsit távolabb esik a maga szakterületétől.

A lány szükségtelenül elnyújtja a bólintást. Az órájára néz.
– Rendben, akkor én... akkor én regisztráltam itt, és...
A lányon kezd eluralkodni a stressz. Britt-Marie-t is hatalmába keríti az

érzés. Így hirtelen elhatározza, hogy bókol a lánynak, hogy kimutassa
jóakaratát. Körülnéz a szobában, hogy miről is szólhatna elismerően, és végül
kipréseli magából.

– Igazán modern a frizurája.



Felvillantja lehető legszociálisabb mosolyát. A lány ujjai öntudatlanul
végigszántanak a hajában.

– Mi? Ó. Köszönöm.
– Igazán nagy bátorságra vall az ilyen rövidre vágott haj, ha az embernek

ennyire magas a homloka – biccent Britt-Marie figyelmesen.
A lány kissé sértetten néz, bár épp most kapott egy bókot. Ez hát a hála, ha

az ember szociális próbál lenni az ifjúsággal. A lány feláll a székéből.
– Köszönöm, hogy bejött, Britt-Marie. Regisztráltuk az adatbázisunkban.

Majd keressük!
Búcsúzásra nyújtja kezét. Britt-Marie feláll, és a műanyag poharat a kezébe

helyezi.
– Mikor? – érdeklődik.
– Nos, hát azt nehéz megmondani... – kezdi a lány.
Britt-Marie diplomatikusan elmosolyodik. Egyáltalán nem vádlón.
– Természetesen majd ülök és várakozom. Mintha nem lenne jobb dolgom.

Így gondolták?
A lány nyel egyet.
– Szóval, a kollégáim majd keresik egy álláskereső-kurzussal

kapcsolatban, és...
– Nem óhajtok semmiféle kurzust. Állást szeretnék – magyarázza Britt-

Marie.
– Persze, persze, de nehéz megmondani, mikor bukkan fel valami –

próbálkozik a lány.
Britt-Marie elővesz egy jegyzetfüzetet a kézitáskájából.
– Akkor megállapodhatunk a holnapban?
– Mi? – értetlenkedik a lány.
– Felbukkanhat valami példának okáért holnap? – érdeklődik Britt-Marie.
A lány a torkát köszörüli.
– Nos, AKÁR, vagyis úgy érte...
Britt-Marie elővesz egy grafitceruzát a táskájából, majd dühösen bámul

először a ceruzára, aztán a lányra.
– Zargathatnám egy ceruzahegyező ügyében? – kérdi.
– Ceruzahegyező? – kérdez vissza a lány, mintha Britt-Marie legalábbis

egy több ezer éves mágikus tárgy iránt érdeklődne.
– Fel kell írjam a találkozónkat a listámra – tájékoztatja Britt-Marie.
Vannak emberek, akik alábecsülik a listákat, de Isten a tudója, Britt-Marie



nem tartozik közéjük. Annyi listája van, hogy külön listát kell vezetnie,
amely listázza a listákat. Különben bármi megtörténhet. Meghalhat. Vagy
esetleg elfelejt szódabikarbónát venni.

A lány átnyújt neki egy tollat, és valami olyasmit motyog, hogy „nem érek
rá holnap”, de Britt-Marie-t túlságosan lefoglalja a tollra való bámulás, így
nem hallja.

– Ugyebár nem írunk tintával a listára? – tör ki belőle, mint mindig, azon
emberek láttán, akik nem képesek felérni ésszel, hogy márpedig fenn kell
tartani a radírozás lehetőségét.

– Nincs más. Szóval, nem érek rá holnap, a kollégám majd kere...
– Ha – szakítja félbe Britt-Marie.
Britt-Marie gyakran mondja ezt: „Ha.” Nem abban az értelemben, hogy

„feltéve”, nem is úgy, mint „haha”, hanem sokkal inkább, ahogy a rendkívül
csalódott emberek mondják: „vagy úgy.” Mint például mikor az ember
felfedez egy nedves törülközőt a fürdőszobapadlóra hajítva. „Ha.” Britt-
Marie rögtön összeszorítja az ajkát ilyen kinyilatkoztatások után, jelezvén,
hogy ez a „ha” az utolsó, amit az üggyel kapcsolatban mondani kíván. Ami
persze a legritkább esetben van így.

A lány habozik. Britt-Marie úgy tartja a tollat, mintha ragacsos lenne.
Kinyitja a noteszt a „Kedd” oldalon, és legfelülre, a „Takarítás” és
„Bevásárlás” fölé odaírja: „Visszajelzés a Munkaközvetítőtől.”

Azzal visszanyújtja a tollat. A lány reménykedve mosolyog.
– Örültem a szerencsének! Majd keressük! – mondja, egyiket sem

kifejezetten őszintén.
– Ha – biccent Britt-Marie.
Azzal távozik. A lány persze azt hiszi, első és utolsó alkalommal

találkoztak, mivel nincs tisztában Britt-Marie listáinak komolyságával. A
lány nyilvánvalóan nem látta még Britt-Marie erkélyét.

Hallatlanul, de hallatlanul takaros erkély.
 
 
Január van odakint, téli hideg a levegőben, de hónak nyoma sincs.

Mínuszfokok bizonyíték nélkül. A lehető legrosszabb időszak az erkélyen
lakó növények számára. Miután eljött a munkaközvetítőtől, Britt-Marie
bement egy élelmiszerboltba, ami nem a szokásos élelmiszerboltja, és
bevásárol a listája alapján. Nem kedveli az egyedül vásárlást, tudniillik nem



szereti tolni a kocsit. Mindig Kent tolja a kocsit, Britt-Marie pedig mellette
halad, és fogja a szélét. Nem azért, mert irányítani vágyna, hanem mert szeret
olyan dolgokhoz hozzáérni, amikhez Kent is hozzáér. Az az érzése támad
tőle, hogy egy irányba tartanak.

Hideg vacsorát eszik pontban hatkor. Megszokta, hogy egész éjjel fent van
és Kentet várja, így megpróbálja az ő adagját is betenni a hűtőbe. De az
egyetlen itteni hűtő tele van apró alkoholos üvegekkel. Britt-Marie
leereszkedik egy ágyra, ami nem az ő ágya, és a gyűrűsujját dörzsölgeti. Van
ez a rossz szokása, amikor ideges. Pár nappal ezelőtt a saját ágyán ült, és a
jegygyűrűjét tekergette, miután különös alapossággal kitakarította a matracot
sütőporral. Most a fehér foltot dörzsölgeti az ujján, ahol egykor a jegygyűrű
foglalt helyet.

Az épületnek van ugyan címe, de az egyszer biztos, hogy se nem lakás, se
nem otthon. Két hosszúkás, műanyag balkonládája a padlón áll, de a
hotelszobának nincs erkélye. Britt-Marie-nak nincs senkije, akinek a kedvéért
éberen várakozhatna egész éjjel.

 
 
De azért mégis azt teszi.
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A munkaközvetítő kilenckor nyit, Britt-Marie 9:02-ig vár, csak azután lép
be, ugyanis nem akarja tolakodó ember benyomását kelteni.

– Ma van a napja, hogy hívniuk kell – tájékoztatja egyáltalán nem
tolakodva a lányt, aki épp akkor nyitja ki az iroda ajtaját.

A lány fiúfrizurája ma másképp fest. Kissé ferde, nem pedig felfele áll.
Nem mintha okkal volna így, leginkább az irányítja a hajat, hogy a lány
melyik oldalán aludt el előző este. Ez persze roppant praktikus, a lánynak
nyilván nincs ideje arra, hogy a frizuráját helyezze a karrierje elé. Nem
mintha probléma lenne ezzel, magától értetődik, hogy nincs. Britt-Marie nem
ítél el senkit. De ő maga úgy rendezte el a haját, mint azok, akik szerint
valami jelentősége csak van a frizurának.

– Mi? – tör ki a lányból, arcán nyomát sem látni pozitív gondolatoknak.
Idegen emberek ülnek az irodában. Műanyag poharakkal.
– Kik ezek? – érdeklődik Britt-Marie.
– Találkozóm van – válaszolja a lány.
– Ha. És nyilván fontos – állapítja meg Britt-Marie, miközben eligazít egy

ráncot a szoknyáján, amit csak ő látott.
– Igen... vagyis... – kezdi a lány.
Britt-Marie bólint, és hallatlanul megértően, de cseppet sem elítélőn

megállapítja:
– De persze én nem vagyok fontos.
A lány úgy tekergeti magát, mintha a ruhái méretet váltottak volna.
 
 
– Szóval, én mondtam tegnap, hogy majd keresem, ha felbukkan valami,

arról nem volt szó, hogy pont ma...
Britt-Marie előhalássza a noteszét a kézitáskájából, és magyarázatként

rámutat.
– Felírtam a listára.
A lány ujjhegyei a homlokát keresik, mintha apró, láthatatlan szögeket

akarnának kihúzni belőle.
– Azt mondtam... akár... ma is lehet.



Britt-Marie a legteljesebb jóindulattal mosolyog.
– Nyilván megérti, hogy nem írtam volna fel a listára, ha nem mondta

volna.
A lány mély levegőt vesz.
– Találkozóm van, kényte...
– Talán több ideje lenne munkát találni, ha nem egész nap találkozókon

ülne? – találgat Britt-Marie gondoskodón.
A lány az órájára pillant.
– Sajnálom, de tényleg nem tudok segíteni...
Britt-Marie páratlanul türelmesen veszi a levegőt.
– Csak hát muszáj. Rajta van a listán. Az ön hibája, ezt nyilván megérti.
A lány szeme kissé elkerekedik.
– Mi?
Britt-Marie mindkét kezével tartja maga előtt a noteszét, mintha

rollerkormány volna.
– Kényszerített, hogy tintával írjak. Akkor pedig nem lehet radírozni a

listán.
A lány a torkát köszörüli, és visszatolja a noteszt.
– Szörnyen sajnálom, ha félreértés történt, de tényleg muszáj leszek

visszamenni a találkozómra.
Britt-Marie elteszi a noteszét és erősen szorongatja a táskáját.
– Ha. Akkor majd ülök itt és várok, mintha nem lenne jobb dolgom,

nyilván így gondolta.
– Nem... én úgy gondoltam... – próbálkozik a lány, de Britt-Marie már el is

helyezkedett az egyik széken, a folyosón.
Magától értetődően csak azután, hogy letörölgette a széket egy

zsebkendővel. Ahogy azt az emberek teszik, ugyebár.
 
 
A lány csukott szemmel, egy sóhaj kíséretében húzza be maga után az

ajtót, pont úgy, mint a szülinaposok, akik a tortagyertyák elfújása közben
nagyon, de nagyon kívánnak valamit. Britt-Marie egyedül marad a folyosón.
Észreveszi, hogy valaki két matricát ragasztott a lány ajtajára, nem sokkal a
kilincs alá. Olyan magasságba, ahova gyerekek ragasztanak. Foci van rajta.
Erről eszébe jut Kent, aki rajong a fociért. Úgy szereti a focit, ahogy semmi
mást nem szeret az életben. Jobban szereti a focit, mint elmesélni másoknak,



mennyiért vette a dolgait, márpedig Isten a tanúja, hogy Kent roppantul
szereti az ilyesmit.

Mikor a nagy focibajnokságok idején a keresztrejtvény-mellékletet Kent és
Britt-Marie reggeli újságjában felváltja egy külön kiadás a bajnokságról,
olyankor aztán egy értelmes szót sem lehet kicsikarni Kentből. Ha Britt-
Marie megkérdezi, mit szeretne vacsorára, anélkül hogy felpillantana a
fociból, azt válaszolja: „Nem számít.”

Britt-Marie ezt sosem bocsátotta meg a focinak. Hogy nemcsak Kentet
veszi el tőle, de a keresztrejtvény-mellékletet is.

A gyűrűsujján levő fehér foltot dörzsölgeti. Emlékszik még a legutóbbi
alkalomra, amikor a reggeli újságban focimelléklet lett a keresztrejtvény-
mellékletből, mert négyszer olvasta végig az újságot abban reménykedve,
hogy valahová csak elrejtettek egy aprócska rejtvényt, amit esetleg nem vett
észre. Persze szó sem volt ilyesmiről, ám helyette talált egy cikket egy Britt-
Marie-val egykorú nőről, aki meghalt, s ezt azóta sem tudta kiverni a fejéből.
A cikk beszámolt arról, hogy a nő hetek óta halott volt már, mire felfedezték,
és azt is csak azért, mert az egyik szomszéd panaszkodni kezdett a lakásából
kiáradó bűzre. Britt-Marie-nak folyton a cikk járt a fejében, és hogy mennyire
borzalmas volna, ha a szomszédai bűzre panaszkodnának. Azt írták,
„természetes” halállal halt meg. Az egyik szomszéd arról is beszámolt, hogy
„a nő vacsorája ott állt az asztalon, amikor a főbérlő bement”. Britt-Marie
megkérdezte Kentet, szerinte mit vacsorázott aznap a nő, úgy vélte, rémes
lehet pont a vacsora közepén meghalni, mintha az étel tehetne róla. Kent azt
motyogta, nem számít, és feljebb vette a focimeccs hangját. Britt-Marie a
lelke mélyén ordított.

Minden számít a világon. A vacsoráknak is van jelentése.
 
 
Eltelik egy jó félóra, mire a lány irodájának ajtaja újra kinyílik. Emberek

özönlenek ki. A lány lelkesen mosolyogva köszön el, aztán még áll egy kicsit
Britt-Marie-t fixírozva, és árnyalatnyival halványodik a lelkesedése.

– Ó, hát még itt van. Szóval, Britt-Marie, szörnyen sajnálom, de nincs
idő...

Britt-Marie feláll, és láthatatlan morzsákat söpör le a szoknyájáról.
– Megértem. Nyilván túlságosan is leköti a karrierje, semminthogy

olyasvalakikkel foglalkozzon, mint én. Magától értetődik.



Britt-Marie nagy odafigyeléssel mondja ki a „karrier” szót. Egyáltalán nem
kritikusan. A lány ettől még kritikának fogja fel, mert pont úgy néz, ahogy
Britt-Marie egyik szomszédja nézett, amikor Britt-Marie odafigyelő akart
lenni. Fent említett szomszéd egyszer „hisztis boszorkánynak” titulálta Britt-
Marie-t, amikor ő legnagyobb odafigyelésében becsöngetett hozzá, hogy
tájékoztassa a szomszédot a közös mosókonyha használati szabályzatáról.
Negyedszer. Britt-Marie rettenetesen megsértődött rajta. Nem a „boszorkány”
részen, mert azt még el lehet viselni, de Britt-Marie-nak nem szokása
„hisztizni”. Csupán odafigyelő, ez pedig nagy különbség. Ezt elmagyarázta a
szomszédnak minden egyes alkalommal, amikor találkoztak ezek után, amíg
a szomszéd néhány hónap után ordítani nem kezdett: „Most aztán fejezd be a
zsörtölődést, a pokolba is!” Britt-Marie nagyon, de nagyon sértve érezte
magát, mert nem szokása zsörtölődni. „Zsörtölődöm? Azt gondolod, Kent,
hogy zsörtölődő vagyok? Azt gondolod? Zsörtölődöm, Kent?”, kérdezgette
Kentet aznap este. „Nemnemnem, a fenébe is!”, motyogta Kent. „Pont ezt
mondom, pontosan ezt mondom! Egyáltalán nem zsörtölődöm!”, biccentett
Britt-Marie. Aztán éberen feküdt egész éjszaka, ugyanis felzaklatta a
gondolat, hogy a házban laknak olyan emberek, akik teljesen
megalapozatlanul úgy vélekednek, hogy Britt-Marie zsörtölődni szokott.

– Sajnálom, de... – türelmetlenkedik a lány, azzal a nyilvánvaló
szándékkal, hogy kiutasítsa Britt-Marie-t.

– Látom, leköti a futball, milyen jó magának – szakítja hát félbe Britt-
Marie, és az ajtóra ragasztott matricák felé biccent.

A lánynak felragyog az arca.
– Igen! Magát is?
– Engem aztán nem – tisztázza a helyzetet Britt-Marie.
– Értem... – értetlenkedik a lány.
– Ha – szögezi le Britt-Marie.
A lány az órájára néz, aztán egy faliórára. Túlságosan is nyilvánvaló, hogy

meg fogja próbálni elzavarni Britt-Marie-t, így Britt-Marie úgy dönt, mond
valami szociálisat.

– Ma máshogy áll a frizurája – jegyzi meg.
– Mi? – kérdez vissza a lány.
Britt-Marie gondoskodón mosolyog.
– Máshogy néz ki, mint tegnap. Modern, természetesen. Hogy sosem kell

határozni felőle.



Aztán rögtön hozzáteszi:
– Nem mintha bármi probléma lenne vele, magától értetődik, hogy nincs.
Britt-Marie elvégre nem ítél el senkit. A lány krákog.
– Rendben. Köszönöm, de most legyen szí...
– Praktikusnak hat a frizura – dicséri tovább Britt-Marie.
Leginkább mondjuk rövidnek és borzasnak hat, mintha valaki narancslevet

öntött volna egy csomózott szőnyegre. Kent egyfolytában ezt csinálta, amikor
vodka-narancsot ivott a focimeccseihez, amíg Britt-Marie meg nem elégelte,
és át nem helyezte a szőnyeget a vendégszobába. Már tizenhárom éve a
dolognak, de Britt-Marie azóta is gyakran gondol rá, ugyanis Britt-Marie
szőnyegei és Britt-Marie agya hasonlítanak egymásra abból a szempontból,
hogy nehéz őket kimosni.

De a frizura természetesen úgy néz ki, ahogy akar. Ma kicsit úgy, mint az
erkélyen termesztett kapor. Semmi probléma nincs vele, magától értetődik.
Britt-Marie aztán nem ítélkezik a kapor felett.

A lány a torkát köszörüli. A frizurája meg se moccan.
– Sajnos nem érek rá.
– Mikor ér rá? – óhajtja Britt-Marie megtudni.
A lány úgy lélegzik, mintha egy nagyon súlyos férfi lenne, nem pedig egy

nagyon könnyű lány.
– Hogy érti?
Britt-Marie felemeli a noteszét, és módszeresen végigmegy a listán.
– Ma délután háromkor ráérek.
– Ma teljesen be vagyok táblázva, sajnos nem... – próbálkozik a lány.
– A négy és az öt óra is megfelel – ajánlgat Britt-Marie tovább

diplomatikusan.
– Ötkor zárunk – mondja a lány.
– Akkor legyen öt – jut Britt-Marie egyetértésre saját magával, és

nekikészül, hogy leírja a listára egy frissen hegyezett grafitceruzával, ami
hirtelen megjelent a mutató- és hüvelykujja között.

– De hát mondom, hogy nem! – tiltakozik a lány.
– Tehát akkor elfoglalt délután ötkor? – Britt-Marie hangjában megjelent

némi kelletlenség.
– Igen...vagyis... akkor zá... – kezdi a lány.
– Az ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ötnél később nem találkozhatunk –

dorgálja Britt-Marie.



– Mi?
Britt-Marie hallatlanul, de hallatlanul türelmesen mosolyog.
– Igazán nem óhajtok vitába bocsátkozni. Egyáltalán nem. De ugyebár,

nem háborúban élünk, kedveském? A civilizált emberek hatkor vacsoráznak,
így ötnél későbbre ugyebár nem lehet találkozót tenni, nem így gondolja?

– Nos...
– Akkor tehát úgy gondolja, egy vacsora fölött tartsuk meg a találkozót?
– Nem... vagyis... hogy... mi?
Britt-Marie úgy bólint, mintha nagyon nehezére esne.
– Ha. Ebben az esetben viszont ne késsen. Mert akkor kihűl a krumpli.
Azzal felírja a listájára: „18:00, Vacsora.”
A lány még kiált valamit utána, de Britt-Marie addigra már elment, lévén

nincs ideje egész nap ott ácsorogni és zsörtölődni.
 
 
9:35 van. Pontban 11-kor ismét bekopognak az irodába. Britt-Marie áll

odakint, és gondoskodón néz.
– Van valami allergiája? – érdeklődik.
– Mi? – kérdezi a lány.
– Van valami, amit nem eszik meg? – egyértelműsít Britt-Marie, azzal a

fajta sztoikus nyugalommal, amivel kénytelen felfegyverezni magát az
ember, hogy el tudjon beszélgetni egy olyan egyénnel, aki minden egyes,
teljesen értelmes kérdésre a „Mi?” szócskával válaszol.

– Én... vegetáriánus vagyok – nyögi ki a lány.
Britt-Marie előveszi a noteszát.
– Ha.
A lány igyekszik nyugodtan lélegezni.
– De... már próbáltam elmondani, hogy NEM TUDOK találkozni ma este...
– Halat eszik? – szakítja félbe Britt-Marie.
– Igen... halat eszem, de mint mond...
– A hal pedig nem vegetáriánus, mert hús. Halhús – világosítja fel Britt-

Marie.
A lány a szemhéját dörzsölgeti, mint azok, akik hozzászoktak ahhoz, hogy

egyszerű választ adjanak egy nehéz kérdésre, mivel a bonyolult válasz után
az emberek mindig azon a véleményen vannak, hogy igazán kár volt ezt
túlkomplikálni.



– Nem eszem vörös húst. De az emberek hamarabb megértik, ha azt
mondom, vegetáriánus vagyok.

Britt-Marie ezen mintha elgondolkodna.
– Lazacot eszik? – kérdezi, majd gondoskodón hozzáfűzi: – Az ugyanis

hal.
– Igen, eszem lazacot – ismeri el a lány.
Britt-Marie láthatatlan morzsákat söpör a szoknyájáról. Eligazít egy

nemlétező ráncot.
– A lazac vörös hús.
Elképzelhető, hogy a lány válaszolni akar valamit, de Britt-Marie addigra

már sietősen távozott.
 
 
Britt-Marie kiváló lazacot készít, ugyanis a lazac az egyetlen halfajta, amit

Kent szeret. Minden délután ötkor felhívja, hogy megkérdezze, hazaér-e
hatra. Kent majdnem mindig nemet mond, mivel találkozója van
Németországgal, de akármilyen későn ér is haza, meleg vacsora várja az
asztalon.

„Ha. Szóval nem ízlik?” szokta kérdezni Britt-Marie mindenféle
vádaskodás nélkül, miután Kent már harapott néhányat. „Dedede! Nagyon
finom, nagyon finom!”, motyogja Kent, anélkül hogy felnézne a reggeli újság
sportrovatából. Esténként olvassa. Britt-Marie ettől lelke mélyén sikít egy
kicsit.

„Ha finomnak találod, kedves lenne tőled, ha megmondanád”, mondogatja
mindig, és láthatatlan morzsákat söpör a tenyerébe a terítőről. „Istenemmár,
Britt-Marie, most mondtam, hogy nagyon finom!”, szokott Kent ilyenkor
értetlenül tiltakozni, miközben a telefonját nyomogatja. Britt-Marie ilyenkor
fel szokott állni, és a mosogatóba szórni a láthatatlan morzsákat. Aztán
kipakol a mosogatógépből, és az evőeszközöket szortírozza.

Kent a pultra szokta tenni a tányérját, aztán megnézi a teletexten a
focimeccs eredményét, majd lefekszik aludni. Britt-Marie kiviszi az ingét a
hálószoba padlójáról, és beteszi a mosógépbe. Aztán mos, takarít, és
átrendezi Kent borotvagépét a fürdőszobában. Kent szerint „eldugja” a gépet,
ezért amikor reggelente hiába keresi, azt kiabálja: „Briiiitt-Mariiiie!”, de
Britt-Marie természetesen nem csinál semmi ilyet. Csak átrendez. Az pedig
különbség. Néha azért rendezi át, mert szükségesnek ítéli, néha pedig azért,



hogy hallja, hogyan kiabálja a nevét Kent. Mert szereti, amikor Kent a nevét
kiabálja.

Aztán eltelik a nap, Kent későn ér haza, megvacsorázik, megnézi a
focieredményeket a teletexten, és lefekszik. Britt-Marie kimossa az ingét, és
azt kívánja, legalább egyszer magától tegye be a szennyesbe. Azt kívánja,
legalább egyszer magától mondja, hogy finom volt a vacsora, ne felszólításra.
A vacsoráknak jelentenie kell valamit.

 
 
„Finom volt.” Ez például jelent valamit.


