
Lokaðu augunum, mamma

eftir

Esther Ýri Þorvaldsdóttur



ÚTI. HAGAR 1708 - SUMARNÓTT

ÞÓRÐUR (47, klæddur illa förnum spariklæðnaði, er ógirtur

og sóðalegur) situr á stórum steini og sýpur síðasta

sopann úr brennivínsflöskunni sinni. Árið er 1708 og er

klæðnaður og umhverfi í samræmi við það. 8 kýr liggja

sofandi í fjarlægð. Hann stendur upp, riðar til en nær að

halda sér á löppunum.

ÞÓRÐUR

(æpir í átt að kúnum)

Njótið þess að liggja á mínu

landi, andskotans beljurnar

ykkar. Á morgun verður það ekki

svo.

ÞÓRÐUR kastar flöskunni í áttina að þeim. Flaskan flýgur

hálfa leið og BROTNAR á steini. Í fjarska sést grátt, 35

cm ílangt fyrirbæri úr ull veltast hratt í burtu frá

kúnum. ÞÓRÐUR pírir augun, gáttaður. Hann þýtur í áttina

að gráa fyrirbærinu, hleypur eins og fætur toga og nálgast

fyrirbærið smám saman. Hann á erfitt með að halda jafnvægi

vegna drykkju. Fyrirbærið rúllar í áttina að sveitabæ.

Bærinn er vel viðhaldinn torfbær. ÞÓRÐUR fylgir fast á

eftir en nær fyrirbærinu ekki. Hann sér þó hvernig

SIGRÍÐUR(42, bústin, klædd síðum vinnukonukjól) birtist í

dyrunum. ÞÓRÐUR hleypur á eftir gráa fyrirbærinu og sér

það fara inn um opnar útidyrnar. Gráa fyrirbærið smýgur

sér inn undir pilsfald SIGRÍÐAR.

ÞÓRÐUR

(móður og ringlaður)

Sigríður, ert þú soddan ein kona?

Það hafði ég aldrei ímyndað mér.

SIGRÍÐUR, súr á svip, segir ekkert og horfir niður.

ÞÓRÐUR

Hvers vegna ...

SIGRÍÐUR

Ef andskotans beljurnar eru á

okkar ... á þínu landi þá fannst

mér ... að ég mætti ...

ÞÓRÐUR

(grípur fram í fyrir

SIGRÍÐI)

Gera eitthvað svo ókristilegt?

Komdu með hann.

SIGRÍÐUR stígur skref aftur á bak. ÞÓRÐUR stígur fram.

ÞÓRÐUR

Þú skalt þetta engum segja. Og

bera hann út strax í dögun og

kasta öllum afurðum. Ef einhver

sér þig ...
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(hikar hugsandi)

... Þá segirðu að hann sé

útburður.

SIGRÍÐUR

Og vera sek um skírlífsbrot?

ÞÓRÐUR hvessir augun á SIGRÍÐI. SIGRÍÐUR kinkar kolli og

lýtur höfði.

INNI. DIMMT HERBERGI - NÓTT EÐA DAGUR

Myrkrið er algjört, það eina sem heyrist er ör

ANDARDRÁTTUR stúlku. Einhver heyrist ÞREIFA sig áfram. Sú

hin sama opnar frystikistu lítillega svo dauf ljósskíma

brýst út úr kistunni og lýsir upp andlit ÖNNU (20, með

brúnt, 7 cm sítt frá rót og skítugt hár og blágræn augu,

klædd í dökkbrúnan strigapoka sem búið er að gera á göt

fyrir höfuð og hendur). Augun eru bólgin og þau glansa

líkt og hún hafi nýverið grátið. Hún snýr sér við, móð og

hrædd, og þreifar fyrir sér á ómáluðum veggnum við hlið

frystikistunnar í herberginu. Það er gluggalaust, 8

fermetrar og er lofthæðin 1,67 metrar. Fatadruslur,

uppkuðlaður pappír og stórir rykhnoðrar liggja á víð og

dreif um gólfið. Í einu horninu eru bókahillur sem ná frá

gólfi og upp í loft. Þær eru fullar af bókum en einnig eru

stór túrtappabox í neðstu hillunni. ANNA heldur áfram og

færir sig í áttina að hinu horninu. Því meira sem hún

snertir, því örvæntingafyllri verða hreyfingar hennar. Hún

þuklar á bókunum, hikar örskamma stund en tekur sig svo

til og dregur eins hljóðlega og hún getur fram „Lækningar

- Curationes“ eftir Þorkel Arngrímsson. Hún tekur hana

ekki alveg út. Því næst lætur hún hana síga aftur og tekur

í bækur, eina af annarri, og lætur síga hljóðlega aftur í

hilluna. Hún togar í skinnhandrit sem virðast öll

misgömul, sum hver nær dottin í sundur, ekkert gerist. Hún

togar í pappírsbók (fölnuð, nær tómur kjölur, neðst

stendur gylltum óskýrum stöfum „The Picture of Dorian

Gray“) og aðra (á kili stendur „Dracula“). Ekkert gerist.

Hún togar í bók (með fallegum brúnum kili með gylltum

skreytingum, á stendur litlum hástöfum „Songs of Innocence

- Blake“). Hún missir takið og bókin skellist aftur í

hilluna með lágum dynk. ÞRUSK heyrist fyrir aftan ÖNNU og

hún frýs í sporum sínum og heldur niðri í sér andanum.

Ekkert heyrist og ANNA er hrædd, snýr sér ofur hægt og

horfir aftur fyrir sig. Hægra megin við litla opna

frystikistuna er grátt rúm. Ljósið er dauft og nær ekki að

lýsa upp rúmið, þó má greina mannslíkama þar.

ANNA lítur aftur hægt til baka að bókahillunum og andar

frá sér. Tár rennur niður vangann. Hún leggur báðar hendur

yfir eyrun og einbeitir sér. Hún ímyndar sér HJARTSLÁTT

sex ára barns og hlustar um stund.

ANNA rankar við sér, tekur lófana af eyrunum og þreifar

niður eftir bókahillunum. Hún fer á fjóra fætur og skoðar
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teppalagt gólfið. Fingurgómar hennar renna yfir það og

stöðvast við hverja einustu misfellu. Hún finnur að

misfellurnar raðast upp í stóran hring. Fingur ÖNNU klóra

í teppið og kroppa það í sundur. Smám saman nær hún að

klóra sig djúpt ofan í teppið. Fingurnir eru blóðugir og

neglurnar eyðilagðar. Hún heldur áfram að kroppa í teppið

og rífur allan hringinn. Því næst treður hún fingrunum

ofan í rifuna eins fast og hún getur og nær taki á

ræsisloki.

ANNA heldur niðri í sér andanum og bítur í vörina þegar

hún lyftir. Sviti sprettur fram af áreynslu. Hún nær að

lyfta því hátt og færa það til hliðar. Fingur ÖNNU missa

takið á lokinu sem skellur í gólfið með LÁTUM. ANNA kúgast

vegna daunills fnyks sem gýs upp úr holunni.

Úr rúmi dimma herbergisins rís skuggi TILBERA (óræður

aldur, renglulegur karlmannslíkami, skuggi umlykur hann

öllum tíðum og ómögulegt er að greina andlit hans). Hann

lítur í áttina til ÖNNU. Hann rekur upp skelfilegt

ískrandi ÖSKUR.

INNI. DIMM HOLA - NÓTT EÐA DAGUR

ANNA hoppar ofan í myrkvaða holuna og lendir í blautri og

vatnskenndri drullu fyrir neðan. Hún nær ekki til botns og

nær varla að halda höfðinu á yfirborðinu. ANNA kúgast og

gubbar. Hún getur ekki haldið sér á floti og höfuð hennar

sekkur lengra ofan í drulluna. Stór flykki í drullunni

koma í veg fyrir að hún geti troðið marvaðann. Fingur

hennar flækjast í svörtu hári. Hún reynir að losa sig og

dregur hendina að sér. Hárið fylgir með. Hún lítur upp og

sér skuggamynd TILBERA horfa niður á sig.

ANNA sekkur á bólakaf ofan í drulluna. Við hlið hennar er

SVARTHÆRÐ STÚLKA, eigandi hársins sem ANNA flæktist í.

ÚTI. LAUGAVEGUR - SUMARDAGUR

Á Laugaveginum er mikið mannlíf og léttklætt fólk á öllum

aldri gengur um í sólinni: Börn í fylgd með foreldrum,

ungar mæður með barnavagna, stór hópur norskra gamalmenna,

ung pör sem leiðast, vinkonuhópar með búðarpoka o.fl.

Allir sveigja ringlaðir fram hjá mjólkurhvítum sófa sem

stendur á gangstéttinni fyrir framan Fjallkonubakaríið.

ANNA (20, með brúnt, snöggklippt hár, klædd hvítum toppi

og ljósbrúnum buxum) hlammar sér niður á sófann svo ryk

þyrlast upp sólskinið. Hún brosir breitt framan í

vegfarendur sem gjóa til hennar augum, ýmist undrandi eða

glettnir á svip. LÍTIL STÚLKA (5, ljóshærð með rauða

slaufu í hárinu og í bleikum sumarkjól) krítar á stéttina

fyrir aftan sófann. MÓÐIR hennar (30, ljóshærð í hvítri

skyrtu og svörtum buxum) bendir dóttur sinni, LÍTILLI

STÚLKU, á að koma og þær ganga saman yfir götuna, fram hjá

ÖNNU.
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FRAMHALD: 4.

LÍTIL STÚLKA

(bendir á ÖNNU, vísifingur

hennar er útataður hvítri

krít)

Mamma, af hverju er konan í

sófanum á götunni?

ANNA lyftir augabrúnunum undrandi á orðum LITLU

STÚLKUNNAR.

MÓÐIR LITLU STÚLKUNNAR sussar vandræðaleg á svip og tekur

um hendi LITLU STÚLKUNNAR svo hún hætti að benda. MÓÐIR

kinkar kolli í átt að ÖNNU í afsökunarskyni. ANNA brosir

kurteisislega.

BETA (23, grönn, með dökkt, axlasítt hár, svartklædd)

hlammar sér við hlið ÖNNU.

BETA

Já, þetta er aldeilis fínn

staður.

(bendir út á götu)

Við getum haft sjónvarpið þarna.

ANNA hlær. Hún stendur upp og býr sig undir að lyfta

sófanum öðru megin.

ANNA

(í alvarlegum tón)

Beta, svolítið hræðilegt gerðist.

BETA stendur upp og tekur um hinn enda sófans og lyftir

þeim hluta sófans auðveldlega.

BETA

Hvað?

ANNA lyftir upp hinum enda sófans með svolitlu erfiði og

þær ganga með sófann af stað í átt að silfurlitaðri blokk.

ANNA

Lítil stelpa kallaði mig konu.

Konu!

BETA

(kaldhæðin)

Æ, aumingja þú.

ANNA

Ég veit. Aumingja ég.

BETA

Veistu. Ég var fimmtán ára þegar

ég var fyrst kölluð kona. Þú

getur ekkert kvartað.



5.

BETA og ANNA rogast með sófann fram hjá gulu húsi sem á

stendur „Fjallkonubakaríið“. Þær fara inn um anddyri á

silfurlituðu blokkinni.

INNI. GANGUR - SUMARDAGUR

BETA og ANNA halda á sófanum inn á ganginn. Til hægri er

lyfta. ANNA teygir sig í takkann og lyftan opnast með

LÁTUM. Að innan er hún u.þ.b. 1,5 fermetrar en ekki hefur

hún farið alla leið niður svo lyftubotninn er þremur

sentímetrum ofar en gólfið.

BETA

Nei, sófinn kemst ekki þangað

inn.

ANNA

(hryllir sig)

Ég mun aldrei fara þangað inn.

BETA og ANNA halda með sófann í átt að stiganum.

INNI. ÍBÚÐ - SUMARDAGUR

BETA og ANNA leggja sófann niður í miðri stofunni, á móti

stofuglugga. Íbúðin er ekki stór, sparslblettir eru á

veggjum og búslóðin liggur hér og þar, mest megnis

innpökkuð í pappakassa. BETA og ANNA horfa hugsi í kring

um sig.

ANNA

Veistu hvað ég væri til í núna?

BETA

(þurrkar svitann af enninu

með framhandleggnum)

Ískaldan bjór?

ANNA

Nei, mig dauðlangar í volga

mjólk.

BETA

(brosir)

Ég skil ekki hvernig þú hefur

ekki verið kölluð kona áður. Þú

ert í raun alveg eldgömul.

MARÍA (45, með stutt brúnt hár klædd blárri flíspeysu og

svörtum buxum) birtist í dyrunum fyrir aftan BETU og ÖNNU.

Hún heldur á brúnum pappakassa undir annarri hendinni og

fyrir aftan hana heldur LILLA (6, með ljósbrúnt hár, klædd

bleikri kápu) í flíspeysuna hennar.

(FRAMHALD)
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MARÍA

Halló?

ANNA

(lítur á úrið sitt)

Það eru tveir tíma síðan ég

flutti að heiman og þú er strax

komin til að huga að mér.

BETA

Góðan daginn, María.

MARÍA

(við BETU)

Já, Beta. Hann er góður,

dagurinn.

(við ÖNNU)

En Anna, láttu ekki svona. Ég kom

bara vegna þess að rétt eftir að

flutningabíllinn rann úr hlaði þá

kom pósturinn með svolítið sem ég

vissi að þú myndir vilja fá sem

allra fyrst.

(réttir ÖNNU pappakassann)

Jú, ætli ég hafi ekki notað það

pínu sem afsökun til að koma og

kíkja á litlu stelpuna mína.

ANNA tekur við pappakassanum og rekur upp stór augu.

ANNA

Er þetta ...

ANNA hefur að rífa hann opinn. Hún tekur hlustunarpípu

ofurvarlega upp úr honum. Hún leggur eyrnastykkin inn í

eyrun.

ANNA

Hún er fullkomin! Jæja, hver vill

vera fyrstur?

MARÍA

(ávarpar LILLU)

Viltu ekki leyfa systur þinni að

hlusta á hjartað þitt?

LILLA, sem enn heldur dauðahaldi í flíspeysu MARÍU,

sleppir takinu og gengur hikandi til ÖNNU. Hún setur eigin

hönd yfir hjartastað, hikar í smá stund eins og hún vilji

sjálf finna hjartað slá. ANNA leggur bjöllu

hlustunarpípunnar upp að bringu LILLU og heyrir

HJARTSLÁTT.

ANNA

Vá. Hún virkar.

ANNA loka augunum og hlustar á HJARTSLÁTT LILLU.
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INNI. DIMMT HERBERGI - NÓTT EÐA DAGUR

ANNA (skítug, hárið er ca. 3 cm á lengd og fitugt, klædd í

dökkbrúnan strigapoka) opnar augun og ímyndar sér

HJARTSLÁTT LILLU. Einnig má greina lágt SOGHLJÓÐ líkt og

barn sé að sjúga brjóst. Munnur hennar er ofurlítið opinn,

kjálkinn slakur. Hún liggur í rúmi án laks og höfuðið

hvílir á koddaverslausum kodda. ANNA kemur við húðina í

andlitinu sínu. Hún er þurr og hrjúf. Hún finnur bólu á

kinninni og strýkur varlega yfir hana. Blóð rennur inn í

mynd, niður frá bringunni og að hálsinum, safnast fyrir

milli viðbeinanna áður en það rennur niður hálsinn og í

rúmið. ANNA strýkur hendinni gegn um hárið sitt. Það er

þurrt í endunum en fitugt við hársvörðinn. Hún lítur á

neglur sínar og kroppar í þær. Hún pírir augun og nagar

svo nöglina á hægri vísifingri. Hún bítur stórt stykki úr

nöglinni svo það blæðir undan henni. ANNA horfir á blóðið

á puttanum um stund, SOGHLJÓÐIÐ þagnar. Öldruð

karlmannshendi með ógreinilegan litarhaft kemur rólega inn

í rammann neðanfrá. Hendin er föl og mjó. Hún tekur

varlega utan um blæðandi fingur ÖNNU og dregur hendina með

sér niður út úr rammanum. Anna horfir upp í tómið.

Skyndilega myndast angistarsvipur á andliti hennar, hún

klemmir saman augun og lokar munninum. HJARTSLÁTTURINN

hækkar og hraðar á sér.

Mynd verður svört.

HJARTSLÁTTURINN ÞAGNAR.

INNI. ÍBÚÐ - SUMARDAGUR

BETA (með úfið hár, klædd svörtum jakka og hvítum

vísindasloppi innan undir) gengur inn um útidyrnar og

skellir á eftir sér. Hún strunsar inn og greina má daufa

bauga undir augunum. ANNA situr á sófanum, sem nú er

staðsettur upp við vegginn á móti glugganum, umkringd

stöflum af læknisfræðibókum og óopnuðum pappakössum. Þó er

búið að taka upp úr nokkrum kössum og er íbúðin

heimilislegri; sófi, stofuborð, bókahilla og ein

pottaplanta virðast vera komin á sinn stað þótt hillan sé

tóm og lítið sjáist í rest fyrir óopnuðu kössunum. Bjór í

grænni glerflösku trónir efst á læknisfræðibókabunkanum.

ANNA

Ertu fyrst að koma heim núna?

BETA fleygir svartri kápunni á sófann.

BETA

Þetta var svo erfiður dagur.

Fyrst klúðrar einhver fyrsta árs

nemi hópverkefninu sem ég var

allan gærdaginn að undirbúa. Svo

fékk ég sex á prófi í lífrænni

efnafræði. Og svo var ég síðust

(MEIRA)
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BETA (framh.)
úr vinnunni og setti kerfið í

gang, var ekki með öryggisnúmerið

og þurfti að hringja í eigandann.

(tekur græna bjórinn og fær

sér vænan sopa)

Þetta er besti dagurinn í lífi

mínu.

ANNA

(í kaldhæðni)

Já, Beta, þú mátt fá sopa.

BETA

Ég bæti þér það upp, ég lofa.

(lítur í kring um sig)

Hvað segirðu um að byrja á

þessari íbúð? Við getum fengið

okkur bjór og klárað að mála

loftið.

INNI. ÍBÚÐ - SUMARDAGUR

BETA leggur bjórinn aftur efst ofan á bunkann, ofan á bók

sem kallast „Organic Chemistry“. Grænn skugginn af

flöskunni teygir sig yfir borðið, sólin er lágt á lofti. Á

borðinu eru glósur úr samnefndri bók, pennaveski,

yfirstrikunarpennar á víð og dreif, svört fartölva og

rafmagnssnúrur. Skyndilega sprautast léttur ljósfjólublár

málningarúði yfir allt. 4 sekúndur líða. Málningarúðinn

sprautast aftur yfir borðið. Heyra má BETU og ÖNNU HLÆJA

og TALA SAMAN. Tíminn líður; skugginn af grænu flöskunni

færist hægt og hægt með sólinni. ANNA og BETA leggja

dagblöð yfir dótið, vanda sig ekki. Dagblöðin eru misgömul

og miskrumpuð. Sumar fyrirsagnirnar er hægt að lesa:

„Skuldir heimilianna botnlausar“, „Íbúar í Vík eru að snúa

aftur“, „Frumvarp vekur væntingar“ og „Leit hafin á ný“.

Undir síðastnefndu fyrirsögninni er mynd af 15 ára

SVARTHÆRÐRI STÚLKU með dökka bauga. Hönd BETU setur tóma

bjórdós á borðið. Heyra í ÖNNU og BETU SPJALLA og HLÆJA.

Hönd ÖNNU setur tóma bjórdós á borðið. Tíminn líður og

skuggi grænu flöskunnar færist enn. Fleiri bjórar eru

settir á borðið. BETA gengur að borðinu og lætur tóma

bjórdós þar sem rúllar af borðinu og dettur í gólfið. BETA

hirðir ekki um hana.

INNI. ÍBÚÐ - SUMARKVÖLD

BETA (klædd svörtum síðkjól) og ANNA (klædd sokkabuxum og

brjóstahaldara) eru að klæða sig í föt. Íbúðin er klædd

dagblöðum en veggirnir eru ljósfjólubláir og nýmálaðir.

BETA

Heyrðu, ég gleymdi alveg að segja

þér ...

(FRAMHALD)
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BETA gengur að ÖNNU sem er að smeygja sér í hvítan,

rósóttan kjól. Báðar hafa þær málað sig í framan. BETA

hjálpar ÖNNU að renna upp.

BETA

Ég fór í partí hérna á annarri

hæð í fyrradag.

ANNA

Í fyrradag? Á miðvikudegi?

BETA

Jebb, þetta var áður en ég mætti

í skólann, um níuleytið.

ANNA

Hvað ertu að tala um?

BETA

Þau voru enn í stuði klukkan níu

um morguninn. Allt út í uhm-tiss

uhm-tiss, dansi og dópi.

ANNA

Dópi? Læknadópi?

BETA

Nei. Bara dóp-dópi. Ég vildi

ekkert að segja þeim hvað við

vorum að læra, svo ef einhver

spyr þá ertu í stjórnmálafræði.

ANNA

Höfðu þau verið að alla nóttina?

BETA

Já, en þau tóku bara fram dópið

til að bjóða mér. Þau virtust öll

hafa fengið nóg. Það var meira

úrval af dópi í þessu partíi en

úrval af kökum í

fermingarveislunni minni.

Dyrasíminn HRINGIR. BETA svarar.

BETA

(glaðlega)

Halló! ... Við erum alveg að koma

... Ókei ... Sjáumst.

ANNA

Áttum við von á einhverjum?

BETA

Ég var búin að steingleyma því.

Ég sagði Jaaku að koma. En ég var

að pæla hvort ég gæti ekki

(MEIRA)
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BETA (framh.)
hlaupið í sígó með honum áður en

við förum, ef þér er sama?

ANNA

Jú, jú.

BETA

Ókei, sjáumst niðri.

BETA skýst út með annan skóinn á fætinum en heldur á hinum

í hendinni. ANNA hneppir að sér kápu og þambar síðustu

dropana úr bjórdósinni. Hún gengur út og slekkur ljósin á

eftir sér.

INNI. GANGUR - SUMARKVÖLD

LÁGUR BASSI ómar um stigaganginn. ANNA hlustar og gengur

hægt niður tröppurnar í fyrstu en hraðar svo á sér. Hún er

örlítið kennd og heldur sér í handriðið. BASSINN HÆKKAR

þegar hún kemur að íbúðarhurð á hæðinni fyrir neðan. Hún

leggur eyrað upp að hurðinni og heyrir bassann koma þaðan

ásamt yfirborðskenndum TECHNOHLJÓÐUM. Svo heldur hún áfram

niður stigann.

ÚTI. LAUGAVEGUR - SUMARKVÖLD

ANNA gengur út en bregður örlítið við það sem fyrir hana

ber. BETA fiktar í hárlokki og flissar smástelpulega að

því sem JAAKU (39, grænlenskur maður með hálsmen úr

ísbjarnatönnum, klæddur svörtum síðfrakka) segir.

BETA

Hæ, þetta er Jaaku.

ANNA

(við JAAKU, réttir út

hendina en gjóir augunum til

BETU)

Hæ, ég er Anna og er tuttugu ára.

(lítur á JAAKU)

Gaman að kynnast þér.

JAAKU

(brosir vandræðalega)

Jaaku.

BETA

Hann ætlar að vera samferða

okkur.

Þau rölta saman þrjú yfir götuna og inn á heimilislegan

bar beint á móti heimili BETU og ÖNNU.



11.

INNI. BAR - SUMARKVÖLD

BETA og ANNA sitja saman. JAAKU kemur með þrjá 0,5 l.

bjóra í glerglösum.

ANNA

Svo, hvaðan þekkist þið?

BETA

Úr skólanum.

JAAKU

Já, ég er að vinna að

rannsóknarverkefni hérna í

skólanum. Er líka að kenna einn

kúrs.

ANNA

(hissa)

Má það?

JAAKU

Má hvað?

ANNA

(þegir um stund)

Þú veist...

Þögn. ANNA bendir laumulega á BETU og JAAKU til skiptis.

BETA tekur ekki eftir því.

BETA

Anna, hvað má ekki?

Þögn. ANNA mælir út JAAKU og lítur svo á BETU.

BETA

Ekki ertu búin að drekka svona

mikið?

ANNA

Veistu, ég held bara að ég sé

ekki búin að drekka nóg.

ANNA stendur upp og gengur rösklega að barnum þar sem

BARÞJÓNN (25, myndarlegur, klæddur rauðri köflóttri

skyrtu) bíður hennar.

ANNA

(við BARÞJÓN)

Einn bjór takk.

(lítur aftur fyrir sig í átt

að BETU og JAAKU, snýr sér

svo aftur að barþjóninum)

Ekkert vera að flýta þér.
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FRAMHALD: 12.

BARÞJÓNN

(glottir)

Sjö hundruð og fimmtíu krónur.

ANNA tekur upp veskið og réttir honum þúsundkrónaseðil.

ANNA

Bíddu, ég gæti átt tvö hundruð og

fimmtíu.

ANNA sturtar úr veskinu á barborðið mörgum silfurpeningum

og byrjar að telja. Hún lítur af og til í áttina að BETU

og JAAKU. BETA kinkar kolli af ákafa og JAAKU talar.

Bjórinn er tilbúinn. ANNA heldur áfram að telja þrátt

fyrir að BARÞJÓNNINN líti út fyrir að vera pirraður á að

bíða. ANNA réttir honum tvö hundruð og fimmtíu krónur í

silfurlituðu klinki og tekur bjórinn. Hún gengur að JAAKU

og BETU og sest niður.

BETA

(lyftir bjórnum sínum í átt

að ÖNNU)

Kasugta!

ANNA starir ráðvillt á BETU en lyftir þó bjórnum.

ANNA

Kasugta?

BETA

(lætur smella í sínum bjór

og ÖNNU)

„Skál“ á grænlensku.

JAAKU

(glaður í bragði)

Ég vissi ekki að þú hefðir kynnt

þér þetta. En það er reyndar

borið fram „kassutta“.

BETA roðnar. ANNA sest niður en tekur þá eftir því að hún

átti fullan bjór eftir á borðinu. JAAKU tekur líka eftir

því.

JAAKU

Þú ert aldreilis þyrst.

BETA

(lítur á JAAKU)

Já, rétt hjá þér, Jaaku.

(lítur á ÖNNU)

Anna, af hverju ertu með tvo

bjóra?

ANNA

(hlær vandræðalega)

Já, æ. Ég gleymdi þessum bjór. Ég

(MEIRA)
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ANNA (framh.)
verð þá bara í stuði í kvöld.

Kassutta!

ANNA reisir bæði glösin sín og JAAKU og BETA skála við

hana. ANNA klárar bjórinn í einum rykk. BETA horfir á með

aðdáun, JAAKU hnykklar brýnnar.

ANNA

(skellir tómu glasinu á

borðið)

Ég ætla á klósettið.

ANNA gengur fram hjá SVARTKLÆDDUM MANNI sem situr

einsamall í hægindastól, borðið fyrir framan hann er autt.

Hún gengur að baðherberginu og opnar dyrnar. Hún lítur inn

í lítið herbergið og andvarpar, fer inn og læsir með háum

SMELLI.

INNI. BAÐHERBERGI Á BAR - SUMARKVÖLD

ANNA gyrðir niðrum sig og sest á klósettið inni á þröngu

baðherberginu. Hún horfir á vegginn fyrir framan sig meðan

hún PISSAR. Hún tekur svo klósettpappír og skeinir sér.

Því næst stendur hún upp, gyrðir upp um sig og sturtar

niður. Hún snýr sér að vaskinum og kveikir á kalda

vatninu. Hún ýtir á sápuskammtarann en ekkert gerist. Hún

reynir nokkrum sinnum, verður að lokum pirruð. Hún hnussar

og slekkur á kalda vatninu. Hún skrúfar frá því heita og

pínir hendur sínar til að vera undir því. Gufa rís upp og

þekur spegilinn. Hún skrúfar fyrir kranann og snýr sér

við. Hún reynir að snúa lyklinum á hurðinni en hann

haggast ekki. Hún reynir meira, verður fljótt óþolinmóð.

Hún snýr lyklinum í báðar áttir, orðin hrædd.

ANNA

(bankar á hurðina með flötum

lófa)

Beta? Beta? Ég er læst inni.

ÞÖGN. ANNA er gripin hræðslu, sparkar og lemur í hurðina

milli þess að hún reynir að snúa lyklinum.

ANNA

Ég kemst ekki út! Ég kemst ekki

út!

BARÞJÓNN

(kallar inn um dyrnar)

Bíddu aðeins.

ANNA

(grætur)

Nei, hleyptu mér út. Ég get ekki

... ég vil komast út!
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BARÞJÓNN

Ég þarf að ná í aukalykilinn.

Taktu þinn út.

ANNA

Nei, ekki fara. Ekki skilja mig

eftir. Gerðu það.

ANNA ærist. Hún lítur í kring um sig en sér enga

undankomuleið. Hún bankar í veggina. Skyndilega heyrist

SKRJÁFUR í skránni. ANNA kastar sér á hnén og tekur

lykilinn úr skránni. Hún heldur honum upp að bringunni og

frýs í sporum sínum. BARÞJÓNN kemur aukalyklinum inn hinu

megin og opnar. BETA ryðst fram hjá BARÞJÓNI, kemur inn og

faðmar ÖNNU þar sem hún situr á gólfinu.

BETA

Komdu, þetta er búið núna. Fáum

okkur skot.

INNI. BAR - SUMARKVÖLD

BETA leiðir ÖNNU að barnum. ANNA þrífur maskarann í burtu

undan augunum með fingrunum, enn með ekka. BARÞJÓNN setur

tvö svört skot á borðið fyrir framan þær. ANNA og BETA

líta hvor á aðra. ÞÖGN. Þær flissa og drekka skotin í

einum rykk.

JAAKU, BETA og ANNA sitja saman og drekka. ANNA drekkur

mikið og hratt. JAAKU og BETA kyssast.

INNI. GANGUR - SUMARKVÖLD

ANNA gengur einsömul upp stigann í íbúðarhúsnæði sínu. Hún

er völt og þarf að halda dauðahaldi í handriðið til að

detta ekki. LÁGAR BASSADRUNUR heyrast. Þær stigmagnast

eftir því sem ofar dregur. Þegar ANNA kemur fyrir framan

íbúð nágranna drynja þær sem hæst. Hún leggur eyrað upp að

hurðinni líkt og hún hafði gert fyrr um kvöldið.

BASSADRUNURNAR heyrast nú hátt og hún getur næstum því

greint LAGLÍNU. Allt í einu ÞAGNAR tónlistin. ANNA

einbeitir sér enn frekar að því að hlusta, reynir að

þrýsta eyranu þéttar að. Skyndilega opnast dyrnar inn á

við svo ANNA dettur næstum um koll á SVARTKLÆDDAN MANN.

INNI. DIMMT HERBERGI - NÓTT EÐA DAGUR

ANNA (með 3 cm sítt hár, klædd í dökkum strigapoka) liggur

á skítugu rúmi. Hún rennir fingrunum niður eftir

rifbeinunum og telur 23 bein. Þau sjást vel og eru útstæð,

hún hefur grennst. TILBERI leggur fingur sína einnig á

beinin. Fingur hans eru skítugir, skuggi hylur andlit

hans.
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TILBERI

Það vantar eitt.

Röddin er hrjúf og djúp.

ANNA

Já.

TILBERI

Af hverju?

ANNA

(ypptir öxlum)

Það eru margir svona.

TILBERI

Ég er svona.

ANNA

Af hverju finnst þér þá skrítið

að ég sé svona?

TILBERI

Ég er öðruvísi.

ANNA

Líkamlega?

TILBERI

Já.

ÞÖGN.

TILBERI

Mamma?

ANNA

Eru fleiri eins og þú?

TILBERI

Nei. Ég held ekki.

ANNA snýr sér við, liggur með bakið í átt að TILBERA.

ANNA

Gott.

INNI. VÍSINDASTOFA - HAUSTMORGUNN

ANNA (klædd hvítum sloppi og með latex-hanska) horfir gegn

um smásjá á frumu með linsu nr. 1. Fruman er ljós og

tengist klunnalegu mynstri hringja. ANNA snýr linsunum svo

myndin hverfur í örskamma stund. Linsa nr. 2 sýnir sömu

mynd aðeins fjær. ANNA fínstillir myndina, 20 míkrómetra í

senn. Margar hringlaga og ljósar frumur tengjast þeirri

fyrstu. ANNA stækkar enn myndina og fínstillir linsu nr.
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3. Frumurnar eru margar og mynda þykkan hring utan um

lítinn svartan blett í miðjunni.

ANNA

(starir gegn um linsuna)

Að hugsa sér að þetta hafi eitt

sinn verið hluti af manneskju.

ANNA tekur hvítt beinstykkið undan linsunni og heldur því

í áttina að ljósinu. Hún lítur í kring um sig og sér að

enginn hafi verið að hlusta á sig. Hún situr í

vísindastofunni með LÆKNANEMUM. Hinir LÆKNANEMARNIR sitja

einbeittir og horfa ofan í smásjár eða hripa glósur á

blað. Á töflunni hefur KENNSLUKONA varpað sextán

skýringarmyndum af mannsbeinum á töfluna, þar á meðal eru

rifbein og fingurbein. ANNA teygir sig í skrifblokkina við

hlið smásjáarinnar og skrifar METACARPUS. Svo teiknar hún

litla skýringarmynd af fingurbeini. DAGUR (23) kemur aftan

að henni, hún tekur ekki eftir honum og mun ekki sjá hann

í senunni.

DAGUR

(fyrir aftan ÖNNU)

Þetta er rifbein.

ANNA hnyklar brýnnar án þess að líta upp frá

skrifblokkinni.

ANNA

(setur stykkið aftur undir

linsuna)

Nú, af hverju segirðu það?

ANNA lítur í linsu nr. 3 og skoðar stykkið.

DAGUR

Ég bara veit það.

ANNA

Nei, þetta er allt of lítið til

að vera af rifbeini.

ANNA lítur upp og snýr sér við en sér engan. KENNSLUKONA

(54, með ljóst, grásprengt hár í tagli, klædd hvítum

sloppi og með latex-hanska) kemur að ÖNNU og kíkir í

smásjána.

KENNSLUKONA

Já, svo þú ert með rifbeinið.

ANNA

(hissa)

Ó! Ég hélt ég væri með

fingurbein.

KENNSLUKONA tekur stykkið undan linsunni og heldur uppi

fyrir Önnu að sjá.
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KENNSLUKONA

Nei, sjáðu hvernig hliðarnar

sveigjast. Þetta er bláendinn á

lausarifi.

KENNSLUKONA bendir á síðuna sína til að gefa til kynna

hvaðan stykkið hafi komið. Svo heldur hún til næsta

LÆKNANEMA. Upplýsingarnar koma ÖNNU á óvart, hún lítur í

kring um sig og skimar eftir DEGI.

INNI. DIMMT HERBERGI - NÓTT EÐA DAGUR

TILBERI og ANNA (með skítugt, 4 cm langt hár, hefur

grennst, klædd dökkum strigapoka) sitja inni í myrku

herbergi. TILBERI horfir í áttina að henni en hún horfir

til hliðar á tóman vegg.

TILBERI

Mamma, þú ert orðin svo mjó.

ANNA segir ekkert en snýr sér að honum eftir ofurlitla

stund. TILBERI stendur upp og gengur í átt að

frystikistunni. Hann opnar hana og tekur upp frosinn

blóðmör í plastumbúðum.

TILBERI

(réttir ÖNNU blóðmörinn)

Borðaðu þetta.

ANNA

Hann er frosinn.

TILBERI

Bíddu þá.

ANNA tekur við blóðmörnum og leggur upp við kinnina til að

finna kuldann. Hún ber plastið upp að munninum og byrjar

að naga. Plastið er þykkt og hún nær ekki að rífa það upp.

TILBERI

Ég skal.

TILBERI tekur blóðmörinn af henni og bítur í sundur með

tönnum sínum. Andlit hans er hulið myrkri.

TILBERI

(réttir ÖNNU blóðmörinn)

Borðaðu þetta.

ANNA

Hann er enn þá frosinn.

TILBERI

Bíddu þá.
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ANNA

(andvarpar máttleysislega)

Ég þarf að borða eitthvað annað

en blóðmör.

TILBERI

Þetta er það eina sem er til.

ANNA

Farðu þá út og kauptu eitthvað

annað. Kauptu grænmeti, fisk.

Kauptu vítamín.

TILBERI

Ég get það ekki. Fyrirgefðu,

mamma.

ANNA

Steldu því þá! Ég vil ekki deyja

...

Rödd ÖNNU brestur. Hún lokar augunum og hugsar um

HJARTSLÁTT LILLU.

TILBERI

Ég get ekki sótt mat af því að ég

get ekki farið út.

ANNA

Erum við bæði föst hérna?

TILBERI

Bara tímabundið.

ANNA

Af hverju?

TILBERI

(hikar)

Borðaðu blóðmörinn.

ANNA

Mig langar út. Bara smá. Til að

horfa. Sjá birtuna.

TILBERI svarar engu. Hann leggur ÖNNU niður og glennir í

sundur fætur hennar. Hún veitir enga mótspyrnu. Hann

leggur munn sinn á vinstra læri hennar og sýgur ótt og

títt.

INNI. SKÓLASTOFA - HAUSTMORGUNN

ANNA (snögghærð, ómáluð) læðist inn í kennslustofu sem er

þéttsetin af LÆKNANEMUM. Tíminn er þegar hafinn og

EÐLISFÆRÐIKENNARI (58, þybbinn, klæddur skyrtu og

flauelsbuxum) var önnum kafinn við að kenna eðlisfræði
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laser-geisla. Á töflunni stendur: LIGHT AMPLIFICATION BY

STIMULATED EMISSION OF RADIATION. ANNA sest við borð í

næstöftustu röðinni. Í öftustu röðinni situr DAGUR (23,

skollitað hárið liggur fram á enni, dökkleitur um augun,

fölur en myndarlegur, klæddur svörtum langermabol). ANNA

lítur örsnöggt á DAG og aftur til baka. Hún kannast ekki

við hann og furðar sig á því að hafa ekki tekið eftir

honum áður. Hún horfir fram og sér hvernig allir 40

LÆKNANEMARNIR eru með fartölvur, um þriðjungur þeirra á

Facebook. ANNA opnar sína fartölvu, kveikir og sækir

pennaveski og skrifblokk meðan tölvan ræsir sig. DAGUR er

ekki með tölvu heldur hallar sér fram á borðið, hvílir

höfuðið á hnefunum og fylgist með EÐLISFRÆÐIKENNARA

alvarlegur í bragði. Engin skriffæri eru á borði hans,

aðeins ein 0,25 l. léttmjólk. ANNA reynir að einbeita sér

að því sem EÐLISFRÆÐIKENNARI segir.

EÐLISFRÆÐIKENNARI

... elektrórur sem hoppa milli

mismunandi orkuþrepa ...

ANNA hnyklar brýnnar, skilur ekki samhengið í

fyrirlestrinum.

EÐLISFRÆÐIKENNARI

... styrkjandi samliðun þegar

bylgjutoppar falla saman ...

Hún dregur djúpt andann og snýr sér að DEGI líkt og hún

ætli að biðja hann um útskýringu. Hann horfir enn

einbeittur á EÐLISFRÆÐIKENNARA. Hún hættir við, andvarpar

og lítur aftur fram.

DAGUR

(við ÖNNU)

Light amplification by stimulated

emission of radiation.

Ell-a-ess-e-err. Laser.

ANNA

(roðnar)

Takk.

DAGUR

Þú virtist svolítið hjálparþurfi.

(réttir fram hægri hendina)

Dagur heiti ég.

ANNA

(tekur í hendi DAGS)

Anna.

(sleppir hendinni)

Af hverju hef ég aldrei séð þig

hér áður?
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DAGUR

Þú hefur það. Við töluðum saman

um daginn. Ég benti þér á að þú

værir að skoða rifbein, þú hélst

það væri fingurbein.

ANNA

Ó, varst það þú?

DAGUR brosir.

EÐLISFRÆÐIKENNARI

... miklu meira en bara magnari

eða „amplification“. Í raun er

þetta sveiflugjafi eða

„oscillator“ á ensku.

DAGUR flissar.

ANNA

Hvað er svona fyndið?

GUÐLAUGUR ERLING (22, ljóshærður, grannur og hávaxinn,

klæddur svörtum Guinness-bol) réttir upp hendina.

EÐLISFRÆÐIKENNARI

Guðlaugur Erling?

GUÐLAUGUR ERLING

Af hverju er því ekki breytt

fyrst það er ekki rétt?

EÐLISFRÆÐIKENNARI

Af því það þykir ekki nógu „kúl“

að kalla þessa merkisuppgötvun

L.O.S.E.R.

LÆKNANEMAR HLÆJA.

ANNA

(við DAG)

Ég sá þig reyndar ekki þegar við

vorum á rannsóknarstofunni. En

það var samt rétt hjá þér, þetta

var rifbein.

DAGUR

Ég veit.

ANNA

Ert þú í Facebook-grúppunni?

DAGUR

Nei. Ég á ekki svoleiðis.

(FRAMHALD)
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ANNA

(hlær)

Svo þú ert einn af þeim.

ANNA skrifar heimilisfang og símanúmer á miða og réttir

DEGI.

Ég ætla nefninlega að halda

bekkjarpartí í kvöld, tilkynnti

það bara á Facebook. Heldurðu að

þú komist?

DAGUR

(les af miðanum)

Ég er laus.

ANNA

Frábært. Sé þig í kvöld.

INNI. DIMMT HERBERGI - NÓTT EÐA DAGUR

ANNA (með 5 cm langt hár, klædd í strigapoka sem búið er

að gera á göt fyrir höfuð og hendur) liggur í skítugu

rúminu. TILBERI situr á rúmstokkinum og starir fram fyrir

sig. Þögn umlykur þau bæði.

ANNA

(lágt)

Ég vil sjá sólina.

TILBERI svarar engu.

ANNA

(hærra)

Heyrirðu í mér? Ég sagðist vilja

sjá sólina.

TILBERI

Það er ekkert sem ég get gert í

því. Þú veist það.

ANNA

Finndu þá út úr því. Ef ég fæ

ekki að sjá sólina þá dey ég.

TILBERI

Þú gerir það ekki strax.

ANNA

Af hverju segirðu það? Veistu

hvenær ég mun deyja?

TILBERI

Ég leyfi þér ekki að deyja.

(FRAMHALD)



FRAMHALD: 22.

ANNA

(rís upp svo augnhæð hennar

er ofan við augnhæð TILBERA)

Ég er ekki sú fyrsta. Er það

nokkuð?

TILBERI

Lokaðu augunum, mamma.

ANNA lokar augunum og leggst aftur í rúmið. Hún ímyndar

sér HJARTSLÁTT LILLU.

INNI. ÍBÚÐ - HAUSTKVÖLD

BETA (klædd rauðri dúnúlpu og kuldaskóm) gengur inn í

íbúðina sem er mun heimilislegri en áður. ANNA (snögghærð)

er í stofunni ásamt þremur LÆKNANEMUM og drekka þau

blágrænan drykk úr plastglösum. Á stofuborðinu er grænblá

bolla í stórri glerskál. U.þ.b. 1 líter er eftir af

bollunni en skálin tekur 5 lítra. BETA rennir niður

dúnúlpunni.

BETA

(brosir breitt)

Vitið þið hvað?

ANNA

Hvað?

BETA

(hærra en áður)

Vitið þið hvað?

ANNA

(hærra)

Hvað?

LÆKNANEMAR

(hátt)

Hvað?

BETA kippir snögglega lítersflösku af 80% etanóli sem hún

hafði falið innan á dúnúlpunni.

ANNA

(trúir ekki eigin augum)

Nei?

BETA

Jú! 80% etanól. Þetta verður

drykkurinn okkar í kvöld.

LÆKNANEMARNIR fagna.

ANNA

Guð, hvernig blandar maður svona

lagað?

(FRAMHALD)
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BETA

(gengur í áttina að

bolluskálinni)

Ég var að hugsa ...

BETA hellir úr nær allri flöskunni ofan í skálina. Því

næst fer hún fram, hugsi. LÆKNANEMARNIR hella í glös og

SPJALLA. BANKAÐ er á dyrnar og ANNA fer til dyra. JAAKU

(klæddur ljósum jakka og svörtum buxum) stendur í dyrunum

brosandi.

JAAKU

(glaður í bragði)

Hæ!

ANNA

(brosir kurteisilega)

Hæ, hæ.

LÆKNANEMARNIR taka eftir JAAKU og líta hver á annan.

Skyndilega er hópurinn orðinn prúður og góður. BETA kemur

aftur með tvö skotglös og þrjá eggjabikara.

BETA

Við eigum ekki fleiri skotglös.

BETA sér JAAKU.

BETA

(vandræðaleg)

Daginn, herra ...

ANNA glottir að BETU og hristir höfuðið. BETA gengur að

bollunni og hellir restinni af etanólinu í skotglösin og

eggjabikarana. Allir taka það ílát sem hendi er næst,

skála hikandi og taka skot saman.

INNI. ÍBÚÐ - HAUSTKVÖLD

Gleðskapurinn heldur áfram og 25 LÆKNANEMAR eru í

íbúðinni, allir vel kenndir og ekki lengur feimnir við

JAAKU. Vinsæl rokklög ÓMA um stofuna yfir SAMRÆÐUR

LÆKNANEMANNA. Hver einasta manneskja sem sýpur af blágrænu

bollunni grettir sig út af spírabragðinu. Dyrabjöllunni er

hringt og ANNA fer til dyra. GUÐLAUGUR ERLING (klæddur

svartri lopapeysu og gallabuxum með ljósbrúna hliðartösku)

birtist.

GUÐLAUGUR ERLING

Hæ!

ANNA

Hvað segirðu?

(FRAMHALD)
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GUÐLAUGUR ERLING

Þú átt eftir að elska mig.

ANNA

Nú? Hvað gerðirðu?

GUÐLAUGUR ERLING tekur sprautu í innsigluðum plastpoka upp

úr hliðartöskunni.

ANNA

Guðlaugur Erling, hvað í

fjandanum þykistu vera að gera?

GUÐLAUGUR ERLING

Róleg, þetta er ekkert svoleiðis.

Ég tók þær úr skólanum, við getum

æft okkur við að taka blóð.

ANNA

(fegin en efins)

Ó, þannig. En samt. Ég veit ekki

hvort blóðtaka og fyllerí fari

vel saman.

GUÐLAUGUR ERLING

Láttu ekki svona. Ég er alveg

edrú. Fyrir utan tvo bjóra.

ANNA

(hneyksluð)

Já, einmitt.

GUÐLAUGUR ERLING

Ég er að grínast. Þetta eru

fjórar sprautur. Þú mátt fá tvær.

GUÐLAUGUR ERLING blikkar ÖNNU. Hún krossleggur hendur og

hallar undir flatt. Skyndilega birtist BETA fyrir aftan

hana.

BETA

Snilld! Komstu með sprautur. Má

ég taka blóð?

ANNA

Þú ert ekki einu sinni í

læknisfræði!

BETA

Sem þýðir að ég mun aldrei fá að

gera þetta í skólanum, annað en

þú.

BETA fjarlægir sprautuna úr hendi GUÐLAUGS ERLINGS og

bregður gúmmíól yfir hægri upphandlegg kvenkyns LÆKNANEMA.

Blóðþrýstingurinn hækkar í handleggnum og æðar hennar

túttna út.

(FRAMHALD)
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ANNA

Ókei, þú lofaðir mér tveimur!

GUÐLAUGUR ERLING réttir ÖNNU tvær sprautur. Þau setjast í

sófann við hlið BETU sem er í þann mund að taka blóð úr

kvenkyns LÆKNANEMA. Blóðtakan gengur vel, BETA sóttheinsar

með síðustu dropunum af Alcogeli sem hún átti í hvítri

flösku og tekur ólina af handlegg kvenkyns LÆKNANEMA.

BETA

Gerir maður svo ekki eitthvað

svona?

BETA snýr sprautunni upp og smellir vísifingri í hana.

ANNA

Jú, en bara áður en þú sprautar

vökva í æðina.

BETA

Ég hélt þetta væri bara upp á

lúkkið.

BETA leggur sprautuna fulla af blóði kæruleysislega á

stofuborðið. Hún réttir ÖNNU ólina og hún setur hana á

GUÐLAUGI ERLING. Hún tekur Alcogel-flöskuna en hún er tóm.

Hún lítur í kring um sig á borðið og tekur krumpaða

servíettu og dýfir ofan í bolluna. Því næst strýkur hún

blautri servíettunni yfir olnbogabót GUÐLAUGS ERLINGS.

GUÐLAUGUR ERLING

(hlær)

Bíddu nú við, ertu að reyna að

sótthreinsa?

ANNA flissar og stingur nálinni inn. Æðar hans eru

útstæðar vegna ólarinnar svo ANNA á ekki í erfiðleikum með

að hitta.

ANNA

Tja, bollan er örugglega svona

70% áfengi.

GUÐLAUGUR ERLING kveinkar sér örlítið. Hún dregur blóðið

hægt upp nálina og fyllir helming sprautunnar. Þá stoppar

hún og tekur nálina út og setur blautu servíettuna yfir.

Sprautuna setur hún á borðið við hlið hinnar. BETA lætur

tvö plastglös fyllt af bollunni á borðið fyrir framan ÖNNU

og GUÐLAUG ERLING.

BETA

Skál í botn!

ANNA

Guð nei, ég er búin að fá nóg.
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DAGUR (klæddur svörtum jakka, svörtum síðermabol og dökkum

gallabuxum) gengur inn og heilsar fólkinu næst dyrunum.

ANNA horfir á hann og dregur djúpt andann.

ANNA

Eða, jú, kannski.

ANNA og GUÐLAUGUR ERLING taka upp glösin sín og skála við

BETU. Öll þamba þau innihald glasanna og gretta sig

rækilega eftir á.

ANNA

(starir enn á DAG)

Dæmigert.

BETA

Hvað?

ANNA

Hvað áttu við?

BETA

Hvað er dæmigert?

ANNA

Ó, ég ætlaði ekki að segja það

upphátt.

ANNA lítur aftur í áttina til DAGS sem nú lítur í kring um

sig.

BETA

(fylgir sjónlínu ÖNNU að

DEGI og lítur svo aftur á

ÖNNU)

Líkar þér eitthvað illa við

þennan mann?

ANNA

Nei, alls ekki. Mér líkar ekkert

illa við hann. Þvert á móti, hann

bjargaði mér í tíma í morgun.

ANNA blikkar BETU, stendur upp og gengur til DAGS.

ANNA

(við DAG)

Hæ, gaman að þú skyldir koma. Það

er allt að gerast, etanól á

kjentinum og blóðtakan, gamla

góða.

ANNA lítur til hliðar og grettir sig, ekki ánægð með

talsmátann sinn.

(FRAMHALD)
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DAGUR

Þetta er alvöru læknanemapartí.

ANNA

Etanólið er reyndar úr

lyfjafræðinni. En þú veist,

kartafla - kartabla.

ANNA dregur andann inn um samanbitnar tennurnar og leggur

hægri hendina yfir hægri kinnina, enn óánægðari með

orðaval sitt en áður.

DAGUR

(hlær)

Já. Ég kom reyndar með eigin

drykk. Ég vona að ykkur sé sama

þótt ég láti etanólið í friði.

ANNA

Já, það er í lagi með einu

skilyrði.

(tekur upp sprautu)

Þú verður að leyfa mér að taka

þig.

DAGUR brosir vandræðalega.

ANNA

(hlær hátt)

Taka blóð úr þér! Taka ... blóð

úr þér.

DAGUR

(brosir kurteisislega)

Veistu, kannski seinna.

ANNA

Ekkert svona. Ef þú ætlar að vera

í þessu partíi verður þú að velja

annaðhvort etanólið eða

sprautuna.

ANNA bíður ekki eftir svari heldur dregur DAG inn í stofu

með sér og bendir honum á að setjast niður.

ANNA

(skipandi við DAG)

Úr jakkanum.

ANNA nær í ólina af stofuborðinu og nær í sömu servíettuna

og fyrr meðan DAGUR klæðir sig úr jakkanum. ANNA brettir

upp á ermina hans og kemur ólinni fyrir. Hún bíður í smá

stund og fylgist með olnbogabótinni. Engar æðar birtast.

DAGUR

Ég er með mjög fínar æðar. Þær

vilja ekki einu sinni sjá mig í

Blóðbankanum.
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ANNA

Ég get þetta.

ANNA pírir augun. Hendi DAGS virðist tvöfaldast. ANNA

lemur laust í olnbogabótina og strekkir á ólinni. Lítil

bunga myndast sem þó virðist enn hvítari en húð DAGS sem

þó virtist næstum gagnsæ.

DAGUR

Þetta er farið að meiða svolítið.

ANNA

Já, allt í lagi. Ég játa mig

sigraða. Ég er of full fyrir fínu

æðarnar þínar.

ANNA losar um ólina og leggur sprautuna á borðið. Þau

ÞEGJA bæði.

ANNA

Svo ... hvaða drykk komstu með.

DAGUR

Hvítan rússa.

DAGUR sækir flösku í hliðarvasann á jakkanum sínum.

Innihaldið var skjannahvítt.

ANNA

Ég hélt að hvítur rússi ætti að

vera pínu-ponsu ljósbrúnn.

DAGUR

Kaffilíkjörinn kláraðist.

Mikil LÆTI heyrast frammi. BETA kemur inn í stofu og

slekkur á tónlistinni. Hún tekur snögglega eftir

sprautunum þremur sem liggja á stofuborðinu, tvær þeirra

eru hálffullar af blóði. Hún tekur sprauturnar upp líkt og

hún vilji ganga frá þeim, hristir svo höfuðið og leggur

þær aftur á borðið.

BETA

Jæja, allir út. Allir út.

ANNA

Af hverju?

BETA

Af því fólk er orðið of fullt.

Guðlaugur Erling reyndi að pissa

í baðvaskinn.

GUÐLAUGUR ERLING kemur haltrandi inn í stofu með buxurnar

og nærbuxurnar á hælunum. BETA opnar hurðina og bendir

honum á að fara út.
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INNI. GANGUR - HAUSTNÓTT

GUÐLAUGUR ERLING hlýðir og fer rólega niður tröppurnar, á

erfitt með að ganga með buxurnar niðri um sig svo sést í

beran rassinn og kynfærin. Gestirnir tínast fram hjá

honum. Hann tekur sér stöðu við horn á stigaganginum og

býr sig undir að míga. Hurðaskellur heyrist. Meira af

drukknu fólki fer fram hjá án þess að yrða á hann.

BETA

(öskrar)

Nei!

FÓTATAK heyrist og BETA kemur hlaupandi. Tekur um öxl

GUÐLAUGS ERLINGS og leiðir hann áfram niður. Fleiri gestir

fara fram hjá þeim. Sumar stelpurnar flissa. ANNA og DAGUR

fara fram hjá. BETA heldur enn um öxl GUÐLAUGS ERLINGS og

leiðir hann þannig alla leið niður og út.

ÚTI. LAUGAVEGUR - HAUSTNÓTT VERÐUR DAGUR, SÍÐLA HAUSTS

GUÐLAUGUR ERLING styður sig með hendinni við húsið og

leyfir bununni að streyma. Skemmtanahávaðinn ÓMAR um

bæinn, flöskur BROTNA, fólk SYNGUR og SKRÆKIR, bílar

FLAUTA. Gult hlandið rennur niður eftir stétt Laugavegs.

Hlandið rennur á gangstéttinni frá GUÐLAUGI ERLING og ofan

í barnslega krítarmynd á stéttinni. Meðan hlandið rennur

yfir myndina byrjar að birta til og skemmtanahávaðinn

DVÍNAR og verða að rólegum SAMTÖLUM, skrælnuð lauf svífa

fram hjá og mynda hvirfla ásamt örþunnum snjóflögum; dagur

er risinn og haustið er nær liðið. Hlandið rennur áfram

yfir krítarmyndina og sjónarhornið víkkar. Skrælnuð

laufblöð halda áfram að fjúka framhjá í haustgolunni.

LÍTIL STÚLKA (ljóshærð með rauða slaufu í hárinu, klædd

hvítri dúnúlpu) situr á stéttinni og krítar sól með gulri

krít á stéttina. Hún teiknar sólargeisla á sólina og því

næst brosandi andlit. Hlandið rennur sífellt nær henni.

BETA (klædd dökkblárri þægilegri peysu og joggingbuxum) og

ANNA (snögghærð, klædd of stórum litríkum jakka) ganga

fram hjá. Þær flýta sér og halda báðar um líkama sína.

Andardráttur þeirra myndar móðu í loftinu.

BETA

Það er ekkert að segja. Við erum

bara, þú veist.

ANNA

Nei, ég veit ekki.
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INNI. GANGUR - DAGUR, SÍÐLA HAUSTS

ANNA og BETA ganga upp tröppurnar.

BETA

Sko, þetta gengur bara eins og

þetta gengur. Við viljum ekki

vera í sambandi fyrr en skólinn

er búinn og hann er hættur að

kenna, jafnvel þótt ég sé

tæknilega séð ekki nemandinn

hans.

ANNA

En ef hann væri ekki að kenna?

BETA

(ypptir öxlum)

Jú, kannski. Það er samt svo

asnalegt að tala svona.

ANNA

Af hverju?

BETA

Bara. Ég vil ekki vera svona

manneskja sem er alltaf með

kærasta. Oj, svo færi ég kannski

að kalla hann „kæró“.

Hrollur fer um BETU.

ANNA

Æ, láttu ekki svona. Mér finnst

það sætt.

BETA

Auðvitað finnst þér það sætt. Þig

dreymir ekki um annað en að kalla

einhvern kæró.

ANNA

Ekki fara í þessa vörn.

BETA

Ég er ekki í vörn. Ég hef séð

hvernig þú hagar þér í kring um

Dag. Þú vilt hann.

ANNA

(hneyksluð)

Hvað ertu að tala um?

ANNA og BETA þagna meðan BETA opnar hurðina að íbúð

þeirra. Þær ganga inn.
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INNI. ÍBÚÐ - DAGUR, SÍÐLA HAUSTS

ANNA klæðir sig úr jakkanum og hengir á herðaslá. Íbúðin

er illa farin eftir partíið, tómar grænar flöskur, blá

plastglös og grænbláar dósir liggja á víð og dreif, púðar

úr sófum eru á gólfinu og tóm bolluskál úr gleri liggur á

hliðinni á stofuborðinu.

BETA

Í hvert skipti sem þú hittir hann

tekur það þig svona þrjár

klukkustundir að gera þig til.

Eins og þú leggir þig alla fram

við að heilla hann.

ANNA

Allt í lagi. Ég játa það alveg.

Mér finnst Dagur sætur og ég væri

alveg til í að eitthvað meira

færi að gerast hjá okkur. En mig

dreymir ekki um að kalla hann

kæró! Og jafnvel þótt svo væri,

hvaða máli skiptir það þig?

BETA

Æ, mér finnst hann bara eitthvað

svo ...

ANNA

Svo?

BETA

(hikar)

Ég veit það ekki.

ANNA

Út með það.

BETA

Sko, hann er 23 ára og býr enn

hjá mömmu sinni sem bannar honum

stundum að fara út.

ANNA

Hún bannar honum það ekki, hún er

veik og hann þarf að hjálpa

henni.

BETA

Af hverju mátt þú þá aldrei fara

til hans? Hefurðu séð mömmu hans?

ANNA

Nei.

(FRAMHALD)
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BETA

Finnst þér þetta ekki svolítið,

þú veist, Norman Bates?

ANNA

(skellir upp úr)

Norman Bates? Úr Psycho? Vá, er

þetta bara af því mér finnst

rangt að þú sért að ríða kennara?

BETA sveiflar höndunum og hristir höfuðið í uppgjafarskyni

og fer inn í herbergið sitt. ANNA sest í stofusófann og

dæsir. Á stofuborðinu eru þrjár tómar sprautur.

ÚTI. DREKKINGARHYLUR, ÞINGVELLIR 1709 - SUMARKVÖLD

Rauður sólarbjarmi lýsir upp FÓLKIÐ sem saman er komið til

að horfa á drekkingu í hylnum. SIGRÍÐUR (klædd síðum

vinnukjól í sparilegri kantinum) stendur ofan við hylinn á

klettahaftinu. Andlit hennar sýnir engin svipbrigði. Tveir

MENN leggja stóran strigapoka yfir höfuð hennar, hann nær

alla leið niður á mitti þar sem þeir binda um hana reipi.

Þeir strekkja vel. SIGRÍÐUR stendur á haftinu í dágóða

stund. Heyra má í fjarska mann KALLA eitthvað og tveir

MENN ýta SIGRÍÐI niður í hylinn. Hún fellur ofan í

gruggugt vatnið. FÓLKIÐ starir, sumir klappa, aðrir standa

niðurlútir. Eftir örskamma stund flýtur strigapokinn ásamt

reipinu upp á yfirborðið. SIGRÍÐI er hvergi að sjá. FÓLKIÐ

lítur óttaslegið hvert á annað.

INNI. DIMMT HERBERGI - NÓTT EÐA DAGUR

ANNA (6 cm langt hár, grútskítug, klædd í strigapoka sem

búið er að gera á göt fyrir höfuð og hendur) styður sig

við beran vegg herbergisins meðan hún gerir þarfir sínar í

hvítan, ryðgaðan bala. TILBERI liggur í rúminu og snýr í

hina áttina. ANNA lætur notaðan túrtappa detta í balann og

HOLHLJÓÐ heyrist. TILBERI snýr sér við og horfir á ÖNNU.

ANNA

(reið)

Ekki!

TILBERI snýr sér aftur í hina áttina. ANNA teygir sig í

neðstu bókahillu og sækir þar nýjan túrtappa.

ANNA

(við TILBERA)

Mér er eiginlega alveg hætt að

blæða. Þetta getur þýtt að margt

sé að. Ég þarf að fara til

læknis.

TILBERI snýr enn í hina áttina, segir ekkert. ANNA klárar

og færir balann undir rúmið.
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TILBERI

Þú veist ég get ekki hleypt þér

út.

ANNA

Þá mun ég deyja.

TILBERI snýr sér við og mælir ÖNNU út. Því næst fer hann

að frysikistunni og sækir frosinn blóðmör.

TILBERI

Nei, borðaðu meiri blóðmör.

ANNA tekur þögul við blóðmörnum. Hún leggur hann ofan á

frystikistulokið og leggst í rúmið.

INNI. PRÓFSTOFA - VETRARDAGUR

ANNA situr ásamt LÆKNANEMUM í skólastofu og þreytir próf.

Langt bil er á milli borða og engar tölvur eru á borðunum,

þau eru í miðju prófi. Úti fellur mjúkur snjór á gluggann.

Við hliðina á ÖNNU er DAGUR. Á móti þeim situr KENNARI við

kennaraborðið og berst við svefninn. Að lokum gefst hann

upp HRÝTUR hátt. LÆKNANEMAR líta hver á annan og brosa út

í annað. ANNA gjóir augunum til DAGS. Hann horfir á hana.

Þau brosa til hvors annars og halda áfram með prófið.

INNI. DIMMT HERBERGI - NÓTT EÐA DAGUR

ANNA (6 cm langt hár, grútskítug, klædd í strigapoka sem

búið er að gera á göt fyrir höfuð og hendur) liggur

sofandi í rúminu. TILBERI situr á gólfinu með andlitið í

átt að veggnum. SOGHLJÓÐ heyrast frá honum. ANNA rumskar

og opnar augun. Hún furðar sig á TILBERA og horfir lengi á

hann SJÚGA eitthvað en getur ekki séð hvað það er. Hún

tekur eftir að balinn sem hún er vön að gera þarfir sínar

í stendur við hlið hans. Hún er efins um það sem hún sér,

passar þó að gefa ekki frá sér hljóð. TILBERI hættir að

sjúga og tekur eitthvað úr munninum sínum og skoðar. Hann

teygir hendi sína að balanum og ANNA sér að hann heldur um

spottann á ljósrauðum og reyttum túrtappa. Hann hafði

sogið tíðablóð ÖNNU úr notuðum túrtappa. ANNA tekur andköf

af hryllingi. TILBERI lítur við án þess að bregða.

TILBERI

Mamma, ég get farið út núna.

ANNA

(furðu lostin, gleymir því

sem hún hafði rétt í þessu

orðið vitni að)

Ha?
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TILBERI

Er eitthvað sem þú vilt?

ANNA

(hátt)

Já. Ég vil fara út.

TILBERI

Þú veist ég get ekki leyft það.

Er eitthvað sem þú vilt?

ANNA horfir stíft í augu TILBERA. TILBERI bíður eftir

svari. Eftir stutta stund gefst hann upp, snýr sér við og

hverfur. ANNA rekur upp stór augu og sest snöggt upp. Hún

stendur upp, opnar frystikistuna svo mjó ljósskíman lýsir

upp herbergið. Hún þreifar á veggnum þar sem TILBERI hafði

horfið. Eftir nokkra stund andvarpar hún og sest á

rúmgaflinn. Hún starir á vegginn. Hún lokar frystikistunni

og ljósskíman hverfur. Á sama tíma og ljósið fer hverfur

hið bláa úr augum hennar og aðeins hið græna er eftir.

Augun stara sem fastast á vegginn án þess að blikka, hún

er í viðbragðsstöðu. Skyndilega birtist TILBERI aftur

jafnhratt og hann hafði horfið. Hann heldur á hvítum

burðarboka.

ANNA

Hvernig fórstu út?

TILBERI

Ég fór í búð.

ANNA

Hvernig?

TILBERI

Ég keypti mjólk.

ANNA

Keyptirðu vítamín? Keyptirðu

grænmeti? Eða fisk?

TILBERI

Ég keypti járntöflur.

TILBERI réttir ÖNNU nýmjólkurfernu og járnpilluglas.

ANNA

(reið)

Járn? Ég þarf miklu meira en bara

járn.

ANNA tekur við fernunni og pilluglasinu, opnar glasið og

fær sér tvær járntöflur. Hún geymir þær í munninum meðan

hún reynir að opna mjólkurfernuna. Eftir nokkrar sekúndur

tekur TILBERI fernuna, opnar og réttir henni aftur. Hún

sýpur af stút, kyngir nokkrum sopum.

(FRAMHALD)



FRAMHALD: 35.

ANNA

Þú veist að mjólkin dregur úr

virkninni.

TILBERI

Hvað áttu við?

ANNA

Maður á ekki að taka járn með

mjólkurvörum. Þá virka þær verr.

TILBERI

Mjólkin dugar.

TILBERI tekur fram pott og ferðahellu sem hann finnur

undir skítugu laki. Hann lætur ferðahelluna á mitt gólfið

og stingur í samband í innstungu við hliðina á

frystikistunni. Hann kveikir undir.

ANNA

(reið)

Var þetta hérna allan tímann? Og

þú lést mig naga frosinn blóðmör?

TILBERI

Viltu volga mjólk?

ANNA

(í uppgjafartón)

Já, takk.

INNI. BAÐHERBERGI - KVÖLD, SNEMMA VORS

ANNA (snögghærð, klædd brúnum stuttbuxum og stórum

gervibrjóstum innan undir hvítum þröngum nærbol) stendur

við spegilinn og málar sig. Hún vandar sig mikið og leggur

gerviaugnhár yfir augnhárin sín ofurhægt. Hún einbeitir

sér og munnur hennar er galopinn. Hún strýkur maskaranum

yfir augabrúnirnar. BETA (klædd síðum svörtum jakka)

læðist inn án þess að ANNA taki eftir.

BETA

Voðalega ertu að vanda þig mikið.

ÖNNU bregður svo hún málar út fyrir. Augabrúnin tekur á

sig reiðisvip með klunnalegri línunni.

ANNA

Ég geri þetta ekki hálfshugar.

ANNA sækir bómull úr baðherbergishillunni og vætir með

farðahreinsi í blárri dollu. Hún strýkur bómullarhnoðranum

yfir línuna og hún hverfur.
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BETA

Gerir hvað? Ferð í búning? Það

þarf eitthvað meira til en það.

ANNA

Hvað áttu við?

BETA

Ég hef aldrei séð þig vanda þig

svona. Og hvaðan koma þessi

brjóst? Þú varst ekki með þessar

svalir síðast þegar ég vissi.

ANNA

Þau eru partur af búningnum. Lara

Croft er með líkama sem selur

karlmönnum tölvuleik með

kvenmanni í aðalhlutverki.

BETA

Láttu ekki svona. Ertu að reyna

að heilla gæjann?

ANNA

(hneyksluð)

Æ, hættu þessu. Ég er ekki að

reyna neitt nema líkja eftir Löru

Croft.

BETA

(glottir)

Ég skil. Þú ætlar að sofa hjá í

fyrsta skipti í kvöld.

ANNA

(hneykslaðri en fyrr)

Ha? Hvernig dettur þér það í hug?

BETA beygir sig niður að fótum ÖNNU og klípur og áttar sig

þannig á að ANNA er ekki berleggjuð heldur í húðlituðum

þunnum sokkabuxum.

ANNA

Á! Hvað ertu að gera?

BETA sækir bleika rakvél innan úr sturtunni og skoðar

rakvélarblaðið.

ANNA

Oj, ertu að skoða hárin mín.

BETA

Bara að athuga hvort þú hafir

rakað þig.
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ANNA

Og hvað með það?

BETA

Þú ert í sokkabuxum.

ANNA hendir förðunarsvampi í áttina að BETU. BETA víkur

sér undan og flýtir sér út úr baðherberginu.

BETA

(kallar inn)

Notaðu smokk!

ANNA hristir höfuðið og setur á sig brúna, síða hárkollu.

Hárið er tekið aftur í fléttu. ANNA brosir laumulega í

spegilinn.

ÚTI. GARÐUR Í GRJÓTAÞORPINU - KVÖLD, SNEMMA VORS

ANNA (með brúna hárkollu og klædd síðri hvítri kápu en

búið er að hengja svartan öskupoka á mitt bakið) gengur

ásamt BETU (klædd svörtum síðum jakka með hvítum öskupoka

á miðju bakinu) í átt að gráu, þriggja hæða húsi í

Grjótaþorpinu. Mikill snjór er í garðinum þar sem enginn

hefur mokað. Þær nema staðar við dyrnar í örskamma stund.

Útidyrahurðin opnast og stelpunum er hleypt inn. Örlítil

stund líður. Í garðinum má vart greina þegar lítill hlutur

í ljósum léreftklæðum rúllar sér í garðinum í átt að

húsinu.

INNI. GRJÓTAÞORPSHÚSIÐ - KVÖLD, SNEMMA VORS

Inni í forstofu hússins er heimilislegt. Heklaðar gardínur

prýða útidyrahurðina og tvær pottaplöntur standa við sitt

hvorn vegginn. ANNA (klædd brúnum stuttbuxum og stórum

gervibrjóstum innan undir hvítum þröngum nærbol) heldur á

hvítri kápu en BETA klæðist enn sinni. KATA (23, með

eldrautt millisítt hár og hauskúpumálningu, klædd

beinagrindarbol og stuttbuxum með beinagrindamynstri á)

réttir út hendina til að taka hvítu kápu ÖNNU.

KATA

Á ég ekki að taka þína líka,

Beta?

BETA

Nei, kápan er partur af

búningnum.

KATA

Hvað ertu?

BETA

Ég má ekki segja.
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KATA

Ertu flashari?

ANNA

(hlær)

Nei, hún er morðingi. Hún er með

eldhúshníf í leynivasanum.

BETA opnar kápuna svo glittir í hnífinn. Stelpurnar hlæja

og ganga upp þröngan stiga.

INNI. HEIMILI KÖTU - KVÖLD, SÍÐLA VORS

KATA, ANNA og BETA ganga inn í íbúð KÖTU. Allt er litríkt

og persónulegt og nokkrir gestir eru mættir. Opið er á

milli stofunnar og eldhússins en út frá eldhúsinu er hægt

að fara út á svalir. Þar stendur górilla og reykir með

trúði. Á eldhúsborðinu stendur eiturgræn bolla sem Lady

Gaga skóflar ofan í glös handa gestunum. Fyrir aftan hana

stendur englastelpa og við hlið hennar strákapúki.

Marglitir skrautsteinar sem hanga niður úr

eldhúsrúllustatífi dingla í ósýnilegum gusti rekast utan í

bolluskálina. TÓNNINN er hár. ANNA og BETA fá sér bollu og

spjalla við Lady Gaga. ANNA kemur auga á DAG (klæddur

svörtum síðerma bol og gallabuxum) þegar hann kemur úr

baðherberginu með snjóhvítan rússakokteil.

ANNA

Var kaffilíkjörinn aftur búinn?

DAGUR

Skál!

ANNA og DAGUR skála. Lítill eiturgrænn dropi skvettist út

í hvítan vökva DAGS. DAGUR leggur glasið frá sér, ANNA

tekur sopa af sínu. Heyra má skrautsteinana SMELLA í

bolluskálinni.

ANNA

Maður á alltaf að taka sopa þegar

maður skálar.

DAGUR

(brosir)

Annars hvað?

ANNA

(hugsar sig um)

Bara ... Þú gætir dáið.

DAGUR hlær og færir sig svo nær ÖNNU svo varir þeirra

snertast næstum.

DAGUR

(hvíslar)

Ég skal taka áhættuna.
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DAGUR hörfar burt. Þau brosa hvort til annars. DAGUR lítur

yfir öxl ÖNNU og sér JAAKU (klæddur ljósgráum múmíubúning)

klípa í rass BETU (klædd svörtum síðerma bol og svörtum

buxum, engri kápu).

DAGUR

(nikkar í áttina til JAAKU)

Er þetta ekki kennari?

ANNA lítur aftur fyrir sig. Heyra má skrautsteinana

SKELLAST í bolluskálina. TÓNNINN er dýpri en fyrr.

ANNA

Jú, hann er með Betu, heitir

JAAKU. Hann er bara að aðstoða í

einhverjum efnafræðitíma en er

aðallega hér til að klára

doktorsritgerðina sína.

DAGUR

Finnst þér það ekkert skrítið? Að

vinkona þín skuli vera með

kennara. Er hann oft heima hjá

ykkur?

ANNA

Stundum. Ekki oft. Ég held að þau

séu að halda sambandinu eitthvað

leyndu.

JAAKU klípur aftur í rasskinninna á BETU. Hún slær hendi

hans í burtu. Þau halda áfram að spjalla eins og ekkert

hafi í skorist.

ANNA

Þetta þykir mér reyndar nokkuð

augljóst.

DAGUR

Vægt til orða tekið.

ANNA sýpur af drykknum sínum. Heyra má skrautsteinana

SMELLA í bolluskálinni. TÓNNINN er dýpri. ANNA og DAGUR

segja ekkert um stund.

DAGUR

Viltu dansa?

ANNA

Hér? Það er enginn að dansa?

DAGUR

Brjótum ísinn.

ANNA hlær og lætur drykkinn frá sér. DAGUR tekur í hönd

hennar og leiðir hana út á þröngt stofugólfið. Þau dansa

feimnislega við VINSÆLT POPPLAG. Skrautsteinarnir halda
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áfram að SMELLA í bolluskálinni og dýpkar TÓNNINN í hvert

skipti. Dans ÖNNU og DAGS verður erótískari með hverju

skrefi. Þau kyssast og brosa til skiptis.

DAGUR

Langar þig niður í bæ?

ANNA

(hristir höfuðið)

Ég vil bara vera hér með þér.

DAGUR tekur um mitti ÖNNU og ýtir henni út af stofugólfinu

og upp að veggnum. Mynd af brosandi, þriggja manna

fjölskyldu á veggnum rennur til og skekkist þegar bak ÖNNU

skellist á henni. DAGUR kyssir ÖNNU óvænt af ástríðu. ANNA

flissar og tekur utan um hann. Hún þrýstir gervibrjóstum

sínum í bringu DAGS. DAGUR sleikir niður eftir hálsi

hennar með tungubroddi sínum og kyssir hana í hálsakotið.

ANNA hættir að flissa og gefur frá sér háa STUNU. Hún

þrýstir fingrum sínum í bak hans og rennir þeim niður og

grípur um rassinn. DAGUR sýgur enn ákafar. ANNA nartar í

eyrnasnepil hans.

ANNA

(hvíslar)

Komum, þarna er svefnherbergi.

DAGUR kyssir ÖNNU fast á munninn og varir þeirra skiljast

ekki að meðan þau ganga í áttina að svefnherberginu. Heyra

má skrautsteinana SMELLA í bolluskálinni svo DJÚPUR TÓNN

ómar um íbúðina. Þau fara inn og DAGUR skellir hurðinni

fast og hífir ÖNNU upp í rúmið sem þakið er yfirhöfnum.

Hann leggst ofan á hana og rennir höndum sínum innan undir

bolinn.

ANNA

Bíddu, ertu með smokk?

ANNA leggur hendi sína á öxl DAGS og ýtir honum örlítið

frá. DAGUR hikaði.

DAGUR

(við ÖNNU)

Nei, en það er allt í lagi.

ANNA

Nei, það er ekki í lagi.

DAGUR og ANNA segja ekkert og horfast í augu.

ANNA

Athugaðu náttborðsskúffurnar.

DAGUR klifrar af henni og kíkir í hægri náttborðsskúffuna.

Hann rótar en finnur ekkert. Hann klifrar yfir á hinn enda

rúmsins og athugar einnig náttborðsskúffuna þar. Hann

finnur ekkert.
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DAGUR

Þetta er allt í lagi, í alvöru.

DAGUR horfir djúpt í augu ÖNNU og strýkur henni um

vangann.

ANNA

Kannski ... Allt í lagi.

DAGUR lyftir jafnóðum bol hennar upp yfir höfuðið og

klæðir hana úr. Hún liggur aðeins í of stórum

brjóstahaldaranum sem hún hafði troðið klútum inn á og

stuttbuxum. DAGUR hefur ekki augun af brjóstunum og losar

töluna frá gallabuxunum sínum. ANNA virðist áhyggjufull á

svip.

ANNA

Nei, þetta er ekki í lagi.

DAGUR

Treystu mér, þú getur ekki orðið

ólétt.

ANNA

Víst gæti ég það. Og ekki bara

ólétta. Það eru aðrar ástæður

líka, eins og kynsjúkdómar og

svoleiðis.

DAGUR

(hlær)

Ég get lofað þér því að ég er

ekki sýktur af neinu svoleiðis.

DAGUR reynir að kyssa ÖNNU en bregður hendi sinni fyrir

munn hans og ýtir honum frá.

ANNA

Hvenær fórstu síðast í tjékk?

Dvöl.

ANNA

Nei, þetta er greinilega ekki í

lagi. Hvernig getur þú svo sem

treyst því að ég sé ekki með

neina kynsjúkdóma?

DAGUR hallar sér upp að ÖNNU svo munnur hans nemur við

eyra hennar.

DAGUR

Af því að þú ert hrein mey.

Rödd DAGS hefur skyndilega breyst og er hrjúf og djúp líkt

og rödd TILBERA. DAGUR HVÆSIR og tekur traustum tökum um

úlnliði ÖNNU með annarri hendi sinni og notar hina til að
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halda fyrir munn hennar. ANNA brýst um og reynir að öskra

en getur engan veginn losað sig. DAGUR leggst á hana með

öllum sínum þunga svo hún getur heldur ekki sparkað. DAGUR

bítur í miðjan brjóstahaldarann svo skálarnar losna frá

hvor annarri og klútarnir þreytast út á gólf. DAGUR bítur

fast í vinstri geirvörtuna svo blæðir. ANNA reynir að

öskra sökum sársaukans gegn um nefið. Hendi Dags grípur þá

einnig um nefið og heldur nú þétt utan um neðrihluta

andlits hennar. Hendi DAGS lítur út fyrir að vera mun

eldri 23 ára. Skyndilega nær ANNA að losa vinstri hendina

sína og samstundis fálmar hún eftir kápu BETU sem liggur

við hlið hennar. Það glittir í hnífinn. DAGUR tekur ekki

eftir því að hendi hennar sé laus og heldur áfram að sjúga

geirvörtuna fastar og sleikir það blóð sem lekur niður

brjóstin. ANNA fær þrálátan ekka og kippist til. Tár leka

niður andlit hennar og gerviaugnhárin eru skökk. Hárkollan

er dottin af. Hún reynir að teygja hendina lengra í átt að

kápunni og rétt nær að snerta hana með bláendum fingra

sinna. Ekkinn verður meiri en með lengri millibilum. Kápan

dettur á gólfið og ANNA missir meðvitund. DAGUR sleppir

henni. Hann hættir að sjúga blóðið úr vinstra brjóstinu og

bítur í það hægra.

INNI. DIMM HOLA - NÓTT EÐA DAGUR

ENDURLIT: ANNA (með brúnt, 7 cm sítt og skítugt hár og

blágræn augu, klædd í dökkbrúnan strigapoka) lendir í

blautri og vatnskenndri drullu. Hún nær ekki til botns og

nær varla að halda höfðinu á yfirborðinu. ANNA kúgast og

gubbar. Hún getur ekki haldið sér á floti og höfuð hennar

sekkur lengra ofan í drulluna. Stór flykki í drullunni

koma í veg fyrir að hún geti troðið marvaðann. Fingur

hennar flækjast í svörtu hári. Hún reynir að losa sig og

dregur hendina að sér. Hárið fylgir með. Hún lítur upp og

sér skuggamynd TILBERA horfa niður á sig.

ANNA sekkur á bólakaf ofan í drulluna. Við hlið hennar er

SVARTHÆRÐ STÚLKA, eigandi hársins sem ANNA flæktist í.

ANNA liggur hreyfingarlaus ofan í skítnum úr holunni.

Aðeins hendi hægri hendi hennar stendur upp úr. TILBERI

hífir ÖNNU upp úr holunni og á gólfið inni í herberginu.

INNI. DIMMT HERBERGI - NÓTT EÐA DAGUR

Hún er útötuð skít frá toppi til táar og hreyfir sig ekki.

TILBERI veltir henni yfir á hliðina og hún kúgast. Skítur

frussast út úr munni hennar. ANNA ælir. Ælan sullast á

nefið og lekur niður eftir hálsinum. TILBERI færir ÖNNU

nær sér.

TILBERI

Af hverju gerðirðu þetta, mamma?

ANNA getur engu svarað og heldur áfram að kúgast og æla

til skiptis. Hún hóstar.
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ANNA

Hvað er þetta?

TILBERI

Úrgangur. Þú gleyptir eflaust

mest þinn eiginn. Hann var

efstur.

ANNA kúgaðist enn meira.

ANNA

En restin. Úr hverjum var hún?

TILBERI

Mömmu.

ANNA man eftir líkinu af stelpunni með dökka síða hárið

sem hún hafði flækt sig í.

ANNA

Hvað erum við margar?

Dvöl.

ANNA

Eru þær þarna ofan í?

DAGUR strýkur hári ÖNNU og segir ekkert.

ANNA

(öskrar, ekki hátt sökum

máttleysis)

Eru þær þarna ofan í?

TILBERI

Já. Lokaðu augunum, mamma.

INNI. DIMMT HERBERGI - NÓTT EÐA DAGUR

ANNA (brún af skít, með 7 cm sítt hár, klædd drullugum

strigapoka) liggur í rúminu. Örlítil rifa er á augum

hennar sem eru grænni en áður. SOGHLJÓÐ heyrast. ANNA

liggur hreyfingarlaus í lengri tíma og hlustar á

SOGHLJÓÐIN. ANNA lítur niður eftir líkama sínum. TILBERI

liggur við hné hennar og sýgur kúaspena á innra lærinu við

hnéð. ÖNNU bregður og kippir fætinum frá TILBERA. Hún

lyftir strigapokanum upp. Röð spena hefur myndast sem

liggur niður eftir vinstra læri hennar. ANNA strýkur upp

eftir lærinu og stinnir spenarnir gefa eftir fingrum

hennar. Þeir eru átta talsins. ANNA fær hroll. Hún lætur

þá renna milli fingra sinna og kreisti. Blóð sprautaðist í

allar áttir. ANNA æpir í óðagoti.

ANNA

(öskrar)

Hvað ertu?
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TILBERI

Mamma, hættu að öskra.

ANNA

(öskrar hærra)

Hvað ertu eiginlega?

TILBERI

Þú verður að hætta að öskra. Ég

skal fara út í búð fyrir þig.

Viltu járn? Ég get farið í

Heilsuhúsið og keypt það í

fljótandi formi ef þér finnst það

betra.

ANNA

Hvað ætlarðu að gera við mig?

Henda mér niður til hinna?

TILBERI svarar engu.

ANNA

(grætur)

Af hverju ertu að gera mér þetta?

TILBERI

Ég veit ekki af hverju þú komst.

Hinar hafa allar verið öðruvísi.

ANNA hlustar með tárin í augunum. Rödd TILBERA var mýkri

en venjulega, minnti á rödd DAGS.

TILBERI

Engin hafði áhuga á mér í

Reykjavík svo ég þurfti að velja

mér sjálfur mömmu, gegn hennar

vilja. Ég tók upp á því að taka

þær og loka þær inni með mér yfir

sumarið. Mér fannst það gott.

ANNA

Af hverju?

TILBERI

Það minnti mig á það þegar ég og

mamma vorum lokuð saman inni í

helli. Allir héldu að hún hefði

drukknað svo hún lifði eins og

útilegumaður allt þar til hún dó

þremur mánuðum seinna. Kannski

var það út af þessu sem þú sagðir

um daginn, um mjólk og járn. Ég

gat bara útvegað henni mjólk.

ANNA

Er hún þarna niðri?
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TILBERI

Nei, ég gróf hana fyrir utan

kirkjugarð.

Þau þögðu um stund.

ANNA

Hvað er langt síðan hún dó?

TILBERI

Þrjú hundruð og eitt ár.

ANNA

Hvað ert þú gamall?

TILBERI

Fjögurhundruð og þrjátíu ára.

ANNA

Hún er þá ekki mamma þín.

TILBERI

Jú. En það voru fleiri á undan

henni.

ANNA

Myrtirðu hana ekki?

TILBERI HVÆSIR.

ANNA

Þú myrtir hinar, er það ekki?

TILBERI

Bara þessar úr borginni.

ANNA

Ætlarðu að henda mér niður til

hinna?

TILBERI

Já.

ANNA

Það yrði skárra að rotna þar en

að leyfa þér að sjúga úr mér

lífið.

TILBERI stendur upp og gengur í áttina að veggnum sem hann

hafði áður horfið hjá. ANNA tekur sér stöðu sem snöggvast

og kastar sér í áttina að honum. Hann hverfur og ANNA

lendir með höfuðið á hörðum steinveggnum. Hún tekur um

ennið og skríður aftur að rúminu.

ANNA

(öskrar)

Af hverju? Af hverju lokarðu mig

inni?
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(grætur)

Gerðu það taktu mig út.

(þagnar í smá stund)

Hvernig kemst ég út? Hvernig

kemst ég út? Hvernig ... Hvernig

opnaðist veggurinn? Eru þetta

galdrar? Ha? Abra kadabra!

ANNA öskrar af gremju.

ANNA

Legg ég á og mæli um að veggurinn

opnist.

Ekkert gerist. Ekkasog einkenna ræðu ÖNNU.

ANNA

(með gremju)

Af hverju opnastu bara fyrir

honum. Hann er ekki góður maður.

Hann er ekki einu sinni maður! Af

hverju ... Er augnskanni á þér

einhvers staðar?

ANNA þagnar skyndilega og ekkinn hverfur.

ANNA

(hvíslar)

Augnskanni.

ANNA byrjar að þreifa á veggnum. Eftir nokkra stund finnur

hún hringlaga misfellu í augnhæð. Hún glottir.

INNI. DIMMT HERBERGI - NÓTT EÐA DAGUR

TILBERI sýgur spena við vinstra hné ÖNNU (með 7 cm sítt

hár, klædd drullugum strigapoka). Spenarnir á læri hennar

eru orðnir níu. TILBERI sýgur í langan tíma og skiptir

stundum um spena þótt hann noti þann neðsta mest.

TILBERI

Takk, mamma.

TILBERI skríður upp í rúm til ÖNNU og leggst á hliðina.

ANNA liggur grafkyrr með lokuð augun. Hún bítur örlítið í

varirnar og enga hreyfingu má sjá undir augnlokum hennar.

ANDARDRÁTTUR TILBERA þyngist smám saman. Að lokum er hann

orðinn djúpur, þungur og rólegur. ANNA opnar augun rólega.

Hún rís upp, án þess að nokkurt hljóð komi frá henni, og

stendur upp. Hún beygir sig í áttina að ferðahellunni og

tekur snúruna ofurvarlega úr sambandi. Hún tekur pottinn

af. Því næst lyftir hún þungri hellunni og reisir sig við.

Hún stendur yfir TILBERA. Hún lyftir hellunni eins hátt og

hún getur í svo litlu rými og býr sig undir að láta höggið

dynja á TILBERA. ANNA gætir ekki nógu vel að sér og

ferðahellan snertir loftið með ofurlágu þruski. TILBERI
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snýr sér jafnóðum í áttina að henni og HVÆSIR. ANNA

þrykkir hellunni eins fast og hún getur í höfuðið á

TILBERA með hárri stunu. Hann nær ekki að grípa um hana

svo höggið dynur á varnarlausu höfðinu. TILBERI dettur

ofan í rúmið og hreyfir sig vankaður. ANNA nýtir tækifærið

og lemur hellunni aftur í höfuð hans. Hún lætur höggin

dynja án afláts í langan tíma. Að lokum kastar hún

hellunni frá sér og horfir á TILBERA. Höfuðkúpa hans er

margbrotin og er löðrandi í ljósbleikum vökva. ANNA treður

fingrum sínum inn í augntóftir TILBERA og reynir að rífa

augun úr. Augun eru sleip auk þess sem erfitt er fyrir

hana að sjá hvað hún er að gera sökum bleika vökvans.

Vökvinn rennur í allar áttir, niður andlit hans. ANNA

reynir að stinga báðum höndum í eina tóft en augað stendur

sem fastast. ANNA beygir sig niður og reynir að bíta augað

út en nær ekki svo langt niður. ANNA treður fingrum sínum

lengra ofan í og nær að krækja sig utan um augntaugina.

Hún togar fast svo augað lyftist. Hún beygir sig niður og

gleypir augað. Hún nagar taugina í sundur með framtönnunum

svo augað losnar inn í munninn á henni. ANNA kúgast og

hóstar því upp úr sér og í lófa sinn. Hún horfir á bleika

vökvann umlykja það í bland við hennar eigið munnvatn. Hún

sleikir framan á augað til að hreinsa framan á

augasteininn. Hún fer með það að hringlaga misfellunni í

veggnum sem hún hafði fundið daginn áður og leggur augað

fyrir framan það. Ekkert gerist. ANNA fyllist örvæntingu

og reynir að halda auganu að alls konar stöðum með margs

konar aðferðum. Hún beinir því hingað og þangað. Allt

kemur fyrir ekki. Hún fyllist gremju og rekur upp ÖSKUR.

TILBERI RUMSKAR. ÖNNU bregður. Hún snýr sér við en TILBERI

er enn með jafnbrotið höfuð. Hún sér kjálka hans kippast

til, útataðan bleika vökvanum.

ANNA

Hleyptu mér út!

TILBERI

(veiklulega)

Hurðin er þarna. Farðu.

ANNA snýr sér fram og horfir á brúna viðarhurðina sem

skyndilega hafði birst. Hún tekur í hurðarhúninn og opnar.

Við henni blasir kjallari með ýmsum munum sem búið er að

breiða yfir í bland við pappakassa. Lofthæðin er um það

bil tveir metrar. ANNA sér stiga við enda herbergisins sem

liggur upp.

INNI. KJALLARI - HAUSTDAGUR

ANNA (skítug, með 7 cm sítt hár og eiturgræn augu, klædd

drullugum strigapoka) hleypur burt úr dimmu herberginu í

áttina að stiganum. Efst í stiganum er önnur hurð. Hún

opnar hana og fer inn í kunnuglega forstofu hjá ókunnugu

fólki.
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INNI. GRJÓTAÞORPSHÚSIÐ - HAUSTDAGUR

Fíngerðir sólstafir brjótast út um heklaðar gardínur á

útidyrahurðinni og tvær pottaplöntur standa við sitt hvorn

vegginn. ANNA lítur í kring um sig, gáttuð á umhverfinu.

Hún opnar útidyrahurðina en fellur jafnóðum í gólfið. Hún

sparkar og öskrar, tekur fyrir andlitið út af sterkri

sólinni og missir auga TILBERA í gólfið. Hún kjökrar og

kúgast. TILBERI (eineygður með brotna höfuðkúpu og

storknaðan bleikan vökva á andliti og líkama) birtist í

kjallardyrunum.

TILBERI

Þú ert engu minna skrímsli.

ANNA teygir hendi sína í átt að kjallaradyrunum en forðast

að koma við TILBERA. Hún grípur í efsta stigaþrepið og

togar sig í áttina til hans. TILBERI tekur utan um hana og

heldur á henni niður stigann.

INNI. KJALLARI - HAUSTDAGUR

TILBERI (eineygður með brotna höfuðkúpu og storknaðan

bleikan vökva á andliti og líkama) leggur ÖNNU niður á

gólfið. Heyra má FÓTATAK hans þegar hann fer aftur upp.

ANNA reynir að sjá fyrir sér augnablikið þegar hún heyrði

HJARTSLÁTT LILLU en getur aðeins rétt ímyndað sér hann.

Svo fjarar hann alveg út og hverfur úr minni hennar.

FÓTATAK TILBERA heyrist þegar hann kemur aftur niður

stigann. Hann krýpur við hlið hennar, nú með bæði augun í

tóftunum en er þó tileygður.

ANNA

Er ég sýkt af þér?

TILBERI

Nei.

ANNA lokar augunum.

TILBERI

Opnaðu augun, Anna.

ANNA opnar augun hissa.

TILBERI

Farðu út. Þú þarft bara smá tíma.

ANNA reisir sig við. Hún stendur rólega upp og finnur

jafnvægi. Hún heldur af stað upp stigann.
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ÚTI. GARÐUR Í GRJÓTAÞORPINU - HAUSTDAGUR VERÐUR SUMARDAGUR

ANNA (skítug, með 7 cm sítt hár og eiturgræn augu, klædd

drullugum strigapoka) pírir augun er hún stígur út úr gráa

húsinu í Grjótaþorpinu með sólina í andlitinu. Haustið er

í loftinu og trén í garðinum að fölna. ANNA gengur hikandi

út úr garðinum. Kuldinn umlykur hana svo hún heldur utan

um líkama sinn. Fætur hennar eru berir og sjá má hvernig

spenarnir komast ekki fyrir milli fóta hennar. Blóð lekur

úr þeim með hverju skrefi. ANNA gengur yfir Ingólfstorg og

út Austurstrætið. Fáir eru á ferli en allir sem koma auga

á hana fylgja henni eftir. ANNA tekur eftir húfuklæddum

höfðum fólksins fylgja sér eftir og reynir að strjúka

mesta skítinn úr andliti sínu. Hún fer yfir Lækjargötu,

engir bílar eru í grennd. Fólki fjölgar þegar hún gengur

upp Bankastrætið, þar er það ekki eins vel klætt og á

Ingólfstorgi og Austurstræti. ANNA sleikir hárið sitt

aftur. Það er skítugt svo hún lítur út fyrir að vera

vatnsgreidd. Hún gengur Laugaveginn, fólki fjölgar enn.

Allir stara á hana. Hún tekur því illa og pírir græn augun

reiðilega á móti. Hún heldur göngunni áfram, hefur vanist

sólinni sem hlýnar með hverju skrefi og göngulagið

einkennist af sjálfsöryggi.

ÚTI. LAUGAVEGUR - SUMARDAGUR

Á Laugaveginum er mikið mannlíf. Léttklætt fólk á öllum

aldri gengur um í sólinni: Börn í fylgd með foreldrum,

ungar mæður með barnavagna, stór hópur norskra gamalmenna,

ung pör sem leiðast, vinkonuhópar með búðarpoka o.fl.

Allir sveigja ringlaðir fram hjá blóðrauðum sófa sem

stendur á gangstéttinni fyrir framan Fjallkonubakaríið.

ANNA (skítug, með eiturgræn augu, með brúnt, millisítt

hárið sleikt aftur, klædd drullugum strigapoka sem búið er

að klippa göt á fyrir höfuð og hendur) hlammar sér niður á

sófann svo ryk þyrlast upp sólskinið. Hún HVÆSIR framan í

vegfarendur sem gjóta til hennar augum. LÍTIL STÚLKA (5,

ljóshærð með rauða slaufu í hárinu og í bleikum sumarkjól)

krítar á stéttina fyrir aftan sófann. MÓÐIR hennar (30,

ljóshærð í hvítri skyrtu og svörtum buxum) kemur og þær

ganga saman yfir götuna, fram hjá ÖNNU. LITLA STÚLKAN

lítur ekki við ÖNNU. MÓÐIR hennar togar hana hratt í sveig

kring um hana er þær ganga fram hjá. ANNA fylgir þeim

eftir með augunum, stendur upp og gengur á eftir þeim úr

mynd.


