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Kafli 1 

 

 

 

„Steinn minn, vaknaðu!“ 

Ég opna annað augað, sé ömmu í 

dyragættinni og fæ sting í magann. Hún stormar 

inn í herbergið og dregur gardínurnar frá. 

„Klukkan er að ganga átta.“  

Ég hrekk í kút , ég er orðinn of seinn! 

Vekjaraklukkan blasir við mér þegar ég sest upp, 

7:06. Ég gleymi því alltaf að þegar amma segir að 

klukkan sé að ganga átta, þá gæti hún verið 7:01. 

Ég fell alltaf á þessu bragði. En það virkar, ég er 

allavega farinn að leita að fötunum mínum. Ég fer 

á klósettið, bursta tennurnar og greiði hárið.  

                                                           
 Að hrökkva í kút merkir að bregða við eitthvað 
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Eldhúsið angar af ristuðu brauði og kaffi. 

Amma stendur og smyr brauðið mitt með osti og 

sultu. Hún réttir mér brauðið en ég á erfitt með 

að horfa í augun á henni þegar ég tek við því. Afi 

staulast inn á náttfötunum og biður ömmu að 

hella upp á tíu dropa . „Ég get ekki byrjað daginn 

án kaffibollans míns,“ heyrist í honum. 

Á meðan ég borða brauðið og drekk mjólkina 

fletti ég í gegnum Moggann. „Steinn minn, nú 

skaltu fara að haska þér, Birkir og Davíð eru að 

ganga inn innkeyrsluna.“ Ég kyngi síðasta 

bitanum, tek banana í nesti og rölti út.  

„Þú ert alltaf svo lengi að borða, Steinn,“ segir 

Davíð. Ég kinka kolli og segi fátt. Ég hugsa með 

mér af hverju ég hafi eiginlega sýnt þeim 

kassann. Ef ég hefði ekki gert það hefði ekkert af 

þessu gerst. 

Við göngum saman í skólann eins og alla 

aðra morgna. Þegar við stígum inn í 

skólabygginguna hringir bjallan. Mér finnst allir 

                                                           
 Tíu dropar merkir eitthvað lítið (oftast notað um kaffi) 
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horfa á mig þegar ég geng inn í kennslustofuna. 

Jónas kennari kallar á mig, mér bregður. Ó nei, 

hann er örugglega búinn að komast að þessu. Ég 

geng í átt að kennaraborðinu með hjartað í 

buxunum .  

Ég undirbý í huganum hvernig ég geti útskýrt 

þetta. „Steinn minn,“ segir Jónas og tekur af sér 

gleraugun. Hann horfir í augun á mér. „Ég hef 

áhyggjur af þér.“ Mér finnst allir krakkarnir 

fylgjast með mér. Hann hlýtur að vera búinn að 

komast að þessu, hvað á ég að gera? Ég verð að 

segja honum sannleikann, ég á engra annarra 

kosta völ. Þá þarf ég að minnsta kosti ekki að 

vera með magahnút yfir þessu lengur. Ég lít yfir 

stofuna og sé Birki og Davíð góna stíft í átt að 

kennaraborðinu, þeir eru greinilega að hlera. „Þú 

ert vanur að standa þig svo vel í 

stærðfræðiprófum en í fyrsta prófi vetrarins 

fékkstu ekki nema 7,1.“ Allt í einu hægir á 

hjartslættinum. „Ég veit að þú getur gert betur. 

                                                           
 Að vera með hjartað í buxunum merkir að vera mjög hræddur við það 

sem koma skal 
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Er eitthvað sem er að angra þig sem veldur 

þessari einkunn?“  

Ég anda léttar. Þar skall hurð nærri hælum . Ég 

finn í flýti einhverja afsökun: „Jaaa, það er búið 

að vera mikið að gera og ég lagði ekki mikið á mig 

fyrir þetta próf.“ 

„Já já, þú gerir bara betur næst, Steinn 

minn. Það þýðir ekkert að slaka á nú þegar þú ert 

kominn í 8. bekk. Þá er einmitt tíminn til að 

standa sig vel,“ segir Jónas og slær á bakið á mér 

til hughreystingar. 

Ég sný við og geng aftur til baka í sætið mitt, 

þvílíkur léttir!  

Bjallan hringir og við förum út í frímínútur. 

Davíð og Birkir bíða meðan ég klæði mig í skóna. 

Ég ákveð að fara ekki í úlpuna því strákarnir eru 

bara á peysunni. Þegar við komum út finn ég þó 

að það er farið að kólna. Laufin eru líka byrjuð að 

fölna og greinilegt að sumarið er að syngja sitt 

                                                           
 Þar skall hurð nærri hælum merkir að litlu munaði að eitthvað slæmt 

gerðist 
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síðasta . Ég hugsa hvort ég eigi að nefna atvikið við 

þá, en ákveð að sleppa því. Ég vil ekki að þeir viti 

að ég sé að hugsa um þetta dag og nótt. Það 

byrjar að rigna um leið og bjallan hringir og við 

hlaupum inn. 

Eftir skóla ákveðum við að fara heim til 

Birkis. Hann býr með mömmu sinni og litlu 

systur í lítilli blokkaríbúð. Við förum ekki oft 

heim til Birkis, bæði af því að íbúðin er mjög lítil 

og eins vegna þess að ég hef á tilfinningunni að 

hann skammist sín fyrir hana. „Ég er ekkert smá 

svangur,“ segir Davíð og opnar ísskápinn eins og 

hann eigi heima þarna. Við honum blasir opin 

skyrdós, mjólk og rúgbrauð. „Ertu að grínast 

Birkir, er ekkert til að borða heima hjá þér?“ 

hreytir Davíð útúr sér. Birkir horfir í kjöltu sér. 

„Æji neeei... mamma hefur ekki haft tíma til að 

versla í matinn.“  

Ég vorkenni Birki, ég veit að hún hefur alveg 

tíma. Þau eiga bara ekki mikið af peningum, 

                                                           
 Að syngja sitt síðasta merkir að einhverju er að ljúka 
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einmitt öfugt við fjölskylduna hans Davíðs sem 

veit ekki aura sinna tal . Pabbi Birkis stakk af þegar 

systir hans var ófædd og hefur ekki látið í sér 

heyra síðan. Ég finn oft til með Birki og skil hann 

mjög vel. Ég hef aldrei kynnst pabba mínum og 

eiginlega ekki mömmu heldur. Ég er heppinn að 

amma og afi leyfðu mér að búa hjá sér, það er 

allavega alltaf yfirdrifið nóg til að borða þar.  

Birkir kveikir á sjónvarpinu. Davíð grípur 

fjarstýringuna og gerir sig líklegan til að skipta 

um stöð, hann nennir sko ekki að horfa á 

einhverja karla röfla um Ísland. Birkir er þó 

fljótur að minna hann á að þau séu bara með 

RÚV. Davíð andvarpar. Við ákveðum að spila í 

staðinn. Um hálf fjögur þarf ég að fara heim til að 

fara á sundæfingu. 

 

 

 

 

                                                           
 Að vita ekki aura sinna tal merkir að vera mjög ríkur 
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Kafli 2 

 

 

 

Vöffluilmur tekur á móti mér þegar ég opna 

útidyrahurðina. „Ég er kominn heim,“ hrópa ég 

innan úr forstofu, raða strigaskónum og legg 

sundfötin á ofninn.  

„Steinn minn, ég er inni í eldhúsi.“ Ég fer 

þangað og þar stendur amma yfir vöfflujárninu 

með útvarpið í botni, það liggur vel á henni. Ég fæ 

vatn í munninn. „Mmm en hvað þetta ilmar allt 

vel hjá þér,“ segi ég við ömmu um leið og ég 

lækka í Gullbylgjunni.  

„Takk fyrir Steinn minn, Inga systir og 

Tryggvi maðurinn hennar eru að koma í kaffi.“  

„Nú já, kemur Viðar með þeim?“  

„Já, mér skyldist á Ingu að hann væri í pössun 
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hjá þeim, þið getið þá leikið ykkur saman,“ segir 

amma.  

„Hvernig gekk á æfingu?“ spyr hún svo. 

„Mjög vel, ég bætti tímann minn í 

bringusundi,“ svara ég stoltur.  

„Glæsilegt Steinn minn, þú ert alltaf jafn 

duglegur.“ 

Ég fer inn í herbergi til afa, þar sem hann 

situr með gleraugun á nefinu og les bók. Hann 

situr eiginlega alltaf í hægindastólnum sínum 

þegar ég kem heim á daginn. Hann hefur líka sagt 

mér að honum líði best þar.  

Afi lítur upp úr blaðinu þegar hann heyrir í 

mér. „Jæja, góurinn. Hvernig var í skólanum í 

dag?“ spyr hann.  

„Það var bara fínt.“ Ég hugsa með mér hvort 

ég eigi að segja honum einkunnina úr 

stærðfræðiprófinu en ákveð að láta það liggja milli 

hluta . Ég er fljótur að skipta um umræðuefni og 

spyr afa hvort hann vilji segja mér sögur af sér á 

                                                           
 Að láta eitthvað liggja milli hluta merkir að sleppa því að tala um 

eitthvað 
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sjónum. Afi er besti sögumaður sem ég hef 

kynnst. Hann á svo auðvelt með að fá mann til að 

gleyma öllu í kring. Stundum tekur hann sig til 

og leikur atriðin með miklum tilþrifum. Ég gleymi 

því aldrei þegar hann var að sýna mér þegar hann 

og vinur hans voru á litlum árabát að veiða. Hann 

ákvað að stríða vini sínum aðeins og stóð upp í 

bátnum, báturinn fór að rugga til og frá og þegar 

hann var að sýna mér hvernig hann bjó til 

öldugang rak hann höndina í blómavasa sem stóð 

í gluggakistunni. Með tilheyrandi látum og 

óhljóðum brotnaði vasinn og innan úr eldhúsi 

heyrðist: „Óliiiii! Hvað brotnaði?!“ Við rifjuðum 

þetta atriði upp og skellihlógum. Við afi vorum 

búnir að spjalla um allt milli himins og jarðar  þegar 

amma kallar að gestirnir séu að renna í hlað. Ég 

heyri ömmu heilsa Ingu og Tryggva og fer fram. 

Viðar sér mig og er fljótur að koma til mín og 

heilsa mér.   

                                                           
 Að ræða um allt milli himins og jarðar merkir að tala um allt mögulegt  
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„Þið komið fram á eftir og fáið ykkur vöfflur 

og kakó,“ segir amma þegar hún sér okkur taka 

stefnuna á herbergið mitt.  

Viðar er tveimur árum yngri en ég. Hann er 

stundum svolítið frekur en ég hef samt gaman af 

honum. Við getum eytt mörgum stundum saman 

í alls kyns leikjum, hann er mjög hugmyndaríkur. 

Það sem einkennir Viðar hvað mest er án efa 

forvitni. Hann er alltaf að spyrja mig um hitt og 

þetta og það getur orðið mjög þreytandi. Ég á það 

til að hætta að svara honum, þá er eins og hann 

skilji það og hættir að spyrja um hluti sem skipta 

engu máli.  

Amma kemur inn eftir dágóða stund og spyr 

hvort við séum orðnir eitthvað ruglaðir. „Þið hafið 

ekkert komið fram til að fá ykkur vöfflur.“ Ég átta 

mig á því að við höfðum gleymt okkur í 

skemmtilegum hermannaleik sem Viðar bjó til og 

við ákveðum að nú sé kominn tími á kaffipásu. 

Við erum ekki lengi að háma í okkur vöfflur og 

kakó.  



17 
 

„Þetta er nú meiri æsingurinn, þið skóflið í 

ykkur öllum matnum. Hafið ekki tíma til að 

spjalla við okkur hin,“ tautar Tryggvi. Viðar 

ranghvolfir augunum, hann er greinilega vanur 

svona skotum frá Tryggva. Hann hefur oft talað 

um hvað honum finnist Tryggvi leiðinlegur, hann 

sakni Ásgeirs afa síns mjög mikið þrátt fyrir að 

hafa verið mjög ungur þegar hann dó. Við 

þökkum fyrir okkur og göngum frá diskunum. 

Amma stendur upp og gerir sig líklega til að fara 

að spá í bollann hennar Ingu. „Ég má til með að 

skoða í bollann þinn, Inga mín,“ heyrist í ömmu.  

Þegar við erum að fara aftur að leika okkur 

stoppar Viðar hjá herberginu hans afa. Hann 

rekur augun í mynd á veggnum sem vekur 

forvitni hans. „Hver er þetta?“ spyr Viðar. „Þetta... 

þetta er mamma þegar hún var ung,“ segi ég í von 

um að hann spyrji ekki meira. Ég sýni honum 

aðra mynd af afa frá því hann var á sjónum. Viðar 

áttar sig á því að ég nenni ekki að ræða um 

mömmu og dáist að afa á stóru flutningaskipi. Við 

eyðum smá stund í að skoða myndirnar á 
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veggnum. Allt í einu sé ég hvar Viðar stendur og 

glápir á kassann. „Þessi kassi er furðulegur, hvað 

er í honum?“ Ég fæ sting í magann. „Ég hef ekki 

hugmynd um hvað er í þessum kassa,“ segi ég í 

flýti. Ég labba út af skrifstofunni og inn í mitt 

herbergi. Viðar eltir mig, hann virtist sem betur 

fer ekki gera sér neina grein fyrir því hvað mér 

fannst óþægilegt að ræða um þennan kassa. Ég 

vildi óska að þessi kassi væri ekki til.  
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Kafli 3 

 

 

 

„Steinn, eigum við að þú veist?“ Við erum að 

ganga heim úr skólanum þegar Davíð byrjar að 

ýja að því að halda áfram þessari vitleysu. 

Samviskubitið hellist yfir mig. Ég hunsa Davíð og 

skipti um umræðuefni. Ég spyr hvort þeir hafi séð 

dýralífsþáttinn á RÚV í gær. Birkir er fljótur að 

kinka kolli og áður en ég veit af erum við sokknir 

í samræður um búrhvali og hákarla. Davíð segir 

fátt, enda býst ég sterklega við því að hann hafi 

verið að horfa á uppáhalds stöðina sína, Stöð tvö. 

Hann horfir sjaldan á heimildamyndir, hann 

hefur meira gaman af spennuþáttum og 

uppáhalds þátturinn hans er 24, þáttur sem við 

Birkir höfum aldrei séð. Honum finnst oft 
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hundfúlt að geta ekki talað um þann þátt við 

okkur.  

Davíð býr með mömmu sinni, pabba og 

fjórum yngri systkinum. Hann á stórt herbergi og 

það er greinilegt að peningar eru ekki af skornum 

skammti  á því heimili. Mér finnst mamma hans og 

pabbi oft frekar upptekin og Davíð eyðir löngum 

stundum við að passa. Systkini Davíðs eru svo 

miklar frekjur. Við erum því orðnir mjög góðir að 

finna nýja og nýja afsökun þegar Davíð biður 

okkur að passa með sér. Davíð nær þó oft að 

múta okkur með Playstation tölvunni sinni, við 

Birkir bítum nánast alltaf á agnið  enda á hvorugur 

okkar svo glæsilega tölvu.  

Við göngum saman áleiðis en förum svo hver 

í sína átt. Ég rölti heim á leið með hendur í 

vösum. Amma tekur á móti mér með bros á vör 

þegar ég opna dyrnar. Hún hefur verið að baka 

                                                           
 Af skornum skammti merkir að lítið sé til af einhverju 

 Að bíta á agnið merkir að láta freistast 
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eins og hennar er von og vísa . Ég finn lyktina af 

nýbökuðum pönnukökum og flýti mér að næla 

mér í nokkrar. Ég lauma mér svo inn til afa þar 

sem hann situr í stólnum sínum og les blaðið. 

Hann réttir mér aukablað innan úr því og við 

sitjum saman í dágóða stund og lesum.  

Ég finn á lyktinni að amma er byrjuð að elda 

kvöldmatinn. Síminn hringir og amma svarar. 

Hún kallar á afa. Hann er lengi í símanum og 

amma bíður óþreyjufull eftir að hann klári. 

„Maturinn verður kaldur,“ kallar amma innan úr 

eldhúsi. Afi er þungt hugsi þegar hann sest hjá 

okkur. 

„Mikið hafði hann Gunnar margt að segja,“ 

segir amma um leið og hún skellir bjúgum og 

kartöflumús á diskinn minn.  

„Já, hann hefur áhyggjur af peningunum 

sínum og var að leita ráða. Það virðist allt vera á 

niðurleið á þessu landi.“ 

                                                           
 Að einhvers sé von og vísa merkir að einhver sé líklegur til að gera 

eitthvað t.d. amma að baka 
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„Æ, greyið Gunnar. Hann á erfitt með að 

taka lífinu með ró. En það er nú rétt að umræðan 

hér á landi er óhugnanleg. Það er ekki hægt að 

loka augunum fyrir því ,“ svarar amma, alltaf jafn 

yfirveguð og róleg. 

Ég segi ekkert. Tygg matinn minn rólega og 

horfi niður á diskinn. Ég reyni að beina huganum 

frá umræðuefninu og fer að hugsa um verkefni í 

sögu sem ég þarf að skila eftir tvo daga. Ég heyri 

þó að afi og amma ræða eitthvað um öryggi 

bankanna og bestu leiðirnar til að geyma spariféð 

sitt. Um leið og ég er búinn að borða hendist ég á 

fætur og þakka fyrir mig. Ég set diskinn og glasið 

í uppþvottavélina og geng beina leið inn í 

herbergi.  

Ég reyni að læra en næ ekki að halda 

einbeitingu, það sem amma og afi voru að tala um 

veldur mér hugarangri. Ég horfi út um gluggann. 

Myrkrið er að skella á, ég ákveð að fara í stuttan 

göngutúr. Amma og afi eru inni í stofu að horfa á 

                                                           
 Að loka augunum fyrir einhverju merkir að vilja ekki viðurkenna 

eitthvað 
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fréttirnar, ég kalla til þeirra að ég ætli út í smá 

stund. Það er rigning og ekki svo kalt. Ég rölti 

hægt meðfram fjörunni. Sjórinn kastast fram og 

aftur. Ég sest á stóran stein og hendi nokkrum 

smásteinum í hafið. Fer að hugsa um öll dýrin í 

sjónum, hvað ætli þau geri á nóttunni? Þau þurfa 

þó ekki að hafa áhyggjur eins og ég, mikið vildi ég 

að ég gæti breyst í hval og synt á haf út. Langt 

langt í burtu frá öllu amstri dagsins. Ég er viss 

um að ef þetta kemst upp þá muni ég ekki eiga sjö 

dagana sæla . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Að eiga ekki sjö dagana sæla merkir að eiga erfitt 
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Kafli 4 

 

 

 

Þegar ég kem að húsinu er allt slökkt. Amma 

hefur farið inn í herbergi að lesa en afi er 

steinsofandi yfir sjónvarpinu. Ég vek afa og við 

förum báðir í háttinn. Þegar ég er lagstur upp í 

rúm fæ ég hugmynd af sögu til að skrifa, ég byrja 

að hugsa söguna sem tengist hugmyndaflugi 

mínu í fjörunni og fljótlega er ég kominn í 

draumaheim.  

Ég vakna skyndilega upp við vondan draum. 

Ég er sveittur og mér líður illa. Ég lít útum 

gluggann, það er hánótt. Ég rifja drauminn upp. 

Mamma, sem hefur ekki látið í sér heyra í mjög 

langan tíma, var stór hluti af draumnum. Mér leið 

eins og hún væri að toga mig til sín, en ég 
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streittist á móti. Hvað ætli þetta þýði? Ætli hún 

sé komin út af Kleppi? Ég loka augunum og reyni 

að sofna. Mér finnst ég ekkert búinn að sofa 

þegar amma kallar innan úr eldhúsi, ég lít á 

klukkuna, hún er 7:15 og ég fer fram úr. 

Draumurinn er mér hugstæður þegar ég 

bursta tennurnar. Ég hugsa á leiðinni inn í 

eldhús hvort amma geti ráðið í drauminn, ég 

heyri hana oft ráða í drauma hjá frænkum sínum 

og vinkonum. Ég hef líka séð hana spá í bolla og 

stundum hefur það ræst sem hún segir. Ég sest 

við eldhúsborðið en segi ekki neitt. Amma réttir 

mér brauð og mjólkurglas. „Er ekki allt í lagi, 

Steinn minn? Þú ert eitthvað svo daufur í dálkinn  

þennan morgun.“ Ég kinka kolli og velti því fyrir 

mér hvort ég eigi að segja ömmu frá draumnum.  

„Amma.. hvenær heyrðir þú í mömmu 

síðast?“ 

„Mömmu þinni... það er orðið heldur langt 

síðan. Af hverju spyrðu væni minn?“  

                                                           
 Að vera daufur í dálkinn merkir að vera dapur 
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„Æjj... mig dreymdi hana í nótt. Þetta var 

eiginlega eins og martröð.“  

„Nú?“  

„Mér fannst hún alltaf vera að toga mig til sín 

en ég vildi ekki fara til hennar. Þetta var hálfgert 

stríð okkar á milli.“ 

„Jahá, það er skrítið,“ segir amma hugsi. 

„Kannski er hún komin af Kleppi. Ég heyri í 

henni hljóðið í dag.“ 

Ég stend upp og geng frá eftir mig. „Takk fyrir 

mig, amma.“ 

„Já, verði þér að góðu væni.“ 

Þegar ég er í þann mund að klára að reima á 

mig skóna koma Birkir og Davíð gangandi að 

húsinu. Ég kveð ömmu og afa og fer út. Ég er 

hugsi þegar við göngum í skólann. Mér hefur 

alltaf þótt fínt að búa hjá ömmu og afa. Þau eru 

alltaf til í spjalla og gera eitthvað skemmtilegt og 

svo eldar amma svo ótrúlega góðan mat. Hún er 

líka snillingur að baka, það toppar hana enginn. 

Ég hef stundum heyrt það í skólanum að gamalt 

fólk sé svolítið skrítið en amma og afi eru það 
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ekki. En ætli ég sé ekki líka bara vanur þeim. Jú, 

þau eiga það til að tala skringilega og hugsa 

líklega svolítið öðruvísi en ungt fólk. En mér hefur 

alltaf liðið vel hjá þeim.  

Þegar ég var yngri hugsaði ég reyndar oft um 

pabba minn. Mig dreymdi um að hann kæmi til 

okkar. Hann væri þá geðveikt flottur og 

skemmtilegur og við myndum verða bestu vinir. 

Ég hugsa að öll börn sem ekki þekkja pabba sinn 

hugsi svona. Auðvitað vill maður að foreldrar 

manns séu æðislegir... en það er bara ekki alltaf 

þannig. Ég er hættur að hugsa um pabba minn 

núna. Ef ég hitti hann einhvern tímann þá yrði 

það allt í lagi en ég er ekkert að bíða eftir því. 

Mamma er hins vegar allt annað mál. Það er 

ekkert grín að eiga svona veika mömmu. Mamma 

er óútreiknanlegasta manneskja sem ég veit um. 

Það er engan veginn hægt að treysta á hana. Í 

þau fáu skipti sem ég hef talað við hana er hún 

stundum bara venjuleg og fín og ég man að þegar 

ég var yngri þá fannst mér hún skemmtileg. En 

svo veiktist hún og þá breyttist allt. Það er langt 



28 
 

síðan ég heyrði frá henni síðast. Ég veit að hún 

fór inn á Klepp fyrir nokkru. Amma sagði mér 

það. Ég heyrði ekki í henni sjálfur. 

Þegar við komum í skólann rennur upp fyrir 

mér hvað ég hef verið utan við mig . Ég reyni að láta 

sem ekkert sé en það situr samt í mér einhver 

ónotatilfinning eftir nóttina. Það er lesstund í 

fyrsta tíma. Ég sest í sætið mitt og þarf að hafa 

mig allan við að byrja að lesa. Eins og ég hef 

vanalega gaman af því þá get ég ekki hugsað mér 

að sökkva mér í bókina. Hugurinn reikar stöðugt 

til mömmu. Ég reyni að hrista það af mér og 

einbeita mér. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Að vera utan við sig merkir að vera ekki alveg með sjálfum sér 
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Kafli 5 

 

 

 

Ding dooong. Ég ligg kylliflatur fyrir framan 

sjónvarpið og nenni ómögulega að fara til dyra. 

Amma fer hins vegar og opnar dyrnar með glöðu 

geði . Ég heyri að þetta eru Birkir og Davíð því 

amma ljómar alltaf þegar þeir koma. Hún hefur 

svo gaman af þeim, sérstaklega Birki. Hún hefur 

oft talað um hvað hann sé góður og kurteis 

strákur. 

Amma býður strákunum inn og þeir elta 

hana inn í sjónvarpsherbergi. „Liggur þú bara og 

horfir á sjónvarpið í svona góðu veðri, Steinn 

minn?“ spyr amma hneyksluð og dregur 

gardínurnar frá. Þeir hlamma sér í sófann. „Þú ert 

                                                           
 Að gera eitthvað með glöðu geði merkir að gera eitthvað af ánægju 
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alltaf að horfa á einhverja þætti um dýr,“ segir 

Davíð. „Er þessi ekki endurtekinn síðan um 

daginn?“ 

„Jú,“ svara ég „hann er alltaf endursýndur á 

laugardögum.“  

„Er ekki nóg að horfa á hann einu sinni?“  

Ég nenni ekki að svara Davíð. Við sitjum og 

horfum á þáttinn til enda og mér sýnist Davíð 

vera spenntastur yfir honum.  

„Steinn minn, talaðu aðeins við mig!“ Amma 

kallar innan úr stofu. Ég fer fram og þar eru 

amma og afi komin í úlpu og skó.  

„Eruð þið að fara eitthvað?“ 

„Já, við ætlum aðeins í bæinn. Kristín frænka 

bauð okkur svo að koma í kaffi. Við verðum 

komin heim seinnipartinn.“ 

„Allt í lagi, við strákarnir verðum hér kannski 

eitthvað lengur, ef það er í lagi?“ 

„Auðvitað er það í lagi. Við afi þinn treystum 

ykkur svo vel.“  

Ég fæ enn og aftur sting í magann. Ég fer inn 

til strákanna sem eru dottnir í annan þátt.  
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„Bless strákar mínir og endilega farið út að 

leika, veðrið er dásamlegt,“ kallar amma og lokar 

útidyrunum.  

Eftir þáttinn förum við inn í eldhús og fáum 

okkur mjólkurkex með smjöri og kakómalt. Davíð 

fer að tala um fjölskylduna sína sem er víst alveg 

ómöguleg eins og vanalega.  

„Það er ekki eins og ég sé eitthvert barn!“ 

æpir hann. „Þetta er besti leikur allra tíma!“ 

„Hver, Battlefield? Ertu nú ekki að ýkja 

aðeins?“ spyr ég hljóðlega en Davíð virðist ekki 

heyra í mér. Hann segir okkur frá því að mamma 

hans hafi harðneitað að kaupa leikinn. Svo sem 

ekkert skrítið, ég held að hann sé bannaður 

innan 16 ára. En það stöðvaði Davíð ekki í að 

kaupa bannaðan leik síðast þegar hann vildi það.  

„Hún hefur ekkert með það að segja hvaða 

leiki ég spila. Það er ekki eins og hún þurfi 

eitthvað að spila hann!“ segir Davíð æstur. Við 

Birkir horfum hvor á annan. „Hún er nú mamma 

þín, Davíð,“ segi ég rólega en Davíð þykist ekkert 

heyra og fær sér meira kex.  
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Mig rennir í grun  hvert þetta samtal stefnir. 

Ég stend upp og fer að ganga frá eftir okkur. Ég 

reyni að láta sem ekkert sé en ég er í raun 

lafhræddur. Ég veit að hann á eftir að nefna 

kassann hans afa. Ég veit það. Ég sting upp á því 

við þá að við kíkjum út og vona að hann gleymi 

sér þá. En það virkar ekki. 

„Steinn, við gætum náttúrulega tekið aðeins 

meiri pening úr kassanum,“ segir Davíð loks. 

Ég veit að ég ætti að mótmæla. Ég veit að það 

er ekki í lagi að stela og þetta er að stela. Ég get 

heldur ekki verið með meira á samviskunni. Ég 

reyni í flýti að upphugsa hvernig ég geti sagt nei 

án þess að strákunum finnist ég vera hallæris-

legur. Ég reyni að sannfæra mig um að standa á 

mínu, að ég viti hvað er rétt, að ég þurfi ekki að 

láta í minni pokann . En ég enda samt á að segja 

allt annað. 

„Finnst ykkur að við ættum að gera það?“ 

spyr ég. Birkir og Davíð svara báðir játandi og ég 

                                                           
 Að renna eitthvað í grun merkir að hafa óljósa hugmynd um eitthvað 

 Að láta í minni pokann merkir að gefa eftir eða tapa 
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veit að ég hef tapað. „Mig langar líka í pening,“ 

segir Birkir og ég skil hann vel. Hann fær 

auðvitað enga vasapeninga og mamma hans á 

sjaldan pening fyrir einhverju handa honum. 

„Ég meina, þau komust ekkert að þessu 

síðast. Þá komast þau heldur ekkert að þessu 

núna,“ rökstyður Davíð á sinn sérstaka máta. 

„Þetta eru líka alveg fullt af seðlum, það kemur 

ekki að sök  þó nokkrir hverfi.“ 

Í geðshræringunni rifja ég upp fyrsta skiptið 

sem við stálum. Það var núna í byrjun september. 

Þá var ég nýbúin að komast að númerinu á 

peningakassanum. Ég heyrði ömmu og afa tala 

saman um það fyrir tilviljun. Ég asnaðist til að 

segja Birki og Davíð frá því. Þeim fannst þetta svo 

spennandi að þeir náðu að tala mig til um að 

opna hann. Við gerðum það og þegar við sáum 

alla þessa seðla þá fannst okkur eins og við 

mættum taka smá. Við tókum tvo 5000 krónu 

seðla hver. Okkur fannst ekkert að því þá. Þetta 

                                                           
 Að eitthvað komi ekki að sök merkir að það gerir ekkert til 
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var hvort sem er svo mikið, það myndi enginn 

taka eftir þessu. Í æsingnum fórum við allir í 

Kringluna og keyptum okkur tölvuleiki sem við 

spiluðum hjá Davíð. Afganginn geymi ég í skúffu í 

herberginu mínu. 

En síðan þá hefur mér liðið hræðilega. Hvort 

sem þetta kemst upp eða ekki þá var þetta rangt. 

Maður stelur ekki, hvað þá frá ömmu sinni og 

afa. Svona tilfinningu eins og samviskubiti hef ég 

aldrei kynnst áður. Það er stanslaust einhver 

óþægileg tilfinning í mér sem ég losna ekki við og 

hugurinn reikar alltaf að þessu atviki. Það að 

stela aftur á ekki eftir að bæta það. En ég þori 

samt ekki að segja nei.  

Strákarnir eru komnir inn í herbergið hans 

afa og kalla á mig. „Steinn, ertu með eða ekki?“ 

Ég geng inn til þeirra og sé þá standa við 

peningakassann. Ég segi ekkert. Geng bara til 

þeirra þangað sem þeir standa gónandi á mig. Ég 

reyni að láta á engu bera. „Fínt,“ segir Birkir. 

Davíð pikkar númerið inn og kassinn gefur 

frá sér lágt klikk. Hann opnar kassann og við 
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blasir heill haugur af seðlum. „Er það ekki bara 

eins og síðast?“ spyr Birkir brosandi og útdeilir 

tveimur á mann. Ég tek við mínum seðlum. Þeir 

loka kassanum. Davíð langar að fara strax að 

kaupa leikinn en ég segist ekki nenna því. Hann 

er þó ákveðinn í að fara, fer fram á gang og byrjar 

að klæða sig í útifötin. Birkir ákveður að skella 

sér með honum. Ég segist ætla að kaupa eitthvað 

seinna og kveð þá þegar þeir ganga út. „Ekki 

ætlarðu að skila þínum pening?“ spyr Davíð 

hlæjandi. Ég segi ekkert og loka dyrunum.  

Ég horfi eftir strákunum rölta út 

innkeyrsluna. Þegar öllu er óhætt hendist ég aftur 

inn í afa herbergi og opna kassann. Ég skila 

mínum seðlum, loka og fer inn í stofu. Hvað gerði 

ég nú? Ég get þetta ekki lengur. Af hverju sagði ég 

ekki bara nei? Ég ætla aldrei að gera þetta aftur. 

Ég fæ ónota tilfinningu í allan líkamann. Ég veit 

að þetta var rangt af mér. Það eina sem ég get 

hugsað mér að gera er að leggjast undir sæng og 

vona að þetta hafi verið draumur… eða martröð. 
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Ég ranka við mér í sófanum þegar amma og afi 

opna útidyrnar.  

„Steinn minn, ertu heima?“ kallar amma 

innan úr forstofu.  

„Jááá,“ segi ég lágt. Hálf sofandi rifja ég upp 

hvort þetta hafi í alvöru gerst.  

„Hvar eru Birkir og Davíð?“ spyr amma þegar 

hún sér mig hálf sofandi í sófanum. Þá geri ég 

mér grein fyrir því að þetta var ekki draumur.  

„Þeir fóru áðan, Davíð þurfti að passa,“ lýg ég 

að ömmu. Amma kippir sér ekkert upp við það. 

„Við fórum til Kristínar, það er alltaf sami 

myndarskapurinn í henni. Hún var búin að skella 

í tvær dýrindis kökur. Ég fékk uppskriftina hjá 

henni svo þú getir smakkað, Steinn minn.“ 

Ég er kominn inn á baðherbergi og löngu 

hættur að hlusta á ömmu. Það eina sem fer í 

gegnum huga minn núna eru þessir peningar. Ég 

vildi óska að peningar væru ekki til. Þá þyrfti ég 

ekki að hugsa um þá dag og nótt. Þá væri Ísland 

heldur ekki að verða gjaldþrota... mér heyrist 

allavega á öllum að Ísland sé illa statt 
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fjárhagslega. Af hverju er ekki hægt að hafa 

eitthvað annað en peninga? Ég veit svo sem ekki 

hvað það ætti að vera, en þá væri lífið allavega 

ekki svona flókið.   
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Kafli 6 

 

 

 

Ég heyri í sjónvarpinu þegar ég kem heim úr 

skólanum. Amma situr og fylgist spennt með því 

sem er að gerast. Ég sest hjá henni.  

„Af hverju ertu að horfa á sjónvarpið amma? 

Það er ólíkt þér svona á miðjum degi.“ 

„Þetta er ferlegt, Ísland er að fara á hausinn.“ 

„Ha? Hvað meinarðu?“ 

„Hann Geir Haarde forsætisráðherra er með 

ávarp til allra Íslendinga.“ 

Við spjöllum saman um það sem á undan er 

gengið á Íslandi á meðan maðurinn í sjónvarpinu 

talar, hann er mjög alvarlegur á svipinn. Þegar ég 

spyr ömmu hvað þetta þýði fyrir okkur heyrist í 

manninum segja: „Guð blessi Ísland.“ 



39 
 

„Það er ekkert annað! Maðurinn er bara 

búinn að blessa landið og kasta þar með 

hanskanum . Það hlaut að koma að því, þetta er 

ástæðan fyrir því að við afi þinn tókum út svolítið 

af sparifénu okkar og geymdum í kassa inn á 

skrifstofu.“ Ég fæ sting í magann. „Við vorum 

búin að heyra af þessu og vildum hafa allan vara 

á.“ Ég segi fátt, læt sem ég sé hættur að hlusta.  

Ég sé afa fyrir utan stofuglugganum eitthvað 

að sýsla. Mér sýnist hann vera að losa úr 

þakrennunum, það hefur safnast þar saman 

mikið af laufblöðum. Ég hugsa með mér hvort ég 

ætti að flýja þessar aðstæður sem ég er kominn í 

og hjálpa afa eða halda áfram að ræða við ömmu 

og láta sem ekkert sé.  

Amma byrjar þá að segja mér frá því hvernig 

ástandið í fjármálum landsins hefur farið sí-

hrakandi. Ólga í bankastarfseminni hafi verið í 

nokkurn tíma og þau afi hafi ákveðið að geyma 

hluta sparifjárins heima. „Það eru ekki allir 

                                                           
 Að kasta hanskanum merkir að efna til ófriðar eða átaka 



40 
 

sammála um það. Fólk vill auðvitað treysta 

bönkunum og ríkisstjórninni. En maður verður 

alltaf að hafa varann á í svona málum.“ 

Amma dustar ósýnilegt ryk af stofuborðinu. 

Síðan brosir hún til mín. „Hvað langar þig að fá í 

kvöldmat? Eigum við ekki að hafa eitthvað gott?“ 

Hún faðmar mig að sér og ég tek utan um hana 

líka. Ég sting upp á fiskibollum með brúnni sósu 

og amma hlær. „Alltaf það sama í uppáhaldi. Ég 

skelli mér þá snöggvast út í búð.“  

Ég rölti með henni út og fer til afa þar sem 

hann stendur í stiganum að veiða laufblöð. Það er 

frekar kalt úti og ég er feginn að ég hafði vit á að 

fara í úlpuna. Ég er hissa á því að afi hafi ekki 

viljað sjá það sem gekk á í sjónvarpinu. „Geir 

þarna, æji ég man ekki hvað hann heitir meira, 

var með ávarp í sjónvarpinu.“  

„Já, hann Geir Haarde kallinn,“ segir afi hálf 

áhugalaus. 

„Já. Hann blessaði þjóðina.“  

„Já, gat nú verið - allt að fara til fjandans. 

Fólk hefur misst aleiguna sína, sem betur fer tók 
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ég spariféð mitt út úr þessum bévítans bönkum 

og geymi á góðum stað. Það er engu hægt að 

treysta nú til dags,“ segir afi og ég sé að hann er 

pirraður. „Það þýðir ekkert annað en að haga 

seglum eftir vindi .“ 

Ég segi fátt, hugsa bara um peningana sem 

ég tók. Mér verður illt í maganum, kannski eiga 

amma og afi ekki annan pening en þennan.  

„Þjóðin hefur verið á rangri leið í nokkurn 

tíma. Í stað þess að sýna fyrirhyggju hafa of 

margir haft allt í sukki . Fólk verður að gera sér 

grein fyrir því hvað er mikilvægt í lífinu.“ 

„Hvað meinarðu, afi?“ spyr ég varfærnislega.  

Afi fikrar sig hægt niður stigann. „Jú drengur 

minn, peningar eru ekki allt. Auðvitað er 

mikilvægt að eiga í sig og á  en umhyggja fyrir 

náunganum er líka mikilvæg. Mér hefur fundist 

það vanta stórlega í umræðuna á Íslandi upp á 

                                                           
 Að haga seglum eftir vindi merkir að haga sér í samræmi við aðstæður 

 Að hafa allt í sukki merkir að sýna eyðslusemi 

 Að eiga í sig og á merkir að eiga föt utan um sig og mat ofan í sig 
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síðkastið.“ Hann hristir hausinn. „Það er þetta 

siðferði sem hefur glatast.“ 

Við afi röltum um garðinn meðan við 

spjöllum. Hann tínir upp ýmis konar smádrasl. 

„Þú skalt alltaf muna það, Steinn. Alveg sama 

hvað lífið býður upp á þá er græðgi aldrei til hins 

betra.“ 

Úff. Maginn herpist saman. Það byrjar að 

rigna og við hröðum okkur inn. Amma kemur 

stuttu seinna og byrjar að elda. Hún hafði líka 

keypt ís í eftirrétt og stingur upp á því að ég fari 

út á myndbandaleigu að finna einhverja mynd 

fyrir okkur öll til að horfa á saman eftir mat. 

Þegar ég fer út hellast yfir mig alls konar 

tilfinningar. Amma og afi eru frábær. Ég er svo 

þakklátur að hafa þau í lífi mínu en samvisku-

bitið nagar mig að innan. 
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Kafli 7 

 

 

 

Ég mundi eftir því að stilla vekjaraklukkuna í 

gærkvöldi og þegar hún hringir drattast ég á 

fætur til þess að loka glugganum. Hann hefur 

verið opinn alla nóttina og það er ískalt í 

herberginu. Úti er hráslagaveður, vindurinn 

gnauðar og djúpir pollar út um allt. Ég flýti mér 

því í fötin og er augnabliki síðar kominn inn í 

eldhús. 

„Góðan daginn Steinn minn, ert þú bara 

kominn á fætur? Ég ætlaði einmitt að fara að 

banka hjá þér.“ Amma, sem situr við 

eldhúsborðið með kaffibollann sinn, stendur upp. 

„Fáðu þér sæti, drengurinn minn. Má ég ekki 

bjóða þér heitt kakó með brauðinu þínu?“ Ég 
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kinka kolli. Hún setur kakóduft í bolla og hellir 

heitu vatni út í. „Það er svo óskaplega kalt hérna 

inni. Við þurfum að kynda húsið betur. Vetur 

konungur er að láta vita af sér.“ 

Ég sýp á heitu kakóinu meðan amma ristar 

handa mér brauð. Hún réttir mér smurt brauðið 

og ég set á það skinku sem er á borðinu. Amma 

sest hjá mér. Hún fær sér sopa af kaffinu og 

horfir á mig í smá stund. „Steinn minn, hún 

mamma þín hringdi í gær. Hana langar til að 

koma í heimsókn.“ Ég lít snöggt upp og er 

orðlaus. Amma strýkur á mér handarbakið. „Hún 

hljómaði mjög vel í símanum. Sagðist vera í góðu 

jafnvægi, taka lyfin sín samviskusamlega og 

læknarnir eru víst mjög ánægðir með hana.“ 

„Allt í lagi,“ segi ég bara. „Hvenær kemur hún 

þá?“ 

„Mér datt í hug að bjóða henni til okkar þegar 

þú kemur heim eftir sundæfinguna í dag. Hún 

gæti þá borðað með okkur. Hvernig líst þér á 

það?“ Hún stendur upp og setur kaffibollann í 

vaskinn. Ég kinka bara kolli. 
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Ég klára morgunmatinn og hitti Davíð og 

Birki fyrir utan húsið. Við drífum okkur í skólann 

til þess að komast inn úr þessu leiðindaveðri. 

Dagurinn líður hægt og ég er feginn að komast á 

sundæfingu eftir skóla. Þar næ ég að gleyma mér í 

sundinu og hressa mig við. Ég er í raun og veru 

ekkert stressaður að hitta mömmu. Finnst það 

bara svolítið skrítið. Ég hef ekki hitt hana í tvö ár 

núna og síðast þegar hún kom var hún í 

þunglyndiskasti og ekki skemmtileg.  

Ég skelli sunddótinu á ofninn og sest svo hjá 

afa inni í stofu. Hann er dottandi í stólnum sínum 

en vaknar þegar ég kem. „Velkominn heim, Steinn 

minn. Hvernig hefurðu það?“ Hann hagræðir sér í 

stólnum sínum og geispar. 

„Bara fínt. Finnst samt svolítið skrítið að 

mamma sé að koma,“ viðurkenni ég. Afi kinkar 

kolli og brosir til mín. „Þetta verður allt í lagi. Við 

verðum öll hérna saman. Hún er örugglega 

stressaðri en þú svo við skulum taka vel á móti 

henni.“ Ég hrekk við þegar dyrabjallan hringir og 

ég heyri ömmu fara til dyra. 
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Mamma brosir þegar hún sér mig. „Elsku 

Steinn. Gott að sjá þig.“ Ég geng til hennar og 

hún faðmar mig að sér. „Rosalega ertu flottur. 

Hefurðu það gott?“ 

„Já,“ svara ég. „En þú?“ 

„Betra en ég hef haft það í langan tíma.“ Hún 

brosir enn og virðist ekki geta haft augun af mér. 

Afi gengur til hennar og tekur hana 

þéttingsfast að sér. „Linda mín, vertu velkomin.“ 

Hann heldur lengi utan um hana og ég sé að 

mamma er með tár í augunum þegar hann 

sleppir. Amma fer inn í eldhús að huga að 

kvöldmatnum. Hún er með lambalæri í ofninum 

og ilmurinn breiðist út um allt húsið. Við hin 

förum inn í stofu og fáum okkur sæti. Afi og ég 

sitjum í sófanum en mamma sest á móti okkur. 

Hún horfir í kringum sig og dæsir. „Það er allt 

eins. Allt nema þú, þú hefur stækkað.“ Hún er 

aftur farin að stara á mig og ég fer örlítið hjá mér. 

„Já,“ segi ég bara. 

„Jæja, Linda mín. Hvernig gengur?“ spyr afi 

loks. 



47 
 

„Það gengur vel. Ég er í góðu jafnvægi,“ 

svarar mamma. 

„Við söknuðum þess að heyra ekki frá þér,“ 

segir afi þá, alltaf jafn hreinn og beinn . 

„Já. Afsakið það. Mig bara langaði að vera í 

lagi þegar ég kæmi næst.“ Hún lítur niður. „Það 

tók lengri tíma en ég bjóst við.“ 

Amma kíkir inn í stofu og lætur okkur vita að 

maturinn sé tilbúinn. Við förum inn í eldhús og 

setjumst til borðs. Maturinn bragðast dásamlega 

og á meðan við borðum spjalla þau fullorðnu 

saman. Mamma segir frá framtíðarplönum sínum. 

Hún er byrjuð að vinna í bókabúð og líkar það 

vel.  

Hún spyr líka út í lífið hjá mér, til dæmis um 

skólann, vini mína og áhugamál. Ég reyni að 

svara eftir bestu getu en segi samt frekar lítið. 

Eftir matinn býður amma upp á kaffi en mamma 

afþakkar. 

                                                           
 Að vera hreinn og beinn merkir að koma fram af hreinskilni 
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„Takk kærlega fyrir mig, en ég þarf að koma 

mér. Ég ætlaði ekki að stoppa lengi. Ég kem 

frekar aftur seinna.“ Hún gengur til mín og tekur 

í hönd mína. „Við gætum líka kannski hist tvö 

saman fljótlega.“ Ég kinka bara kolli. 

Þegar hún er farin hjálpa ég ömmu að ganga 

frá. „Hún leit vel út. Fannst þér það ekki?“ spyr 

amma. „Jú,“ segi ég. Þetta var fín heimsókn. 

Skrítin, en samt góð. Ég brosi og held áfram að 

ganga frá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

Kafli 8 

 

 

 

Það er skrítið andrúmsloft í skólastofunni 

þegar ég kem inn, ekki eins og flesta daga. 

Kennarinn er ekki kominn og það nýta allir tæki-

færið til að spjalla. Stelpurnar sitja allar saman í 

einu horni og strákarnir í hinu. Þegar ég sest í 

sætið mitt kemur Andrea til mín. „Hérna Steinn,“ 

segir hún og réttir mér lítinn bleikan miða. Ég 

þakka fyrir og kíki á miðann þegar enginn sér. Ég 

finn að ég roðna en verð feginn þegar ég sé að það 

stendur stórum stöfum P A R T Ý inni í kortinu. 

Ég dreg andann léttar , ég var pínu hræddur um að 

þetta væri ástarbréf. Ég verð samt sem áður 

hissa, er Andrea að bjóða mér í partý?  

                                                           
 Að draga andann léttar merkir að finna áhyggjum af sér létt 
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Ég opna umslagið:  

 

Þér er boðið í 13 ára afmælið mitt 

laugardaginn 8. nóvember frá 19-22 Á 

KvistHaga 35. Ég Hlakka til að sjá þig. Andrea 

Ýr.  

 

Ég fæ kitl í magann. Ég trúi þessu ekki! Nýja 

stelpan í bekknum, sem ég er skotin í, er að bjóða 

mér í afmælið sitt. Ég hef samt ekki sagt neinum 

frá hrifningu minni, ekki einu sinni Birki og 

Davíð. Ég er viss um að þeir myndu gera grín að 

mér og ég vil það ekki. Andrea er voðalega góð 

stelpa og er virk í skátastarfinu. Mig hefur alltaf 

dreymt um að fara í skátana, en aldrei þorað að 

mæta á fund. Birki og Davíð finnast skátar 

hallærislegir, þeir vita bara ekki betur. Ég geng til 

strákanna og þeir eru allir að tala um afmælið. 

Andrea hefur boðið öllum bekknum.  

Rósa íslenskukennari kemur inn í stofuna 

með bros á vör og sér hvað við erum glöð. Hún 

spyr okkur strákana hvað sé svona spennandi. 
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Við segjum henni frá afmælisboðinu og Rósa 

verður himinlifandi. Henni finnst svo skemmtilegt 

þegar bekkurinn gerir eitthvað saman. Rósa er 

öðruvísi en allir hinir kennararnir. Hún er ung og 

miklu þolinmóðari við okkur en hinir. Hún á það 

líka til að eyða heilu tímunum í spjall um allt og 

ekkert. Við spyrjum hana oft hvernig hún tími 

því. Hún segir að það sé heilmikill lærdómur í 

spjalli. Enda höfum við krakkarnir oft talað um 

hvað íslenskutímarnir eru skemmtilegir.  

Afmælið er aðal umræðuefnið allan daginn og 

greinilegt að spennan er mikil. Við Birkir og Davíð 

ákveðum að kaupa afmælisgjöf saman í vikunni. 

Við eigum einhvern afgang af peningnum sem við 

tókum. Þó mér sé rosalega illa við að nota hann 

finnst mér mikilvægt að kaupa einhverja alvöru 

gjöf handa Andreu. Ekki eitthvað sem hana 

langar ekkert í. Ég verð því að ýta samviskubitinu 

frá og gera það sem ég þarf að gera. 

Þetta er fyrsta afmælið sem allur bekkurinn 

er boðinn í þennan veturinn. Það er allt annað að 

vera komin í 8. bekk. Við erum ekki sömu 
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krakkarnir og við vorum fyrir sumarfrí. Flestir 

hafa stækkað mikið og breyst. Það er því mikill 

spenningur að hittast öll fyrir utan skóla. Ég lít af 

og til í áttina til Andreu og er virkilega glaður. 

Rosalega var þetta góð hugmynd hjá henni. 

Dagurinn líður hratt og áður en ég veit af er ég 

kominn heim. Ég set boðskortið í náttborðs-

skúffuna mína. Ég ætla ekki að henda því.  
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Kafli 9 

 

 

 

Laugardagurinn 8. nóvember er runninn 

upp. Dagurinn sem ég hef beðið eftir alla vikuna. 

Ég vakna fyrir allar aldir, kveiki á sjónvarpinu og 

hlamma mér í sófann. Amma er vöknuð en liggur 

ennþá uppi í rúmi að lesa bók sem hún getur 

ekki látið frá sér. Ég horfi í smá stund á 

sjónvarpið, mér finnst ég orðinn aðeins of gamall 

fyrir barnatímann. Ég næ í bókina sem ég byrjaði 

á í vikunni. Eftir lesturinn ákveð ég að fara í 

sturtu. Ég er lengur í sturtunni en ég er vanur. 

Þegar ég kem úr sturtunni er amma ennþá að 

lesa. Ég fæ mér því sjálfur að borða og geri mér 

þá grein fyrir því hve ómetanlegt það er að eiga 
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ömmu og afa að. Amma er alltaf boðin og búin  að 

gera allt fyrir mig. Ég helli kókó-puffsi í skál með 

mikilli mjólk. Á laugardögum og sunnudögum má 

ég fá mér það sem ég vil í morgunmat. Ég fletti í 

gegnum barnablaðið sem fylgir Mogganum og nýt 

þess að vera í fríi.  

„Steinn minn, fyrirgefðu! Ég var að lesa svo 

svakalega spennandi sögu, ég gleymdi mér alveg.“  

„Amma mín, það er allt í lagi. Ég get fengið 

mér sjálfur að borða. Kláraðir þú bókina?“ spyr ég 

sposkur á svipinn.  

„Já, veistu, ég gat bara ekki hætt. Hún Inga 

systir benti mér á þessa bók, ég er henni 

afskaplega þakklát fyrir það. Ég held svei mér þá 

að ég hafi aldrei lesið svo góða og áhrifaríka bók.“  

Ég og amma spjöllum saman dágóða stund á 

meðan afi sefur. Hroturnar heyrast alveg inn í 

eldhús. Ég spyr ömmu í hvaða fötum ég eigi að 

fara í afmælið. Hún segist vera búin að strauja 

skyrtu og þrífa gallabuxurnar mínar. Ég hugsa 

                                                           
 Að vera boðinn og búinn merkir að vera fús og viljugur til einhvers 
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enn og aftur hvað ég er heppinn. Allt í einu man 

ég að spariskórnir mínir eru orðnir of litlir. Ég 

nefni það við ömmu og við ákveðum að fara í 

skóleiðangur. Þegar heim er komið og ég einu 

skópari ríkari er tími til kominn að gera sig fínan 

fyrir afmælið.  

Ég, Birkir og Davíð höfðum farið í bæinn fyrr 

í vikunni og keypt gjöf handa Andreu. Við vorum 

ekki allir á sama máli hvað ætti að gefa 13 ára 

stelpu. Á endanum fundum við bol og vettlinga. 

Davíð var ekki par sáttur með það, hann vildi gefa 

henni einhverja grín gjöf. En sem betur fer var 

Birkir sammála mér. Ég gaf þó ekkert í skyn að ég 

bæri einhverjar tilfinningar til Andreu.  

Amma sér gjöfina innpakkaða á skrifborðinu 

mínu. „Er þetta gjöfin sem þú ætlar að gefa 

stúlkunni?“  

„Já, eða við þrír.“  

„Fallega pakkað inn hjá ykkur, hvað ætlið þið 

að gefa henni?“ 

„Bol og vettlinga,“ flýti ég mér að segja, mér 

þykir óþægilegt að tala um þetta við ömmu. Hún 
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hverfur en kemur aftur stuttu seinna. Ég sé að 

hún heldur á þúsund krónum. Ég byrja að svitna. 

„Hérna, Steinn minn. Þetta er peningur fyrir 

gjöfinni.“ Ég roðna og á erfitt með að taka við 

peningnum. En geri það samt og er ákveðinn að 

skila honum aftur þegar amma og afi sjá ekki til.  

Um sex leytið koma strákarnir til mín. Við 

höngum í smá stund inni í herbergi en segjum 

fátt. Erum allir frekar hugsi. Þegar klukkan er að 

detta í sjö förum við af stað. Þegar við komum í 

afmælið eru nokkrar stelpur úr bekknum mættar. 

Við erum fyrstu strákarnir. Ég roðna þegar ég sé 

Andreu, hún er svo fín. Ég fel mig á bakvið 

strákana svo þeir gómi mig ekki. Við setjumst í 

sófa á móti stelpunum. Í fyrstu segir enginn neitt 

og andrúmsloftið er svolítið vandræðalegt, sem 

betur fer koma fleiri strákar rétt á eftir okkur. 

Þrátt fyrir að vera búin að vera saman í bekk í 

mörg ár, þá er alltaf skrítið að hittast annars 

staðar en í skólanum.  

Við strákarnir troðum okkur í sófann í 

stofunni, þeir reyna að vera eins miklir töffarar og 
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þeir geta og skreyta sig með lánsfjöðrum  fyrir framan 

stelpurnar. Stelpurnar sitja og hvíslast á og horfa 

í átt að okkur til skiptis. Ég fylgist með Andreu í 

laumi, hún og mamma hennar bera á borð 

veitingar sem ilma ofboðslega vel og svo fer hún 

að opna pakkana. Ég sé þegar að hún tekur 

pakkann okkar upp fyrst og reyni að líta undan. 

Allt í einu skammast ég mín fyrir þessa gjöf, við 

hefðum átt að kaupa eitthvað djók sem hún 

myndi hlæja að. Ég finn hvernig stressið segir til 

sín, ég finn að ég byrja að svitna. Stelpurnar 

hópast að Andreu þegar hún les á kortið hátt og 

skýrt: „Til Andreu. Frá Birki, Davíð og Steini.“ Það 

þagnar allt, ég vildi að hún hefði ekki tekið okkar 

pakka upp fyrst. Núna eru allir svo spenntir og 

hafa ekki neitt annað að gera en að fylgjast með 

Andreu. Hún byrjar að rífa pappírinn af, hjartað 

mitt slær hraðar. Ég lít á Birki og Davíð sem 

virðast vera mjög slakir yfir þessu. Er ég að gera 

of mikið úr þessu? Þetta er bara pakki. En hvað 

                                                           
 Að skreyta sig með lánsfjöðrum merkir að þykjast vera meiri maður en 

maður er 
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ef henni finnst bolurinn kjánalegur og 

vettlingarnir hallærislegir? Þá mun Davíð 

skamma mig og gera grín af mér það sem eftir er 

af þessu ári.  

„Váá!“ heyrist í Andreu og hún grípur um 

andlitið. Ég reyni að skynja hvað þetta „Váá“ gæti 

þýtt. Var þetta innilegt eða bara kurteisi? Þegar 

ég er að hugsa fram og aftur hvað hún hafi meint 

með þessu heyri ég hana segja „Þetta er einmitt 

bolurinn sem mig langaði í.“ Hjartað í mér tekur 

kipp, valdi ég í alvöru bol sem hún vildi? Hún 

kemur til okkar og þakkar kærlega fyrir. Hún 

heldur svo áfram að opna pakkana. Ég finn að ég 

fyllist gleði tilfinningu. Hinir strákarnir horfa á 

okkur spurnaraugum. „Hvar fáiði svona mikinn 

pening? Þetta er rándýr gjöf,“ heyrist í Nonna, 

aðaltöffaranum í bekknum. Hann bunar því útúr 

sér að hann hafi ætlað að kaupa svona bol en 

mamma hans leyfði honum það ekki. „Við 

kunnum að redda okkur seðlum,“ gubbar Davíð 

út úr sér. Ég er fljótur að stíga ofan á tærnar á 

honum svo hann segi ekki eitthvað meira. 
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Strákarnir taka eftir þessu og reyna eftir fremsta 

megni að veiða eitthvað uppúr okkur. Við Birkir 

segjum ekki orð en Davíð er kjánalegur í framan 

og ég er alveg viss um að hina strákana gruni 

eitthvað. Ég sé Nonna hvísla einhverju að Einari 

en velti því ekki fyrir mér meir.  

Þegar Andrea hefur opnað allar gjafirnar 

býður hún okkur að gæða okkur á veitingunum. 

Við förum í ýmsa leiki, horfum á bíómynd og 

étum á okkur gat. Um tíu leytið ákveðum við 

Birkir að drífa okkur heim. Davíð vill vera lengur. 

Mér þykir leiðinlegt að þurfa að fara en ákveð að 

mótmæla því ekki. Á heimleiðinni tölum við um 

hvað afmælið hafi heppnast vel og að þetta þurfi 

að gera oftar. Ég kem skælbrosandi heim og 

amma ýjar að því hvort ég hafi talað við einhverja 

stelpu. Ömmur eru klókar, þær skynja allt. Ég 

segi henni bara að afmælið hafi verið rosalega 

skemmtilegt.  
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Kafli 10 

 

 

 

Mamma hafði hringt í vikunni og við höfðum 

mælt okkur mót  á sunnudeginum, í dag sem sagt. 

Ég vakna frekar seint, ekki fyrr en klukkan 11, 

enda hafði ég farið seint að sofa. Amma er að 

þurrka af inni í stofu þegar ég kem fram. 

„Mamma þín hringdi fyrir nokkru, vinur. Hún 

ætlar að koma um hálf tólf og fara með þig út að 

borða. Það er örugglega stutt í hana.“ Ég kinka 

kolli. 

Banani verður fyrir valinu sem morgunmatur 

því ég er auðvitað að fara að borða með mömmu á 

eftir. Afi hóstar innan úr svefnherbergi. Hann er 

eitthvað slappur og liggur því enn í rúminu. Eftir 

                                                           
 Að mæla sér mót merkir að ákveða að hittast 
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nokkrar mínútur heyri ég í bíl renna að húsinu. 

„Skemmtu þér vel, kallinn minn,“ kallar amma 

innan úr stofu. Ég skelli mér í skó og úlpu og fer 

út í bíl til mömmu. 

„Hæ Steinn.“ Hún bakkar út úr 

innkeyrslunni. „Hæ,“ segi ég en veit svo ekki hvað 

ég á að segja meira. Við sitjum saman þegjandi og 

keyrum út úr Vesturbænum, hvert veit ég ekki. 

„Hvar ætlum við að borða?“ 

„Ég ætlaði nú bara að leyfa þér að ráða.“ 

„Ó,“ segi ég bara.  

Mamma brosir og gjóir augunum til mín. 

„Ertu kannski ekki svangur?“ 

„Jú, jú... Við getum kannski farið á American 

Style.“  

„Fínt. Förum þangað!“  

Við keyrum á Tryggvagötuna og fáum 

bílastæði beint fyrir utan. Það eru fáir inni á 

staðnum. Mamma pantar sér steikarsamloku en 

ég bara venjulegan ostborgara. Við fáum okkur 

bæði kók með og setjumst við lítið borð við vegg.  
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Í nokkrar mínútur segjum við ekkert. 

Mamma horfir á mig en ég horfi bara eitthvert út í 

loftið, þykist vera að skoða myndirnar á veggnum. 

Ég heyri hana draga andann djúpt að sér. „Mér 

þykir þetta allt svo leitt.“ Hún lítur undan. 

„Þetta er allt í lagi, mamma.“ Ég veit í raun 

ekkert hvað ég á að segja. 

„Elsku Steinn. Þú átt ekki að vera að 

hughreysta mig. Það ætti að vera öfugt.“ Ég sé 

lítið tár renna niður kinnina hennar en hún 

þurrkar það strax burt. „Ég er svo ánægð með 

þig. Það er ótrúlegt hvað þú ert flottur strákur 

þrátt fyrir allt.“ 

Þjónustustúlkan kemur með matinn og við 

byrjum að borða. „Fólk ræður ekki hvort það 

veikist eða ekki. Ef ég hefði mátt ráða þá hefði ég 

valið að vera heilbrigð,“ segir mamma eftir smá 

stund. „Ég hefði líka viljað hafa þann þroska sem 

þarf til að hlýða læknunum, taka lyfin mín alltaf 

og vera í reglulegu eftirliti, en það var bara ekki 

þannig.“ Hún heldur áfram að borða. Ég segi ekki 
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neitt, enda veit ég ekkert hvað er hægt að segja 

við svona. 

„En fólk verður að sætta sig við það sem liðið 

er. Það er ekki hægt að breyta fortíðinni. En ég 

get stjórnað því sem ég geri núna.“ Hún horfir 

stíft á mig. „Ég vona að þú getir fyrirgefið mér 

fyrir að hafa ekki verið til staðar fyrir þig. Ég vil 

vera vinur þinn og að þú vitir að þú getir alltaf 

leitað til mín. Alltaf.“ Hún brosir til mín. Ég brosi 

bara til baka. „Já, takk fyrir það,“ segi ég svo. 

Við tölum ekkert meira um þetta meðan við 

borðum. Hún spyr mig aðeins út í skólann og 

sundið. Þegar við erum búin að borða keyrir hún 

mig heim. Mig hefur alltaf langað til að vita 

hvernig þessi sjúkdómur lýsir sér en aldrei þorað 

að spyrja ömmu og afa. „Hvernig sjúkdómur er 

þetta eiginlega?“ missi ég útúr mér þegar við 

erum alveg að koma heim. Mamma horfir á mig 

og brosir. „Ég er ánægð að þú spyrð Steinn, ég er 

með það sem kallast geðhvarfasýki.“ Ég segi ekki 

neitt, ég veit að mamma er veik. En ég átta mig 

ekki alveg á því hvernig það lýsir sér. „Stundum 
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er ég mjög þunglynd. Ekki svona eins og ég sé 

smá leið eða eigi aðeins erfiðara með að vakna. Þá 

líður mér alveg hræðilega. Ég missi samband við 

raunveruleikann og get fengið alls konar rang-

hugmyndir.“ Hún hristir hausinn. „Geðhvarfasýki 

fylgir síðan líka svokölluð manía. Þá finnst mér ég 

geta allt, verð hreinlega ofvirk. Ætla mér að 

breyta heiminum og gera eitthvað stórkostlegt. 

Það hljómar kannski spennandi en í raun og veru 

er þetta ekki ég. Ég missi stjórn á hugsunum 

mínum.“  

Við erum komin heim. „Þannig er það nú. 

Þetta er pínu flókið, en þú skilur mig?“ „Já já, ég 

held ég skilji,“ svara ég.  

„Steinn. Þú mátt alltaf spyrja. Alltaf tala við 

mig.“ Hún biður að heilsa ömmu og afa þegar ég 

stíg út úr bílnum og vinkar þangað til ég er 

kominn inn. 

Hugurinn er á fullu þegar ég opna dyrnar. 

Mamma er virkilega fín. Hún hlustar á mig og vill 

tala við mig. Ætti ég kannski að segja henni frá 

öllu ruglinu? 
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Ég heilsa ömmu og afa og segist svo þurfa að 

læra. Ég fer inn í herbergi en geri mér svo grein 

fyrir því að amma og afi vilja vita hvernig var. Ég 

fer því fram til þeirra og spjalla við þau í smá 

stund.  
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Kafli 11 

 

 

 

Ég finn hvað ég er endurnærður þegar ég 

kem inn í skólann eftir helgina. Það er greinilegt 

að afmælið hefur hrist bekkinn saman og spjallið 

við mömmu var afskaplega notalegt. Í fyrsta tíma 

er próf í íslensku. Ég er staðráðinn í því að standa 

mig betur núna. Ég vil ekki bregðast 

kennurunum mínum oftar. Í frímínútum 

ákveðum við öll að fara í fótbolta. Mér finnst 

skemmtilegt hvað allir eru samrýndir. Ég býðst til 

að vera markvörður í mínu liði, mér finnst ágætt 

að vera þar.  

Þegar við komum inn úr frímínútum er nesti. 

Jónas hleypir okkur inn í stofu og þarf svo að 

skjótast niður á kennarastofu. Hann biður okkur 
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að borða nestið í ró og næði. Birkir og Davíð 

setjast hjá mér, stelpurnar hópa sig saman og 

hinir strákarnir í sitthvort hornið. Mér finnst allir 

vera að hvísla um okkur þrjá, en það er örugglega 

bara vitleysa í mér. „Af hverju talarðu ekki neitt, 

Steinn?“ spyr Davíð. Ég segist vera hugsi og hann 

kippir sér ekkert upp við það. Þegar Jónas kemur 

inn biður hann alla að setjast í sín sæti. Í þessum 

tíma eiga allir að vinna þar sem þeir eru staddir í 

námsefninu. Allir byrja að vinna í hljóði og Jónas 

sökkvir sér í bók sem hann les alltaf þegar við 

eigum að vinna ein.  

Þegar tíminn er meira en hálfnaður fer ég að 

heyra hvísl og hlátur. Ég lít yfir stofuna og sé að 

María og Nonni eru að kíta. Jónas heyrir í þeim 

og lítur upp. Nonni áttar sig ekki á því og kastar 

miða til Maríu og hlær. Jónas verður ekki 

ánægður með þessa hegðun. „Þú færð tvo kosti 

María, að lesa það sem stendur á miðanum eða 

skila honum til mín.“ María roðnar og lítur á 

Nonna sem þykist ekkert vita. Hún lætur Jónas 

hafa miðann. Hann tekur hann og stingur honum 
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ofan í skúffu á kennaraborðinu. Ég velti því fyrir 

mér hvað standi á miðanum. Ætli það sé eitthvað 

um peningana? Ég þarf því miður að geta sjálfur í 

eyðurnar því Jónas kíkir ekki á miðann. Mér 

finnst allir horfa óvenju mikið á okkur þrjá þegar 

við röltum í næsta tíma. Allt í einu er pikkað í 

öxlina á mér. „Heyrðu Steinn.“ Ég lít við og sé 

Andreu. „Mig langaði bara að segja þér hvað ég 

var að heyra.“ Ég verð stjarfur og segi ekki neitt.  

„Það eru allir að tala um einhverja peninga og 

að þú, Birkir og Davíð hafið stolið fullt af 

peningum.“ Ég trúi þessu ekki. Það hefur komist 

upp um okkur! „Ég sel það samt ekki dýrara en ég 

keypti það ,“ segir Andrea um leið og hún fer inn í 

stofuna.  

Ég er skelkaður. Ég er staðráðinn í að tala við 

Birki og Davíð eftir tímann. Ég hef ekki tækifæri 

til þess fyrir tímann því Fjóla náttúrufræðikennari 

þolir ekki þegar nemendur eru lengi að koma sér 

að verki og hún getur auðveldlega tekið 

                                                           
 Að selja eitthvað ekki dýrara en maður keypti það merkir að vita ekki 

hvort upplýsingar sem viðkomandi heyrir séu sannar 
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reiðisköst. Ég hef ekki orku í svoleiðis núna. Ég er 

úti á túni  í öllum tímanum, það eina sem ég 

hugsa um eru peningarnir og amma og afi. 

Hvernig gat ég gert þeim þetta? Þau vita þetta 

samt ekki. Á ég kannski bara að sleppa því að 

segja þeim og vona að þau telji aldrei peningana. 

Nei, það er ekki rétt af mér að gera það.  

„Steinn, ertu ekki að hlusta?“ Ég ranka við 

mér þegar Fjóla kallar í mig. Ég hafði greinilega 

misst mig yfir í dagdrauma. Ég er fljótur að kinka 

kolli og brosi út í annað. Ég fylgist með klukkunni 

og vonast til að tíminn fari að klárast. Vísarnir 

hreyfast ekki neitt finnst mér. Loksins hleypir 

hún okkur út. Ég er fljótur að grípa í Davíð og 

Birki sem eru hissa á látunum í mér. „Hvað er í 

gangi?“ spyr Davíð. Ég segi þeim það sem Andrea 

sagði mér. „Af hverju vita þetta allir?“ hreyti ég út 

úr mér og strákunum bregður við. „Ég hef ekki 

hugmynd, ég lofa. Ég sagði ekki neitt,“ segir 

Birkir og ég sé hvað hann einlægur þegar hann 

                                                           
 Að vera úti á túni merkir að vita ekki hvað er að gerast við einhverjar 

aðstæður 
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segir þetta. „Ég sagði engum sko,“ segir Davíð og 

getur ekki einu sinni horft í augun á mér. Hann 

hefur misst eitthvað út úr sér, ég veit það hugsa 

ég með sjálfum mér og finn hvað ég verð reiður. 

„Hver þá, Davíð?!“ æpi ég.  

„Ekki ég!“ öskrar hann á móti. 

Reiðin hellist yfir mig. „Þetta er allt þér að 

kenna!“ 

„Hvað er að þér? Það þýðir ekkert að kenna 

mér um, við gerðum þetta allir!“  

Ég get ekki hugsað. Rýk í burtu, tek 

skólatöskuna með og fer út. Geng lengi, lengi án 

þess að pæla nokkuð í því hvert ég er að fara. Ég 

vil bara komast burt. Smám saman minnkar 

reiðin en í staðinn kemur ótti. Hvað á ég eiginlega 

að gera? 
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Kafli 12 

 

 

 

Ég er ringlaður. Ég trúi því ekki að þetta hafi 

komist upp. Hvernig ætli það hafi gerst? Ég, 

Davíð og Birkir vorum þeir einu sem vissu þetta. 

Annar þeirra hlýtur því að hafa kjaftað frá. Í 

geðshræringunni tek ég upp símann og hringi í 

mömmu. „Halló,“ heyrist á hinni línunni. Ég segi 

ekkert, verð alveg stjarfur. „Hæ mamma...“ segi ég 

treglega. Hvað var ég að spá? Ég veit ekkert hvað 

ég að segja við hana. „Steinn minn, ert þetta þú?“  

„Jaaaá,“ segi ég hikandi.  

„En hvað er gott að heyra í þér, takk fyrir 

síðast!“ Ég heyri á röddinni hvað hún er glöð. 

„Hvað segirðu gott?“  
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Ég velti því fyrir mér hvort ég eigi að segja 

henni þetta bara strax.  

„Ég segi bara ágætt.“  

„Er eitthvað að?“ Mömmur eru ótrúlegar. 

Hún þekkir mig nánast ekki neitt en samt gerir 

hún sér grein fyrir því að það sé eitthvað að hjá 

mér. 

„Jaaa.. skoo.. þarnaa...“ Ég finn hvað ég á 

erfitt með að byrja að segja henni þetta. 

„Eigum við ekki bara að hittast, Steinn 

minn?“ Mér líst ekki vel á það í fyrstu en 

samþykki það að lokum. Mér líður eins og ég sé á 

milli steins og sleggju  þessa dagana og ég verð að 

tala við einhvern. 

„Þú ert aldeilis að vaxa úr grasi  og að verða 

flottur strákur,“ segir mamma þegar hún sér mig. 

Ég segi ekkert, hugsa bara af hverju hún skyldi 

hafa sagt þetta. Það er ekki svo langt síðan ég sá 

hana. Hún er kannski bara að hrósa mér, því hún 

veit að mér líður illa.  

                                                           
 Að vera milli steins og sleggju merkir að vera í miklum vandræðum 

 Að vaxa úr grasi merkir að þroskast 
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Við ákváðum að hittast á litlu kaffihúsi í 

miðbænum.  

„Ég ætla að fá kaffi og súkkulaðiköku,“ segir 

mamma við þjóninn. „Hvað vilt þú, Steinn?“  

„Ég fæ bara vatnsglas.“ Ég finn hvað ég hef 

litla lyst. 

„Nei nei, þú verður að fá þér eitthvað, ég ætla 

að bjóða þér eitthvað gott.“  

Ég hika. „Allt í lagi, ég fæ líka 

súkkulaðiköku.“ Þjónninn brosir til mín og segist 

koma að vörmu spori .  

Ég verð vandræðalegur þegar ég horfi á 

mömmu, hvað hef ég komið mér út í?  

„Ég sé á þér hvað þér líður illa. Ég er þér 

afskaplega þakklát að vilja leita til mín, það gefur 

mér mikið.“  

Ég ákveð að núna sé rétti tíminn til að segja 

henni allt. „Ég, Birkir og Davíð stálum pening frá 

ömmu og afa og ég sé ofboðslega mikið eftir því og 

                                                           
 Að koma að vörmu spori merkir að koma fljótlega 
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allir í bekknum vita það,“ buna ég út úr mér án 

þess að hugsa.  

Mamma horfir á mig en segir ekki neitt. Ég er 

alveg viss um að hún sé að undirbúa einhverja 

skammarræðu. Ég horfi niður á borðið. „Hvað í 

ósköpunum varð til þess að þú ákvaðst að taka 

peningana án leyfis?“ spyr hún svo. 

Fyrst segi ég ekki neitt, en ákveð að best sé 

að gera hreint fyrir mínum dyrum . Ég segi henni 

alla sólarsöguna og hún hlustar af athygli. Við 

tökum ekki einu sinni eftir kökusneiðunum sem 

þjónninn setur á borðið okkar. „Ja hérna. Þetta 

kemur mér á óvart,“ segir mamma og fær sér loks 

bita af kökunni. Ég horfi á mína sneið og átta mig 

á því að það hafi verið góð hugmynd að panta 

hana. Ég þarf eitthvað sætt til að láta mér líða vel. 

Mamma borðar kökuna rólega, segir ekki orð og 

drekkur kaffið hægt. 

„Veistu, þetta er ekki það skelfilegasta sem 

getur gerst.“ Ég horfi á mömmu spurnaraugum.  

                                                           
 Að gera hreint fyrir sínum dyrum merkir að hreinsa sig af einhverju sem 

manni líður illa yfir 



75 
 

„Ég er samt ekki að segja að þetta hafi verið í 

lagi, alls ekki. Það er alltaf ljótt að stela,“ segir 

hún ákveðin. „Nú ætla ég að ráðleggja þér eitt og 

það er að vera hreinskilinn.“  

„Hvað meinarðu með því?“ spyr ég.  

„Jú, þú ferð núna heim til ömmu og afa og 

segir þeim hvað þú gerðir.“ 

„Ekki að ræða það,“ segi ég og horfi stíft í 

augun á mömmu. „Amma og afi eiga eftir að 

henda mér út og aldrei leyfa mér að koma aftur.“  

„Nei, þau eiga ekki eftir að henda þér út,“ 

segir mamma og ég sé á henni að hún meinar 

það. „En hvað segja Birkir og Davíð um þetta 

allt?“  

„Þeir hafa ekki jafn miklar áhyggjur af þessu 

og ég,“ segi ég niðurlútur „Þeir eru heldur ekki 

alltaf í kringum ömmu og afa eins og ég.“ 

„Nei, það er rétt. Ég heyri á þér, Steinn, hvað 

þú ert vel innrættur.“  

„Innrættur?“ segi ég, horfi á mömmu og skil 

ekkert hvað hún meinar. 
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„Já, þú gerir eitthvað af þér en átt erfitt með 

að horfast í augu við það. Þér líður illa yfir þessu 

og þú getur ekki haft þetta á samviskunni.“ Ég 

kinka kolli og get ekki neitað þessu. 

„Þú skalt byrja á því að segja ömmu og afa 

allt sem þú ert búinn að segja mér,“ heldur 

mamma áfram „svo talarðu við strákana.“  

Ég samþykki það og held áfram að borða 

kökuna. „Þú skalt líka passa þig að vera ekki 

reiður út í strákana,“ segir hún svo. 
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Kafli 13 

 

 

 

Tíminn líður og ég finn aldrei rétta tækifærið 

til að tala við ömmu og afa. Ég hitti Birki og Davíð 

eiginlega bara í skólanum. Davíð hefur hreinlega 

lokað á mig eftir þetta. Ég veit að hann er 

viðkvæmur og honum líkaði það ekki að ég skyldi 

kenna honum um að hafa kjaftað. Mér finnst 

samt ósanngjarnt hvernig hann lætur, ég var að 

gera honum greiða svo hann gæti keypt tölvuleiki. 

Birkir er ekki eins fjarlægur, hann talar alveg við 

mig en Davíð ræður svolítið yfir honum. Davíð og 

Nonni eru farnir að hanga mikið saman og ég og 

Birkir hittumst í laumi. Birkir vill ekki að Davíð 

fatti það.  
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„Hvar er Davíð?“ spyr amma þegar við Birkir 

komum heim úr skólanum. Davíð og Nonni fóru í 

fótbolta strax eftir skóla og Birkir sagðist þurfa að 

drífa sig heim. Við nýttum því tækifærið og fórum 

heim til mín.  

„Hann varð eftir í skólanum með strákunum í 

bekknum,“ segi ég. Ég sé að ömmu finnst það 

skrítið, við vorum alltaf þrír saman, en hún segir 

samt ekkert. Við Birkir förum inn í herbergi. Ég er 

farinn að forðast mikla samveru með ömmu og 

afa. Mér finnst það rosalega leiðinlegt en ég veit 

bara ekki hvernig ég á að tala við þau. 

„Ætlarðu nokkuð að segja þeim, Steinn?“ 

spyr Birkir eins og hann hafi lesið hugsanir 

mínar. Ég yppti öxlum. „Þetta er ekki bara þitt 

mál. Ef þú segir frá lendum við Davíð líka í 

klandri,“ heldur hann áfram. Ég lít út um 

gluggann og horfi á nokkra fugla flögra hjá. „Ég 

veit það. En þau eru amma mín og afi. Stundum 

þarf maður að gera eitthvað sem maður vill ekki. 

Þannig er það bara,“ svara ég svo. 



79 
 

Ég sé að Birkir er ósáttur. Hann hristir 

hausinn og er fámáll. Eftir skamma stund segist 

hann þurfa að fara heim og ég fylgi honum til 

dyra. Ég sé að afi situr inn í herberginu sínu. 

Hann horfir á mig en ég lít undan og loka mig inn 

í herbergi. Þetta átti aldrei að fara svona. Þetta fór 

bara allt úr böndunum . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Að allt fari úr böndunum merkir að einhver missi alveg stjórn á 

hlutunum 
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Kafli 14 

 

 

 

Nú er komið að mér að leggja spilin á borðið . Ég 

á erfitt með að sofna, er of mikið að hugsa um 

hvað ég eigi að segja ömmu og afa. Það gerir mig 

stressaðan en ég finn samt að það mun láta mér 

líða betur.  

Ég vakna næsta morgun við hávaða frammi. 

Amma er á fullu að þrífa heimilið og taka upp úr 

kössum. „Af hverju ertu vöknuð svona snemma?“ 

spyr ég. 

„Snemma, klukkan er að ganga 11,“ segir 

amma um leið og hún vippar kassa fullum af 

jólaskrauti upp á borð. Ég lít útum gluggann og 

sé snævi þakta jörðina. „Ég ætla að byrja að 

                                                           
 Að leggja spilin á borðið merkir að segja frá öllu 
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skreyta í dag, Steinn minn, jólin eru á næsta 

leiti.“ Ég finn hvað mér hlýnar um hjartarætur , jólin 

eru minn uppáhaldstími.  

Ég er ekki viss hvort þetta sé rétti tíminn. Jú, 

ég má ekki fresta þessu mikið lengur. Ef ég segi 

þeim þetta ekki núna þá mun ég aldrei gera það. 

„Amma,“ segi ég hikandi. „Já, elskan mín,“ svarar 

amma í miðjum stiga, þurrkandi ofan af öllum 

skápum heimilisins. „Ég þarf að segja þér 

svolítið,“ ég lækka róminn „svolítið sem ég sé 

eftir.“  

„Nú?“ Í þann mund kemur afi inn í stofu. 

„Ertu byrjuð að skreyta, Hulda mín? Það er ekki 

að spyrja að því.“ Ég hika, en finn að þetta er rétti 

tíminn.  

„Já, það er nú ekki langt í jólin, gott að vera 

tímanlega í þessu.“ Amma lítur á mig. „Hvað 

vildirðu segja mér, Steinn?“  

                                                           
 Að hlýna um hjartarætur merkir að gleðjast við eitthvað 
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Ég skelf á beinunum . „Ég... hérna... stal frá 

ykkur smá pening, eða eiginlega svolítið miklum 

pening.“  

Amma og afi setjast niður og segja ekkert í 

smá stund. Þau líta hvort á annað og svo aftur á 

mig. „Já, við vissum það,“ segir afi. 

„Ha? Er það?“ Ég finn að líkaminn lamast og 

mig langar mest að detta niður. Ég skil ekki hvað 

hann á við.  

„Ég kom að peningaskápnum opnum fyrir 

svona mánuði síðan. Þá taldi ég peningana og sá 

að það vantaði aðeins upp á,“ svarar afi. 

„Okkur grunaði ykkur strákana. Við vorum 

einmitt að vona að þú myndir koma og tala við 

okkur,“ segir amma og brosir örlítið til mín. Ég 

segi þeim frá öllu sem hafði gerst en þegar amma 

spyr af hverju við gerðum þetta veit ég ekki alveg 

hverju ég á að svara. 

„Við vildum bara pening. Strákarnir urðu svo 

spenntir og ég einhvern veginn fylgdi með. Svo gat 

                                                           
 Að skjálfa á beinunum merkir að vera mjög hræddur 
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ég ekkert tekið þetta til baka.“ Ég veit ekki 

hvernig ég á að útskýra þetta allt. Orðin koma 

ekki rétt út úr mér en ég hef engin önnur. „Svo 

vilja þeir ekki einu sinni tala við mig núna út af 

þessu öllu!“ Ég er með kökkinn í hálsinum . Amma 

stendur upp og gengur til mín. Hún tekur utan 

um mig. Hún hughreystir mig. „Öllum getur orðið á 

í messunni , Steinn minn,“ segir hún og klappar 

mér á kollinn. Hún er ekki lengi að telja mér trú 

um að þetta atvik sé ekki heimsendir. Hún 

þakkar mér kærlega fyrir að hafa komið hreint 

fram. „Ef þig vantar pening Steinn minn þá skaltu 

frekar biðja okkur um smá aur,“ skýtur afi inn í 

„en ég er ekki viss um að við getum haldið Birki 

og Davíð uppi,“ segir hann og hlær. 

„Við finnum einhverja leið fyrir þig og 

strákana til að bæta fyrir þetta. Þú getur byrjað á 

að hjálpa til við allt jólastússið,“ segir amma. 

 

 

                                                           
 Að vera með kökkinn í hálsinum merkir að vera gráti nær 

 Að verða á í messunni merkir að gera mistök 
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Kafli 15 

 

 

 

Það er þungu fargi af mér létt . Amma og afi 

brugðust ekki eins illa við og ég hafði ímyndað 

mér. Þau vissu líka af þessu. Ömmur og afar eru 

ótrúleg fyrirbæri. Mér finnst ég hafa stigið stórt 

skref í lífi mínu með því að segja ömmu og afa 

sannleikann. Þetta atvik hefur kennt mér margt.  

Ég hringi í Birki og segi honum allt. Í fyrstu 

bregst hann illa við en þegar ég segi honum 

hvernig þau hafi tekið þessu þá bregður honum.  

„Voru þau í alvöru ekkert reið?“ spyr hann 

hissa.  

„Nei, þau vissu af þessu.“  

                                                           
 Að þungu fargi sé létt af einhverjum merkir að einhver hafi losnað 

undan þungum áhyggjum 
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„Ha, í alvöru?“  

„Já, þau vildu ekki segja neitt við mig, þau 

voru að bíða eftir að ég myndi segja frá.“ 

„Vá, amma þín og afi eru ótrúleg!“ 

„Já, en amma vill endilega fá þig og Davíð 

hingað í smákökur og mjólk á morgun.“ Það 

heyrist ekkert í Birki í smá stund.  

„Uuu, á ég að þora því?“ spyr Birkir og það er 

greinilegt að hann er hræddur. 

„Auðvitað!“ segi ég ákveðinn. „Það þýðir 

ekkert að hætta að koma heim til mín útaf 

þessu.“ 

„Nei, það er rétt hjá þér... Ertu búinn að tala 

við Davíð?“  

„Nei, ég hringdi fyrst í þig.“ 

„Ég veit hver kjaftaði,“ segir Birkir lágt. Ég 

finn að ég verð ekkert reiður en samt forvitinn 

„Var það Davíð?“ spyr ég. „Já, en ég mátti ekki 

segja neinum,“ segir hann í flýti. „Hann kjaftaði í 

afmælinu hennar Andreu.“ Ég heyri að honum 

líður illa yfir þessu. „Engar áhyggjur Birkir, ég 
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ætla ekki að skamma Davíð. Ég vil bara að við 

þrír verðum aftur vinir.“  

„Já, ég vil það líka,“ segir Birkir.  

„Takk fyrir að segja mér, sjáumst á morgun,“ 

segi ég, legg á og stimpla svo númerið hans 

Davíðs inn með örlitlum trega.  

„Er Davíð heima?“ segi ég þegar mamma 

hans svarar. 

„Augnablik – DAVÍÐ,“ heyri ég hana kalla. 

Það eru mikil læti á heimilinu, einhver grenjandi 

og ein syngjandi. Loks tekur Davíð upp tólið. 

„Halló.“ 

„Hæ, þetta er Steinn.“  

„Já... hæ...“  

„Viltu koma til mín eftir skóla á morgun? 

Amma vill endilega fá þig og Birki í smákökur og 

mjólk.“  

„Já já, en af hverju endilega núna?“ spyr 

Davíð hissa. 

„Ég sagði þeim frá öllu í gær,“ segi ég 

ákveðinn. 
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„Ha! Ertu ekki að djóka?“ Ég heyri að Davíð 

verður pirraður. 

„Ég ákvað að segja þeim og veistu hvað, þau 

vissu þetta allan tímann.“  

„Nei! Í alvöru?“ segir Davíð hissa. 

„Já, þú færð að vita allt á morgun. Ég verð að 

þjóta núna. Bless bless.“ 

„Bæjó,“ segir Davíð og leggur á.  

Amma kemur til mín þegar ég legg á Davíð. 

Hún sér á mér að ég þarf að gera eitthvað 

skemmtilegt. „Hvort viltu hjálpa mér að baka 

súkkulaðibitakökur eða setja jólaljósin á húsið 

með afa?“ Ég er ekki lengi að ákveða mig og vel 

fyrri kostinn. Ég er vanur að stela smá af deiginu 

hjá ömmu, það er uppáhaldið mitt. Amma kveikir 

á jólatónlistinni. „Hún mamma þín ætlar að vera 

með okkur á jólunum, í fyrsta skiptið í 10 ár.“ Ég 

horfi út um gluggann á nýfallinn snjóinn. Mér 

líður vel. 

 


