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I hluti: 

Bergmál sögunnar

Þýðing og kvikmyndaaðlögun skáldverks undir sama 
hatti? 
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Öll endurritun endurspeglar vissa hugmyndafræði.

- André Lefevere

Treystu sögunni, ekki sögumanninum.

- D.H. Lawrence
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1. Inngangur

Ef draumurinn er þýðing vökustundarinnar, þá er vökustundin þýðing
draumsins. 

- René Magritte

Þessi orð myndlistamannsins René Magritte draga upp ágæta mynd af krókóttu eðli 

þýðingaferlisins og því víðfeðmi sem þýðingar eru. Draumkennd þankabrot René 

Magrittes eru góður útgangspunktur þessa verkefnis þar sem þýðing í sínum víðasta 

skilningi verður til umfjöllunar.

Verkefnið er tvíþætt. Í fyrri hluta þess verða tvær ólíkar endurspeglanir 

skáldverks skoðaðar. Annars vegar verður rýnt í kvikmyndaaðlögun verksins og hins 

vegar íslenska þýðingu þess, og ferlin skoðuð á sameiginlegum forsendum þeirra. 

Spáð verður í hlutverk tungumálaþýðandans og handritshöfundarins/leikstjórans, sem 

aðlagar skáldverkið, auk þess sem fjallað verður um kvikmyndaaðlögun almennt með 

hliðsjón af þýðingafræðunum. Skáldsaga bresk-bandaríska rithöfundarins Christopher 

Isherwoods A Single Man frá árinu 1964 verður miðpunktur umfjöllunarinnar og 

seinni hluti verkefnisins er síðan íslensk þýðing bókarinnar undir heitinu Einsamall. 

Skilgreining þýðingafræðingsins André Lefevere á hugtakinu endurritun (e. 

rewriting) verður hér höfð að leiðarljósi, auk hugmyndar kvikmyndafræðingsins og -

gagnrýnandans André Bazin um listræna píramídann. Jafnframt verður stuðst við 

kenningu málvísindamannsins Charles Fillmore um „sögusvið og ramma“ (e. scenes 

and frames). (Sjá kafla 2).

Hverjar eru skyldur ólíkra endurritara verks? Eru gerðar sömu kröfur til þeirra? 

Hefur kvikmyndaleikstjórinn meira frelsi í meðferð sinni á frumtextanum en 

tungumálaþýðandinn? Er takmark þeirra hið sama? Er hægt að setja 

tungumálaþýðingu og kvikmyndaaðlögun undir sama hatt? Spurningum sem þessum, 

tengdum ólíkum framhaldslífum skáldverks verður leitast við að svara hér.
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2. Þrjú viðmið

Markmið verkefnisins er ekki að finna né skilgreina einhverja óbifanlega 

þýðingaformúlu, enda fyrirfinnst hún ekki. Þvert á móti þá verður lögð áhersla á 

torræða hluta þýðingarferlisins og ljósi varpað á það sem tengir ólík endurritunarferli í 

stað formalískra fullyrðinga. Aftur á móti þá er vert að skoða nokkrar kenningar sem 

settar hafa verið fram um þýðingar- og aðlögunarferlið og athuga hvort hægt sé að 

skoða þær samhliða og ef til vill finna með þeim sameiginlegan grundvöll, sem 

viðmið fyrir eftirfarandi umfjöllun um möguleg tengsl kvikmyndaaðlögunar og 

þýðingar. Enn fremur skal taka fram að þótt hér sé vissulega verið að reyna á þanþol 

þýðingahugtaksins þá er ekki ætlunin að varpa fram fjarstæðukenndum tilgátum. Að 

því sögðu skulum við hefja umfjöllunina á listræna píramídanum og gagnrýnanda 

framtíðarinnar.

Í bók sinni Film Adaptations vísar kvikmynda- og bókmenntafræðingurinn James 

Naremore í ritgerð franska kvikmyndagagnrýnandans og –fræðingsins André Bazin, 

Adaptation, or the Cinema as Digest, þar sem Bazin setur meðal annars fram 

hugmynd um svokallaðan listrænan píramída (e. artistic pyramid). Bazin ímyndar sér 

gagnrýnanda í framtíðinni, árið 2050 nánar tiltekið, og tekur bókina Mýs og menn eftir 

John Steinbeck sem dæmi, enda verk sem hafi margoft verið aðlagað, bæði sem leikrit 

og kvikmynd, svo ekki sé talað um mýmargar tungumálaþýðingar bókarinnar. Bazin 

gerir sér í hugarlund að gagnrýnandi framtíðarinnar líti ekki svo á að skáldverkið hafi 

verið gert að leikriti og kvikmynd, heldur sé eitt verk endurspeglað í þremur ólíkum 

listformum, þ.e. skáldsaga, kvikmynd og leikrit, sem séu öll jöfn í augum 

gagnrýnandans, sem metur þau þannig. Sjálft verkið trónir á toppi píramídans sem 

einhvers konar fullkomin fyrirmynd, og hefur yfirumsjón með ólíkum framhaldslífum 

sínum.1 Umbreytingarferli verksins í ólíkar en þó jafnar birtingarmyndir sínar kallar 

Naremore síðan aðlögun. 

Víkjum því næst að skilgreiningu André Lefevere á hugtakinu endurritun (e. 

rewriting), en samkvæmt Lefevere þá leysir hugtakið endurritun okkur frá því að 

þurfa að gera greinarmun á ólíkum þáttum endurritunar, líkt og þýðingu, aðlögun, 

eftirlíkingu2. Ef við skoðum síðan píramída Bazins ásamt skilgreiningu Lefevere á 

                                               
1 (Naremore, 2000, bls. 26)
2 (Lefevere, 1992, bls.47)
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endurritun auk skilgreiningar Naremore á aðlögunarferlinu, þá er freistandi að velja 

hugtakinu endurritun stað í miðju píramídans.

                       Mynd 1. Listræni píramídinn/þríhyrningurinn.

Samkvæmt þessu ætti þýðingaferlið og þýðing, sem fellur undir skilgreiningu 

Lefevere á endurritun, einnig að tilheyra listræna píramídanum3. Út frá því má síðan 

hugleiða hvort tungumálaþýðing bókmenntaverks geti staðið jafnfætis öðrum 

endurspeglunum verksins sem Bazin minnist á, þ.e.a.s. skáldsögunni, kvikmyndinni 

og leikritinu? 

Ásamt hugmynd Bazins um listræna píramídann og skilgreiningu Lefevere á 

endurritum, þá verður hugmynd málvísindamannsins Charles Fillmore um 

sviðsmyndir og ramma (e. scenes and frames) einnig hér til skoðunar, en samkvæmt 

kenningunni er ramminn málvísindaleg uppbygging blaðsíðunnar, þ.e. formið, og 

sögusviðið er persónuleg reynsla lesandans, en sögusviðið gerir lesandanum fært um 

að fá samhengi í rammann.4

Áður en rýnt er í sameiginlegan grundvöll tungumálaþýðingar og 

kvikmyndaaðlögunar, verður verkið sem trónir á toppi listræna píramídans í 

eftirfarandi umfjöllun, skoðað.

                                               
3 Mynd 1.- Skýringarmyndin á ef til vill meira skylt við þríhyrning en píramída, en hér verður þó talað 
um píramída út frá skilgreiningu Naremores. 
4 (Lefevere, 1992, bls.104)
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3. Verkið og höfundurinn

Miðpunktur verkefnisins er sem fyrr segir skáldverk Christophers Isherwoods, A 

Single Man frá árinu 1964. Ástæðan fyrir valinu á þessu tiltekna skáldverki er tvíþætt. 

Annars vegar þá hafa verk Isherwoods ekki verið þýdd á íslensku áður, og hins vegar 

þá kom út kvikmyndaaðlögun skáldverksins árið 2009, og er því verkið kjörið fyrir 

rýni sem þessa á þýðinga- og aðlögunarferlinu.

Í viðtali árið 1974 sagði Isherwood eflaust vera margt í verkum sínum sem erfitt 

væri að þýða og að væntanlega væri það ástæða þess að þýðingar á verkum hans væru 

ekki mjög vinsælar. Isherwood bætti við að ef til vill væri það spurning um blæbrigði 

(e. nuance), en vissa hluti væri erfitt að þýða líkt og orðaleiki og duldar vísanir.5

Í framhaldi af þessum orðum höfundarins um þýðanleika verka sinna, má einmitt 

velta fyrir sér ástæðu þess að verk Isherwoods, sem er hvað þekktastur fyrir 

Berlínarsögur sínar (Goodbye to Berlin og Mr Norris Changes Trains) og A Single 

Man, hafi ekki verið kynntur fyrir Íslendingum í íslenskri þýðingu. Þótt nafn 

Isherwoods sé ekki alþekkt þá voru Broadway söngleikurinn Cabaret (1966) og 

samnefnd kvikmynd frá árinu 1972 byggð á Berlínarsögum hans, auk þess sem 

hlutverk Isherwoods í réttindabaráttu samkynhneigðra var mikilvægt á sínum tíma. 

Höfundurinn var því nokkuð í deiglunni og alls ekki óþekkt nafn. Það liggur því nærri 

að spyrja hvort viðfangsefni verka hans hafi þótt of róttæk á sínum tíma og hvort það 

hafi haft áhrif á að verk hans voru sniðgengin hjá íslenskum bókaforlögum. Enn 

fremur er nokkuð merkilegt að hugsa til þess að kvikmyndaaðlögun skáldverka 

Christopher Isherwoods sé sú endurspeglun verka hans, sem borist hafi Íslendingum 

fyrst. Má skrifa þetta á þýðanleika verka hans? Eru þau betur fallin til 

kvikmyndaaðlögunar en þýðingu milli tungumála?

Áður en vikið er að ólíkum framhaldslífum A Single Man skal fyrst kafað dýpra í 

verkið og höfund þess, og tína saman þau atriði sem gætu talist mikilvæg fyrir 

endurritun verksins.

                                               
5 (W.I. Scobie, 1974)
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With me everything starts with autobiography.

– Christopher Isherwood

Það er ágætt að hafa þessi orð Christopher Isherwoods í huga þegar litið er yfir 

skáldferil hans, en sem rithöfundur byggði hann gjarnan skáldskap sinn á eigin lífi og 

og má staðsetja verk hans einhvers staðar á mörkum skáldskapar og sjálfsævisagna. 

Christopher var alltaf að skrifa um Christopher, sagði móðir hans6, en ólíkar 

birtingarmyndir rithöfundarins birtast yfirleitt í verkum hans og á höfundurinn gjarnan 

í samtali við sjálfan sig í einhverri mynd í verkum sínum. 

Í umfjöllun sinni um Christopher Isherwood sagði rithöfundurinn Francis King 

verk hans tilheyra flokki höfunda sem kalla mætti „hvað-ef“ rithöfunda (e. suppose-

if). Samkvæmt King fjalla slíkir rithöfundar um það sem þeir hafa sjálfir upplifað eða 

orðið vitni að, og fara í framhaldi af því í hvað-ef pælingar og móta staðreyndir með 

skáldskap. King lagði til að nýyrði yrði fundið fyrir skáldskap sem væri staðsettur á 

mörkum staðreynda og skáldlistar og stakk upp á enska orðinu faction7, sem ef til vill 

mætti þýða sem sannskap. Bestu skáldverk Isherwoods, samkvæmt King, eru A Single 

Man og Berlínarsögur hans en í sköpun þeirra dvelur hann hvað greinilegast á þessum 

mörkum skáldlistar og veruleika.8 Sannskapur virðist því form sem hentaði Isherwood 

hvað best.

A Single Man segir frá sólarhring í lífi Georgs; bresks, miðaldra 

háskólaprófessors í Suður-Kaliforníu. Lesandinn fylgir Georgi frá því hann vaknar 

einsamall í rúmi sínu að morgni og þar til að hann fer að sofa seint að nóttu, 

einsamall. Í millitíðinni stýrir hann kennslustund, heimsækir deyjandi konu á 

sjúkrahús, ræðir við samstarfsfélaga sína, heimsækir vinkonu sína, fer á knæpu og 

daðrar við nemanda sinn. Það lítur allt út fyrir að morgundagurinn verði svipaður hjá 

Georgi. En ólíkt öðrum dögum lýkur þessum með mögulegum dauða hans. 

Slík er ytri framvinda sögunnar. Það er hins vegar innri sagan sem vegur þyngst í 

A Single Man því lunginn af sögunni byggir á margbrotnum hugsunum Georgs, og 

það er litríkur og oft broslegur hugarheimur hans sem leiðir lesandann áfram í 

gegnum hversdagleikann, þennan sólarhring í lífi manns. 

                                               
6 (Ferres, 1994, bls.5)
7 (King, 1975, bls. 4)
8 (King, 1976, bls. 3)
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Á yfirborðinu er Georg ósköp venjulegur miðaldra maður, sem kennir við 

háskólastofnun í Kaliforníu. Líf hans virðist í föstum skorðum og á yfirborðinu virðist 

hann fremur sáttur við tilveru sína. Hann er vinsæll meðal nemenda sinna, er 

fjárhagslega vel stæður og heilsuhraustur, að því er virðist. Sannleikurinn er hins 

vegar annar. Daglegt líf Georgs er leikrit og ytra fas hans tálmynd. Undir sléttu 

yfirborðinu krauma tilfinningar flókinnar mannveru, sem er afar ólík þeirri er birtist 

umheiminum. Georg er samkynhneigður piparsveinn í Ameríku sjöunda áratugarins, 

sem syrgir látinn elskhuga sinn, Jim og þennan sólarhring í lífi Georgs fylgist 

lesandinn með honum burðast með sorg sína í leyni, þar sem ást tveggja manna á 

þessum tíma þótti enn óhugsandi. 

3.1. Kynhneigð

Beinskeytt en jafnframt hversdagsleg umfjöllun Isherwoods á lífi samkynhneigðs 

manns þótti afar djörf þegar bókin kom út árið 1964, en það var fimm árum áður en 

Stonewall óeirðirnar áttu sér stað í New York, sem mörkuðu upphaf réttindabaráttu 

samkynhneigðra í Bandaríkjunum og víðar.

Í ritgerð sinni A Single Man: Then and Now, segir David Garnes, Isherwood hafa 

skrifað bók um samkynhneigð, sem sé jafn mikilvæg núna, bæði í samfélagslegum og 

heimsspekilegum skilningi, og þegar hún kom fyrst út á miðjum sjöunda áratug 

seinustu aldar, þegar slík mál voru sjaldan rædd. Garnes segir enn fremur bókina hafa 

verið ómetanlega fyrir samkynhneigða lesendur á þessum tíma, sem eflaust mættu 

svipuðu skilningsleysi og Isherwood lýsir í bókinni, en Isherwood var óhræddur við 

að sýna samkynhneigð í jákvæðu ljósi, sem var ekki sjálfgefið á þessum árum.9

Isherwood gaf samkynhneigð andlit, og í meðförum Isherwoods var samkynhneigð 

ekki fjarrænt og ógnvænlegt fyrirbæri, sem dvaldi í skugganum, og sem bar að forðast 

og jafnvel óttast, heldur manneskja af holdi og blóði, sem lesandinn gat látið sig varða 

og vera umhugað um, eins sjálfsagt og það kann að vera fyrir nútímalesendur. 

Þótt A Single Man hafi verið mikilvæg fyrir réttindabaráttu samkynhneigðra, þá 

sagði Isherwood bókina ekki vera um samkynhneigð; fullyrðing sem eflaust þótti 

framandleg á sínum tíma. Að bók þar sem aðalpersónan væri samkynhneigð, væri 

ekki um samkynhneigð. Þessi „nýstárlegi“ hugsunarháttur var sjálfsagður í huga 

Isherwood.

                                               
9 (David Garnes í Berg og Freeman, 2000, bls. 202) 
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Christopher Isherwood, sem var sjálfur samkynhneigður, lét málefni 

samkynhneigðra sig ætíð varða, og þar sem skáldskapur hans var á slíkum mörkum 

skáldskapar og sjálfsævisögu þá var samkynhneigð ætíð þáttur í verkum hans. Þegar 

Isherwood skrifaði A Single Man á síðari hluta ferils síns var hann orðin enn 

opinskárri um réttindabaráttu samkynhneigðra en áður, sem vissulega endurspeglast í 

bókinni og í viðhorfum Georgs, og það er greinilegt að Isherwood leyfir sér að tala 

hreint út, í gegnum Georg. Og orð hans nísta:

Bók þín hefur á röngu að standa Frú Strunk, segir Georg; þegar hún segir Jim 

hafa verið staðgengil fyrir alvöru son, alvöru yngri bróður, alvöru eiginmann, 

alvöru eiginkonu. Jim var ekki staðgengill fyrir neitt. Þú afsakar, en það er 

ekkert sem kemur í stað Jim.

„Bókin fjallar um það að vera til og vera meðvitaður um eigin tilvist, og það er líkami 

Isherwoods-sem-Georg, sem burðast með þessa meðvitund.10“ Þessi orð 

rithöfundarins Davids Garretts Izzos í bók sinni um Isherwood ná nokkuð vel kjarna A 

Single Man, en auk þess er samkvæmt King nauðsynlegt að hafa tvennt í huga þegar 

rýnt er í A Single Man11. 

Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að vita að þegar Isherwood skrifaði bókina í byrjun 

sjöunda áratugarins var hann eins og áður sagði orðinn afar opinskár um 

réttindabaráttu samkynhneigðra, á tíma þegar öll umræða tengd samkynhneigð var 

enn hlaðin fordómum, boðum og bönnum. 

Í öðru lagi ber að hafa í huga dýrkun höfundar á indverskri dulspekitrú eða 

Vedanta, sem hafði sýnileg áhrif á ritstörf seinni hluta ferils hans. 

Þar sem A Single Man er á þessum mörkum skáldskapar og sjálfsævisögu er 

nauðsynlegt að taka tillit til þessara tveggja þátta, sem höfðu áhrif á höfundinn og 

voru honum mikilvægir þegar hann skrifaði bókina. 

Claude Summers skrifar í bók sinni um Isherwood að hann noti samkynhneigð

sem metafóru fyrir einangrun manneskjunnar og segir enn fremur A Single Man fjalla 

um útskúfun allra minnhlutahópa.12 Þetta samsvarar skoðunum Isherwood, sem sagði 

samkynhneigð Georgs vera tákn fyrir alla minnihlutahópa:

                                               
10 (Izzo, 2010, Bls. 155)
11 (King, 1976, bls. 4)
12 (Summers, 1980)
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Oh no, I haven't written about homosexuality, at least not very much.

I've introduced some homosexual characters, but that's not the same

thing. A Single Man is about minority feelings, but really most of the

stuff in it is quite generalized.13

Þótt Isherwood hafi sagt að A Single Man væri ekki um samkynhneigð þá er ekki 

hægt að líta fram hjá samkynhneigð aðalpersónunnar, því sorgin sem Georg burðast 

með í sögunni er stráð biturð, sökum viðhorfs tímans sem hann lifir á. Eini 

trúnaðarvinur Georgs er Charley, bresk vinkona hans og nágranni, en fyrir utan hana 

er Georg einn í sorg sinni og getur ekki syrgt Jim opinberlega. Georg er einnig afar 

meðvitaður um stöðu sína í sínu samfélaginu og hagar sér samkvæmt kröfum þess og 

því sem telst við hæfi. Ólíkt Isherwood ber Georg ekki tilfinningar sínar ekki á torg. 

„Isherwood once said that he was an outsider and that he’d rather be an outsider 

than a no-sider.“14 Líkt og Isherwood þá er Georg utangarðsmaður.

3.2. Vedanta 

Í bók sinni Myth and Anti-Myth skoðar Paul Piazza trúarlega þætti A Single Man og 

þá sérstaklega áhrif Vedanta, sem Isherwood aðhylltist, á uppbyggingu sögunnar. 

Samkvæmt Piazza þá endurspeglar inngangur A Single Man heildaruppbyggingu 

sögunnar þ.e. dag í lífi manns; hringferð frá ómeðvitund til meðvitundar og aftur til 

ómeðvitundar, sem einmitt sé ein af grunnkenningum Vedanta, sem snýst að miklu 

leyti um einhyggju; heimspekikenning sem segir að eðli allra fyrirbæra heimsins sé 

eitt og hið sama og þau lúti öll sömu lögmálum.15

Piazza fjallar enn fremur um frásagnarmáta bókarinnar, sem nokkurs konar 

táknrænt samtal höfundar og lesanda, ekki ósvipað sambandi kenniföður og lærisveins 

sem spá í fallvaltleika lífsins þennan sólarhring í lífi Georgs. Isherwood kaus hins 

vegar að líkja sér við skurðlækni fremur en kenniföður, og um frásagnartækni A 

Single Man talaði hann um ópersónulegan og óraunverulegan sögumann, sem aldrei 

segir: ég, eitthvað sem er í fullu samræmi við Vedanta og afneitun sjálfsins. 

Samkvæmt Isherwood er Georg sjúklingurinn, sem læknirinn geri nákvæmlega grein 

                                               
13 (Geherin, 1972)
14 (Izzo, 2010, bls. 4)
15 (Íslenska alfræðiorðabókin, 2011, vefútg.)
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fyrir, svipað og ef lesendur væru læknanemar. Sögumaðurinn veit nákvæmlega 

hvernig Georgi líður, hvað hann hugsar og fylgir honum öllum stundum. En 

sögumaðurinn tilheyrir ekki Georgi, sem kemur skýrt í ljós þegar sögumaðurinn 

fylgist með og lýsir hugsanlegum dauða Georgs.16 Piazza bendir hins vegar á að 

vísindaleg rannsókn hins ímyndaða læknis Isherwoods á fyrirbærinu Georgi sýni 

andlega þekkingu og kýs því að kalla hann kenniföður (e. guru).17

King talar um að í fyrri bókum sínum hafi Isherwood að jafnaði stuðst við 

sögumann, sem fylgdist með frá hliðarlínunni og lýsti atburðum. Oftast var 

sögumaðurinn útgáfa af Isherwood sjálfum. Í A Single Man hins vegar, virðist 

Isherwood vera kominn á það stig í lífi sínu að hann gat horft á sjálfan sig af hlutleysi 

og úr fjarlægð án þess að notast við sjálfan sig sem sögumann18, hvort sem það hafi 

verið áhrif frá Vedanta eða ekki. Ef til vill var Isherwood kominn á hærra stig, svo að 

segja, þegar hann skrifaði bókina.

Á einum stað í bókinni fylgist Georg með maurum í eldhúsinu sínu. Hann sópar 

þeim upp með tusku og skolar þeim niður í vaskinn, en sér strax eftir að hafa tortímt 

þeim. Honum gremst valdið sem hann hefur yfir þessum áhugaverðu, litlu verum. 

Þetta er ekki ósvipað því hvernig læknirinn eða kennifaðirinn fylgist með Georgi í 

bókinni. 

Uppbygging verksins er því eins konar hringrás undir áhrifum Vedanta. Sagan 

gerist á tuttugu og fjórum klukkutímum, en þess má geta að bók Isherwoods, Down 

There on A Visit sem hann skrifaði árið 1962, eða næst á undan A Single Man gerist á 

tuttugu og fjórum árum, en samkvæmt Vedanta er ekki gerður greinarmunur á 

klukkustundum og árum. 

Það eru ekki aðeins lögmál Vedanta sem hafa áhrif á uppbyggingu A Single Man, 

en Francis King bendir á áhrif frá þremur einingum Aristótelesar.19 Einingarnar þrjár 

koma fyrir í bók Aristótelesar Um skáldskaparlistina og kveða á um að atburðir 

sögunnar skuli fara fram á sama stað, innan sólarhrings, og skuli ekki víkja frá 

kjarna verksins.20 Annað sem King bendir á er að sá heimur sem Isherwood skapar í 

skáldverkum sínum sé nokkurs konar hringur sjálfhyggju, þar sem höfundurinn sé 

miðjupunkturinn, skynjun hans radíusinn og meðvitund hans ummálið. Það sem hrífi 

                                               
16 (Piazza, 1978, bls. 224)
17 (Piazza, 1978, bls. 224, neðanmálsgrein/30)
18 (King, 1976, bls. 23)
19 (King, 1976, bls. 19) 
20 (Íslenska alfræðiorðabókin, 2011, vefútg.)
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lesandann við heiminn er hvernig Isherwood, skapari hans, kýs að lýsa honum; af 

miskunnsemi, sannleika, góðvild, og hæðni.21 Viðfangsefni bókarinnar er vissulega 

langt frá því að vera léttvægt, en Isherwood nálgast það af einfaldleika, húmor og ró. 

3.3. „Sannskapur“

Þótt A Single Man sé ekki hrein og klár sjálfsævisaga þá er ekki hægt að líta fram hjá 

sjálfsævisögulegum þætti hennar. Persónan Georg er náskyldur skapara sínum og sé 

gluggað í dagbækur höfundarins frá byrjun sjöunda áratugarins, þegar hann skrifaði A 

Single Man, er að finna augljósa hliðstæðu milli Georgs og Christophers. 

Dagbókarfærsla þar sem Isherwood kvartar yfir nágrönnum sínum og háværum 

börnum þeirra, birtist mjög greinilega í A Single Man og viðhorf Isherwoods í 

dagbókinni verður viðhorf Georgs í sögunni.22

Isherwood varð bandarískur ríkisborgari árið 1946 og settist að í Santa Monica í 

Suður-Kaliforníu þar sem hann kenndi við háskóla í Kaliforníu, líkt og Georg. Georg 

syrgir ástmann sinn, en þegar A Single Man er skrifuð stóð samband Isherwoods og 

kærasta hans, Don Bachardy, á brauðfótum, og Isherwood dvaldi einn í húsi þeirra og 

var samanber titlinum einsamall. Isherwood þýðir þannig svo að segja eigið óöryggi á 

blaðsíðuna. 

                                               
21 (King, 1976, bls. 24)
22 (Bucknell og Isherwood, 1997)
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3.4. Kvikmyndir

Franski gagnrýnandinn Claude-Edmonde Magny kallaði tímabilið milli 

heimsstyrjaldanna tveggja „tímabil bandarísku skáldsögunnar“ og lét eftir sér að 

helstu rithöfundar tímabilsins, sérstaklega Hemingway og Faulkner, hefðu stjórnast af 

fagurfræði kvikmyndanna í skáldskap sínum.23 Það var einmitt á þessu tímabili, árið 

1939 nánar tiltekið, að Christopher Isherwood ásamt vini sínum, rithöfundinum W.H. 

Auden, flutti til Bandaríkjanna og fékk vinnu sem handritshöfundur hjá MGM 

kvikmyndaverinu í Hollywood.

Isherwood hafði alltaf verið mjög áhugasamur um kvikmyndir og áhrif 

kvikmyndaformsins á uppbyggingu A Single Man eru þónokkur, en í sögunni 

framkallar Isherwood mjög skýr hugsanaleiftur og áhrifaríkar myndir í huga 

lesandans.  

David Garrett Izzo, segir í bók sinni um Isherwood að ýmis atriði sögunnar kalli 

fram skyndimyndir (e. short snapshots) í huga lesandans og líkir því við að fara hratt í 

gegnum bunka af ljósmyndum.24  Lýsing Izzo hefur augljósa tilvísun í eðli 

kvikmyndatækninnar, og það er því nær að líkja skyndimyndunum, sem Izzo segir 

söguna framkalla, beint við kvikmyndina, en kvikmyndagerð er að sjálfsögðu í 

grunnatriðum hreyfing mynda.  

Á þessari tæpu hálfu öld sem liðið hefur síðan A Single Man kom út hefur 

kvikmyndagerð og landslag kvikmyndanna gerbreyst, og gagnkvæm áhrif bókmennta 

á kvikmyndir og kvikmynda á bókmenntir telst í dag sjálfsagður hlutur.

Er nauðsynlegt að kafa svo djúpt í verk og höfund þess til að ræða endurritun þess? 

Skiptir máli að sál höfundar og persóna sé rist jafn kirfilega í undirstöðu sögunnar og 

halda má fram með A Single Man? 

Í bókinni Principles of Adaptation for Film and Television, sem verður stuðst við 

hér í umfjöllun um kvikmyndaaðlögunarferlið, segir Ben Brady að þegar rithöfundur 

hafi skapað persónu, sem er einstök, frumleg, og flókin, geti sá sem aðlagar verkið 

þurft að lesa skáldverkið þrisvar eða fjórum sinnum til þess að skilja persónuna, og til 

þess að endurskapa þann skilning í formi persónu, sem virki á hvíta tjaldinu eða 

leiksviðinu.25 Samkvæmt þessu er því nauðsynlegt að kynna sér Christopher 

                                               
23 (Naremore, 2000, bls. 5) 
24 (Izzo, 2010, bls. 156)
25 (Brady, 1994, bls. 35)
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Isherwood og skilja hvað liggur að baki verksins, þar sem Georg er endurspeglun 

hans. 

Líkt og þýðing og kvikmyndaaðlögun A Single Man endurspegla verkið, þá 

endurspeglar verkið raunveruleikann og orð René Magritte hér að ofan koma upp í 

hugann: Ef draumurinn er þýðing vökustundarinnar, þá er vökustundin þýðing 

draumsins. Hvar hefst þýðingin?

Samkynhneigð Isherwoods og Georgs, áhrif Vedanta, og kvikmynda á 

uppbyggingu og stíl sögunnar og að sjálfsögðu sjálfsævisögulegi þátturinn, eru því 

allt mikilvæg umhugsunaratriði þegar endurritun A Single Man er skoðuð. Það má 

heldur ekki gleyma því að A Single Man er einnig ástarsaga og að ástin sem Georg 

burðast með, ásamt sorginni og biturðinni, er meginhvati sögunnar. 

Í viðtali árið 1973 sagði Isherwood A Single Man vera það besta sem hann hefði 

skrifað og að með bókinni hefði honum tekist í fyrsta skipti að segja nákvæmlega það 

sem hann vildi sagt hafa.26

4. Endurritun verksins

A novel is a unique synthesis whose molecular equilibrium is automatically 

affected when you tamper with its form.27

- André Bazin

Samkvæmt Bazin breytist eðli skáldsögunnar um leið og átt er við hana. Enn fremur 

segir Bazin alla umræðu um aðlögun þurfi að setja undir sama hatt og umræðu um 

endurvinnslu, endurgerð, og öll form endurritunar, sérstaklega nú á tímum vélrænnar 

endursköpunar og rafrænna samskipta.28 Þetta skrifaði Bazin árið 1948.  

Endurritun frumtexta, óháð formi, mætir alltaf ákveðinni tortryggni, og umræða 

tengd endurritun, hvort sem hún er um tungumálaþýðingu eða kvikmyndaaðlögun, 

stjórnast enn mjög af hugmyndinni um tryggð (e. fidelity) og hugsanlegum svikum við 

frumtextann. Bókmenntum og kvikmyndum er þannig stillt upp sem andstæðum í stað 

þess að skoða tengslin á milli þeirra út frá hugmyndinni um endurritun. 

                                               
26 (Leyland, 1979)
27 (Naremore, 2000, bls. 19)
28 (Bazin í Naremore, 2000, bls. 15)
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Viðtakendur endurritunar skiptast í tvo hópa. Annars vegar eru þeir sem þekkja 

til frumtextans, eða verksins, og hins vegar þeir sem gera það ekki, og er nálgun 

þessara tveggja hópa á endurritun verksins afar misjöfn. Fyrrnefndi hópurinn nálgast 

endurritunina með fyrirfram ákveðnum væntingum, og ef vikið er aftur að kenningu 

Charles Fillmores í þessu sambandi, þá hefur fyrrnefndi hópurinn skapað sitt eigið 

sögusvið, byggt á persónulegri reynslu. Passi endurritunin ekki við ímyndað sögusvið 

þeirra er hætt við að viðkomandi hafni endurritunni og lýsi yfir yfirburðum 

frumverksins. Það er hins vegar ógjörningur að gera þá kröfu til endurritarans að hann 

uppfylli væntingar allra í endurspeglun verksins, enda upplifun hvers og eins, einstök. 

Síðarnefndi hópurinn nálgast endurritunina líkt og frumtexta og hefur ekkert viðmið.  

Umræða um endurritun er því miður oft mjög takmörkuð. Gagnrýni á 

bókmenntaþýðingum snýst gjarnan um læsi þýðingarinnar á markmálinu. Skildist hún 

snurðulaust? Svipaða sögu má segja um umræðu tengda kvikmyndaaðlögun. Bókin 

var betri, heyrist oft fleygt fram, og það er sem umræðan nemi staðar við samanburð. 

Hvernig fer endurritunin með frumtextann? Er endurgerðin trú hinum ástkæra 

frumtexta? Endurritun er því ávallt litin nokkru hornauga og í rauninni sem glæp gegn 

frumtextanum. Svik, afmyndun, óvirðing, afmyndun, lágkúra, saurgun, er orðalag sem 

kvikmyndafræðingurinn Robert Stam segir einkenna gagnrýni á 

kvikmyndaaðlaganir.29

Endurritarinn

Spænski rithöfundurinn Isabel Allende hefur unnið með sama enska þýðandanum öll 

sín ár sem rithöfundur að undanskilinni bókinni Maya’s Notebook, sem kom út árið 

2010. Þýðandinn, kona áttræðisaldri, tjáði Allende að hún væri ófær um að túlka 

aðalpersónuna sökum aldursmunar en aðalpersóna bókarinnar er nítján ára. Auk þess 

hefur bókin að geyma ýmislegt tengt nútímatækni, eitthvað sem þýðandinn treysti sér 

ekki til að þýða.30 Þetta vekur vissulega upp spurningar um persónu þýðandans. Getur 

undirrituð, rúmlega þrítug, gagnkynhneigð kona árið 2013 náð fram eðliseinkennum 

miðaldra, samkynhneigðs karlmanns, á sjöunda áratug seinustu aldar, í íslenskri 

þýðingu; sérstaklega þegar tekið er tillit til sjálfsævisögulega þáttar sögunnar og hve 

nátengdur höfundurinn er aðalpersónunni? Er leikstjóri kvikmyndarinnar, Tom Ford; 

                                               
29 (Stam í Naremore, 2000, bls. 54)
30 Isabel Allende, rithöfundur (fyrirlestur, 25. apríl 2013, Berkeley)
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miðaldra, samkynhneigður karlmaður, betur til þess fallinn að endurrita verkið? Er 

lykillinn að einblína ekki á þýðandann eða leikstjórann, heldur treysta sögunni?

5. A Single Man verður Einsamall

Í þýðingaferlinu á sér alltaf stað ákveðið ósjálfræði, þegar reynsla, eðli, og innri 

heimur þýðandans tekur völdin og ræður ferðinni að einhverju leyti. Þýðing er því 

alltaf persónuleg. Þetta sést meðal annars í uppbyggingu textans og orðanotkun 

þýðandans. Þessi persónulega nálgun er áþekk því sem Charles Fillmore kallar 

sviðsmynd, þ.e. persónuleg reynsla lesandans þegar hann meðtekur texta (sjá Kafla 2), 

en ég tel að einnig megi tala um sviðsmynd þýðandans, sem enn fremur kallast á við 

orð André Lefevere um að öll þýðing endurspegli ákveðna hugmyndafræði.

Í þýðingu minni á A Single Man reyndi ég að vera meðvituð um eigin sviðsmynd 

þ.e.a.s. eigin heimsmynd, eigin reynslu, áhrifavöldum o.s.frv. Ég varaði mig á því að 

gleyma mér ekki í flæðinu og ósjálfráðum vinnubrögðum og láta eigin rödd yfirtaka 

rödd höfundarins. Ég reyndi eftir bestu getu að staldra við og skoða mig um í 

þýðingaferlinu og árvökur, þræddi ég hinn margumtalaða gullna meðalveg og 

forðaðist að lenda í öfgafullum ógöngum á leið minni. Ég fylgdi orðunum en þó ekki í 

blindni, og passaði að skilja ekki eftir mig slóð illskiljanlegs flækjuprósa eða 

kulnaðrar flatneskju. 

5.1. Sýnileiki og framandleiki

Þýðingafræðingurinn Lawrence Venuti talar um sýnileika þýðandans (e. visibility) eða 

öllu heldur ósýnileika hans (e. invisibility), en líkt og franski þýðingafræðingurinn 

Antoine Berman á undan honum, þá mælir Venuti gegn þeirri tilhneigingu að „temja“ 

frumtextann þannig að hann falli undirgefinn að siðareglum markmálsins.31

Sé ósýnileiki þýðandans, auk lipurðar og læsileika textans, takmark þýðingar þá 

er hætta á að einkenni frumtextans glatist, en það getur verið bæði hrífandi og 

spennandi að finna fyrir frumtextanum í ákveðnum þýddum textategundum.  

                                               
31 Antoine Berman (e. naturalization) og Lawrence Venuti (e. domestication). 
(Munday, 2005, bls. 146 – 149) 
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A Single Man hefur ekki hraða söguframvindu né heldur spinnur Isherwood 

snúna sögufléttu. Texti Isherwoods er framandlegur, jafnvel á frummálinu, og 

Isherwood gerir ákveðnar kröfur til lesandans og hvetur hann til að hægja á sér og 

staldra við ákveðin setningabrot, einstök orð og innskot, og vera í núinu, líkt og 

sögupersónan Georg gerir í bókinni.  

Hnökralaus texti sem hentar vel til hraðlesturs er ekki takmark mitt, enda er það 

ekki eðli texta Isherwoods á frummálinu. Stíll hans er mjög klipptur og knappur, en 

um leið er hann ljóðrænn og krókóttur, og hann á margt skylt við frásagnarheim 

kvikmyndanna.

Ásamt því að reyna að viðhalda framandleikanum í stíl Isherwoods þá staðfæri ég 

ekki ytra umhverfi sögunnar sem hann hefur skapað. Sagan fjallar um fólk í fjarlægu 

landi og ég vil færa lesandann til söguheims Isherwoods, flytja hann svo að segja til 

Kaliforníu miðrar seinustu aldar. 

Þeir kölluðu einlyft gifshúsin sín og plötuklædda kofana, bústaði og gáfu 

þeim krúttleg nöfn eins og „The Fo’c’sle“ og „Hi Nuff“. 

Ég leyfi enskum heitum sem þessum að standa óhreyfðum og það sama gildir um 

götuheiti og staðarheiti í bókinni: Camphor Tree Lane, Sunset Way, The Starboard 

Side o.s..frv.   

5.2. Breyttir tímar

Mér fannst áhugavert að líta á þýðingaferlið sem nokkurs konar tímaferðalag, enda 

verið að þýða nær hálfrar aldar gamlan texta. Á árunum sem hafa liðið síðan 

Isherwood skrifaði A Single Man hefur mikið vatn runnið til sjávar og heilmikil 

hugarfarsbreyting átt sér stað, sem er eitthvað sem þýðandinn þarf að vera meðvitaður 

um í þýðingaferlinu, sama hvernig hann svo kýs að þýða bókina. Textinn ferðast 

þannig í gegnum söguna, breytta hugmyndafræði og pólitíska rétthugsun, og þarf að 

einhverju leyti að aðlaga sig breyttum tímum nútímans. Umfjöllun Isherwoods um 

konur í bókinni ber til dæmis oft merki um karlrembu, eitthvað sem er ef til vill 

augljósara nú á tímum. Auk þess birtast í textanum orð tengd ólíkum kynþáttum, sem 

í dag myndu sum teljast niðrandi og kunna að koma óþægilega við nútíma lesendur, 

ólíkt samkynhneigð Georgs, sem var það sem hneykslaði lesendur og gagnrýnendur 

bókarinnar árið 1964.  
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Á einum stað í bókinni lýsir Isherwood hjúkrunarfræðingi einum sem: coloured male 

nurse. Þetta er gott dæmi um þær breyttu forsendur sem orðið hafa síðan Isherwood 

skrifaði bókina og hvernig merking orða getur breyst. Orðið coloured (ísl. þeldökkur) 

telst í dag niðrandi um svart fólk en gerði það ekki þegar bókin er skrifuð. Það var 

einmitt á  árunum sem Isherwood skrifar bókina að merking orðsins breyttist og farið 

var að nota black í meira mæli32. En hvort er þetta tíminn eða stíll Isherwoods? Er 

Georg að tala niðrandi um svarta karlkyns hjúkrunarfræðinginn? Hefði hann tekið það 

sérstaklega fram ef hann væri hvítur? Á hinn bóginn eru þetta ekki orð Georgs, heldur 

sögumannsins. Sögumaðurinn er hlutlaus áhorfandi sem lýsir aðeins því sem fyrir 

augu ber. Sögumaðurinn er þá í rauninni Isherwood sjálfur, en sjálfur sagði hann 

bókina fjalla um minnihlutahópa. Ætli hann hafi notað orðið viljandi til þess að 

undirstrika umfjöllunarefnið? Væntanlega ekki. Væntanlega notaði hann orðið 

coloured eins og orðið black er notað í dag. En hvernig er þá best að þýða orðið og 

hvaða áhrif hefur það á textann? Hér er þýðingaferlið, eins og bókin sjálf, farið að 

fjalla um minnihlutahópa.

Vissulega er hreinlega hægt að sleppa orðinu, enda breytir það ekki 

söguframvindunni á nokkurn hátt. En skiptir framvindan öllu máli? Hvað með tryggð 

við höfundinn? Ef ég sleppi orðinu þá er ég farin að beita textann valdi með því að 

láta eigin skoðanir móta sköpunarverk Isherwoods. Þá er í raun ákjósanlegra að sleppa 

því að þýða bókina. 

Sama hvaða tilfinningu ég, þýðandinn, kann að bera til orðsins coloured þá er 

vafasamt að láta persónulegar tilfinningar ráði ferðinni í þýðingaferlinu. Er það ekki 

upphafið á löngu skriðufalli, eins og Isherwood orðar það sjálfur í A Single Man? Í 

stað þess að segja þeldökkur segi ég svartur, og kemst þannig vonandi að ásættanlegri 

málamiðlun án þess að beita textann valdi. Þannig er orðið ekki niðrandi í þýðingunni 

heldur eingöngu lýsing á útliti hjúkrunarfræðingsins, en þannig tel ég að Isherwood 

hafi ætlað sér að nota orðið. En hvaða áhrif hefði að nota orðið þeldökkur? Yrði sagan 

þá einungis söguleg heimild um löngu liðinn tíma? Einhvers konar furðuverk?  

Árið 2007 var bókin Tíu litlir negrastrákar endurútgefin á Íslandi. Mikil og heit 

umræða skapaðist út frá þeirri ákvörðun og þótti mörgum forsendur hafa breyst síðan 

bókin kom fyrst út og að bókin ætti ekki lengur rétt á sér. Hvað er rétt og hvað er 

rangt? Hvar liggja mörkin og hver ákveður það? Þetta eru bæði góð dæmi um þau 

                                               
32 Sjá Oxford Dictionary, vefslóð: http://oxforddictionaries.com/definition/english/coloured
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vandkvæði sem geta fylgt því að flytja gamlan texta með tímavél þýðingarinnar inn í 

framtíðina. 

5.3. Hjarta og fegurð 

Sögupersónan Georg er kjarni A Single Man og því mikilvægt að ná fram eðli hans í 

þýðingunni. Útgangspunktur minn í þýðingaferlinu var því hugmyndin um að hjarta 

Georgs og í raun hjarta sögunnar væri brostið, og ná fram sorginni og biturðinni en 

jafnframt ástinni sem rekur söguna áfram. Þannig er þýðingin vissulega túlkun mín á 

textanum, en með tilliti alls sem höfundurinn sjálfur og gagnrýnendur bókarinnar hafa 

sagt um hana. 

Tryggð við textann var mér mikilvægt í þýðingunni og ef til vill lét ég eftir 

Isherwood meira en góðu hófi gegnir, en umfram allt þá vildi ég varðveita 

höfundareinkenni hans. Textinn er snúinn og Isherwood er óspar á lýríkina og 

lýsingarorðin og hann hlaðar orðunum oft þétt saman í belg og biðu. Stundum er eins 

og bókin sé sjálfstæð vera eða sveimhugi og orðin flæða um og mynda nokkurs konar 

hugsanakraðak. Stundum er erfitt að fylgja flæðinu eftir og fá stjórn á flaumi orðanna.   

Ágætt dæmi um ljóðrænan skáldskaparstíl Isherwoods er hvernig hann lýsir 

hjartabilun:

Let us then suppose that, at that same instant, deep down in one of the 

major branches of George’s coronary artery, an unimaginably gradual 

process began. Somehow – no doctor can tell us exactly why – the inner 

lining begins to become roughened. And, one by one, on the roughened 

surface of the smooth endothelium, ions of calcium, carried by the 

bloodstream, begin to be deposited. . . . Thus, slowly, invisibly, with the 

utmost discretion and without the slightest hint to those old fussers in the 

brain, an almost indecently melodramatic situation is contrived: the 

formation of the atheromatous plaque. 

Textinn er ljóðrænn og undurfallegur þrátt fyrir að vera lýsing á læknisfræðilegum 

atburði, þ.e. hjartabilun, og er þar af leiðandi þeim mun snúnari í meðförum. Ég þýði 

textabútinn á eftirfarandi hátt:
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Gerum okkur í hugarlund að á þessu augnabliki hafi hægvirkt ferli farið 

af stað, djúpt í einni af kransæðakvíslum meginæðarinnar. Einhvern 

veginn – enginn læknir getur útskýrt nákvæmlega af hverju – verða 

æðaveggirnir hrjúfir. Og hægt og sígandi fara kalkjónir að berast með 

blóðinu og setjast á hrjúfgert yfirborð innhjúpsins… Þannig, hægt og 

ósýnilega og af ýtrustu háttvísi, án þess að ympra á nokkru við gömlu 

aðfinnsluseggi heilans, er lagt á ráðin um næstum því ósæmilega ýkt 

ástand: kölkun slagæðanna.   

Hér fylgi ég Isherwood ekki blint en læt hann þó vísa veginn. Mitt helsta 

umhugsunarefni er að viðhalda fegurðinni sem einkennir textann og fletja hann ekki 

út. Hins vegar verður marktextinn aldrei sá sami og frumtextinn. Textinn hefur ferðast 

með tímavél frá árinu 1964 til ársins 2013, í gegnum huga og sviðsmynd þýðandans, í 

gegnum íslenskuna og þurft að mæta alls kyns hindrunum. Það sem eftir stendur er 

ákveðin málamiðlun, milli mín og höfundarins. Textinn er ekki minn en hann er 

heldur ekki Isherwoods lengur. Textinn er eitthvað nýtt. Textinn er okkar.

6. Kvikmyndaaðlögun

To come to the point: the cinema is quite simply becoming a means of 

expression, just as all the other arts have been before it, and in particular 

painting and the novel.33

- Alexandre Astruc

Kvikmyndaaðlögun fellur undir skilgreiningu þýðingafræðingsins Romans Jakobsons 

á táknkerfaþýðingu (e. intersemiotic translation), þar sem textaboð eru endurflutt með 

öðrum táknmiðli. Í bók sinni Tvímæli segir Ástráður Eysteinsson slíka þýðingu vera 

flókna „vegna þess að tungumálið er notað ásamt myndmiðlinum og jafnvel tekin 

samtöl beint úr skáldsögunni, auk þess sem oft er einnig notuð tónlist (sem einnig býr 

yfir þýðingargildi af þessu tagi).“34

                                               
33 (Astruc, 1948, The Birth of a New Avant-Garde: La Camera-Stylo)
34 (Ástráður Eysteinsson, 1996, bls. 28)
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Hér er markmiðið að athuga hvort hægt sé að skoða myndmiðilinn og tungumálið 

samhliða og fjalla um hvort tveggja á forsendum endurritunar. Og í framhaldi af 

ofangreindri flokkun Romans Jakobsons á táknkerfaþýðingu og skilgreiningu 

Ástráðar Eysteinssonar, má hugleiða hvort það sé mögulegt að líta á myndmiðilinn 

sem tungumál?

Í ritgerð sinni The Birth of a New Avant-Garde: La Camera-Stylo frá árinu 1943 

setti franski kvikmyndagerðarmaðurinn og gagnrýnandinn Alexandre Astruc fram 

hugmynd um kvikmyndapennann (f. caméra-stylo), þar sem hann beindi sjónum að 

persónulegri tjáningu kvikmyndagerðarmannsins með linsu kvikmyndavélarinnar. 

Leikstjórar frönsku nýbylgjunnar, á 6. og 7. áratug 20. aldar, tileinkuðu sér hugmynd 

Astruc um kvikmyndapennann og fóru í framhaldinu að tala um kvikmynd sem 

tungumál og um kvikmyndaleikstjórann sem höfund, sem beiti linsu 

kvikmyndatökuvélarinnar á sama hátt og rithöfundur beitir pennanum við ritstörf sín. 

Í augum frönsku kvikmyndahöfundanna (auteurs) stóð kvikmyndagerð jafnfætis 

öðrum listgreinum og höfundarnir vildu hrista upp í franskri kvikmyndagerð, og því 

sem leikstjórinn Francois Truffaut kallaði „Tradition of Quality“, eða Gæðahefðinni; 

þeirri ríkjandi tilhneigingu í Frakklandi að aðlaga einungis virtar bókmenntir að 

kvikmyndaforminu35. Kvikmyndagerðarmenn frönsku nýbylgjunnar byggðu 

kvikmyndaverk sín á óþekktum og oft lítils metnum bókmenntaverkum; mótuðu þær 

eftir eigin hugmyndafræði og gerðu að höfundarverki sínu. Þannig vildu þeir gera 

kvikmyndahöfundinum (auteur) hærra undir höfði en rithöfundinum (author)36. 

Frumtextinn var því ekki heilagur í þeirra augum. Hugmyndir 

kvikmyndagerðarmanna frönsku nýbylgjunnar um kvikmynd sem tungumál, gefur 

allri umræðu um kvikmyndaaðlögun sem þýðingu byr undir báða vængi og 

samkvæmt skilgreiningu Lefevere á endurritun, er jafnvel mögulegt að tala um 

kvikmyndaaðlögun sem tungumálaþýðingu? 

Hvort kvikmynd geti verið skilgreind sem tungumál eða ekki verður ekki afráðið 

hér, en vissulega hefur kvikmyndagerð þróast hratt síðan kenningar 

kvikmyndahöfundanna (auteurists) voru settar fram. Tæknin er orðin mun einfaldari, 

þannig að það er á færi mun fleiri að tjá sig, svo að segja, með linsu vélarinnar auk 

þess sem fleiri kynslóðir hafa vanist tungumáli kvikmyndanna frá blautu barnsbeini, 

                                               
35 (Truffaut, 1954)
36 (Naremore, 2000, bls. 7)
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og vert að velta fyrir sér hver framtíð tungumálsins sé. Í ljósi undangenginnar þróunar 

ætti hún að vera nokkuð björt.

Ef gengið er út frá því að kvikmynd sé tungumál þá er áhugavert að skoða 

afbrigði tungumálsins milli landa. Kvikmyndatungumál bandarísku stúdíókerfanna 

hlýtur þannig að vera frábrugðið kvikmyndatungumáli óháðu kvikmyndanna, eða 

tungumáli evrópskrar kvikmyndagerðar, svo dæmi séu tekin. 

Annað sem er áhugavert í þessu sambandi eru kvikmyndaaðlaganir skáldverka frá 

einu tungumáli yfir á kvikmyndatungumál annarrar þjóðar. Dæmi um það væri til 

dæmis kvikmyndin Ne le dis à Personne, sem er frönsk kvikmyndaaðlögun á bók 

bandaríska glæpahöfundarins Harlan Coben, Tell No One. Þar er því verið að þýða 

milli táknkerfa og milli tveggja þjóðtungna og afar ólíkra menningarheima, og gaman 

að velta fyrir sér hvernig kvikmyndaaðlögun bókarinnar hefði orðið innan sömu 

þjóðtungu og innan sama menningarheims. Þetta veltir upp frekari spurningum um 

teygjanleika verksins/sögunnar/textans, nokkuð sem er ágætt að hafa í huga hér. 

Rétt eins og skáldsaga er ekki orðin eintóm þá er kvikmynd ekki einungis 

tæknilegt undur. Sé litið fram hjá orðum blaðsíðunnar og tæknilegum þáttum 

kvikmyndarinnar, hvað stendur þá eftir? Það sem stendur eftir er sagan. Sagan eða 

verkið, sem trónir á toppi listræna píramídans. 

Dudley Andrew segir að frásagnarkerfi (e. narrative codes) skáldsögu geti 

mögulega verið sambærilegt frásagnarkerfi kvikmyndar. Sagan geti verið sú sama ef 

frásagnareiningarnar (persónur, atburðir, innri hvöt, afleiðingar, samhengi, 

sjónarhorn, o.s.frv.) séu lögð fram jafnt í tveimur verkum.37 Það sem þýðingarferli 

skáldverks og aðlögun þess á kvikmyndaformið, hafa sameiginlegt er því sagan. Það 

eru tengsl milli bókmennta og kvikmynda í formi frásagnarinnar. Sagan er það sem 

tengir þessa tvo miðla og hefur alltaf gert. Ef litið er enn og aftur á 

bókmenntaþýðingu og kvikmyndaaðlögun undir formerkjum endurritunar, þá er hægt 

að segja sem svo að ferlin snúist í raun bæði um yfirfærslu á sögu, en skilgreining 

yfirfærslu er: „að flytja afstæður eins sviðs yfir á annað, gera ráð fyrir hliðstæðum 

milli sviða (sem eiga e.t.v. lítið sameiginlegt)“38. Sem sagt, yfirfærsla milli sviða. 

Yfirfærsla á hverju? Ætli hið ímyndaða svið sögunnar eða imaginary mise en scène

eins og Robert Stam kallar það39, sem er mjög svipað hugmynd Charles Fillmores um 

                                               
37 (Andrew í Naremore, 2000, bls. 34)
38 Að yfirfæra skv. Íslensku orðabókinni, 2011, vefútg.
39 (Stam í Naremore, 2000, bls. 54)
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sviðsmyndir og ramma, sé það sem sumir kalla kjarna eða áru sögunnar? Er það 

kjarninn sem verið er að yfirfæra milli sviða? Er kjarni sögu ekki persónuleg túlkun 

lesandans og endurritarans?

Cinematic transformation of a literary work should never assume that its 

purpose is simply the maximal realization of the images that literature evokes in 

the mind of its readers.40

- Rainer Werner Fassbinder

Hér vísar þýski kvikmyndagerðarmaðurinn Rainer Werner Fassbinder í svipaða 

hugmynd og Charles Fillmore og Robert Stam settu fram, þ.e. ímyndað svið eða 

mynd sem verkið framkalli í huga lesandans og/eða áhorfandans. Fassbinder segir 

hlutverk þess sem aðlagar verkið að kvikmyndaforminu sé ekki eingöngu að 

endurskapa sömu mynd og verkið framkallar í hugum lesenda. Það ætti að vera 

augljóst enda er myndin mismunandi hverjum lesanda. Hvað um tungumálaþýðingu? 

Framkallar ensk útgáfa A Single Man sama sögusvið í huga lesandans og íslensk 

þýðing þess? Er það hlutverk tungumálaþýðandans að framkalla sömu mynd? Er það 

nokkru sinni hægt? 

Víkjum aftur að endurritaranum. Hefur handritshöfundurinn og/eða leikstjórinn, 

sem lagar bókmenntaverk að kvikmyndaforminu meira listrænt frelsi en 

tungumálaþýðandinn? Það kann að virðast sem leikstjórinn hafi meira listrænt frelsi í 

endurritun sinni á verkinu og að tungumálaþýðandinn sé algjörlega bundinn af 

orðunum. En ólíkt tungumálaþýðandanum, þá er leikstjórinn ekki að þýða ímyndaða 

svið sögunnar frá einum huga til annars, svo að segja, heldur er hann að endurskapa 

sviðið sjónrænt. Hann er því ekki að varpa upp hugmynd um sviðið, heldur er hann 

bókstaflega að smíða það. 

Rithöfundurinn John Hookham Frere (1769 – 1846) talaði um tvo ólíka 

þýðendur. Annars vegar talaði hann um frjálsa þýðandann (e. spirited) og hins vegar 

um trúfasta þýðandann (e. faithful). Samkvæmt skilgreiningu Frere þá þýðir trúfasti 

þýðandinn af virðingu fyrir frumtextanum, sérstaklega ef um er að ræða mikilsvirtan 

texta. Því mikilvægari sem textinn er því nákvæmari er þýðingin. Nákvæmi 

þýðandinn vinnur samkvæmt orðinu og setningunni. Frjálsi þýðandinn vinnur hins 

                                               
40 (Naremore, 2000, bls. 12)
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vegar samkvæmt menningarumhverfinu og samkvæmt virkni textans í menningarlegu 

samhengi.41

Samkvæmt þessari kenningu Johns Hookhams Freres er freistandi að skilgreina 

tungumálaþýðandann, sem vinnur samkvæmt orðinu, sem trúfasta þýðandann, og 

handritshöfundinn/leikstjórann sem þýðir á kvikmyndatungumálið, sem frjálsa 

þýðandann.

6.1. Ferlið

Það kann að hljóma einkennilegt að nota orðið endurritun í umfjöllun um 

kvikmyndaaðlögun og kvikmyndir. Er hægt að tala um ritun kvikmyndar? 

Kvikmyndagerðarmenn frönsku nýbylgjunnar myndu telja svo vera; samkvæmt 

hugmynd Alexandre Astruc um kvikmyndapennann, og kvikmyndahöfundinn sem 

beitir honum. En það er annar þáttur í aðlögunarferlinu, sem gjarnan vill gleymast og

það er þáttur handritshöfundarins. Kastljósinu er yfirleitt varpað á túlkun leikstjórans 

á verkinu, auk þess sem umræðan um kvikmyndaaðlögun takmarkast að jafnaði við 

samanburð á bókmenntaverkinu og kvikmyndinni. 

Líkt og bókmenntaverk felst ekki í orðunum einum, og kvikmynd er ekki aðeins 

tæknilegt undur, þá er kvikmyndahandrit ekki einungs skipulagsrit fyrir leikstjórann 

að vinna eftir. Hvað hlutverk handritshöfundarins sé virðist oft hlaðið misskilningi, en 

vinna handritshöfundarins og handritið sjálft gegna mun stærra hlutverki en margir 

gera sér grein fyrir. Handritið brúar bilið milli skáldverksins og kvikmyndarinnar, og 

líkt og brú þarf að vanda smíði handritsins. Ef handritið er illa smíðað er hætta á að 

allt bresti.

Christopher Isherwood taldi A Single Man henta vel fyrir kvikmyndaformið og 

um aðlögunarferlið sagði hann mikilvægt að hverfa frá bókinni.42 Viðhorf Isherwoods 

sýnir góðan skilning hans á aðlögunarferlinu, en kvikmynd og bókmenntaverk eru 

tveir ólíkir miðlar. Það kann að virðast augljós, en það vill stundum gleymast þegar 

bókmenntaverk er aðlagað sem kvikmynd, og þegar kvikmyndaaðlögun 

bókmenntaverks er rædd eða gagnrýnd.

Leikskáldið og þýðandinn Mark O’Thomas heldur því fram að aðlögun sé ólík 

þýðingum að því leiti að aðlögun eigi sér stað milli miðla en ekki menningarheima.43

                                               
41 (Lefevere, 1992, bls. 50)
42 (Geherin, 1972)
43 (Raw, 2012, inngangsorð)
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Samkvæmt O’Thomas er kvikmyndaaðlögun verks þá aðlögun en ekki þýðing. Hér 

hefur  aðlögun og þýðing verið skoðuð út frá skilgreiningu Lefevere á endurritun og 

sett undir sama hatt. Hins vegar er áhugavert að skoða orð O’Thomas nánar, 

sérstaklega þegar verið er að fjalla um handritshöfundinn og handritið. Hvaða stöðu 

gegnir kvikmyndahandritið samkvæmt hugmynd O’Thomas? Hvaða miðli tilheyrir 

handritið? Myndmiðlinum eða ritmiðlinum. Er þá hægt að tala um kvikmyndaaðlögun 

annars vegar og handritsþýðingu hins vegar?

Skoðum nú aðlögunarferlið nánar og starf handritshöfundarins í ljósi 

kvikmyndaaðlögunar, auk kvikmyndar leikstjórans Tom Fords A Single Man. 

Athugum hvort hægt sé að finna hliðstæðu með starfi handritshöfundarin og starfi 

tungumálaþýðandans. Ef svo er, hvaða þýðingu hefur það? 

Það eru ákveðnir þættir sem handritshöfundur þarf að taka tillit til við handritgerð 

og vissar reglur sem hann þarf að kunna skil á. Handritshöfundur þarf fyrst og fremst 

að þekkja tungumálið sem hann þýðir á, þ.e. kvikmyndatungumálið. Hann þarf að 

geta séð söguna fyrir sér, með augum linsunnar og þekkja ólíka þætti 

kvikmyndagerðar, eins og kvikmyndatöku, klippingu, sviðsmynd, hljóð, myndfléttu, 

skjárými o.s. frv. Það er ekki sjálfgefið að rithöfundur skáldsögu sé vel til þess fallinn 

að aðlaga eigið verk sem kvikmynd, ekki frekar en rithöfundur myndi þýða eigið verk 

á erlend tungumál sem hann þekkir ekki. 

Kvikmynd er heimur út af fyrir sig og sköpun vel heppnaðs kvikmyndaheims 

gerist ekki hugsunarlaust. Það er misskilningur að halda að starf handritshöfundurins, 

snúist eingöngu um formið, eða rammann (Fillmore). Starf hans snýst ekki um að taka 

höfundarverk, líkt og skáldsögu, og hlaða henni inn í tölvu og raða henni upp í 

handritsforriti. Þvert á móti þá þarf hann skilja söguna, skilja persónurnar og skilja 

kjarnann. Handritshöfundurinn þarf að kunna skil á dramatískri uppbyggingu, skilja 

mikilvægi persónusköpunar, og geta skrifað samtöl.

The screenwriter cannot impart a character’s values in words as a novelist 

does. The values must make themselves felt through surface characteristics of 

behavious, conduct, and communication that idirectly express or imply a 

condition that others can accept.44

- Ben Brady

                                               
44 (Brady, 1994, bls. 36)
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Kvikmynd er samþjöppuð útgáfa sögunnar og það er ógjörningur að gera öllum 

atriðum skáldsögunnar skil. Slíkum aðlögunum mætti líkja við orðrétta 

tungumálaþýðingu; orð fyrir orð, rammi fyrir ramma. Slík endurritun er ekki aðeins 

ógerleg, hún er einnig óákjósanleg. Slík endurritun felur sig á bak við frumtextann og 

á bak við hugmyndina um tryggð. Þetta á bæði við um tungumálaþýðingu og 

kvikmyndaaðlögun.

  Fyrsta skrefið í aðlögunarferlinu er að finna þema sögunnar. Hvað er sagan um? 

Það er nauðsynlegt að finna kjarnann, svo sleppa megi „óþarfa“ atriðum úr. Þannig 

þarf að byrja á að tálga frumtextann svo að segja. Þema verks er ekki alltaf augljóst. 

Oft veit rithöfundurinn sjálfur ekki þema verksins. Það er hlutverk 

handritshöfundarins að greina verkið og skilja hvað liggur að baki því, finna kjarnann 

eða þemað og út frá því byrja að tálga í burtu atriði sem eru ekki nauðsynleg, eins 

erfitt og það kann að vera. 

A Single Man er hugskotssaga eins og ég kýs að kalla það, en stærstur hluti 

bókarinnar byggir á hugrenningum einnar persónu og upplifun hennar á umhverfi 

sínu. Hvernig er best að þýða innri hugarheim sögu á kvikmyndatungumálið? Hvað 

þarf handritshöfundurinn að hafa í huga þegar hann tekur að sér að aðlaga slíkt verk?

Hægt er að notast við sögumann kvikmyndar, sem talar yfir kvikmyndina, til þess 

að útskýra fyrir áhorfendum hvað sé að gerast nákvæmlega og hvað persónur 

kvikmyndar eru að hugsa. Slíkt telst þó ekki góð kvikmyndagerð. 

Í skáldsögu reiknar rithöfundurinn með framlagi lesandans, með notkun 

ímyndunaraflsins. Kvikmyndin aftur á móti, hættir sér út fyrir ímyndunarafl 

áhorfandans. Kvikmyndin gefur sig ekki út fyrir að vera raunveruleg, heldur gerir hún 

ráð fyrir að hún sé raunveruleg.45

Í allri frásögn er sögufléttan mikilvæg, þ.e. hvernig atriðum sögunnar er raðað saman 

til þess að segja söguna og hægt að segja sömu söguna á marga vegu. Ástarsaga, 

hetjusaga, uppvaxtarsaga o.s.frv. Það eru ákveðnar sögur sem eru í stanslausri umferð 

hvort sem er í kvikmyndagerð, bókmenntaskrifum eða leikritun .

Við skulum nú skoða kvikmyndaútgáfu A Single Man í meðförum Toms Fords út 

frá ofangreindum atriðum.

                                               
45 (Brady, 1994, bls. 6)
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7. Kvikmyndin

Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural 

equivalent of the source-language message.46

- Eugene A. Nida og Charles R. Taber 

Það var ætíð ætlun Christopers Isherwoods að gera kvikmynd eftir A Single Man, en 

hann sagði nauðsynlegt að finna rétta leikstjórann fyrir verkefnið.47

Kvikmyndin A Single Man kom út árið 2010 í leikstjórn Toms Fords, en Ford er 

hvað þekktastur fyrir að vera fatahönnuður og er kvikmyndaútgáfa hans af skáldsögu 

Isherwoods hans fyrsta verk sem leikstjóri og handritshöfundur48. Hér á eftir verður 

aðlögun hans á verki Isherwoods skoðað og ekki úr vegi að hafa orð Nidas og Tabers 

hér að ofan í huga, um að þýðing snúist um að koma vissum boðum (e. message) til 

skila, frá frummáli til markmáls. Á skilgreining Nidas og Tabers á þýðingaferlinu 

jafnt við um kvikmyndaaðlögun eða er frelsi leikstjórans/handritshöfundarins meira 

en tungumálaþýðandans þegar kemur að því að koma boðunum til skila?

Sagan er eins og áður segir hugskotssaga og þótt uppbygging hennar og ytri flétta 

sé nokkuð einföld þá er innri söguheimur hennar mjög hlaðinn, eitthvað sem ætla má 

að sé erfitt í myndrænni þýðingu, sérstaklega fyrir óreyndan kvikmyndagerðarmann 

eins og Ford, en myndræn túlkun hugsunar er eitthvað sem hefur vafist fyrir 

kvikmyndagerðarmönnun frá upphafi og það má ímynda sér að þetta eigi sérstaklega 

við um kvikmyndun bókmenntaverka, sem reiða sig oftar en ekki á innri 

frásagnarmáta.

The fundamental problem of the cinema is how to express thought. The creation 

of this language has preoccupied all the theoreticians and writers in the history 

of the cinema.

- Alexandre Astruc

                                               
46 (Nida og Taber í Pym, 2009, bls. 27) 
47 (Geherin, 1972)
48 Fyrsta uppkast af handriti A Single Man var skrifað af David Scearce nokkrum, en þegar Tom Ford 
tók við sem leikstjóri myndarinnar endurskrifaði hann handrit Scearce og er hann því titlaður sem 
handritshöfundur kvikmyndarinnar.
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Leikstjórinn hefur úr ýmsu að velja til að tjá söguheiminn. Hann hefur  

kvikmyndatöku, hljóð, klippingu, leikræna tjáningu, o.s.frv. En það er spurning hvort 

allir þessir þættir samankomnir geti nokkurn tímann náð fram sömu skilaboðum og er 

að finna í ótal lögum skáldsögunnar. 

7.1. Nálgun leikstjórans

Nothing happens in the book. There are no external things happening to let the 

audience know what is happening in George’s mind.

- Tom Ford

Í viðtali við Peter Bowen í Filmmaker Magazine, um kvikmynd sína A Single 

Man sagði leikstjórinn Tom Ford, að þegar hann hafi keypt réttinn að bókinni hafi 

fylgt henni handrit eftir annan handritshöfund, David Scearce, sem Ford sagði 

bókstaflega hafa verið bókina á handritsformi.49 Tom Ford, í anda kvikmyndahöfunda 

frönsku nýbylgjunnar vildi gera verkið að sínu og endurskrifaði því handritið og 

mótaði söguna eftir eigin sýn og hugmyndafræði. 

Helsta breytinging sem Ford gerir á sögu Isherwoods er að hann bætir við 

sjálfsmorðshugsunum Georgs, en í byrjun kvikmyndarinnar, áður en Georg heldur til 

vinnu, bætir Ford við atriði þar sem Georg tekur byssu úr skrifborðsskúffunni sinni og 

setur í skjalatöskuna. Það er hins vegar ekki ljóst hvað Georg ætlar sér með byssuna, 

ekki fyrr en í atriði seinna í kvikmyndinni, þegar Georg reynir að taka í gikkinn og 

skjóta sjálfan sig. Hann getur það hins vegar ekki og fer þess í stað og hittir Charley. 

             Mynd 4

                                               
49 (Bowen, Filmmaker Magazine)
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Þáttur byssunnar bætir ákveðinni spennu við söguframvinduna og er því nokkurs 

konar fléttubragð (e. plot device), sem rekur söguna áfram og útskýrir innri líðan 

Georgs myndrænt og í takt við kvikmyndatugumálið. Aðalpersónan þarf að hafa 

andstæðing, hvort sem það er hún sjálf eða einhver annar. Byssan sýnir ófrávíkjanlega 

að aðalpersónan er hér að glíma við sjálfan sig. 

Það er alls óvíst hvort viðbót byssunnar við söguheim Isherwoods væri ákvörðun 

sem aðrir leikstjórar hefðu tekið. Það má jafnvel íhuga hvort reyndari 

kvikmyndagerðarmaður þyrfti í raun slíkt fléttubragð til þess að lýsa innri sögunni og 

hugarheimi Georgs í endurrituninni.

Auk þess að vera leið til að reka söguna áfram þá sagðist Ford sjálfur hafa 

upplifað missi vegna sjálfsmorðs ástvinar, og því hafi hann viljað hafa það með í 

myndinni. Þetta vekur um spurningar um ósýnileika endurritarans og persónulega 

hugmyndafræði hans í endurritunarferlinu. Einnig kemur skilgreining Johns 

Hookhams Freres um frjálsa og trúfasta þýðandann upp í hugann, en það er ólíklegt 

að tungumálaþýðandinn hefði ákveðið að sagan væri of hæg og viðburðalítil fyrir 

nútímalesendur og því afráðið að bæta byssu í þýðingu sína. 

I had to create external situations and scenes in order to tell the story and let 

the audience understand what George was feeling.50

- Tom Ford

Enn fremur sagðist Ford gera sér grein fyrir að hann hafi farið frjálslega með 

frumtextann, og hafa notað bók Isherwoods, auk upprunalega handritsins, sem viðmið 

fyrir eigin endurspeglun. Þrátt fyrir þessi frávik þá hafi hann viðhaldið ásetningnum 

(e. intention). Ætli hann eigi hér við ásetning höfundar eða ásetning sögunnar? Því 

eins og Robert Stam bendir á, þá felur rithöfundurinn oft ásetning sinn og stundum er 

hann jafnvel ekki meðvitaður um eigin ásetning.51

7.2. Teygjanleiki frumtextans 

Hér fyrir neðan birtist smábútur úr A Single Man og þar á eftir íslensk þýðing sama 

texta, samsvarandi atriði í handriti kvikmyndarinnar og stakur rammi úr 

kvikmyndinni. Í atriðinu er Georg mættur til kennslu og undirbýr sig fyrir fyrirlestur.

                                               
50 (Van Sant, viðtal við Tom Ford, Interview Magazine)
51 (Stam í Naremore, 2000, bls. 57)
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Það er ágætt að hafa kenningu Charles Fillmore um ramma og sögusvið þegar 

rýnt er í frumtextann. Hvaða sögusvið framkallar frumtextinn?  Framkallar íslensk 

þýðing textans, handritið, og kvikmyndin sama sögusvið? Er það takmark 

endurritunarinnar? Skoðum frumtextan:

Slowly, deliberately, like a magician, he takes a single book out of his 

briefcase and places it on the reading desk. As he does this, his eyes move 

over the faces of the class. His lips curve in a faint but bold smile. Some 

of them smile back at him. George finds this frank confrontation 

extraordinarily exhilarating. He draws strength from these smiles, these 

bright young eyes. For him, this is one of the peak moments of the day. 

He feels brilliant, vital, challenging, slightly mysterious and, above all, 

foreign.

Íslensk þýðing:

Hægt og vísvitandi, eins og töframaður, tekur hann bók upp úr 

skjalatöskunni og leggur á púltið. Hann gjóar augunum samtímis á 

andlitin í kennslustofunni. Varir hans sveigjast í óljóst en þó áræðið bros. 

Sum þeirra brosa til hans. Georgi finnst undarlega hressandi að mæta 

þeim svona undanbragðalaust. Hann fær kraft úr þessum brosum og 

þessum ljómandi ungu augum. Þetta er einn af hápunktum dagsins. 

Honum finnst hann vera afburðasnjall, þróttmikill, ögrandi, nokkuð 

dularfullur, og umfram allt, framandi.

Kvikmyndahandrit:

INT. SAN TOMAS COLLEGE - GEORGE�S CLASS - MINUTES LATER

George walks into class and places his briefcase on the desk. Most of the 

students continue to talk. George sits on the edge of the desk and reaches into 

his briefcase. He fumbles around for a moment, pauses, and then pulls out a 

book. He sits quietly with a slight look of disgust on his face staring directly at 

the talkers as, one by one, they succumb to his silence. Finally George speaks.
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        Mynd 5. Rammi úr kvikmyndinni A Single Man

Í kvikmyndinni er stofnskot atriðisins ýkt nærmynd af tifandi klukku. Georg gengur 

inn í mið-fjarmynd. Skjárýmið í kringum hann er opið. Hann setur töskuna sína á 

skrifborðið og lítur yfir bekkinn. Túlkun Firth er lágstemmd. Áberandi fiðlutónlist 

hljómar yfir lágu skvaldri nemendanna. Kvikmyndatakan er stöðug. Litirnir mjúkir. 

Það er ekki að sjá óbeit í andliti Georgs, fremur þreytu. Hann sest á skrifborðið og 

horfir þögull á nemendur sína. Áhorfandinn sér einungis Georg. Ekki andlit 

nemendanna. Skvaldrið þagnar en tónlistin heldur áfram jafnvel þegar Georg hefur 

loks raust sína og klippt er í nærmynd af andliti hans.

Notkun Fords á kvikmyndatónlist nær samfellt í gegnum alla myndina ber þess 

nokkuð merki að þannig sé leikstjórinn að bæta upp það sem hann getur ekki sýnt. 

Hann kýs því frekar tónlist en að notast við þriðju persónu sögumann. Klassísk 

tónlistin framkallar tengingu við tónlist Bernard Hermann í kvikmyndum Alfred 

Hitchcock, en það er óljóst hverju sú tenging bætir við skilaboðin sem lágstemd saga 

Isherwood tjáir. Líkt og tungumálaþýðandinn velur ákveðin orð í þýðingu sinni; orð 

sem framkalla ólíkar myndir í huga lesandans og hafa áhrif framgang sögunnar, þá 

hefur val leikstjórans á atriðum eins og tónlist, klippingu og myndatöku mikil áhrif á 

hvernig áhorfandinn meðtekur söguna á skjánum og hvernig hann fær samhengi í 

rammann. Séu þessir þættir kvikmyndatungumálsins notaðir vitlaust hefur það sömu 

áhrif, og til dæmis röng málfræði eða stafsetning tungumálaþýðingar, og truflar 

söguheiminn.

Er hægt að lýsa hugarfari sögupersónu myndrænt? Er augljóst að Georgi finnst 

hann vera afburðasnjall, þróttmikill, ögrandi, nokkuð dularfullur, og umfram allt, 

framandi í atriðinu hér að ofan. Það er vissulega hægt að koma svipuðum skilaboðum 
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áfram, en líkt og tungumálaþýðingin þá er endurritunin ávallt endurspeglun

frumtextans, ekki spegilmynd hans. En það er vissulega hægt að finna einhvers konar 

jafngildi, en ef til vill er það best í höndum reynslumikilla kvikmyndagerðamanna, 

sem þekkja kvikmyndatungumálið jafn vel og eigið móðurmál.

                     Mynd 6. Charley

Í bókinni lýsir Isherwood Charley, vinkonu Georgs, á nokkuð ruddalegan hátt, sem er 

nokkuð lýsandi fyrir oft á tíðum andfeminísk viðhorf rithöfundarins í bókinni. 

Charley er lýst sem lúinni konu með úfið hár og bauga, sem klæðist hallærislegum 

fötum, víðri blússu og pilsi sem líkist helst teppi, sem geri ekkert fyrir vaxtarlag 

hennar. Auk þess gangi hún um í sandölum, sem væri í lagi, ef ekki væri fyrir 

ósnyrtilegar táneglur hennar. Charley í bókinni er því andstæða Georgs, sem gerir 

vináttu þeirra forvitilega. Í kvikmyndinni er Charley nokkurs konar glansdúkka, sem 

gerir lítið annað en að klæða sig upp í fallega kjóla, drekka kokteila og mála sig. Oft 

líkist kvikmyndin tískusýningu og sum atriði hennar svipa til ilmvatnsauglýsinga.

Þessi pússun Fords nær jafnvel yfir kynþætti bókarinnar, en það er lítið um ólíka 

kynþætti í  kvikmyndaútgáfunni, sem stangast á við opinskáar lýsingar Isherwoods í 

bókinni, og stangast einnig á við þema sögunnar samkvæmt Isherwood, útskúfun og 

einangrun minnihlutahópa. Það má jafnvel segja að Ford hvítti söguna. Svipað og ef 

ég myndi skipta út orðinu svart fyrir orðið hvítt í þýðingu minni. 

Lois Yamaguchi og Alexander Mong, nemendum Georgs af asískum uppruna er 

lýst á eftirfarandi hátt í bókinni: Lois og Alexander eru langfallegustu lifandi verurnar 
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í bekknum; fegurð þeirra er eins og fegurð plantna, laus við hégóma, kvíða eða 

fyrirhöfn að því er virðist. 

Í kvikmyndinni líkist Lois Yamaguchi aftur á móti helst ungri útgáfu af Brigitte 

Bardot og gefur það nokkuð góða hugmynd um nálgun Tom Fords á efninu og 

áherslur hans.

          Mynd 7. Lois Yamaguchi?

Samanburðarathugunin hér að ofan er ekki til þess gerð að stilla þýðingu og aðlögun 

skáldverksins upp á móti frumtextanum, heldur er hér verið þvert á móti verið að 

skoða ólíkar endurspeglanir verksins, undir sama hatti, og með augum gagnrýnanda 

framtíðarinnar, sem metur ólíkar birtingarmyndir verksins jafnt. 

Nær Ford þrátt fyrir stílfærða nálgun sína á efninu, að koma skilaboðum frumtextans 

til skila? 

Ford tekst að þýða aðalpersónuna Georg og þar með er hálfur sigurinn unninn 

enda er Georg undirstaða sögunnar og Colin Firth sem Georg er afar trúverðug 

endurspeglun. Einmanaleiki Georgs næst í fínlegri túlkun Firths. Án leikrænnar 

túlkunar leikarans á aðalpersónunni, stendur eftir mjög pússuð útgáfa af verki 

Isherwoods, þar sem hið mannlega og líkamlega sem einkennir verk Isherwoods hefur 

verið dempað. 

A Single Man er eins og áður segir hugskotssaga og í sögunni kafar lesandinn 

djúpt í flókinn hugarheim Georgs. Það er áhugavert að skoða hvernig leikstjórinn 

þýðir þennan innri heim myndrænt. Ford notast við sögumann í upphafi 

kvikmyndarinnar. Auk þess reiðir hann sig mjög mikið á tónlist og litaspil til þess að 
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vekja upp kenndir hjá áhorfandanum og framkalla tilfinningar. Ford ýkir til að mynda 

vissa liti í atriðum sem eiga að sýna Georg meðvitaðan um umhverfi sitt. 

Þennan mögulega seinasta dag í lífi hans, þennan sólarhring, er skynjun Georgs í 

meðförum Fords á umhverfi sínu afar kvik. Ford kýs því að stílfæra áhugaverðasta 

hluta sögunnar, þ.e. innri hugarheim Georgs með hjálp lita og tónlistar. 

Hugmyndafræði Tom Fords sem fatahönnuðs, spilar greinilega stórk hlutverk í 

þýðingunni.

Endurspeglun Toms Fords á verkinu stendur sem sjálfstætt verk. Hún er ef til vill 

ekki allra, hvort sem um er að ræða hópinn sem þekkir frumtexta verksins eða hópinn 

sem lítur á kvikmyndina sem frumtextann. Kvikmyndin A Single Man er bergmál af 

verki Isherwoods, og líkt og Isherwood sagði sjálfur að væri best að gera í

aðlögunarferlinu, þá hvarf Ford frá bókinni. Hér er ekki takmarkið að ákvarða hvort 

Ford hafi sýnt bók Isherwoods nægilega virðingu og verið trúr verkinu, enda hefur hér 

verið sýnt fram á að slík umræða er á villigötum í núverandi landslagi, þar sem 

bókmenntir og kvikmyndir standa saman hlið við hlið.

Það sem skiptir máli hér, er hvort kjarninn, óræði þátturinn, sem sumir kalla 

hjarta eða ára sögunnar haldist. Og í framhaldi af því er vert að velta því fyrir sér 

hvort það sé í raun tilgangur og takmark endurritunar?
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8. Lokaorð

Hér hefur verið stiklað á stóru í umfjöllun um sameiginlega þætti 

kvikmyndaaðlögunar skáldverks og þýðingu þess, með skáldsögu Christophers 

Isherwoods, A Single Man að leiðarljósi, auk umfjöllunar um tvær endurspeglanir 

sögunnar út frá skilgreiningu André Lefevere á hugtakinu endurritun. 

Sagan, sem rithöfundurinn, handritshöfundurinn og leikstjórinn raða sér í 

kringum, var miðpunktur umfjöllunarinnar og reynt að skilgreina kjarna hennar, 

meðal annars út frá hugmynd Charles Fillmore um sviðsmyndir og ramma, og 

persónulega reynslu lesandans, sem gaf torræða þætti allrar endurritunar meira vægi 

og ef til vill listræna þætti þýðingar aukið gildi.

Fjallað var um möguleika þess að líta á kvikmynd sem tungumál út frá 

hugmyndum kvikmyndahöfunda frönsku nýbylgjunnar, frá á 6. og 7. áratug síðustu 

aldar, og vert að endurskoða þær hugmyndir nú í ljósi breyttrar stöðu kvikmynda.

Hlutverk endurritarans var skoðað og talað um frjálsan og trúfastan þýðanda. 

Tungumálaþýðandinn er bundinn orðum tungumálsins í þýðingu sinni en það á einnig 

við um leikstjórann og/eða handritshöfundinn, sem er bundinn 

kvikmyndatungumálinu þótt það geti stundum litið út fyrir að hann búi yfir meira 

frelsi í endurritun sinni. Svo einfalt er það ekki og þótt mynd geti sagt meira en 

þúsund orð er ýmislegt sem ritmálið getur tjáð betur en myndmálið. 

Hér hafa fleiri spurningar í raun vaknað en spurningum verið svarað og er ástæða 

þess sú að mörkin milli aðlögunar-, kvikmynda- og þýðingafræðanna eru afar óljós 

sem stendur. Hér hefur verið sýnt fram á líkindi milli fræðanna, vísað í 

þýðingafræðinga, kvikmyndagerðarmenn, gagnrýnendur og aðlögunarfræðinga, og 

reynt að varpa ljósi á það sem er sameiginlegt í kenningum þeirra. Þótt markmiðið hér 

hafi ekki verið að finna upp formúlu fyrir þýðingar- eða aðlögunarferlið, né að 

skilgreina eðli þeirra til hlýtar, þá er augljóst að hugtakið endurritun býður upp á 

margar nýjar skilgreiningar.

Lykill verkefnisins, voru samskiptin en ekki samkeppnin milli 

bókmenntaformsins og kvikmyndaformsins. Sé litið fram orðunum sem ég valdi 

þýðingu minni og beitingu leikstjórans Tom Fords á þáttum kvikmyndagerðar, líkt og 

myndatöku, tónlist, klippingu o.s.frv. í aðlögun hans, hvað stendur þá eftir. Hver er 

sameiginlegi þáttur allrar endurritunar?
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Útgangspunktur verkefnisins, samanber titli þess, var að skoða hvort hægt væri að 

setja kvikmyndaaðlögun skáldverks og tungumálaþýðingu undir sama hatt. Í hinu 

stóra samhengi tel ég svo vera. 

Út frá fyrrnefndum orðum André Bazin um að alla umræðu um aðlögun þurfi að 

setja undir sama hatt og umræðu um endurvinnslu, endurgerð, og öll form 

endurritunar, sérstaklega nú á tímum vélrænnar endursköpunar og rafrænna 

samskipta, þá má velta fyrir sér hvort listræni píramídi líti nú til dags ef til vill meira 

út eins og hið vel þekkta kennimerki endurvinnslunnar: 

Mynd 8. Listrænn píramídi eða endurvinnsla?

Hins vegar er ögn napurlegt að tala um endurvinnslu sögu eða frumverks, líkt og 

um sorp sé að ræða. Í staðinn kýs að ég ímynda mér sögumann, á ónefndum stað og 

ónefndum tíma. Hann situr við varðeld, ef til vill, umkringdur áheyrendum. Hann 

segir sögu og áheyrendur meðtaka söguna hver um sig og tengja hana ef til vill 

persónulegri reynslu. Sagan lifir áfram, gegnum ár og aldir, endurspegluð með ólíkum 

röddum þeirra er endursegja hana, sama hvort sagan er sögð, skrifuð, kvikmynduð eða 

tjáð með öðrum hætti. Bergmál sögunnar lifir áfram í endurvarpinu. 
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II hluti :

Einsamall

Þýðing á A Single Man eftir Christopher Isherwood á 

íslensku.
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Að vakna hefst á því að segja er og núna. Það sem vaknað hefur liggur síðan um 

stund og starir upp í loft og inn í sjálft sig uns það hefur borið kennsl á ég og út frá því 

ályktað að ég er, ég er núna. Hér kemur næst, og í því felst að minnsta kosti örlítil 

huggun; því hér, þennan morgun, er þar sem það bjóst við að finna sjálft sig: það sem 

kallast heima.

En núna er ekki einfaldlega núna. Núna er einnig óblíð áminning: heilum degi 

meira en í gær, einu ári meira en síðasta ár. Hvert núna er dagsett og öll undanfarin 

núna eru úrelt, þangað til –fyrr eða síðar – kannski – nei, ekki kannski – nokkuð 

örugglega: það mun koma. 

Flakktaugin kippist til af ótta. Velgjuleg rýrnun sökum þess sem bíður, þarna úti 

einhvers staðar, beint af augum.

Á meðan hefur heilabörkurinn, strangi uppalandinn, tekið sér stöðu við 

stjórntækin og kannað þau, hvert af öðru: fótleggirnir teygjast, mjóbakið sveigist, 

fingurnir kreppast og slaka á. Og nú, yfir gervallt samskiptakerfið, er fyrsta skipun 

dagsins send út: UPP.

Líkaminn lyftir sér hlýðinn upp úr rúminu – kveinkar sér undan snörpum 

sársauka í gigtveikum þumalfingrunum og vinstra hnénu, finnur til smá ógleði vegna 

krampa í portverði – og skjögrar nakinn inn á baðherbergið þar sem blaðran er tæmd 

og líkaminn vigtaður: ennþá rúm 68 kíló þrátt fyrir allt streðið í líkamsræktinni! Síðan 

að speglinum. 

Það sem það sér er ekki beinlínis andlit heldur ásýnd erfiðleika. Þetta hefur það 

gert sér, þetta er niðurstaða síðustu fimmtíu og átta ára; tjáð með lífvana og þjökuðu 

augnaráði, grófgerðu nefi, grettu sem virðist stafa af súrum eiturefnum eigin líkama, 

slapandi kinnum, hálsi sem hangir í smáhrukkóttum fellingum. Þjakað augnaráðið 

tilheyrir örmagna sundmanni eða hlaupara; en samt kemur ekki til greina að stoppa. 

Veran sem við fylgjumst með mun halda áfram að erfiða án afláts þar til hún hrynur 

niður. Ekki af djörfung. Henni detta ekki aðrir möguleikar í hug. 

Veran einblínir í spegilinn og sér mörg andlit í andliti sínu – andlit barnsins, 

drengsins, unga mannsins, ekki svo unga mannsins – allir viðstaddir, varðveittir líkt 

og mörg lög af steingervingum og eins og steingervingar, dánir. Skilaboð þeirra til 

þessarar lifandi dauðu veru er: Sjáðu okkur – við dóum – hvað er að óttast? 

Veran svarar þeim: En það gerðist stig af stigi, svo auðveldlega. Ég óttast að láta 

reka á etir mér. 
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Veran starir og starir. Varir hennar skiljast að. Hún andar með munninum. 

Þangað til óþreyjufullur heilabörkurinn skipar henni að þvo sér, raka sig, greiða hárið. 

Það þarf að hylja nekt hennar. Það þarf að klæða hana í föt því hún ætlar út í veröld 

hins fólksins; og hitt fólkið þarf að geta borið kennsl á hana. Hegðun hennar þarf að 

vera ásættanleg.

Hún hlýðir, þvær sér, rakar sig, greiðir hárið, því hún gengst við skyldum sínum 

gagnvart hinum. Hún gleðst meira að segja yfir að eiga sinn sess meðal þeirra. Hún 

veit hvers vænst er af henni. 

Hún þekkir nafn sitt. Hún kallast Georg. 

Þegar veran hefur klætt sig, er hún orðin hann; Georg meira eða minna – samt ekki sá 

Georg sem þau gera kröfu til og eru tilbúin að viðurkenna. Þeir sem hringdu í hann á 

þessum tíma dags yrðu ráðvilltir og jafnvel hræddir ef þeir gerðu sér grein fyrir hvað 

þessi þriðjungshluti mannveru væri sem þeir töluðu við. En það myndi að sjálfsögðu 

aldrei gerast – nákvæm eftirlíking verunnar á rödd Georgs er nánast fullkomin. Meira 

að segja Charlotte lætur gabbast. Einungis tvisvar eða þrisvar sinnum hefur hún 

skynjað eitthvað kynlegt og spurt, „Geo – er í lagi með þig?“

Hann gengur í gegnum fremra herbergið sem hann kallar vinnuherbergið sitt og 

fer niður stigann. Tröppurnar liggja fyrir horn; þær eru mjóar og brattar. Það er hægt 

að snerta bæði handriðin með olnbogunum og það þarf að beygja höfuðið þótt maður 

sé, eins og Georg, aðeins 175 sentimetrar. Húsið er lítið og þröngt. Smæð þess fyllir 

hann gjarnan öryggi; hér er varla pláss til að finna fyrir einmanaleika. 

Samt sem áður…

Hugsið ykkur tvær manneskjur sem búa saman dag eftir dag, ár eftir ár, í þessu 

litla rými, elda þétt upp við hvor aðra við sömu litlu eldavélina, troðast fram hjá hvor 

annarri í mjóum stiganum, raka sig fyrir framan sama litla baðherbergisspegilinn, 

líkamar sem stanslaust rekast á, óvart eða viljandi, munúðarlega, fjandsamlega, 

klaufalega, órólega, af bræði eða ást – hugsið ykkur djúp en ósýnileg sporin, sem þær 

skilja eftir, alls staðar! Dyrnar að eldhúsinu eru of þröngar. Tvær manneskjur á þönum 

með matardiska á lofti eru líklegar til að rekast hér endurtekið á. Og það er hér, 

hérumbil á hverjum morgni, þegar Georg er kominn niður stigann, að honum líður 

eins og hann standi á þverhníptri, gróflega höggvinni, skörðóttri brún – líkt og 

stígurinn hafi eyðst í skriðufalli. Það er hér sem hann stoppar skyndilega og veit, með 

andstyggilegum hráleika, líkt og í fyrsta skipti: Jim er dáinn. Er dáinn.
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Hann stendur grafkyrr, þögull, hrínir í mesta lagi á meðan hann bíður eftir að 

krampakastinu ljúki. Síðan fer hann inn í eldhúsið. Þessir morgunkrampar eru of 

sársaukafullir til að hægt sé að meðhöndla þá af tilfinningasemi. Þegar þeir líða hjá 

finnur hann einungis til léttis. Svipað og að jafna sig á slæmum magaverk.

Í dag, eru fleiri maurar sem liðast í röð eftir gólfinu, klifra upp og yfir vaskinn og 

ógna skápnum þar sem hann geymir sulturnar og hunangið. Hann tortímir þeim 

þrjóskulega með skordýraeitri og sér sjálfan sig leiftursnöggt að verki: þrákelkin, 

meinfýsin gömul mannvera, sem þvingar eigin vilja upp á þessi upplýsandi og 

aðdáunarverðu skordýr. Líf sem tortímir lífi undir vökulum augum líflausra hluta –  

potta og panna, hnífa og gaffla, dósa og flaskna – sem eiga engan sess í ríki 

framþróunar. Af hverju? Af hverju? Er einhver alheimsóvinur, einhver erkiharðstjóri 

sem reynir að fela tilvist sína með því að egna okkur gegn náttúrulegum 

bandamönnum okkar, meðbræðrum okkar í ánauð hans? En áður en Georg nær að 

hugsa þá hugsun til enda eru maurarnir allir dauðir, hafa verið þurrkaðir upp með 

blautum klút og skolaðir niður í vaskinn. 

Hann útbýr sér gufusoðin egg með beikoni og ristuðu brauði og kaffi og sest 

niður og borðar við eldhúsborðið. Og samtímis, fram og aftur, hljómar í huga hans 

barnagælan sem barnfóstran hans kenndi honum sem barni í Englandi fyrir öllum 

þessum árum síðan: 

Gufusoðin egg á ristuðu brauði eru góð –

(Hann sér hana svo greinilega, gráhærða með músarleg augu, bústinn lítill líkami 

með morgunmatinn á bakka í barnaherberginu, andstutt eftir öll þrepin. Hún var vön 

að kvarta yfir því hvað stiginn væri brattur og kallaði hann „Tréfjöllin“ – einn af 

töfrandi frösum æsku hans.

Gufusoðin egg á ristuðu brauði eru góð-

Fáðu þér meira, einn biti er ekki nóg. 

Já, hún er átakanlega brigðul, hlýjan sem einkennir slíkar ánægjustundir 

barnaherbergisins. Ungherrann Georg nýtur eggjanna sinna; Fóstra fylgist með honum 

og úr brosi hennar skín fullvissa um að allt sé öruggt í áskæru, litlu, dauðadæmdu 

veröldinni þeirra!
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Morgunverður með Jim var einn besti tími dagsins. Það var þá, á öðrum og þriðja 

kaffibolla, að þeir áttu bestu samtölin. Þeir ræddu allt það sem þeim datt í hug –

jafnvel dauðann, að sjálfsögðu, og hvort eitthvað lifir áfram, og þá hvað það er 

nákvæmlega sem lifir áfram. Þeir ræddu jafnvel kosti þess og galla að deyja 

skyndilega og þess að vera meðvitaður um eigin feigð. Nú getur Georg hins vega 

ómögulega munað hvaða skoðun Jim hafði á því. Það er erfitt að taka slíkar 

spurningar alvarlega. Þær hljóma svo fræðilegar.

Göngum út frá því að hinir látnu sæki þá lifandi heim. Að eitthvað sem hér um 

bil megi kalla Jim geti snúið aftir til þess að sjá hvernig Georg hafi það. Væri það á 

nokkurn hátt fullnægjandi? Væri það einu sinni þess virði? Vafalaust væri það í besta 

falli svipað og stutt heimsókn erlends áhorfanda sem fær leyfi til að kíkja inn eitt 

augnablik utan úr víðfeðmu frelsi sínu og sér úr fjarlægð, í gegnum gler, mannveru 

sem situr einsömul við litla borðið í þrönga herberginu og borðar gufusoðin egg 

lítilfjörlega og dauflega, fangelsuð fyrir lífstíð. 

Stofan er dimm og lágreist og meðfram veggnum gegnt gluggunum standa bókahillur. 

Bækurnar hafa ekki göfgað Georg eða gert hann betri eða á nokkurn hátt vitrari. 

Honum finnst einfaldlega gott að hlusta á raddir þeirra, þessa eða hina, allt eftir líðan 

hans. Hann misnotar þær nokkuð grimmilega – þrátt fyrir að þurfa að fjalla um þær af 

virðingu opinberlega – til þess að svæfa hann, til þess að leiða hugann frá 

klukkuvísunum, til þess að slaka á óþægindunum í portverðinum, til þess að kjafta 

hann burt frá depurðinni, til þess að hrinda af stað skilyrtum viðbrögðum ristilsins. 

Hann tekur eina þeirra niður, og Ruskin segir við hann:

… ykkur líkaði loftbyssur sem skóladrengir, og rifflar og Armstrong-byssur eru sami 

hluturinn aðeins betur gerðir: en það versta er, að það sem var leikur í ykkar huga 

sem drengir, var ekki leikur fyrir spörfuglana; og það sem er leikur í hugum ykkar nú 

er heldur ekki leikur fyrir smáu ríkisfuglana; og svarternirnir, þú ert nokkuð hikandi 

við að skjóta á þá, ef ég hef á réttu að standa.

Gamli óþolandi Ruskin hefur alltaf á réttu að standa, alltaf snarvitlaus og svo reiður, 

með veiðihárin sín, ávítandi Englendingana – í dag er hann hinn fullkomni félagi fyrir 

fimm mínútur á salerninu. Georg finnur að hann þarf að hafa hægðir nokkuð 

skyndilega og klífur stigann rösklega og inn á baðherbergið, með bókina með sér.
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Hann getur séð út um klósettgluggann. (Hinum megin við götuna sjá þau höfuð hans 

og axlir, en ekki hvað hann er að gera.) Það er grár, volgur vetrarmorgunn í 

Kaliforníu; himinninn er lágur og mjúkur í Kyrrahafsþokunni. Niðri við ströndina 

sameinast hafið og himinninn í mildum, drungalegum gráma. Pálmatrén standa 

hreyfingarlaus og það drýpur úr runnum lárviðarrósarinnar. 

Gatan heitir Camphor Tree Lane. Kannski uxu hér eitt sinn kamfórutré; það eru 

engin núna. Það er líklegra að nafnið hafi verið valið fyrir myndræna eiginleika þess, 

af fyrstu flóttamönnum raunveruleikans sem komu hingað, frá subbulegum miðbæ 

Los Angeles og kæfandi hégómanum í Pasadena, og stofnuðu þessa nýlendu á þriðja 

áratugnum. Þeir kölluðu einlyft gifshúsin sín og plötuklædda kofana, bústaði og gáfu 

þeim krúttleg nöfn eins og „The Fo’c’sle“ og „Hi Nuff“. Þeir kölluðu göturnar sínar 

vegi, leiðir og slóða, til þess að passa betur við skógarandrúmsloftið sem þeir vildu 

skapa. Útópíudraumur þeirra var heittemprað enskt þorp á Montmartre vísu: Lítill 

Góður Staður þar sem hægt var að mála svolítið, skrifa svolítð og drekka heilmikið. 

Þeir sáu sig sem bakvarðasveit einstaklingshyggjunnar sem gerði lokatilraun til að 

snúast til varnar gegn tuttugustu öldinni. Frá morgni til kvölds þökkuðu þeir ákaft 

fyrir að hafa sloppið frá sálardrepandi kaupsýslu borgarinnar. Þeir voru óheflaðir og 

léttir í lund og baldnir bóhemar, sífellt forvitnir um athafnir hver annars, og 

óendanlega umburðalyndir. Þegar þeir áttu í útistöðum var það alla vega með hnefum 

og flöskum og húsgögnum en ekki lögfræðingum. Þeir voru flestir svo heppnir að 

vera aldauða áður en Breytingin Mikla skall á.

Breytingin hófst undir lok fimmta áratugarins þegar nýgiftu uppgjafahermennirnir úr 

heimsstyrjöldinni síðari flykktust úr austri með eiginkonum

sínum í leit að nýrri og betri eldisstöð í sólbjörtu suðrinu, sem hafði verið það síðasta 

sem þeir sáu er minnti þá á heimahagana áður en þeir sigldu til Kyrrahafsins. Og 

hvaða eldisstöð var betri en hverfi í hæðunum eins og þetta, aðeins fimm mínútna 

gönguferð frá ströndinni og engin götuumferð til að útrýma smábörnum 

framtíðarinnar? Og þannig urðu bústaðirnir, sem áður höfðu angað af heimagerðu gini 

og þar sem kveðskapur Hart Crane hafði endurómað, herteknir, einn af öðrum af 

kókdrekkandi sjónvarpsglápurum. Vafalaust hefðu uppgjafahermennirnir aðlagast 

upprunalega fyrirmyndaríkinu nokkuð vel; sumir þeirra hefðu ef til vill byrjað að 

mála eða skrifa milli timburmanna. En eiginkonur þeirra komu þeim í skilning um 

strax frá upphafi og mjög skiljanlega, að uppeldi og bóhemalíf eiga ekki saman. Það 
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þarf örugga atvinnu til þess að ala upp börn, húsnæðislán, lánstraust, tryggingu. Og þú 

skalt ekki dirfast að deyja fyrr en framtíð fjölskyldunnar er ráðstöfuð. 

Svo komu smábörnin, got eftir got eftir got. Og gamla skólahúsið varð þyrping 

háreistra nýbygginga. Og hrörlegi markaðurinn við sjávarsíðuna breyttist í 

stórmarkað. Og tvö skilti voru fest upp á Camphor Tree Lane. Annað sagði þér að 

borða ekki vætukarsann sem óx meðfram árfarveginum, því vatnið var mengað. 

(Fyrstu landnemarnir höfðu borðað hann árum saman; Georg og Jim höfðu smakkað 

hann og fundist hann ljúffengur og ekkert gerðist.) Á hinu skiltinu stóð, undir 

ískyggilegum, svörtum skuggamyndum á gulum bakgrunni: BÖRN AÐ LEIK.

Georg og Jim sáu gula skiltið, að sjálfsögðu, þegar þeir komu hingað niðureftir í 

fyrsta skipti í leit að húsnæði. En þeir gáfu því engan gaum því þeir höfðu þegar tekið 

ástfóstri við húsið. Þeir dáðu húsið því það var einungis hægt að komast að því yfir 

brúna sem lá yfir ánna; trén allt í kring og brattur kjarri vaxinn klettaveggurinn á bak 

við húsið innilukti það líkt og hús í skógarrjóðri. „Svo gott sem að vera á okkar eigin 

eyju“ sagði Georg.  Þeir óðu í gegnum fölnuð lauf garðhlynsins sem náðu þeim upp 

fyrir ökkla (sífellt til ama); staðráðnir, þegar hér var komið, að vera hrifnir af öllu. 

Þeir kíktu inn í lágreista, raka, dimma stofuna og voru sammála um hversu hugguleg 

hún yrði að kvöldlagi við kveiktan eld. Risavaxin gróðurdyngja huldi bílskúrinn. 

Bergflétta, hálfdauð, hálflifandi, sem gerði það að verkum að bílskúrinn virkaði 

tvöfalt stærri en hann í rauninni var; hann var pínulítill að innan, byggður á tímum 

Ford T módelsins. Jim datt í hug að hann gæti nýst til þess að hýsa einhvað af 

dýrunum. Bílarnir þeirra voru báðir of stórir fyrir hann hvort eð er, en þeir gátu lagt 

þeim á brúna. Þeir tóku eftir því að brúin var farin að síga örlítið. „Nú jæja, ég reikna 

með að hún endist okkar ævidaga,“ sagði Jim.

Börnin í hverfinu líta eflaust húsið sömu augum og Georg og Jim gerðu þetta fyrsta 

síðdegi. Óhrjálegt undir bergfléttunni og drungalegt og leyndardómsfullt, rétt eins og 

felustaður gamla illskeytta skrímslisins í sögubókunum. Þetta er hlutverkið sem Georg 

leikur af auknum ofsa síðan hann fór að búa einn. Það leysir úr læðingi þann hluta eðli 

hans sem hann hataði að sýna Jim. Hvað segði Jim ef hann sæi Georg veifa 

handleggjunum og öskra eins og brjálæðingur út um gluggann þegar Benny, sonur Frú 

Strunk, og Joe, sonur Frú Garfein, mana hvorn annan til þess að hlaupa fram og 

tilbaka yfir brúna. (Jim samdi alltaf svo auðveldlega við þá. Hann leyfði þeim að 
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klappa skúnkunum og þvottabirninum og tala við hjarðstarann; og samt fóru þeir 

aldrei yfir brúna í leyfisleysi.)

Frú Strunk, sem býr á móti, skammar börnin sín öðru hverju af skyldurækni, segir 

þeim að láta hann í friði og útskýrir fyrir þeim að hann sé prófessor og þurfi að vinna 

afar mikið. En jafnvel Frú Strunk, sama hversu indæl hún er í eðli sínu- hversdagslega 

þýð af mæðusömum húsverkunum, dálítið döpur af eftirsjá yfir liðnum tíma þegar hún 

söng í útvarpinu; allt gefið upp á bátinn til þess að ala Herra Strunk fimm drengi og 

tvær stúlkur – getur ekki stillt sig um að láta Georg vita, og gefur til kynna með brosi 

sínu móðurlega undanlátssemi og vott af velþóknun, að Benny (hennar yngsti) kalli 

hann núna „Manninn“, síðan Georg elti Benny út úr garðinum, yfir brúna og niður 

götuna; hann hafði barið á útidyrnar með hamri. 

Georg skammast sín fyrir skrattaganginn því þetta eru ekki látalæti. Hann missir 

raunverulega stjórn á skapi sínu og blygðast sín og líður hræðilega á eftir. Samt sem 

áður gerir hann sér fullkomlega grein fyrir að börnin vilja að hann hagi sér svona. Þau 

óska sér einskis frekar. Ef hann neitaði skyndilega að leika skrímslið og þau gætu ekki 

ögrað honum lengur, þyrftu þau að finna staðgengil. Spurningin, Eru þetta látalæti eða 

hatar hann okkur í alvörunni? hvarflar aldrei að þeim. Þeim stendur fullkomlega á 

sama um hann nema sem persónu í ímynduðum sögum þeirra. Aðeins Georgi er ekki 

sama. Þess vegna skammast hann sín enn meira fyrir stundar veiklyndi sitt fyrir um 

mánuði síðan þegar hann bauð nokkrum þeirra upp á sælgæti í götunni. Þau fengu sér 

án þess að þakka fyrir sig, horfðu forvitin og vandræðaleg á hann; ef til vill gerðu þau 

sér ljóst hvað fyrirlitning er á þessu augnabliki.  

Í millitíðinni hefur Ruskin algjörlega tapað glórunni. „Smekkvísi er EINA dyggðin!“ 

hrópar hann og otar fingrinum að Georg. Hann er orðinn þreytandi svo Georg stöðvar 

hann í miðri setningu með því að loka bókinni. Georg lítur út um gluggann, ennþá á 

klósettinu. 

Þetta er kyrrlátur morgunn. Flest börnin eru í skólanum; það eru ennþá nokkrar 

vikur í jólafrí. (Það fer vonleysishrollur um Georg við tilhugsunin um jólin. Kannski 

hann geri eitthvað róttækt; fljúgi til Mexíkóborgar, verði ofurölvi og hömlulaus á 

börunum í heila viku. Þú gerir það ekki og munt aldrei gera það, segir rödd, hundleið 

á honum.) 

Já og hér kemur Benny, með hamar í hönd. Hann leitar milli ruslatunnanna, sem 

eru tilbúnar fyrir tæmingu á gangstéttinni, og dregur fram brotna baðvog. Georg 
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fylgist með Benny hefjast handa við að lúberja hana með hamrinum sínum og gefa frá 

sér emjan; hann lætur sem tækið öskri af sársauka. Að hugsa sér að Frú Strunk, stolt 

móðir þessa kvikyndis, hafi spurt Jim, og hryllt sig við af viðbjóði, hvernig hann afbar 

að snerta meinlausu litlu kóngasnákana!

Og nú kemur Frú Strunk út á veröndina sína, um leið og Benny lýkur við að 

myrða vogina, og stendur og horfir niður á innvols hennar sem liggur út um allt. 

„Settu þetta á sinn stað!“ segir hún honum. „Í ruslið! Settu þetta aftur í ruslið, núna! Á 

sinn stað! Í ruslið! Aftur í ruslið!“ Rödd hennar rís, fellur, í meðvituðu ljúfu söngli. 

Hún öskrar aldrei á börnin sín. Hún hefur lesið allar sálfræðibækurnar. Hún veit að 

Benny er að ganga í gegnum Árásargjarna Stigið, alveg á áætlun; það bara gæti ekki 

verið eðlilegra og heilbrigðara. Hún gerir sér fullkomlega grein fyrir að það heyrist í 

henni eftir götunni endilangri. Það er réttur hennar að láta heyra í sér, því þetta er 

Mæðrastundin. Þegar Benny loks setur eitthvað af brotunum aftur í tunnuna, sönglar 

hún „Duglegur strákur!“ og fer aftur inn með bros á vör. 

Benny ráfar áfram og blandar sér í leik þriggja mun smærri barna, tveggja 

drengja og stelpu, sem freista þess að grafa holu á auðu lóðinni milli Strunk og 

Garfein fjölskyldanna. (Framhlið húsa þeirra snúa að götunni, bersýnileg, ólíkt 

næðinu sem fylgir felustað Georgs sem snýr frá götunni.) 

Á auðri lóðinni, undir risavaxna gamla tröllatrénu, hefur Benny tekið stjórnina 

við gröftinn. Hann klæðir sig úr vindjakkanum og fleygir honum til litlu stelpunnar til 

geymslu; spýtir í lófana og tekur upp skófluna. Hann er einhver í sjónvarpinu, leitandi 

að földum fjársjóði. Þetta smábarnalíf er ekkert annað en samsafn slíkra eftirlíkinga. 

Og um leið og þau byrja að tala þá reyna þau að syngja auglýsingastefin.

En nú röltir einn af drengjunum í burtu – kannski leiðist honum rótið í Benny líkt 

og Benny leiðast skipulagðar tómstundir Frú Strunk – og skýtur úr lítilli 

karbítsfallbyssu. Georg hefur talað við Frú Strunk um þessa fallbyssu og sárbænt hana 

um að útskýra fyrir móður drengsins að hún sé hægt og rólega að gera hann vitstola. 

En Frú Strunk ætlar sér ekki að blanda sér í stjórnleysi náttúrunnar. Hún brosir 

fálmkennt og segir við Georg, „Ég heyri aldrei hávaðann í börnum – svo lengi sem 

það er gleðilegur hávaði. 

Stund Frú Strunk og máttur móðurhlutverksins munu standa yfir fram á síðdegi 

þegar stálpuðu strákarnir og stelpurnar koma úr skólanum. Þau koma heim í 

blönduðum hópum – sem flestir strákarnir hins vegar skilja sig frá umsvifalaust til 

þess að taka þátt í karlmannlegri stund boltaleikja. Þeir kalla hátt og óblítt til hvers 
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annars og sparka og stökkva og grípa af hrokafullum þokka. Þegar boltinn lendir í 

garðinum, troða þeir niður blóm, klöngrast yfir steinagarða, ryðjast inn á sólpalla án 

nokkurrar afsökunar. Vogi bíll sér eftir götunni þá þarf hann að nema staðar og bíða 

þar til þeir eru tilbúnir að hleypa honum í gegn; þeir þekkja rétt sinn. Og nú verða 

mæðurnar að halda smábörnunum óhultum innandyra. Stelpurnar sitja á veröndunum 

og flissa í sameiningu. Þær taka aldrei augun af strákunum og gera undarlegustu hluti 

til þess að ná athygli þeirra: til dæmis þá kæla Cody dæturnar ævagamla svarta 

púðluhundinn sinn með blævæng líkt og hann sé Kleópatra á Nílnum. Samt fá þær 

enga athygli, jafnvel ekki frá kærustum sínum; því þetta er ekki þeirra stund. Einu 

strákarnir sem vilja tala við þær núna eru alúðlegir og ljúfir, eins og sæti teprulegi 

læknissonurinn sem bindur slaufur á lokka púðluhundsins.

Og um síðir koma mennirnir heim úr vinnum sínum. Og þá er það þeirra stund; 

og boltaleikjunum verður að linna. Því andlegt jafnvægi Herra Strunk batnaði ekki við 

að reyna að selja hviklyndu, ríku ekkjunni fasteign allan liðlangan daginn, og óvíst er 

um skap Herra Garfein eftir ýfingarnar í fyrirtækinu hans, sem reisir sundlaugar. Þeir 

og hinir feðurnir þola ekki frekari hávaða. (Á sunnudögum spilar Herra Strunk 

boltaleiki með sonum sínum, en það er bara eitt af líkamsræktarverkefnum hans; 

siðmenntað og alvarlegt og alls ekki skemmtilegt).

Um hverja helgi eru haldin samkvæmi. Unglingarnir eru hvattir til þess að fara út 

að dansa og gæla hvert við annað, jafnvel þótt heimavinnan sé ókláruð; því fullorðna 

fólkið þarf sárlega að slaka á í friði. Og nú lagar Frú Strunk kalda smárétti í eldhúsinu 

með Frú Garfein, og Herra Strunk kveikir á grillinu á sólpallinum, og Herra Garfein 

gengur þvert yfir auðu lóðina með bakka af flöskum og hristara og tilkynnir glaðlega 

eins og landgönguliði: „Martúúnís gjöriði svo vel!“

Og tveimur eða þremur klukkutímum síðar, eftir kokteilana og hrossahláturinn, 

ótrúlegar dónasögurnar, hálfleynilegt káfið á eiginkonum hvors annars, steikurnar og 

bökurnar, á meðan Stelpurnar – sem Frú Strunk og vinkonur hennar munu kalla sig 

nái þær níræðisaldri - þvo upp, heyrist í Herra Strunk og hinum eiginmönnunum 

hlægja og spjalla þvoglulega á veröndinni með drykki í hönd. Vandamál vinnudagsins 

gleymd. Og þeir eru stoltir og ánægðir. Því jafnvel sá sísti af þeim er meðeigandi í 

bandaríska fyrirmyndarríkinu, konungsríki hins ljúfa lífs á jarðkringlunni – sem 

Rússarnir stæla blygðunarlaust og Kínverjarnir hafa andstyggð á þrátt fyrir að vera 

reiðubúnir til að hreinsa iðrin og svelta sig í vonlausri von um að erfa það. Já, Herra 

Strunk og Herra Garfein eru svo sannarlega stoltir af konungsríki sínu. En hví hljóma 



50

raddir þeirra þá eins og raddir drengja sem hrópa til hvers annars í könnunarleiðangri 

um dimman ókunnan helli, sífellt háværari, sífellt gálausari? Gera þeir sér grein fyrir 

að þeir eru hræddir? Nei. En þeir eru lafhræddir. 

Hvað hræðast þeir?

Þeir hræðast það sem þeir vita að leynist í svartnættinu umhverfis þá, það sem 

kann að birtast í óyggjandi skini vasaljósa þeirra á hverri stundu þannig að ekki 

verður lengur hægt að hunsa það; ótti þeirra útskýrður og gerður að engu. Varmennið 

sem passar ekki í tölfræði þeirra, Gorgóninn sem neitar lýtalækningum þeirra, 

vampýran sem slafrar blóð óheflað, illa lyktandi skepnan sem notar ekki lyktareyðana 

þeirra, hið óræðanlega sem krefst þess þrátt fyrir stöðugt sussið í þeim að segja nafn 

sitt. 

Ásamt ýmsum öðrum skrímslategundum, segir Georg, hræðast þeir litla mig.

Georg ímyndar sér að Herra Strunk afgreiði hann með einu orði. Hinsegin, kurrar 

vafalaust í honum. En þar sem þetta er nú árið 1962 er hugsanlegt að jafnvel hann 

bæti við: Mér er skítsama hvað hann gerir svo lengi sem hann kemur ekki nálægt mér. 

Jafnvel sálfræðingar hafa skiptar skoðanir á hvað skuli álykta um Herra Strunka 

heimsins út frá slíkri athugasemd. Sannlekurinn er sá að Herra Strunk, skoði maður 

ljósmynd af honum frá menntaskólaárunum í fótboltabúningi, var það sem margir 

myndu kalla lifandi dúkka. 

Georg er hins vegar nokkuð viss um að Frú Strunk leyfi sér að vera ögn 

ósammála eiginmanni sínum; því hún er þjálfuð í hinu nýja umburðarlyndi, sem felst í 

gereyðingu með þægilegheitum. Hún tekur fram sálfræðibókina sína – engin þörf 

lengur á bjöllu og kerti. Hún les upp úr bókinni með ljúfum eintóna hrynjanda og 

byrjar að særa hið óræðanlega úr Georgi. Ekkert tilefni til andstyggðar, kveður hún, 

engin ástæða fyrir fordæmingu. Hér er ekkert siðlaust af ásettu ráði. Allt sökum 

arfgengis, aðstæðna í æsku (Þessar ráðríku mæður ættu að skammast sín, þessir 

bresku kynjaaðskildu skólar!), hindraðs kynþroska, og/eða kirtla. Utangarðsmanni 

sem meinað er um það besta í lífinu að eilífu skal vorkenna, ekki álasa. Hugsanlega 

virkar meðferð í sumum tilfellum sé gripið nógu snemma í taumana. Hvað varðar 

restina – æ, það er svo sorglegt; sér í lagi þegar það gerist, og það gerist, viðurkennum 

það, fyrir reglulega mikilsvert fólk, fólk sem hefði haft svo mikið fram að færa. 

(Jafnvel þegar þau eru snillingar þrátt fyrir þetta, þá eru meistaraverk þeirra 

ófrávíkjanlega brengluð.) Verum því skilningsrík og gleymum ekki Grikkjunum (þó 

það hafi verið töluvert öðruvísi því þeir voru miklu fremur heiðingjar en hugsjúkir 
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menn). Segjum jafnvel að slíkt samband geti stundum verið næstum því fallegt – þá 

sérstaklega ef annar aðilinn er látinn; eða það sem betra er, báðir. 

Hve innilega Frú Strunk myndi njóta þess að vera leið vegna Jim! En, aha, hún 

veit ekki af því; ekkert þeirra veit af því. Það gerðist í Ohio og Los Angeles blöðin 

fjölluðu ekki um það. Georg hefur einfaldlega látið það berast út að foreldrar Jim, sem 

eru orðin öldruð, hafi lengi reynt að sannfæra hann um að koma heim og flytja til 

þeirra, og að nú eftir nýafstaðna heimsókn hans ætli hann að vera eftir fyrir austan um 

óákveðinn tíma. Sem er gullsatt. Hvað varðar dýrin, þá grimmu áminningu, þá þurfti 

Georg að koma þeim úr augsýn tafarlaust; hann gat ekki einu sinni hugsað sér að vita 

af þeim í nágrenninu. Þannig að þegar Frú Garfein vildi fá að vita hvort hann ætlaði 

sér að selja hjarðstarana, sagðist hann hafa sent þá alla til Jim. Höndlari frá San Diego 

tók þá. 

Síðan, sem svar við spurningum Frú Strunk og hinna, ansar Georg, jú vissulega, 

hann sé nýbúinn að heyra frá Jim og að Jim hafi það gott. Þau spyrja hann æ sjaldnar. 

Þau eru spurul en fremur áhugalaus satt að segja. 

En bókin þín hefur á röngu að standa Frú Strunk, segir Georg, þegar hún segir þér 

að Jim hafi verið staðgengill fyrir alvöru son, alvöru yngri bróður, alvöru eiginmann, 

alvöru eiginkonu. Jim var ekki staðgengill fyrir neitt. Og það er ekkert sem kemur í 

staðinn fyrir Jim, þú afsakar, neins staðar. 

Særingar þínar hafa mistekist kæra Frú Strunk, segir Georg þar sem hann situr í 

hnipri á klósettinu og kíkir út frá felustað sínum og fylgist með henni tæma 

ryksugupoka í ruslatunnuna. Hið óræðanlega er hér enn á meðal ykkar. 

Fjandinn. Síminn. 

Jafnvel lengsta símasnúran nær ekki inn á baðherbergið. Georg kemur sér af setunni 

og skjögrar inn í vinnuherbergið eins og maður í pokahlaupi. 

„Halló.“

„Halló – er þetta – þetta ert þú, Geo?“

„Halló, Charley.“

„Hringi ég nokkuð of snemma?“

„Nei.“ (Æ, henni hefur tekist að ergja hann nú þegar! Hvernig getur hann þó réttilega 

kennt henni um óþægindin við að standa viðbjóðslega óþerraður með buxurnar á 

hælunum? Það verður þó að viðurkennast að Charley hefur eðlislægan hæfileika til að 

hringja á óheppilegum augnablikum.)
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„Ertu viss?“

„Auðvitað er ég viss. Ég er búinn að borða morgunmat.“

„Ég var hrædd um að ef ég biði lengur með að hringja þá værirðu farinn í skólann… 

Hamingjan sanna, ég vissi ekki að klukkan væri svona margt. Áttu ekki að vera 

byrjaður?“

„Ég kenni bara einn tíma á þessum dögum. Hann byrjar ekki fyrr en hálftólf. Ég 

byrja snemma á mánudögum og miðvikudögum.“ (Þetta er allt útskýrt af ítrustu 

þolinmæði.)

Ó já, já, auðvitað! En ég vitlaus! Ég gleymi því alltaf.“

(Þögn. Georg veit að hún vill spyrja hann að einhverju. En hann ætlar ekki að 

liðsinna henni. Glappaskot hennar angra hann. Af hverju gefur hún skyn að hún eigi

að þekkja stundaskrána hans? Þetta er allt hluti af ofríki hennar. Ef henni finnst hún 

eigi að vita það af hverju ruglar hún þá öllu saman?)

„Geo – ?“ (Auðmjúklega) „ertu mögulega laus í kvöld?“

„Því miður. Nei.“ Sekúndu áður en hann svaraði hefði hann ekki geta sagt til um 

hvað hann ætlaði sér að segja. Það er örvæntingin í röddu Charlotte sem ræður 

ákvörðun hans. Hann er ekki í skapi fyrir eitt af neyðartilvikum hennar.)

„Ó, ég skil… ég var hrædd um það. Ég veit vel að þetta er stuttur fyrirvari.“ (Hún 

hljómar hálflömuð, mjög hæglát, vonlaus. Hann stendur og hlustar eftir snökti. Ekkert 

heyrist. Hann grettir sig af sektarkennd og óþægindum – hið síðarnefnda vegna 

aukinnar meðvitundar um klístur og reyrða ökkla. 

„Ég býst ekki við að þú gætir, ég meina, ég býst við að það sé mikilvægt?“

„Já því miður.“ Gretta sektarkenndarinnar slaknar. Nú er hann reiður út í hana. 

Hann lætur ekki jagast í sér.)

„Ég skil… Nú, jæja, þá það.“ (Hún er hugrökk, núna.) „Ég reyni að hitta á þig, ef 

ég má, eftir nokkrar daga?“

„Auðvitað.“ (Ó, hví ekki að vera ögn viðkunnalegri nú þegar það er búið að 

lækka í henni rostann.) „Eða ég hringi í þig.“

(Þögn.)

„Jæja – bless Geo.“

„Bless, Charley.“

Tuttugu mínútum síðar fylgist Frú Strunk með honum bakka bílnum yfir brúna, á 

meðan hún vökvar stokkrósarunnana sína á veröndinni. (Brúin er farin að síga 
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allverulega. Hún vonar að hann láti laga hana; eitthvert barnanna gæti slasast.) Hann 

beygir inn götuna og hún veifar honum. Hann veifar henni.

Vesalings maðurinn, hugsar hún, að búa þarna aleinn. Hann hefur viðkunnalegt 

andlit.

Eitt af undrum Los Angeles hraðbrautarinnar og kostur er að hægt er að keyra frá 

ströndinni til San Tomas ríkisháskólans á fimmtíu mínútum, að viðbættum eða 

frádregnum fimm mínútum, í stað klukkustundanna tveggja sem maður hefði varið í 

þá gömlu hægfara daga, í hægagangi frá einu rauðu ljósi til þess næsta í gegnum 

miðbæinn og út í hverfin fyrir handan. 

Georg finnur hálfpartinn til föðurlandsástar vegna hraðbrautanna. Hann er stoltur 

yfir að þær séu svona hraðar, að fólk týni áttum á þeim og fyllist jafnvel ofsahræðslu 

og þurfi að stytta sér leið í öruggt skjól. Georg elskar hraðbrautirnar vegna þess að 

hann ræður ennþá við þær og svo lengi sem hann ræður við hlutina er það staðfesting 

á að hann sé enn virkur þjóðfélagsþegn. Hann getur enn spjarað sig.

(Líkt og allir sem þjást af bráðri glæpaduld þá er Georg ofurmeðvitaður um allar 

aukareglur, borgarsamþykktir, ákvæði og lítilsverðar reglugerðir. Hugsið ykkur 

hversu margir Þjóðhættulegir Glæpamenn hafa verið handsamaðir bara vegna þess að 

þeir vanræktu að greiða stöðumælasekt! Hann hefur aldrei séð vegabréfið sitt stimplað 

við landamæri, ökuskírteinið sitt tekið gilt sem persónuskilríki á pósthúsinu, án þess 

að segja laumulega við sjálfan sig fullur kátínu, Fábjánar – ég blekkti þá aftur!)

Í dag mun hann blekkja þá aftur, þarna, mitt í brjáluðu kerrukapphlaupi 

stórborgarinnar – sjálfur Ben Húr myndi vafalaust hörfa af hræðslu – stýrandi milli 

akreina með þeim bestu, aldrei undir áttatíu á vinstri hraðakreininni, aldrei 

taugaóstyrkur þótt trylltur táningur fylgi honum fast eftir eða kvenmaður (þetta er 

afleiðing þess að halda hurðum opnum fyrir þeim) svíni skyndilega fyrir hann. 

Lögregluþjónarnir á bifhjólunum taka ekki eftir neinu, enn sem komið er, sem fær þá 

til að bruna á eftir honum með rauð blikkandi ljós og benda honum á að keyra út í 

vegarkant, úr keppninni, og fylgja honum þaðan vingjarnlega en þó nokkuð ákveðið 

til einhvers fallega skipulagðs vöggustofu-samfélags þar sem Eldriborgurum (gamall í 

þessu leiðindalandi okkar telst álíka klúrt og júði eða negri) er mjakað inn í ellina, 

kenndir barnaleikir æsku sinnar upp á nýtt en með öðrum hætti: nú á dögum kallast 

þetta óvirk upplyfting. Já já, leyfum þeim fyrir alla muni að eðla sig ef þau eru enn fær 

um það og ef þau eru það ekki, leyfum þeim þá að fullnægja hvötum sínum 
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hindrunarlaust með barnalegum ástarleikjum. Leyfum þeim jafnvel að gifta sig, um 

áttrætt, nírætt, hundrað – hverjum er ekki sama? Allt sem heldur þeim uppteknum og 

aftrar þeim frá því að reika um og hindra umferðina. 

Augnablikið þegar maður keyrir upp aðreinina sem liggur að hraðbrautinni og verður 

það sem kallast sameinuð umferð er alltaf svolítið óþægilegt. Ónotatilfinning grípur 

Georg sem hverfur ekki við það að einfaldlega líta í baksýnisspegilinn: um að 

óútskýranlega, ósýnilega, sé hann um það bil að fara að lenda í aftanákeyrslu. En áður 

en hann veit af hefur hann sameinast umferðinni og er kominn úr hættu, á leið upp 

langa, auðvelda hallann í átt að efsta hluta vegarins og Dalsins fyrir handan. 

Og nú við stýrið er líkt og einhvers konar sjálfsdáleiðsla fari í gang. Andlitið 

slaknar, axlirnar gefa eftir, líkaminn hvílist í sætinu. Taugaviðbrögðin taka yfir; 

vinstri fóturinn stígur ákveðið niður á kúplinguna með jöfnum þrýstingi, á meðan sá 

hægri skammtar bensín varfærnislega. Vinstri höndin hvílir létt á stýrinu; sú hægri 

skiptir mjúklega í hágír. Augun færast rólega frá vegi til spegils, frá spegli til vegar, 

mæla rólega vegalengdirnar framundan, að baki, að næsta bíl. . . .  Þegar allt kemur til 

alls þá er þetta ekki brjálað kerruhlaup – það lítur aðeins þannig út í augum áhorfenda 

og taugaspenntra byrjenda – þetta er á sem streymir áfram í átt að afrennsli sínu af 

sefandi styrk. Svo lengi sem þú leyfir sjálfum þér að berast með straumnum þá er 

ekkert að óttast; í raun og veru þá finnur þú til leti og vellíðan þarna mitt í 

straumhörkunni. 

Og nú gerist nokkuð óvenjulegt. Andlit Georgs spennist á ný, vöðvarnir standa 

eilítið út við kjálkann, munnurinn herpist og viprar, varirnar klemmast í hörkulega 

línu og á milli augabrúnanna er kipra. Líkaminn er hins vegar fullkomlega 

afslappaður. Meir og meir þá virðist hann aðskilja sig og verða sjálfstæð eining: 

tilfinningalaus, nafnlaus, bílstjóra-mannvera með lítinn sjálfsvilja eða eigið sérkenni, 

ímynd líkamlegrar samhæfingar, kvíðaleysis, háttvísrar þagnar, sem ekur húsbónda 

sínum til vinnu. 

Og eins og húsbóndi sem treystir þjóni sínum fyrir akstri bifreiðar sinnar er 

Georgi nú frjálst að beina athygli sinni annað. Er þeir geysast yfir skarðkambinn 

verður hann sífellt ómeðvitaðri um ytri aðstæður; bílana allt um kring, snöggan 

hallann framundan á veginum, Dalinn með heimilum sínum og görðum, fyrir neðan 

stærðarinnar brúnleita mengunarklessu handan og ofan við þar sem stór og ber fjöll 

rísa. Hann er kominn djúpt inn í sjálfan sig. 
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Hvað er hann að bralla?

Við endamörk strandarinnar rís gríðarstórt, hrokafullt háhýsi sem mun hafa að 

geyma hundrað íbúðir; það mun hindra strandarútsýnina sem sést frá 

almenningsgarðinum ofan við klettana. Talsmaður verkefnisins segir sem svar við 

mótmælum, Nú, þetta eru framfarir. Og hvað sem öðru líður, gefur hann í skyn, ef 

þeir fyrirfinnast sem tilbúnir eru að borga 450 dollara á mánuði fyrir útsýnið og leigja 

íbúðirnar, af hverju ættuð þið almenningsgarð-notendur (það á við um Georg) að fá 

það frítt?

Ritstjóri nokkur hefur efnt til herferðar gegn öfuguggum (hann við fólk eins og 

Georg). Þeir eru alls staðar, segir hann; þú getur ekki farið á bar lengur eða 

karlaklósett eða almenningsbókasafn án þess að verða vitni af einhverju hræðilegu. 

Og þeir eru undantekningalaust með sárasótt. Núverandi lög gegn þeim, segir hann, 

eru allt of mild.

Öldungaráðsmaður hélt nýlega ræðu og lýsti yfir að við ættum að ráðast á Kúbu 

tafarlaust, með öllu afli, til þess að gera ekki lítið úr og ómerkja Monroe 

kennisetninguna. Öldungaráðsmaðurinn útilokar ekki að þetta þýði flugskeytastríð. 

Við verðum að horfast í augu við staðreyndir málsins; annað er vanvirðing. Við 

verðum að vera tilbúin til að fórna þremur fjórðu íbúatölunnar (að Georg meðtöldum). 

Það væri skemmtilegt, hugsar Georg, að laumast inn í íbúðarhúsnæðið að nóttu til 

rétt áður en leigjendurnir flyttu inn og spreyja alla veggi í öllum herbergjum með 

sérstaklega útbúnum ódaun, sem væri vart merkjanlegur í fyrstu en sem myndi smám 

saman aukast uns hann lyktaði eins og rotnandi lík. Þeir myndu reyna að losna við 

hann með öllum þekktum lyktareyðum, en án árangurs; og að lokum þegar þeir hefðu 

rifið niður múrhúðina og tréverkið í algjöru úrræðaleysi, kæmust þeir að því að sjálfir 

burðarbitarnir lyktuðu. Þeir yfirgæfu staðinn eins og Kmerarnir yfirgáfu Angkor; en 

ódaunninn yrði megnari og megnari uns hægt væri finna hann upp eftir allri ströndinni 

til Malibu. Að lokum þyrfti að taka mannvirkið í sundur af verkamönnum með 

gasgrímur og mylja það í duft og sturta því lengst á haf út . . . . Eða kannski væri 

raunhæfara að finna upp vírus sem æti sig inn í hvað sem það er sem gerir málm 

harðan. Kosturinn við það umfram ódauninn er að það þyrfti einungis eina 

innspýtingu á einn stað því vírusinn myndi síðan éta sig inn í allan málm 

byggingarinnar. Síðan þegar allir væru fluttir inn og stærðarinnar innflutningsteiti

stæði yfir myndi allt heila klabbið byrja að svigna og síga niður í linkulega 

flækjuhrúgu eins og spagettí.
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Og ritstjóri dagblaðsins, ímyndar Georg sér, hversu fyndið væri að ræna honum 

og þeim sem stóðu fyrir öfuguggagreinunum – og kannski líka lögreglustjóranum og 

yfirmanni Vændis- og lastadeildarinnar og ráðherrunum sem studdu herferðina úr 

ræðustólum sínum – og fara með þá alla í leynilegt neðanjarðarkvikmyndaver, þar 

sem eftir litlar fortölur – það myndi vafalaust duga að sýna þeim sjóðheita skörungana 

og krækjurnar – þeir myndu taka þátt í alls konar kynlífsleikjum, tveir og tveir saman 

og í hópum, yfir sig ánægðir. Filman yrði síðan framkölluð og eintökum dreift með 

flýti í öll kvikmyndahús. Aðstoðarmenn Georgs myndu svæfa sætavísana með 

klóróformi svo ekki yrði hægt að kveikja ljósin, læsa öllum útgöngum, yfirbuga 

sýningarstjórann og sýna myndina með stiklum úr kvikmyndum sem sýndar verða á 

næstunni. 

Hvað varðar öldungaráðsmannin, væri ekki nokkuð skemmtilegt að –

Nei.

(Þegar hér er komið við sögu sjáum við augabrýrnar dragast saman sökum 

óvenjulega öflugs krampa og munnurinn er næstum því jafn þunnur og hörkulegur og 

hnífsblað.)

Nei. Skemmtilegt er ekki rétta orðið. Þetta fólk er ekki skemmtilegt. Það ætti 

aldrei að koma fram við svona fólk skemmtilega. Það skilur aðeins eitt tungumá: 

óheflað vald. 

Þess vegna verðum við að koma af stað herferð skipulagðra grimmdarverka. Svo 

að það takist þarf bandalags að minnsta kosti fimm hundruð trúfastra, þjálfaðra 

morðingja og pyndara. Yfirmaður bandalagsins tekur saman lista yfir vel skilgreind 

og einföld markmið, líkt og fjarlæging íbúðablokkarinnar, banni við dagblaðinu og 

lausnar öldungaráðsmannsins frá störfum. Þau verða síðan afgreidd eftir röð án tillits 

til þess tíma sem þarf til eða mannfalls. Í hverju tilfelli mun aðalbrotamaðurinn fyrst 

fá stutt og vinsamlegt bréf undirritað „Georg frændi“, sem útskýrir nákvæmlega hvað 

hann þurfi að gera fyrir tilsettan tíma vilji hann halda lífi. Einnig verður honum gert 

ljóst að Georg frændi starfi samkvæmt kenningunni að samneyti jafngildi sekt. 

Mínútu eftir að fresturinn rennur út hefjast drápin. Aftöka aðalabrotamannsins 

verður seinkað um nokkrar vikur eða mánuði til þess að gefa honum færi á að ígrunda 

gjörðir sínar. Á meðan verða daglegar áminningar. Ef til vill verður eiginkonu hans 

rænt, hún kyrkt og lík hennar smurt og mun taka á móti honum í stofunni þegar hann 

kemur heim úr vinnunni. Ef til vill koma höfuð barna hans í kössum með póstinum 

eða segulbönd með öskrum fjölskyldu hans pyntaðri til dauða. Ef til vill verða hús 
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vina hans sprengd upp í skjóli nætur. Allir sem einhvern tímann hafa þekkt hann eru 

sjálfkrafa í lífshættu.

Þegar sýnt hefur verið fram á hundrað prósent afkastagetu bandalagsins nógu oft 

munu landsmenn smám saman átta sig á að vilja Georgs frænda verður að hlýða 

tafarlaust og án efasemda. 

En vill Georg frændi hlýðni? Vill hann ekki frekar vera ögraður svo hann geti 

haldið áfram að drepa og drepa – fyrst allt þetta fólk er ekkert nema meindýr og því 

fleiri sem drepast því betra? Þegar öllu er á botninn hvolft þá eru allir ábyrgir fyrir 

dauða Jim; orð þeirra, hugsanir þeirra, lífsskoðun þeirra kallaði þetta fram jafnvel þó 

þau vissu aldrei af honum. En þegar Georg er kominn á þetta stig þá skiptir Jim varla 

máli lengur. Núna er Jim er ekkert nema afsökun til þess að hata þrjá fjórðu 

Bandaríkjamanna . . . . Kjálki Georgs fer af stað og tennurnar gnísta þegar hann jótrar 

reiði sína. 

En hatar Georg virkilega allt þetta fólk? Er fólkið sjálft ekki bara afsökun fyrir 

hatur? Hvað er þá eiginlega hatur Georgs? Örvun – ekkert annað; sem er samt sem 

áður mjög slæm fyrir hann, eflaust. Bræði, gremja, illska – slíkur er lífsþróttur 

hálfnaðrar ævi. Segjum sem svo að hann sé gjörsamlega óður á þessari tilteknu stund, 

þá eru væntanlega hálf tylft annarra í hið minnsta í öllum þessum bílum í kringum 

hann það líka, sem nú hægja á sér þegar umferðin þyngist niður á við, undir brúna, 

upp aftur framhjá járnbrautarstöðinni . . . . Guð minn góður! Við erum komin í bæinn! 

Georg kemur ringlaður upp á yfirborðið og er brugðið þegar hann gerir sér grein fyrir 

að bílstjóra-mannveran hefur slegið met: henni hefur aldrei áður tekist að koma þeim 

svona langt algjörlega á eigin spýtur. Og þetta vekur upp óþægilega spurningu: Er 

bílstjórinn smám saman að verða meiri einstaklingur? Er hann að undirbúa sig til að 

taka yfir mun stærri hluta af lífi Georgs? Það gefst ekki tími fyrir slíkar áhyggjur 

núna. Eftir tíu mínútur verða þeir komnir í skólann. Eftir tíu mínútur þarf Georg að 

vera Georg – sá Georg sem þau hafa nefnt og kannast við. Þannig að núna leggur 

hann sig meðvitað fram við að hugsa hugsanir þeirra og skilja hugarástand þeirra. 

Þrautþjálfaður ber hann snögglega á sig sálfræðilegan andlitsfarðann fyrir hlutverkið 

sem hann þarf að bregða sér í. 

Um leið og maður beygir af hraðbrautinni inn á San Tomas breiðgötuna er maður 

kominn aftur í óhrjálega og silalega Los Angeles fjórða áratugarins, enn í afturbata 

eftir kreppuna, of fátæk fyrir nýja umferð af málningu. Og mikið er hún heillandi! 
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Hæðótt landsvæði lítilla, brattra brekka með hvítum gifshúðuðum húsum sem sitja 

óstöðug hátt í hlíðum og á tindum sínum, og vonlaust fuglafit rafmagnsvíra og 

símastaura virkar skemmtilega gamaldags frekar en ljótt. Hér búa Mexíkanar, og því 

er mikið af blómum. Hér búa svertingjar, og því er glaðværð. Georg gæti ekki hugsað 

sér að búa hérna því þeir láta útvörpin og sjónvörpin gjalla allan liðlangan daginn. En 

hann myndi aldrei hrópa á börnin þeirra því þetta fólk er ekki Óvinurinn. Ef þau tækju 

Georg einhvern tímann gildan, gætu þau meira að segja orðið bandamenn hans. Þau 

tilheyra ekki draumórum Georgs frænda. 

San Tomas framhaldsskólinn er að baki hinu megin við hraðbrautina. Maður 

keyrir yfir brú til að komast þangað, til baka til niðurrifs-endurbyggingar-niðurrifs 

nútímans. Hér er búið að flytja litlu hæðirnar burt með mannafli eða búið að sneiða 

ofan þeim með jarðýtum og landslagið sundurtætt af hráum hjöllum. Landsvæði og 

landsvæði af heimavistarhúsnæðum með lágum þökum (undantekningalaust köllað 

heimili og lýst sem hinum nýju lifnaðarháttum) eru tekin í notkun jafnskjótt og þau 

tengjast holræsunum og rafmagnslínunum. Það er rógburður að segja að þau séu 

nákvæmlega eins; sum hafa brún þök, sum græn, og flísarnar í baðherbergjum koma í 

nokkrum mismunandi litum. Landsvæðin hafa líka sín sérkenni -  þau bera ólík nöfn, 

sem eru dæmigerð samsuða úr fórum fasteignasala: Sky Acres, Vista Grande, 

Grosvenor Heights.

Þungamiðja allra þessara landfyllinga, moksturs, flutninga og framkvæmda er 

sjálf háskólabyggingin. Stílhrein og nútímaleg verksmiðja, múrsteinar og gler og 

stórir gluggar, þrír fjórðu hennar er nú þegar tilbúin, rís á brjálæðislegum hraða. 

(Hávaðinn sem fylgir framkvæmdunum er svo mikill að í sumum kennslustofunum 

heyrist vart í kennurunum.) Þegar verksmiðjan verður starfshæf mun hún hafa 

bolmagn til að meðhöndla tuttugu þúsund framhaldsnema. En eftir tæp tíu ár þarf hún 

að ráða við fjörutíu eða fimmtíu þúsund. Þá verður allt rifið aftur niður og endurbyggt 

tvöfalt stærra. 

Hins vegar má færa rök fyrir því að fyrir þann tíma verði háskólasvæðið aðskilið 

umheiminum vegna bílastæðanna, sem koma til með að mynda órjúfanlegan skóg 

bifreiða, yfirgefnum í örvæntingu af nemendum á meðan vikulöngum 

umferðaröngþveitum nálægrar framtíðar stendur. Jafnvel núna eru bílastæðin 

helmingi stærri en sjálft háskólasvæðið og svo þéttskipuð að maður þarf að keyra um 

frá einu til annars í leit að síðasta litla stæðinu. Í dag hefur Georg hefur með sér. Það 

er laust stæði rétt hjá kennslustofunni. Georg setur bílastæðakortið sitt í raufina (og 
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veitir þar með óbeina sönnun á því að hann sé Georg); hliðið rís með vélrænum 

krampakippum og hann keyrir inn.

Upp á síðkastið hefur Georg æft sig í að þekkja bíla nemenda sinna. (Hann er 

sífellt að prófa nýjar sjálfsstyrkjandi æfingar sem þessa: stundum er það

minnisþjálfun, stundum nýr matarkúr, stundum bara loforð um að lesa eina af 

illlæsilegum Hundrað Bestu Bókunum. Hann endist sjaldan við neina þeirra lengi.) 

Hann er ánægður að koma auga á þrjá bíla í dag – fyrir utan vespuna sem ítalski 

skiptineminn keyrir upp og niður hraðbrautina, af hugrekki eða nesjamennsku sem 

jaðar við geðveiki, líkt og hann væri á Via Veneto. Þarna er illa farni, ekki-svo-hvíti, 

tveggja manna Ford bíll Tom Kugelman með orðunum Slow White þrykktum á 

stuðarann. Síðan er gráskítugi Pontiac bíll kínverska Hawaii stráksins, með einn 

þessara brandara-límmiða í afturglugganum: Eini isminn sem ég trúi á er afstrakt 

expressjónismi. Brandarinn er ekki brandari í hans tilfelli þar sem hann er afstrakt 

málari. (Eða er þetta einhver ofuróræðni?) Það virðist alla vega mótsögn að einhver 

sem brosir jafn blítt og Chesire kötturinn og hefur silkimjúka húð og er kattþrifinn 

geti málað svo drungaleg og gruggug olíumálverk eða átt svona skítugan bíl. Hann 

heitir því fallega nafni Alexander Mong. Og svo er það vel bónaði, tandurhreini, 

skarlatsrauði MG sportsbíllinn hans Buddy Sorensen, villta tárvota albínóans og 

körfuboltastjörnunnar, sem gengur um með bönnum bombuna barmmerki. Georg 

hefur séð honum bregða fyrir á hraðbrautinni á fullri ferð, hlægjandi með sjálfum sér, 

eins og þessi fáránlegi bíll hans, sem líkist helst setlaug, hafi tekið völdin af honum og 

honum sé slétt sama.

Og nú er Georg mættur. Hann er ekki vitund taugaóstyrkur. Þegar hann stígur út 

úr bílnum finnur hann fyrir aukinni orku, og áhuga á að leikritið hefjist. Og hann 

gengur ákafur af stað, léttur í spori, eftir malarstígnum fram hjá Tónlistarbyggingunni 

í átt að deildarskrifstofunni. Hann er ekkert nema leikari núna – leikari á leið úr 

búningsherberginu og sem hraðar sér í gegnum baksviðsveröld leikmuna og lampa og 

sviðsmanna, fyrir innkomu sína. Þrautþjálfaður, rólegur og öruggur, staldrar hann við 

um stund í dyragættinni að skrifstofunni og síðan, af áræðni, augljóslega, segir hann 

upphafsorð sín í óljóst mótaða, breska hljóðfallinu sem áhorfendur hans heimta af 

honum: „Góðan daginn!“

Og ritararnir þrír – allar heillandi og færar leikkonur hver á sinn hátt – þekkja 

hann tafarlaust, án nokkurs vafa, og svara honum „Góðan daginn!“. (Það er eitthvað 

trúarlegt við þetta, líkt og svar safnaðar í kirkju; ítrekun á hinni amerísku 
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grundvallartrú að það sé alltaf góður dagur. Góður þrátt fyrir Rússana og 

eldflaugarnar, og allan krankleika og kvíða holdsins. Því að sjálfsögðu gerum við 

okkur grein fyrir, er það ekki, að Rússarnir og kvíðinn er ekki raunverulegt? Það er 

hægt að af-hugsa það og láta það hverfa. Og þar af leiðandi getur dagurinn orðið 

góður. Nú jæja þá, hann er góður.)

Allir kennarar enskudeildarinnar hafa eigið geymsluhólf á skrifstofunni og eru 

þau troðfull af pappírum. Þvílíkt samskiptabrjálæði! Tilkynning um ómerkilegasta 

nefndarfundinn er prentuð og dreifð í mörghundruð eintökum. Öllum er tilkynnt um 

allt. Georg fer hratt í gegnum blaðabunkann og hendir síðan öllu í ruslið, með einni 

undantekningu: ílöngu spjaldi, sem er gatað og klippt og letrað af IBM vél, til marks 

um háskólatilvist einhvers vesalings nemandaræfils. Spjaldið er í raun auðkenni hans. 

Hvað ef Georg myndi rífa það í sundur í stað þess að undirrita það og skila því til 

starfsmannahaldsins eins og mælst er til? Nemandinn myndi samstundis hætta að vera 

til hvað San Tomas ríkisháskólann varðar. Hann yrði ósýnilegur innan háskólans og 

gæti aðeins birtst á ný með miklum erfiðleikum, hafandi framfylgt afar flóknum 

friðþægingasiðareglum, og óteljandi fórnir færðar í formi útfylltra eyðublaða í þríriti 

og vottuðum eiðsvörnum yfirlýsingum handa guðum IBM.

Georg undirritar spjaldið, heldur því stöðugu með tveimur fingurgómum. Raunar 

er honum illa við að snerta hluti sem þessa því þeir eru rúnastafir heimskulegs en þó 

máttugs og ills galdurs: galdurs guða hugsana-vélarinnar, trúarreglu sem fylgir aðeins 

einni kenningu, við gerum aldrei mistök. Galdur þeirra felst í því að þegar þær gera 

mistök, sem er ansi oft, er þeim haldið við og verða þar af leiðandi ó-mistök. . . . 

Georg heldur á spjaldinu á ysta horni þess og fer með það til eins af riturunum sem sér 

um að skila því til starfsmannahaldsins. Ritarinn er með naglaþjöl á skrifborðinu. 

Georg tekur hana upp og segir: „Sjáum hvort gamla vélmennið sér muninn,“ og þykist 

ætla að stinga annað gat í spjaldið. Stúlkan hlær, en aðeins eftir að augnabliks 

skelfingu sem skín úr andliti hennar; og hláturinn er þvingaður. Georg hefur 

guðlastað. 

Frekar ánægður með sjálfan sig, yfirgefur hann deildarbygginguna og heldur í átt 

að kaffiteríunni. 

Hann gengur af stað, þvert yfir fremur stórt opið svæði sem er miðja 

háskólasvæðisins, og umlukið hugvísindabyggingunni, íþróttahúsinu, 

raunvísindabyggingunni og skrifstofubyggingunni, með nýplöntuðu grasi og 

vænlegum litlum trjám, sem ættu að gera svæðið laufskrýtt og skuggsælt og notalegt á 
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fáeinum árum; það er að segja um það leyti sem þeir byrja að rífa allt niður á ný. Það 

vottar fyrir loftmengun, sem nefnist erting í augum á leiðindamáli. Fjöll San Gabríel 

fjallgarðsins – sem gefa San Tomas ríkisháskólanum ennþá ámóta glæsileika og 

háskóli á hásléttum Andes fjallanna, á þeim fáu dögum sem maður sér þau greinilega 

– eru í dag falin eins og venjulega í andstyggilegri, gulri gufunni sem rís frá 

stórborgaróreiðunni fyrir neðan. 

Og nú, allt í kringum Georg, nálgast hann og mætir honum hvarvetna karlkyns-

og kvenkynshráefnið sem daglega er skammtað í verksmiðjuna, af færiböndum 

hraðbrautanna, til meðhöndlunar, pökkunar og markaðssetningar: svertingjar, 

Mexíkanar, gyðingar, Japanir, Kínverjar, Rómverjar, slafar, norrænir menn; þeir 

dökkhærðu mun fleiri en þeir ljóshærðu. Hraða sér samkvæmt stundaskránni, drolla í 

daðri, spássera í djúpum samræðum, tauta námsefnið með sjálfum sér; öll klyfjuð af 

bókum, öll þjökuð.   

Hvað halda þau að þau séu að gera hérna? Nú, opinbera svarið er: að undirbúa sig 

fyrir lífið, sem þýðir vinna og öryggi til að ala upp börn sem undirbúa sig fyrir lífið, 

sem þýðir vinna og öryggi til að. En þrátt fyrir alla starfsráðgjafana og bæklingana 

sem vekja athygli á hversu mikinn pening sé hægt að vinna sér inn fjárfesti maður í 

ósvikinni sérfræðiþekkingu – lyfjafræði, til dæmis, eða bókhaldi, eða á hinum ýmsu 

tækifærum sem hið víðtæka svið rafeindatækninnar býður upp á – þá eru ennþá, 

ótrúlegt en satt, þónokkur þeirra sem þrjóskast við að skrifa ljóð, skáldsögur, leikrit! 

Skrýtin af svefnleysi skrifa þau í stolnum stundum milli tíma, hlutastarfa og hjónalífs. 

Heilar þeirra svima af orðum á meðan þau skúra gólf skurðstofu, flokka póst á 

pósthúsi, útbúa pela barnsins, steikja hamborgara. Og einhver staðar mitt í ánauð 

skyldunnar hvíslar brjálaður möguleikinn að þeim að lifa, læra, upplifa – hvað? 

Undur! Árstíð í helvíti, Ferðalag til endimarka næturinnar, Sjö súlur viskunnar, 

Uppljómun tómarúmsins. . . . Mun nokkurt þeirra komast áfram? Já, væntanlega. Eitt, 

að minnsta kosti. Tvö eða þrjú í mesta lagi – af öllum þessum leitandi þúsundum.  

Hér, mitt á meðal þeirra, svimar Georg hálfpartinn. Guð minn góður, hvað verður 

um þau öll? Hvaða möguleika hafa þau? Ætti ég að hrópa til þeirra, hér og nú, að 

þetta sé vonlaust?

En Georg veit vel að hann má það ekki. Því, eins fáránlegt og ófullkomið og það 

er og án þess að ætla sér það, þá er hann fulltrúi vonarinnar. Og vonin er ekki 

blekking. Nei. En sannleikurinn er að Georg er eins og maður sem reynir að selja 

ósvikinn demant fyrir nokkra aura á götunni. Demanturinn er óhultur fyrir flestum því 
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meirihlutinn sem æðir áfram þorir ekki einu sinni að trúa því að hann geti mögulega 

verið ósvikinn. 

Fyrir utan kaffiteríuna eru auglýsingar um allt það sem er í gangi hjá 

nemendunum: Indíána kvennakvöld, Gullreyfisnestisferð, Þokubrjótsball, fundur í 

samfélagsklúbbnum og stóri leikurinn á móti LPSC. Þessir auglýstu helgisiðir San 

Tomas ættbálksins eru ekki beint sannfærandi; það er aðeins lítill hluti óðfúsra 

nemenda sem stendur fyrir þeim. Hinir líta alls ekki á sig sem ættbálk, en eru samt 

sem áður reiðubúnir að þykjast þegar um sérstök tilefni er að ræða. Það eina sem þeir 

eiga í rauninni sammerkt er neyð þeirra: þörf þeirra að ganga vel, að klára verkefnið 

sem átti að skila fyrir þremur dögum síðan. Þegar Georg hlerar samtöl þeirra eru þau 

nánast alltaf um það sem óklárað er, um það sem þau óttast að kennarinn láti þau gera, 

það sem þau hafa hætt sér að gera ekki og komist upp með.

Kaffiterían er troðfull. Georg stendur í hurðinni og horfir yfir. Verandi 

almenningsgagn, eign San Tomas ríkisháskólans, er hann óþreyjufullur að vera 

notaður. Hann þolir ekki að svo mikið sem einni mínútu af honum sé sóað. Hann 

gengur af stað milli borðanna með bráðabrigðabros á vör, fjörutíu-vatta bros sem er 

viðbúið því að hækka upp í hundrað og fimmtíu vött um leið og einhver biður um það. 

Honum er létt að sjá Russ Dreyer og Dreyer rís upp frá borði sínu til þess að 

heilsa honum. Hann hefur vafalaust svipast um eftir Georgi. Dreyer hefur smám 

saman orðið fylgdarmaður Georgs, liðsforingi, lífvörður. Hann er beinaber, 

andlitsgrannur, ungur maður með burstaklippingu og gleraugu án umgjarðar. Hann 

klæðist nokkuð sportlegri Hawaii skyrtu, sem á honum virðist heldur settleg og 

hógvær útgáfa af íþróttalegum klæðnaðinum allt í kringum hann. Nærbolurinn hans, 

sem sést undan óhnepptri v-hálsmálsskyrtunni hans, virkar óeðlilega hreinn, eins og 

venjulega. Dreyer er fyrsta flokks fræðimaður og evrópsk hliðstæða hans væri eflaust 

heldur þurr á manninn og viðkvæm. En Dreyer er hvorki þurr né viðkvæmur. Hann er 

lúmskt fyndinn og sem fyrrum landgönguliði er hann talsvert harður af sér. Hann lýsti 

einu sinni fyrir Georg, dæmigerðu kvöldi sem hann og konan hans, Marinette, eyddu 

með félaga hans Tom Kugelman og eiginkonu hans. „Tom og ég fórum að rífast um 

Finnegans Wake. Rifrildið stóð yfir á meðan við borðuðum kvöldmatinn. Stelpurnar 

sögðust þreyttar á að hlusta á okkur og fóru í bíó. Við Tom þvoðum upp og klukkan 

tíu vorum við ennþá að rífast og höfðum enn ekki sannfært hvor annan. Við fengum 

okkur bjór úr kæliboxinu og fórum út í garð. Tom er að byggja skúr en það er ekki 
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komið þak á hann. Þá skoraði hann mig í upphífingakeppni og við fórum að hífa 

okkur upp á þverbitanum yfir hurðinni og ég burstaði hann þrettán á móti ellefu.“

Georg er heillaður af sögunni. Hún er klassískt grísk einhvern veginn.

„Góðan daginn, Russ“

„Góðan daginn, herra.“ Það er ekki aldursmunurinn sem fær Dreyer til að kalla 

Georg „herra.“ Um leið og þessum hálfhernaðarlegu samskiptum þeirra lýkur, hikar 

hann ekki við að kalla hann Georg eða jafnvel Geo.

Saman ganga þeir að kaffivélinni, fylla bolla, velja kleinuhringi úr borðinu. Þegar 

þeir snúa sér að afgreiðsluborðinu, smeygir Dreyer sér framhjá Georg með smápening 

til reiðu. „Nei – leyfðu mér, herra.“

„Þú ert alltaf að borga.“

Deyer glottir. „Við erum múruð síðan ég sendi Marinette út á vinnumarkaðinn.“

„Fékk hún kennarastarf?“

„Hún er nýbúin að fá það. Það er auðvitað bara tímabundið. Eini hængurinn er að hún 

þarf að vakna klukkutíma fyrr á morgnana.“

„Og þú þarft að laga eigin morgunmat?“

„Ég ræð við það. Þangað til að hún fær vinnu nær. Eða ég barna hana.“ Hann hefur 

greinilega gaman af því að spjalla við Georg svona maður-við-mann. (Veit hann um 

mig veltir Georg fyrir sér; gerir einhvert þeirra það? Já, eflaust. Þeim fyndist það ekki 

áhugavert. Þau vilja ekki vita um tilfinningar mínar eða kirtlana mína eða um nokkuð 

fyrir neðan háls mér. Ég gæti allt eins verið afskorið höfuð, borið inn í kennslustofuna 

til þess að kenna þeim af fati.)

„Heyrðu, það minnir mig á það,“ segir Dreyer, „Marinette vildi að ég spyrði þig, 

herra – við vorum að velta fyrir okkur hvort þú kæmist aftur í heimsókn til okkar fyrr 

en seinna? Við gætum eldað spagettí. Og Tom gæti kannski komið með segulbandið 

sem ég var að segja þér frá – þetta sem hann fékk í Berkeley með Katherine Anne 

Porter að lesa úr verkum sínum – “

„Það væri fínt,“ svarar Georg óráðið en af ákafa. Hann lítur upp á klukkuna. „Ja 

hérna, við ættum að drífa okkur.“ 

Óræðni hans virðist ekki draga úr ánægju Dreyer. Hann vill örugglega ekki, 

frekar en Georg, að Georg komi til þeirra í kvöldmat. Þetta er allt táknrænt. Marinette 

hefur sagt honum að spyrja, og hann spurði, og nú er það á skrá að Georg hafi þáð 

heimboð þeirra í annað sinn. Þetta þýðir að Georg er náinn vinur þeirra og að minnst 

verður á hann í framtíðinni, sem hluta af þeirra innsta hring forðum daga. Ó já, Dreyer 
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hjónin munu tryggja að Georg fái sinn sess meðal virtu gömlu leiðindapúkanna. 

George getur rétt ímyndað sér slíka kvöldstund einhvern tímann á tíunda áratugnum, 

þegar Russ er orðinn deildarforseti enskudeildar í miðvesturríkjunum og Marinette 

móðir fullvaxta sona og dætra. Ungir háskólakennarar og eiginkonur þeirra, hafa ofan 

af fyrir Dr. og Frú Dreyer á táknrænan hátt, og eru táknrænt spennt yfir að hitta á 

deildarforsetann, sem er í frásagnarskapi, mæna á hann af aðdáun og muldra með 

sljóu brosi í gegnum völundarhús mislukkaðra langloka, þar sem minnst verður á 

Georg og marga aðra og rangt farið með tilvitnanir. Og Marinette, sífellt brosandi, 

mun sitja og hlusta með þriðja eyranu – því sem hefur heyrt þetta allt saman áður – og 

óskar þess að klukkan slái ellefu. Og hún mun slá ellefu. Og allir verða sammála um 

að þetta hafi svo sannarlega verið eftirminnilegt kvöld. 

Þegar þeir ganga í átt að kennslustofunni spyr Dreyer Georg hvað honum finnist 

um hvað Dr. Leavis sagði um Sir Charles Snow. (Þessar fjarlægu döpru Fornminjar 

og löngu liðin átök þeirra þykja ennþá spennandi hér í þessu Kyrrðardalsríki.) „Nú í 

fyrsta lagi –“ byrjar Georg að segja.

Í því ganga þeir framhjá tennisvellinum. Aðeins einn völlur er í notkun, af 

tveimur ungum mönnum í einliðakeppni. Sólin hefur brotist í gegnum mengunar-

mistrið með óvæntum varma og mennirnir tveir eru svo gott sem naktir. Þeir hafa 

ekkert á líkömum sínum nema íþróttaskó og þykka sokka og stuttbuxur eins og 

hjólreiðamenn klæðast, mjög stuttar og þröngar, sem móta sig eftir þjóhnöppunum og 

klofinu. Þeir eru gjörsamlega ómeðvitaðir um vegfarendur, einangraðir í ákafa 

leiksins. Það mætti halda að það væri ekkert net á milli þeirra. Nekt þeirra færir þá 

nær hvor öðrum og magnar upp andstöðu þeirra, líkami á móti líkama, líkt og 

bardagamenn. En væri þetta bardagi þá væri hann ójafn því drengurinn til vinstri er 

miklu minni. Hann er mexíkanskur, ef til vill, svarthærður, myndarlegur, kattarlegur, 

miskunnarlaus, smágerður, lipur, vöðvastæltur, snöggur og þokkafullur í hreyfingum. 

Líkami hans er dökk gullin-brúnn; það er svartur krullaður hárdúnn á bringu hans og 

maga og lærum. Hann spilar af hörku og hraða, af miskunnarlausri snilli, sýnir hvítar 

tennurnar, alvörugefinn, og slær boltanum af alefli tilbaka. Hann mun vinna. 

Andstæðingur hans, stóri ljóshærði drengurinn, veit það nú þegar; það er hjartnæm 

hugprýði í vörn hans. Hann er svo góðsamlega fallegur, svo göfugt skapaður; og samt 

virðist klassískur rjómalitaður marmaralíkami hans vera fötlun. Reglur leiksins hindra 

virkni hans. Hann stendur illa að vígi í baráttunni. Hann ætti að henda frá sér 

gagnslausum spaðanum, stökkva yfir netið og neyða litla miskunnarlausa gullköttinn 
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til að hlíta marmarastyrk hans. Nei, þvert á móti, þá fylgir hann reglunum, 

skuldbindur sig þeim, mun bíða ósigur og vera niðurlægður frekar en að brjóta þær. 

Ósjálfsbjarga stærð hans og ljóst yfirbragð gefa honum fas fornrar riddaramennsku. 

Hann mun berjast heiðarlega, hinn fullkomni leikmaður, þar til hann hefur tapað 

síðasta leiknum. Og mun það ekki vera svo allt hans líf? Mun hann ekki halda áfram 

að taka þátt í röngum leik, leik sem hann var ekki fæddur til að spila, gegn snöggum 

og snjöllum og vægðarlausum andstæðingi?  

Leikurinn er grimmur en grimmd hans er munúðarleg og æsir Georg. Það vekur 

spennu hjá honum að skilningarvitin skuli bregðast svona skjótt við; of oft núorðið 

virðast þau sorglega sljó. Hann er innilega þakklátur þessum ungu holdlegu skepnum 

fyrir fegurð sína. Og þeir munu aldrei vita um þátt sinn í að gera þetta andartak 

stórkostlegt fyrir hann, og lífið sjálft minna andstyggilegt –

Dreyer heldur áfram, „Afsakið, herra – ég  missti þráðinn eitt augnablik. Ég skil 

vel menningarheimana tvo, auðvitað – en áttu við að þú sért sammála Dr. Leavis?“ 

Dreyer sýnir tennisleikurum engan áhuga og gengur með líkamann hálfsnúinn frá 

þeim, athygli hans öll á talandi höfuð Georgs. Því það hefur augljóslega verið að tala. 

Georg gerir sér grein fyrir þessu með sama óróleika og á hraðbrautinni þegar bílstjóra-

mannveran kom þeim hindrunarlaust í bæinn. Já, hann veit af reynslu hvað talandi 

höfuðið er fært um seint á kvöldin þegar því leiðist og er drukkið, til að hjálpa honum 

þrauka í gegnum leiðinlegt samkvæmi. Það getur endurflutt allar uppáhaldskenningar 

Georgs – svo lengi sem enginn þrætir við það; því þá kann það að ruglast í ríminu. 

Það þekkir að minnsta kosti þrjár tylftir bestu gamansagna hans. En hér um hábjartan 

dag á skólatíma þegar Georg á að vera á leiksviðinu öllum stundum stjórnandi eigin 

sýningu! Getur verið að talandi höfuðið og bílstjórinn séu í bandalagi? Eru þeir 

kannski að skipuleggja samruna?

„Við höfum ekki tíma til að ræða þetta til hlítar núna,“ segir hann vingjarnlega 

við Dreyer. „Auk þess langar mig að skoða Leavis fyrirlesturinn aftur. Ég held að ég 

eigi ennþá eintakið af The Spectator einhvers staðar heima…. En á meðan ég man, 

lastu einhvern tímann greinina um Mailer, fyrir um mánuði síðan – í Esquire, var það 

ekki? Með því betra sem ég hef séð í langan tíma….“

Kennslustofa Georgs hefur tvennar dyr meðfram löngum hliðarveggnum, eina fremst 

og aðra aftast í stofunni. Flestir nemendurnir koma inn að aftan því eins og þrjóskur 

sauðfjárhópur elska þau að hnappa sig saman og mæta kennurunum fyrir aftan tálma 
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auðra sæta. En þessa önn er bekkurinn aðeins örlítið smærri en sætafjöldi stofunnar. 

Þeir sem koma seint neyðast því til að setjast framar og framar, Georgi til lúmskrar 

ánægju; loksins verða þau að fylla aðra sætaröðina. Fremstu röðina, sem flestir forðast 

þrjóskulega, getur Georg fyllt með fastagestum sínum: Russ Dreyer, Tom Kugelman, 

systir Maríu, Herra Stoessel, Frú Nettu Torres, Kenny Potter, Lois Yamaguchi. 

Georg gengur aldrei inn í stofuna með Dreyer eða nokkrum nemanda. Djúpstæð 

og stórbrotin eðlisávísun hans bannar honum það. Þetta er í rauninni það eina sem 

hann notar skrifstofuna sína fyrir – sem stað til þess að draga sig í hlé fyrir 

kennslustundir, einfaldlega til þess að birtast aftur úr henni og ganga inn í 

kennslustofuna. Hann ræðir ekki við nemendur sína í henni, því hann deilir 

skrifstofunni með að minnsta kosti tveimur öðrum kennurum, og Dr. Gottlieb sem 

kennir Frumspekilegu ljóðskáldin er næstum alltaf þar. Georg getur ekki rætt við aðra 

manneskju og látið sem þau séu einsömul þegar þau eru það ekki í raun og veru. 

Jafnvel meinlaus spurning eins og „Hvað finnst þér í alvöru um Emerson?“ hljómar 

ósæmilega persónuleg, og væg gagnrýni eins og „Það sem þú hefur skrifað er nykrun 

og hefur enga merkingu“ hljómar óþarflega harkalegt þegar Dr. Gottlieb situr við 

skrifborðið sitt rétt hjá og hlustar, eða það sem verra er, þykist ekki hlusta. Gottlieb er 

augljóslega ekki sömu skoðunar. Kannski er þetta sérstakur breskur hringlandaháttur. 

Þannig að nú segir Georg skilið við Dreyer og fer inn á skrifstofuna sína. Hún er 

hinu megin við ganginn. Furðulega nokk er Gottlieb ekki þar. Georg kíkir út milli 

rimlagluggatjaldanna og sér tennisleikarana tvo í fjarska vera ennþá að spila. Hann 

hóstar, handfjatlar símaskrána án þess að líta á hana, lokar tómu skúffunni í 

skrifborðinu sínu sem er hálfopin. Síðan, skyndilega, snýr hann sér við, tekur 

skjalatöskuna sína úr skápnum, yfirgefur skrifstofuna og gengur þvert yfir ganginn að 

fremri dyrum kennslustofunnar.

Innganga hans er heldur tilþrifalítil í samræmi við algeng viðmið. Engu að síður 

er þetta þaulhugsuð leikbrella. Það fellur ekki þögn á hópinn þegar Georg gengur inn. 

Flestir nemendurnir halda áfram að tala. En þau fylgjast með honum, bíða eftir að 

hann gefi einhvers konar merki, sama hversu lítið, um að kennslustundin sé að hefjast. 

Áhrifin eru merkjanleg spenna í loftinu, þar sem Georg leikur sér að því að neita þeim 

um merkið og nemendurnir þrjóskast við að hætta að tala uns hann gefur það.  

Á meðan, stendur hann þarna. Hægt, vísvitandi, eins og töframaður, tekur hann 

bók upp úr skjalatöskunni og leggur hana á púltið. Samtímis gjóar hann augunum á 

andlitin í kennslustofunni. Varir hans sveigjast í óljóst en áræðið bros. Sum þeirra 
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brosa til hans. Georgi finnst undarlega hressandi að mæta þeim svona 

undanbragðalaust. Hann fær kraft úr þessum brosum, þessum ljómandi ungu augum. 

Þetta er einn af hápunktum dagsins. Honum finnst hann afburðasnjall, þróttmikill, 

ögrandi, nokkuð dularfullur, og umfram allt framandi. Snyrtilegur, dökkur klæðnaður 

hans, hvít skyrtan og hálsbindið (eina hálsbindið í herberginu) eru óneitanlega 

framandleg miðað við djarfan hversdagsklæðnað ungu karlkynsnemendanna. Flestir 

þeirra klæðast strigaskóm og hvítum ullarsokkum án sokkabanda, gallabuxum í 

kuldanum og í hitanum stuttbuxum (af Bermúda gerðinni sem loða við lærin – þessar 

veðursæmandi þykja ekki nógu siðsamlegar). Ef það er mjög hlýtt þá rúlla þeir upp 

ermunum og hafa skyrturnar fráhnepptar þannig að það glittir lokkandi í krulluð 

bringuhár og verðlaunapening heilags Christopher. Þeir virðast reiðubúnir að hverfa 

frá lærdómnum á hverri stundu til þess að grafa skurði eða berjast með glæpaflokki. 

Þeir eru ekkert annað en klunnaleg börn í samanburði við stelpurnar, sem eru vaxnar 

upp úr unglingatímabili hnébuxna, sjúskaðra skyrta og túperaðs hárs. Þær er 

þroskaðar konur og mæta í tíma klæddar eins og þær séu á leið í hávirðuleg 

samkvæmi. 

Georg veitir því athygli að fastagestir hans á fremsta bekk eru allir mættir. Dreyer 

og Kugleman eru í rauninni þeir einu sem hann bað um að setjast þar til þess að fylla 

auð sæti; hinir hafa sínar eigin ástæður fyrir að gera það. Á meðan Georg kennir, 

horfir Dreyer á hann af hvetjandi árvekni; en Georg veit að hann vekur ekki 

raunverulega hrifningu hjá Dreyer. Í augum Dreyer mun Georg ávallt vera 

akademískur viðvaningur; háskólagráður hans og bakgrunnur eru bresk og þar af 

leiðandi grunsamleg. Eigi að síður þá er Georg Skipstjórinn, Gamli Maðurinn; og með 

því að styðja vald hans, styður Dreyer metorðastigann sem hann ætlar sér að klífa. 

Þess vegna óskar hann þess að Georg sé frábær og veki hrifningu aðkomufólksins –

það er að segja, allra hinna í bekknum. Það skondna er að Dreyer, sem er með hreina 

samvisku sökum fullkominnar hollustu sinnar, virðist óhræddur við að hvísla að 

Kugelman, undirforingja síns, eins oft og hann vill. Alltaf þegar það gerist, langar 

Georgi að hætta að tala og hlusta á það sem þeir eru að segja um hann. Einhverra 

hluta vegna er Georg sannfærður um að Dreyer dytti ekki í hug að tala um nokkurn 

annan meðan kennslustundinni stendur: það væru slæmir mannasiðir.

Systir María tilheyrir kennarastúku. Bráðum fær hún skírteinið sitt og verður 

kennari sjálf. Hún er án vafa nokkuð eðlileg, hugmyndasnauð, vinnusöm, góð ung 

kona; og vafalaust situr hún fremst vegna þess að það auðveldar henni að einbeita sér, 
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kannski jafnvel vegna þess að strákarnir vekja enn örlítinn áhuga hjá henni og hún vill 

forðast að horfa á þá. En flest okkar töpum áttum í návist nunnu; og Georg sem 

stendur berskjaldaður gangvart nálægð þessarar brúðar Krists í óhagganlegum 

miðaldabúningi sínum finnur að hann fipast og fer í vörn. Kallaður gegn vilja sínum í 

herþjónustu Helvítis, stendur hann andspænis hermanni Himnaríkis hinu megin við 

framlínuna  í ákaflega siðfáguðu köldu stríði. Í hvert skipti sem hann ávarpar hana 

kallar hann hana „Systur“; sem eflaust það sem hún vill alls ekki. 

Herra Stoessel situr fremst vegna þess að hann er heyrnarlaus og miðaldra og 

nýkominn frá Evrópu, og enskan hans er afleit. 

Frú Netta Torres er einnig miðaldra. Hún virðist taka þennan áfanga af einskærri 

forvitni eða til þess að drepa tímann. Hún hefur yfirbragð fráskildrar konu. Hún situr 

fremst vegna þess að áhugi hennar beinist hreinskilnislega og vægðarlaust að Georgi 

sem Georgi. Hún horfir á hann frekar en að hlusta. Hún virðist jafnvel „lesa“ orð hans 

óbeint; líkt og bendingar hans, hrynjandi og kækir séu einhvers konar blindraletur.  

Þessari svo til snertanlegu grannskoðun fylgir móðurlegt bros því í augun Frú Torres 

er Georg í rauninni aðeins lítill drengur og svo ægilega sætur. Georg langar að standa 

hana að verki og hvetja hana til að hætta í tímanum hans með því að gefa henni lágar 

einkunnir. En því miður getur hann það ekki. Frú Torres hlustar og horfir; hún getur 

endurtekið það sem hann segir orð fyrir orð. 

Kenny Potter situr fremst vegna þess að hann er brjálaður eins og það kallast nú á 

dögum, sem þýðir sðeins að honum hættir til að gera öfugt við það sem flestir gera; 

ekki viljandi og alls ekki af hroka. Eflaust er hann of utan við sig til þess að taka eftir 

hegðun og venjum ættbálksins og er hvort eð er of latur til að fylgja þeim. Hann er 

hávaxinn og grannur með mjög breiðar axlir og hokinn, með gyllt rautt hár, lítið 

höfuð, smá ljómandi blá augu. Útlit hans væri sígilt ef ekki væri fyrir fuglsnefið hans; 

en það er flott, stórt, skondið líffæri. 

Georg er alltaf mjög meðvitaður um návist Kennys í kennslustofunni, sem þýðir 

þó ekki að hann sjái Kenny sem bandamann. Nei, alls ekki – hann vogar sér ekki að 

taka Kenny sem sjálfsagðan hlut. Stundum þegar Georg segir brandara og Kenny hlær 

djúpum, nokkuð tryllingslegum hlátri sínum, finnst Georgi hlegið með honum. 

Stundum, þegar hláturinn heyrist aðeins of seint, fær Georg á tilfinninguna að Kenny 

sé ekki að hlæja að brandaranum, heldur að kringumstæðunum: menntakerfi landsins 

og efnahagslegu og pólitísku og sálfræðilegu öflunum, sem hafa leitt þau inn í þessa 

kennslustofu. Á slíkum stundum hefur Georg Kenny grunaðan um að skilja tilgang 
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lífsins fullkomlega – um að vera, í raun og veru, einhvers konar snilling (þótt 

ritgerðirnar hans bendi til annars). Á hinn bóginn getur vel verið að Kenny sé 

einfaldlega ungur fyrir aldur sinn, og kjánalegur, og persónutöfrar hans villandi. 

Lois Yamaguchi situr við hliðina á Kenny af því að hún er kærastan hans; þau eru 

alla vega næstum því alltaf saman. Hún brosir til Georgs þannig að hann fer að 

ímynda sér hvort hún og Kenny segi hvort öðru brandara um hann – en hver getur 

verið viss um nokkuð þegar þessir torræðu Asíubúar eiga í hlut? Bros Alexander 

Mongs er líka torrætt, þótt fallegt höfuð hans innihaldi sjálfsagt ekkert nema 

storknaða olíumálningu. Lois og Alexander eru langfallegustu, lifandi verurnar í 

bekknum; fegurð þeirra er eins og fegurð plantna, laus við hégóma, kvíða eða 

fyrirhöfn að því er virðist. 

Allan þennan tíma hefur spennan magnast. George hefur viðhaldið brosi sínu til 

þeirra sem enn tala, og dásamlegri, ögrandi, melódramatískri þögn sinni. Og núna, 

loksins, eftir næstum fjórar heilar mínútur, hefur þögn hans yfirbugað þau. Skvaldrið 

fjarar út. Þau sem eru hætt að tala þagga niður í hinum. George hefur sigrað. En sigur 

hans endist aðeins augnablik. Því nú verður hann að rjúfa eigin álög. Hann þarf að 

losa sig við óræðnina og standa afhjúpaður sem þessi hversdagslegi hlutur, kennari, 

sem bekkurinn þarf að hlusta á þótt hann slefi eða stami eða tali sem engill – það 

skiptir ekki máli. Bekkurinn þarf að hlusta á Georg, því sökum réttindanna sem 

Kaliforníuríki hefur falið honum, mega þau þola örgustu fordóma og óáreiðanlegustu 

duttlunga hans; allt sem mikilvægar vísbendingar um hvernig megi leysa vandamálið: 

Hvernig get ég haft áhrif á, skjallað eða á einhvern hátt blekkt þessa gömlu 

drepkenndu mannveru til þess að gefa mér góða einkunn?

Já nú verður hann því miður að eyðileggja allt. Nú verður hann að tala.  

„Að mörgum sumrum liðnum deyr svanurinn.“ 

Georg nýtur þess að ýkja orðin og hann hljómar eins og skopstæling á W. B. 

Yeats. (Hann leggur orðáherslu á deyr til þess að bæta upp fyrir Og sem Aldous 

Huxley sleppti úr upphafslínu upprunalega textans.) Því næst, eftir að hafa tekist að 

bregða nokkrum þeirra eða í það minnsta að gera þau vandræðaleg, lítur hann yfir 

stofuna með hæðnisglotti og segir snarlega eins og skólameistari, „Ég geri ráð fyrir að 

þið séuð öll búin að lesa bókina hans Huxleys þar sem ég bað ykkur um það fyrir 

rúmum þremur vikum síðan?“ 
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Hann greinir augljósa skelfingu Buddy Sorensens út undan sér, sem kemur alls 

ekki á óvart, og Estelle Oxford yppa öxlunum gremjulega líkt og til að segja núna-

segir-hann-okkur-það; sem er öllu alvarlegra. Estelle er einn greindasti nemandinn 

hans. Sökum greindar sinnar er hún sýnilega meðvitaðri um litarhátt sinn en hinir 

hörundsdökku nemendur bekkjarins; satt að segja þá er hún ofurviðkvæm. Georg 

hefur hana grunaða um að gruna hann um alls kyns leynda fordóma. Hún var eflaust 

ekki viðstödd þegar hann setti þeim bókina fyrir. Fjandinn, hann átti að taka eftir því 

og láta hana vita. Hún hræðir hann svolítið. Hann kann líka vel við hana og þykir fyrir 

þessu. Honum gremst líka hvernig hún fær hann til að líða. 

„Nú jæja,“ segir hann, eins góðlátlega og hann mögulega getur, „ef einhver ykkar 

eru ekki búin að lesa hana þá er það ekki heimsendir. Takiði bara vel eftir í dag og svo 

getið þið lesið hana og séð hvort þið séuð sammála eða ekki.“ 

Hann lítur á Estelle og brosir. Hún brosir til hans. Í þetta skiptið sleppur þetta. 

„Titillinn er að sjálfsögðu tilvitnun úr ljóði Tennyson, Tíþónus. Og talandi um 

það – hver var Tíþónus? 

Þögn. Hann horfir á þau hvert á fætur öðru. Enginn veit það. Ekki einu sinni 

Dreyer. Almáttugur hvað þetta er dæmigert! Þau hafa ekki áhuga á Tíþónusi því hann 

er tveimur skrefum of langt frá námsefninu. Huxley, Tennyson, Tíþónus. Þau eru 

reiðubúin að fara eins langt og Tennyson, en ekki skrefi lengra. Þar lýkur forvitni 

þeirra. Því í rauninni er þeim skítsama –

„Á ég virkilega að trúa því að ekkert ykkar viti hver Tíþónus var? Að ekkert 

ykkar hafi einu sinni reynt að komast að því? Jæja, ég ráðlegg ykkur þá að nota hluta 

helgarinnar í að lesa Gríska goðafræði Graves, og ljóðið sjálft. Ég get ekki séð 

hvernig nokkur getur þóst hafa áhuga á skáldsögu ef hann spyr sig ekki einu sinni 

hvað titillinn þýði.“

Georg sér eftir reiðikasti sínu um leið og það líður hjá. Ja hérna, hann er orðinn 

illkvittinn! Það versta er að hann veit aldrei hvenær þetta kemur yfir hann. Honum 

gefst ekki tími til að hemja sig. Skömmustulegur, forðast hann augnaráð þeirra –

sérstaklega Kenny Potters – og einblínir hátt upp á vegginn á móti.

„Nú, svo við byrjum á byrjuninni þá kom Afródíte eitt sinn að elskhuga sínum 

Aresi í rúminu með Eos gyðju morgunroðans. (Þið ættuð að fletta þeim öllum upp í 

leiðinni). Afródíte var fokill, að sjálfsögðu, og lagði bölvun á Eos svo hún yrði óð í 

myndarlega mennska drengi – til að kenna henni að láta annarra manna guði í friði. 

(Einhver flissar og Georgi er létt; hann var hræddur um að þau hefðu móðgast eftir 
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reiðilesturinn og væru fýld.) Án þess að líta strax niður, heldur hann áfram, og 

hláturinn sýður í honum. „Eos var hræðilega vandræðaleg, en hún komst að því að 

hún gat alls ekki hamið sig og fór því að ræna og táldraga mennska drengi. Tíþónus 

var einn þeirra. Reyndar tók hún bróðir hans Ganymedes líka með – til að hafa 

félagsskap - “ (Meira fliss, frá fleirum í þetta skiptið.) Því miður kom Seifur auga á 

Ganymedes og varð yfir sig ástfanginn af honum“ (Ef Systir María er hneyksluð þá 

verður bara að hafa það. Georg horfir samt sem áður ekki á hana, heldur á Wally 

Bryant – sem hann gæti ekki verið vissari um – og, viti menn, Wally iðar í skinninu af 

ánægju.) „Vitandi að hún yrði að láta Ganymedes af hendi hvort eð er, spurði Eos Seif 

hvort hann væri til í að gera Tíþónus ódauðlegan í staðinn? Og Seifur sagði, auðvitað, 

hví ekki það? Og hann gerði svo. En Eos var svo vitlaus að henni láðist að biðja hann 

um að gefa Tíþónusi eilífa æsku líka. Það hefði verið hægt að koma því í kring; 

mánagyðjan Selena gerði það fyrir Endymíon kærastann sinn. Eini hængurinn var að 

Selena hafði ekki áhuga á öðru en að kyssast, en Endymíon hafði aðrar hugmyndir; 

svo hún lét hann sofna að eilífu til þess að þagga niður í honum. Og það er ekkert 

sérlega skemmtileg að vera fallegur um alla eilífð þegar þú getur ekki einu sinni 

vaknað upp og virt sjálfan þig fyrir þér í spegli.“ (Næstum allir eru brosandi núna, já –

meira að segja Systir María. Georg ljómar af gleði. Hann þolir ekki óþægindi.) „Hvar 

var ég? Já, einmitt – þannig að aumingja Tíþónus verður smám saman að 

viðbjóðslega ódauðlegum gömlum karli –“ (Hlátrasköll.) Og Eos, harðbrjósta eins og 

gyðju sæmir, fór að leiðast hann og lokaði hann inni. Og hann varð klikkaðri og 

klikkaðri og rödd hans varð skrækari og skrækari þar til hann breyttist skyndilega einn 

daginn í söngtifu.

Þetta er ömurlega kraftlítil niðurstaða. Georg bjóst ekki við að hún myndi virka 

og hún gerir það ekki. Herra Stoessel er gjörsamlega frávita af skilningsleysi og leitar 

til Dreyer með örvæntingafullu hvísli. Dreyer hvíslar að honum útskýringar, sem leiða 

til enn frekari misskilnings. Herra Stoessel nær því loksins og hrópar upp yfir sig, 

„Ach so – eine Zikade!“, með ásakandi tóni, líkt og Georg og gjörvallur ensk-ameríski 

heimurinn hafi borið orðið rangt fram. En Georg heldur áfram – og viðhorf hans er 

breytt. Hann er ekki lengur að biðla til þeirra né að skemmta þeim; hann er að segja 

þeim, hastorður, skipandi. Þetta er rödd dómara sem tekur saman og fyrirskipar 

kviðdómnum. 

„Meginástæða Huxley fyrir titlinum er augljós. Hins vegar þurfið þið að velta 

fyrir ykkur mikilvægi hans í frásögninni. Til damis má líta á fimmta jarlinn af Goniar 
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sem hliðstæðu Tíþónusar, og örlög hans eru að breytast í apa, rétt eins og Tíþónus 

breyttist í skordýr. En hvað um Jo Stoyte? Og Dr. Obispo? Hann er mun líkari 

Mefistofelesi hans Goethe en Seifi. Og hver er Eos? Varla Virginia Maunciple. Fyrir 

það fyrsta þá fer hún ekki nógu snemma á fætur.“ Enginn nær brandaranum. Georg 

kastar stundum einum á glæ þrátt fyrir alla sína starfsreynslu, með því að tauta hann 

með sjálfum sér, á enska vísu. Hann er ögn pirraður á að þau hafi ekki tekið vel í 

brandarann og heldur áfram af nokkrum yfirgangi. „En, áður en við förum lengra þá 

þurfið þið að ákveða hvað þessi bók er í rauninni um.“  

Þau eyða restinni af tímanum í að gera upp hug sinn.

Eins og alltaf er algjör þögn fyrst um sinn. Bekkurinn situr og starir svo að segja 

á hið merkingarfræðilega og undraverða orð. Um. Hvað er hún um? Nú, hvað vill 

Georg að þau segi að hún sé um? Þau munu segja að hún sé um það sem hann vill, 

hvað sem er. Því þrátt fyrir alla þeirra akademísku reynslu þá finnst flestum þeirra, 

innst inni, þetta um ákvæði vera þreytandi og margbrotinn leikur. Minnihlutinn, sem 

þroskað hefur með sér um aðferðina uns hún er orðin þeim eðlislæg, sem dreymir um 

að skrifa eigin um bók einhvern tímann, um Faulkner, James eða Conrad, og færa 

örugglega sönnur fyrir því að allar fyrri bækur um efnið séu ekki um neitt – ætlar ekki 

að segja neitt alveg strax. Þau bíða eftir rétta augnablikinu þegar þau geta gefið sig 

fram líkt og framúrskarandi einkaspæjarar með lausnina við glæp Huxley. Leyfum 

lítilmagnanum að klóra í bakkann í millitíðinni og gára vatnið aðeins.

Alexander Mong er svo vinsamlegur að gára vatnið. Hann veit að hvað hann er 

að gera, að sjálfsögðu. Hann er ekki heimskur. Kannski er lífspeki hans sem afstrakt 

málari að líta á hlutbundna hluti sem barnalega.  Hvítur maður myndi æsast yfir þessu 

en ekki Alexander. Með fallega kínverska brosinu sínu segir hann, „Hún er um ríkan 

mann sem er afbrýðisamur, vegna þess að hann er hræddur um að hann sé of gamall 

fyrir kærustuna sína, og hann heldur að ungi maðurinn sé að reyna við hana, nema 

hann er það ekki, og hann á ekki möguleika, vegna þess að hún læknirinn eru þegar 

búin að gera sitt. Þannig að ríki maðurinn skýtur óvart unga manninn, og læknirinn 

hylmir yfir með þeim sko og síðan fara þau öll til Englands til að finna þennan jarl 

karakter sem er að fikta við einhverja skutlu í kjallaranum eins og apaköttur-“

Þetta vekur mikinn hlátur. Georg brosir hress í bragði og segir, „Þú gleymdir 

Herra Pordage og Herra Propter – hvað gera þeir?“

„Pordage? Já, hann er sá sem uppgötvar að jarlinn er að borða þessa skrítnu fiska-

“
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„Vatnakarfa.“

„Já, einmitt. Og Propter“ – Alexander glottir og klórar sér í höfðinu, eins og 

trúður – „Því miður, herra. Þú verður að fyrirgefa mér. Ég meina, ég fór ekki í rúmið 

fyrr en svona hálfþrjú í nótt, reynandi að skilja þennan gaur. Vá! Ég fatta ekki þetta 

bull.“

Meiri hlátrasköll. Alexander hefur skilað sínu. Hann hefur neglt málið yndislega 

niður fyrir hina tómlátu. Ísinn hefur verið brotinn og réttarrannsóknin getur haldið 

áfram. 

Hér eru nokkrar niðurstöður hennar:

Herra Propter átti ekki að segja að egóið væri óraunvverulegt; því það sannar að 

hann hefur enga trú á mannlegu eðli. 

Sagan er drepleiðinleg og torskilin óskmynd. Hvaða gagn er að eilífðinni hvort eð 

er?

Sagan er snjöll en meinhæðin. Huxley ætti að leggja meiri áherslu á einlægar 

mennskar tilfinningar. 

Sagan er dásamleg trúarleg predikun. Hún sýnir okkur að við eigum ekki að 

hnýsast í lífsins leyndardóma. Við megum ekki eiga við eilífðina. 

Huxley er kostulega kyndugur. Hann vill losna við fólk og gera heiminn öruggan 

fyrir dýrin og andana. 

Að segja að tíminn sé illur vegna þess að illska gerist í tímanum er eins og að 

segja að hafið sé fiskur vegna þess að fiskar gerast í hafinu.

Herra Propter stundar ekki kynlíf. Það gerir hann ótrúverðugan karakter. 

Kynlíf Herra Propter er ótrúverðugt. 

Herra Propter er stuðningsmaður Jefferson, demokrati, anarkisti, bolsévíki, 

fyrirmynd John Bircher. 

Herra Propter flýr veruleikann. Það sést á samtalinu við Pete um spænsku 

borgarstyrjöldina. Pete var góður maður áður en Herra Propter heilaþvoði hann og 

hann varð slæmur á taugum og fór að trúa á Guð. 

Huxley skilur konur. Að láta Virginiu hafa rósrauða vespu var fullkomið.

Og svo framvegis og svo framvegis. . . . George brosir og segir fátt, leyfir þeim 

að njóta sín. Hann hefur yfirumsjón með sögunni eins og starfsmaður í skemmtigarði, 

sem hvetur fólk til að henda og mölva skotmörk sín; allt í góðu gamni. Hins vegar eru 
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vissar grundvallarreglur sem verður að viðhalda. Þegar einhver byrjar að tala um 

meskalín og lýsergíðsýru, og gefa í skyn að Herra Huxley sé svo gott sem 

eiturlyfjafíkill, grípur Georg fram í og andmælir. Þegar einhver annar reynir að snúa 

lyklinum í sögunni – Er kannski, gætu ekki verið tengsl milli ákveðinnar alræmdrar 

heldrifrúar og þegar Jo Stoyte skýtur Pete? – þá segir George þeim að svo sé alls ekki; 

þeirri skröksögu var kollvarpað á fjórða áratugnum. 

Og nú kemur spurning sem Georg hefur beðið eftir. Hún kemur, að sjálfsögðu, 

frá Myrin Hirsch, óþreytandi frammíkallara ekki-Gyðingsins. „Herra, hér á blaðsíðu 

sjötíu og níu segir Herra Propter að heimskulegasti textinn í Biblíunni sé „þeir hötuðu 

mig án ástæðu.“ Á hann við að nasistarnir hafi haft rétt fyrir sér að hata gyðingana? 

Er Huxley gyðingahatari?“ 

Georg dregur djúpt andann. „Nei,“ svarar hann blíðlega.

Og svo, eftir þögn þrungna eftirvæntingu – bekkurinn er nokkuð spenntur yfir 

hispursleysi Myrons – endurtekur hann, hátt og af alvöru, „Nei – Herra Huxley er ekki

gyðingahatari. Nasistarnir höfðu ekki rétt fyrir sér að hata gyðingana. En hatur þeirra 

var ekki ástæðulaust. Enginn hatar nokkurn tímann án ástæðu… 

„Blöndum ekki gyðingunum í þetta, allt í lagi? Hver sem afstaða okkar er, þá er 

ógjörningur að tala gyðinga hlutlaust nú á dögum. Það verður sjálfsagt ekki hægt 

næstu tuttugu árin. Skoðum þetta út frá öðrum minnihlutahópi í staðinn, þið megið 

velja, en hann verður að vera lítill og óskipulagður og án nokkurs fulltingis…“

Georg lítur á Wally Bryant hýru augnaráði sem segir, ég er á þínu bandi, littla 

minnihlutasystir. Wally er bústinn og gugginn, og alúðin sem hann leggur við að 

greiða liðað hár sitt og halda nöglunum jöfnum og pússuðum og augabrúnunum 

vandlega plokkuðum gerir hann einungis þeim síður lokkandi. Hann hefur greinilega 

skilið augnaráð Georgs. Hann er vandræðalegur. Hvað um það! Georg ætlar að veita 

honum ráðningu sem hann mun aldrei gleyma. Ætlar að beina sjónum hans að 

huglítilli sál hans. Ætlar að gefa honum kjark til að henda naglaþjölinni og horfast í 

augu við sannleikann um líf sitt....

„Til dæmis er ekki litið á fólk með freknur sem minnihlutahóp af þeim sem eru 

ekki með freknur. Það eru ekki minnihlutahópur í þessu samhengi. Og af hverju er 

freknótt fólk ekki minnihlutahópur? Því það er aðeins litið á minnihlutahóp sem 

minnihlutahóp þegar hann ógnar meirihlutanum á einhvern hátt, hvort sem það er 

raunveruleg eða ímynduð ógn. Og ógn er aldrei gjörsamlega ímynduð? Er einhver hér 

sem er ósammála því? Ef svo er, spyrjið ykkur bara, Hvað myndi þessi tiltekni 
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minnihlutahópur gera ef hann yrði skyndilega meirihlutahópur á einni nóttu? Sjáið þið 

hvert ég er að fara? Jæja, ef ekki – veltiði þessu betur fyrir ykkur!“

„Allt í lagi – nú koma hinir frjálslyndu – að öllum hérna meðtöldum vona ég – og 

segja, „Minnihlutahópar eru fólk, alveg eins og við.“ Jú, vissulega eru 

minnihlutahópar fólk – fólk, ekki englar. Jú, vissulega eru þau eins og við – en ekki 

alveg eins og við; það eru áhrif frá dæmingerðum frjálslyndum múgæsingi þegar fólk 

telur sjálfu sér trú um að það sjái alls engan mun á svertingja og Svía…“ (Af hverju í 

ósköpunum þorir Georg ekki að segja „mun á Estelle Oxford og Buddy Sorensen?“ 

Kannski, ef hann þyrði, myndi bresta á hláturkviða, og allir myndu faðmast, og guðs 

ríki myndi hefjast, hér í kennslustofu 278. Á hinn bóginn, kannski ekki.)

„Þannig að, sættum okkur við að minnihlutahópar eru fólk sem líklegast lítur út 

og hagar sér og hugsar öðruvísi en við og hefur galla sem við ekki höfum. Okkur kann 

að mislíka hvernig það lítur út og hagar sér, og kannski hötum við galla þess. Og það 

er betra ef við viðurkennum að okkur sé illa við það og hötum það, frekar en ef við 

reynum að sverta skoðanir okkar með frjálslyndri gervivæmni. Ef við erum 

hreinskilin þá höfum við öryggisventil; og ef við höfum öryggisventil þá eru minni 

líkur á því að við ofsækjum aðra. Ég veit að þessi kenning er ekki í tísku nú á dögum. 

Við þrjóskumst við að trúa, að ef við hunsum eitthvað nógu lengi þá muni það 

hreinlega hverfa…. “

„Hvar var ég? Ó, já. Nú, gerum ráð fyrir að þessi minnihlutahópur sé ofsóttur, 

skiptir ekki máli af hverju – pólitískar, efnahagslegar, sálfræðilegar ástæður. Það er 

alltaf ástæða, sama hversu röng hún er – það er kjarni málsins. Og, að sjálfsögðu, eru 

ofsóknir alltaf rangar; ég efast ekki um að við séum sammála um það. En það versta 

er að núna mætum við annarri falstrú. Vegna þess að ofsóknarmeirihlutinn er 

auvirðilegur, segir sá frjálslyndi, þá hlýtur ofsóttur minnihlutinn að vera flekklaus. 

Sjáið þið ekki hvað þetta er mikið bull? Hvað kemur í veg fyrir þeir slæmu séu 

ofsóttir af þeim verri? Voru öll kristnu fórnarlömbin í hringleikahúsinu endilega 

dýrlingar?

„Og ég skal segja ykkur annað. Minnihlutahópur býr einnig yfir árásargirni. Hann 

skorar klárlega á meirihlutann að ráðast á sig. Hann hatar meirihlutann – ekki að 

ástæðulausu, ég viðurkenni það.  Hann hatar meira að segja hina minnihlutahópana, 

vegna þess að allir minnihlutahópar eru í samkeppni: þeir lýsa því allir yfir að 

þjáningar þeirra séu þær verstu og ranglætið gegn þeim það hörmulegasta. Og því 

meira sem þeir hata, og því meira sem þeir eru ofsóttir, því illgjarnari verða þeir! 
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Haldið þið að fólk verði illgjarnt af ástúð? Þið vitið að svo er ekki! Af hverju ætti 

hatur þá að gera þau vingjarnleg! Þegar þú ert ofsóttur, þá hatarðu það sem er að 

gerast fyrir þig, þú hatar fólkið sem lætur það gerast; þú ert í heimi haturs. Þú myndir 

ekki þekkja ást ef þú rækist á hana! Þú myndir gruna ástina! Þú myndir halda að það 

væri eitthvað að baki henni – einhver ástæða – einhver blekking…“

Georg veit ekki lengur hvað hann hefur sannað með þessu eða afsannað, á bandi 

hvers, ef einhvers, hann er, eða í rauninni hvað hann er nákvæmlega að tala um. Og 

samt hafa þessa setningar gusast út úr honum af hreinni ástríðu. Hann hefur meint 

hverja eina og einustu þeirra, hvort sem það er vit í þeim eða ekki. Hann hefur útdeilt 

þeim eins og svipuhöggum, til þess að vekja Wally til meðvitundar, og líka Estelle, og 

Myron, og öll þeirra. Sá sem hefur eyru til að heyra, látum hann heyra. 

Wally er ennþá vandræðalegur – en, nei, hvorki vakandi né með meðvitund. Og 

George skynjar að augu Wallys eru ekki lengur á andliti hans; þau vísa upp og athygli 

þeirra er einhvers staðar, fyrir aftan Georg, á veggnum fyrir ofan höfuð hans. Hann 

lítur snögglega yfir herbergið, hikandi, tapar þræðinum, og sér að augu allra vísa upp, 

með athyglina á helvítis klukkuna. Hann þarf ekki að líta við og kíkja; hann veit að 

hann er kominn fram yfir tímann. Hann hættir hranalega og segir þeim, „Við höldum 

áfram á mánudaginn.“ Og þau standa öll samstundis upp, taka saman bækurnar sínar, 

og byrja að tala.

Jæja, þegar allt kemur til alls, við hverju öðru er að búast? Þau þurfa að flýta sér, 

flest þeirra þurfa að vera komin annað á næstu tíu mínútum. Samt sem áður er hann 

pirraður. Það er langt síðan að hann gleymdi sér svona og komst á skrið, rétt í lok 

tímans. En niðurlægjandi! Kjánalegi gamli kennarinn, blaðrandi af eldmóð, gefur 

klukkunni engan gaum, á meðan bekkurinn andvarpar: Hér byrjar hann! Örstutta 

stund hatar Georg þau, hatar óbeislað áhugaleysi þeirra er þau flýta sér burt. Enn og 

aftur hefur demanturinn verið boðinn fyrir fimm sent á götuhorni, og þau hafnað 

honum með axlaypptingum og glotti, sannfærð að gamli götusalinn sé brjálaður. 

Þess vegna brosir hann af aukinni velvild til þeirra sem hafa dokað við til þess að 

spyrja hann spurninga. Systir María vill bara vita ef Georg ætlist til að þau hafi lesið 

allar bækurnar sem Herra Huxley minnist á í skáldsögunni, fyrir lokaprófið. Georg 

hugsar málið, það væri skondið að svara henni játandi, að meðtalinni 120 dagar 

Sódómu. En að sjálfsögðu gerir hann það ekki. Hann fullvissar hana og hún yfirgefur 

stofuna ánægð, akademísk byrði hennar þeim mun léttari. 
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Og Buddy Sorensen vill aðeins afsaka sig. „Fyrirgefðu, herra. Ég las ekki Huxley 

bókina vegna þess að ég hélt að þú myndir fara yfir hana með okkur fyrst.“ Er þetta 

helber heimska eða kænska? George nennir ekki að komast að því. „Bönnum 

bombuna!“ segir hann, og horfir á barmmerki Buddys; og Buddy brosir ánægður. „Já, 

herra, það máttu bóka!“

Frú Netta Torres vill vita ef Herra Huxley hafði eitthvað sérstakt enskt þorp í 

huga sem fyrirmynd Gonister. George hefur ekki svar við því. Hann getur aðeins sagt 

Frú Torres að í seinasta kaflanum, þegar Obispo og Stoyte og Virginía eru að leita að 

fimmta jarlinum, virðist sem þau keyri frá London í suð-vesturátt. Þannig að, líklegt 

er að Gonister eigi að vera einhvers staðar í Hampshire eða Sussex…. En nú er 

augljóst að spurning Frú Torres var aðeins fyrirsláttur. Hún minntist einungis á 

England til þess að segja honum að hún eyddi þremur ógleymanlegum vikum þar fyrir 

tíu árum. Nema mestum tímanum eyddi hún í Skotlandi og restinni í Lundúnum. 

„Þegar þú talar til okkar,“ segir hún við Georg, og augu hennar rannsaka andlit hans 

ákaft, „minnist ég sífellt fallega framburðarins. Hann er eins og tónlist.“ (Georg 

langar mjög að spyrja hana hvaða framburð hún hefur í huga. Kannski Cockney eða 

Gorbals?) Og nú vill Frú Torres fá að vita nafnið á fæðingarstað Georgs, og hann 

segir henni það, og hún hefur aldrei heyrt hans getið. Hann nýtir sér stundar vonbrigði 

hennar til að binda endi á eintal þeirra. 

Enn og aftur kemur skrifstofa Georgs að góðum notum; hann bregður sér þangað inn 

til þess að sleppa frá Frú Torres. Hann rekst á Dr. Gottlieb á skrifstofunni. 

Gottlieb er fullur eftirvæntingar því hann er nýbúinn að fá í hendurnar nýja bók 

frá Englandi um Francis Quarles, skrifuð af kennara við Oxford. Gottlieb veit 

vafalaust alveg jafn mikið um Quarles og Oxford kennarinn. En Oxford, sem rís 

mikilfenglega að baki kennaranum, afkvæmi skólans, dregur allan mátt úr aumingjans 

litla Gottlieb, sem bugast undan mikilfengleikanum; en Gottlieb fæddist í einum af 

verri bæjarhlutum Chicago. „Maður gerir sér grein fyrir,“ segir hann, „hvaða uppruna

maður þarf, fyrir starf sem þetta.“ Og Georg er leiður og langt niðri vegna þess að 

Gottlieb óskar sér einskis frekar en að geta breytt sér í þennan vesæla Oxford kennara 

og lært að rita grálynda, gamansama, uppskrúfaða flækjuprósann hans.

Þegar hann hefur handleikið bókina stundarkorn og flett blaðsíðum hennar af 

viðeigandi virðingu, ákveður Georg að hann þurfi að borða eitthvað. Þegar hann 

yfirgefur bygginguna kemur hann auga á Kenny Potter og Lois Yamaguchi. Þau sitja 
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á grasinu undir nýplöntuðu tré. Tréð þeirra er minna en hin trén og hefur í mesta lagi 

tylft laufa. Það virkar fáránlegt að sitja undir því; kannski valdi Kenny það einmitt 

þess vegna. Lois og hann virka eins og börn, sem þykjast strönduð á kóraleyju í suður 

Kyrrahafinu. Georg brosir til þeirra með það í huga. Þau brosa til hans, og Lois hlær, 

á sinn fínlega-skömmustulega japanska hátt. Georg fer fram hjá í grennd við 

kóraleyjuna þeirra, eins og gufuskip, án þess að nema staðar. Lois virðist vita hvað 

hann er, því hún veifar glaðlega til hans nákvæmlega eins og maður myndi veifa 

gufuskipi, með undursamlega fínlegri hreyfingu smágerðs úlnliðarins og handarinnar. 

Kenny veifar líka, en það er óvíst hvort hann viti; hann fylgir aðeins fordæmi Loisar. 

Engu að síður þá snertir veif þeirra hjarta hans. Hann veifar til þeirra. Gamla 

gufuskipið og unga skipsbrotsfólkið hafa sent merki sín á milli – en ekki neyðarmerki. 

Þau virða einkalíf hvors annars. Þau óska ekki eftir sambandi. Þau óska hvort öðru 

einfaldlega alls hins besta. Að nýju, líkt og með tennisleikarana, finnst Georgi hafa 

birt til; en, í þetta skiptið, er tilfinningin langt frá því að vera áhyggjuefni. Hún er 

friðsæl og ljómandi. Georg stímar áfram í átt að kaffiteríunni og brosir með sjálfum 

sér, og kærir sig ekki um að líta við. 

En þá heyrir hann „Herra!“ rétt aftan við sig og snýr sér við og það er Kenny. 

Kenny hefur hlaupið til hans hljóðlega í strigaskónum sínum. Georg gerir ráð fyrir að 

hann ætli að spyrja einhvers í líkingu við hvaða bók þau eigi að lesa næst, og fara 

síðan. En nei, Kenny hægir á sér og gengur samferða Georgi og segir ákveðinni 

röddu, „Ég þarf að fara í bókabúðina.“ Hann spyr ekki hvort Georg sé á leiðinni í 

bókabúðina og Georg sleppir að segja honum að það var ekki ætlun hans. 

„Hefurðu prófað meskalín, herra?“

„Já, einu sinni. Í New York. Fyrir um átta árum síðan. Þá var ekki bannað að selja 

það. Ég fór bara í apótekið og pantaði það. Þeir höfðu aldrei heyrt um það, en fengu 

það handa mér nokkrum dögum seinna.“

„Og sástu eitthvað – dulrænar sýnir og þess háttar?“

„Nei. Ekki beint sýnir. Í fyrstu fann ég fyrir sjóveiki. Ekki slæmri. Og ég var 

svolítið hræddur, að sjálfsögðu. Kannski svipað og Dr. Jekyll leið þegar hann tók 

lyfið sitt í fyrsta skipti. Síðan urðu vissir litir mjög bjartir og áberandi. Ég skildi ekki 

af hverju aðrir tóku ekki eftir þeim. Ég man eftir rauðri kvenmannstösku sem lá á 

borði á veitingastað – það var eins og opinbert hneyksli! Og andlit fólks breytast í 

skopstælingar; ég meina, þú virðist sjá eðli hvers og eins, mjög gróft og einfaldað. 

Einn er fáránlega hégómlegur, og annar er bókstaflega veikur af áhyggjum, og enn 
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annar þráir að fara í slag. Og síðan sérðu einstaka sem eru einfaldlega fallegir, 

hreinlega vegna þess að þeir eru ekki árásargjarnir eða áhyggjufullir um nokkurn hlut; 

þeir taka lífinu eins og það er…. Og já, allt verður meira og meira þrívítt: Gardínur 

verða þungar og mótaðar, og viður æðóttur. Og blóm og plöntur eru mjög augljóslega 

lifandi. Ég man eftir blómapotti með fjólum – þær hreyfðust ekki, en ég vissi að þær 

gátu hreyft sig. Hver þeirra reist eins og hreyfingarlaus snákur á vafningi sínum… Og 

síðan, þegar efnið nær fullum styrk, er eins og veggir herbergisins og allt í kringum 

þig andi, og æðarnar í tréverkinu líða áfram, eins og vökvi…. Og síðan fjarar allt 

smám saman út og verður eins og það á að vera. Þú færð ekki timburmenn. Ég hafði 

það fínt eftir á. Ég borðaði stóran kvöldverð.“ 

„Tókstu það aldrei aftur?“

„Nei. Mig langaði það ekkert sérstaklega. Þetta var bara upplifun. Ég gaf vinum 

mínum restina af hylkjunum. Einn þeirra sá nokkurn veginn það sama og ég, og annar 

sá ekkert. Og ein sagði mér að hún hefði aldrei orðið jafn hrædd. En mig grunar að 

það hafi bara verið kurteisi. Eins og þegar maður þakkar fyrir sig eftir samkvæmi – “

„Áttu nokkuð ennþá eitthvað af þessum hylkjum, herra?“

„Nei, Kenny! Og þó svo væri, þá myndi ég ekki dreifa þeim meðal nemenda. Ég 

get ímyndað mér miklu skemmtilegri leiðir til þess að vera rekinn héðan.“

Kenny glottir. „Fyrirgefðu herra. Ég var bara að velta þessu fyrir mér… Ég býst 

við, ef mig virkilega langaði að prófa, þá gæti ég það. Það er hægt að nálgast næstum 

allt hér í skólanum. Vinur Loisar fékk það hérna. Hann heldur því fram að hann hafi 

séð Guð þegar hann tók það.“

„Nú, kannski gerði hann það. Kannski tók ég bara ekki nóg.“ 

Kenny horfir niður á Georg. Honum virðist skemmt. „Veistu hvað, herra?“ Ég 

held að þótt þú hefðir séð Guð, þá myndirðu ekki segja okkur frá því.“

„Af hverju segirðu það?“

„Lois segir það. Henni finnst þú – tja, svolítið lævís. Eins og í morgun, þegar þú 

hlustaðir á allt ruglið í okkur um Huxley – “  

„Ég gat nú ekki séð að þú segðir mikið. Ég held þú hafir ekki opnað munninn 

einu sinni.“

„Ég fylgdist með þér. Ég meina það, ég held að Lois hafi rétt fyrir sér! Þú lætur 

okkur röfla og síðan kemurðu vitinu fyrir okkur, og ég er ekki að segja að þú kennir 

okkur ekki fullt af áhugaverðum hlutum – þú gerir það – en þú segir okkur aldrei 

alveg allt sem þú veist um eitthvað…“
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Georg er upp með sér og spenntur. Kenny hefur aldrei talað við hann á þennan 

hátt áður. Hann stenst ekki að bregða sér í hlutverkið, sem Kenny freistar hans með. 

„Tja – kannski er það satt, upp að vissu marki. Sjáðu til, Kenny, það eru sumir 

hlutir sem þú veist ekki að þú veist, fyrr en þú ert spurður.“ 

Þeir eru komnir að tennisvellinum. Vellirnir eru allir í notkun, þaktir verum á 

hreyfingu. En Georg, með leiftursnöggu augnatilliti þrautþjálfaðs fíkils, er þegar 

búinn að taka eftir að parið frá því um morguninn er farið og að enginn þessara 

leikmanna er líkamlega aðlaðandi. Á vellinum næst þeim er feitur miðaldra 

háskólastarfsmaður að spila sig sveittan, á móti stelpu með hár á fótleggjunum.

„Það verður einhver að spyrja þig spurningar,“ heldur Georg áfram íbyggin, 

„áður en þú getur svarað henni. En það er sjaldan að einhver spyr réttu spurninganna. 

Flestir eru ekki það áhugasamir…“

Kenny er þögull. Er hann að velta þessu fyrir sér? Ætlar hann að spyrja Georgs 

einhvers núna? Púls Georgs örvast af eftirvæntingu. 

„Ég er ekki viljandi lævís,“ segir hann, og horfir niður fyrir sig og reynir að hafa 

þetta eins ópersónulegt og mögulegt er „Veistu, Kenny, mig langar svo oft að segja

hluti, ræða hluti, fullkomlega hreinskilið. Ekki í tíma, að sjálfsögðu ekki – það gengi 

aldrei upp. Það myndi örugglega misskiljast…“

Þögn. Georg lítur snöggt á Kenny og sér að hann er að horfa, þó án sýnilegs 

áhuga, á loðnu stelpuna. Kannski var hann ekki að hlusta. Það er engin leið að segja 

til um það. 

„Kannski sá vinur Loisar ekki Guð, þrátt fyrir allt,“ segir Kenny skyndilega. „Ég 

meina, kannski taldi hann sér bara trú um það. Ég meina, ekki svo löngu eftir að hann 

tók það þá fékk hann taugaáfall. Hann var settur á hæli í þrjá mánuði. Hann sagði Lois 

að þegar hann fékk taugaáfallið þá breyttist hann í djöfulinn og gat slökkt á stjörnum. 

Ég er ekki að grínast! Hann sagðist geta slökkt á sjö stjörnum í einu. Samt var hann 

hræddur við lögregluna. Hann sagði að lögreglan væri með vél sem handsamaði djöfla 

og útrýmdi þeim. Hún var kölluð Mo-vél. Mo, það er Om – þú veist, herra, indverska 

orðið fyrir Guð – stafað afturábak.  

„Ef lögreglan útrýmdi djöflum, þýddi það þá ekki að lögreglumenn væru englar? 

Það er rökrétt. Staður þar sem lögreglumenn eru englar hlýtur að vera geðsjúkrahús.“ 

Kenny en ennþá skellihlæjandi að þessu þegar þeir koma að bókabúðinni. Hann 

ætlar að kaupa yddara. Þeir fást með plastloki, rauðu eða grænu eða bláu eða gulu. 

Kenny velur rauðan.  
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„Hvað vantar þig, herra?“

„Nú, ekkert, í rauninni.“

„Gekkstu alla þessa leið bara til þess að veita mér félagsskap?“

„Já. Ætli það ekki.“

Kenny virðist með öllu undrandi og ánægður. „Mér finnst þú eigir að fá eitthvað 

fyrir það! Hérna, herra, fáðu þér yddara. Ég splæsi.“

„Ó, en – jæja, þakka þér fyrir!“ Georg roðnar eilítið. Það er eins og honum hafi 

verið boðin rós. Hann velur gulan yddara. 

Kenny glottir. „Ég hélt að þú myndir velja bláan.“ „Af hverju?·

„Á blár ekki að vera andlegur?“

„Af hverju heldurðu að ég vilji vera andlegur? Og af hverju valdir þú rauðan?“

„Hvað þýðir rautt?“

„Bræði og losta.“

„Í alvöru?“

Þeir þeigja og brosa næstum því ástúðlega. Þótt þessar málalengingar þeirra hafi 

ekki fært þá nær því að skilja hvor annan, þá finnst Georgi þessi ó-skilningur þeirra, 

það hversu tilbúnir þeir eru að misskilja hvor annan, vera náin kynni í sjálfu sér.

Kenny borgar fyrir yddarana og veifar höndinni með hreyfingu sem bendir til 

hversdagslegrar, ruddalegrar frávísunar. „Sjáumst.“

Hann röltir í burtu. Georg staldrar við í bókabúðinni í fáeinar mínútur, til að 

virðast ekki vera að elta hann. 

Ef að borða er sakramenti þá má líkja matsal kennaranna við óvistlegt og 

íburðarsnautt samkomuhús kvekara. Hér lýðast notalegar og lokkandi máltíðir í félagi 

við aðra alls ekki. Þetta rými er and-veitingastaður. Það er allt of hreinlegt með króm-

og-plast borðum sínum; allt of snyrtilegt með brúnum málmruslakörfum sínum, fyrir

skítugar munnþurrkur og notuð pappaglös; og í samanburði við óhemjulætin sem 

berast frá matsal nemendanna, allt of hljóðlátt. Kyrrð þess er nennulaus, vandræðaleg, 

og uppburðarlítil. Það er ekki einu sinni reynt að upphefja matsalinn með háborði líkt 

og við Oxford eða Cambridge, það sem aldurtign kennara hefur einhverja þýðingu. 

Flestir eru tiltölulega ungir; Georg er einn af þeim elstu.

Almáttugur, hvað það er sorglegt, sorglegt að sjá á allmörgum andlitunum – sér í 

lagi þeim yngri – þungbúinn uppgjafarsvip. Af hverju líður þeim svona? Jú, þau eru á 

lágum launum. Jú, framtíðarhorfur þeirra eru ekki góðar, peningalega séð. Jú, þau fá 
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ekki upplifa gleðina við að umgangast fyrirtækjastórlaxa. En er ekki hughreystandi að 

fá að umgangast nemendur, sem eru enn að þrem fjórðu hlutum lifandi? Felst ekki 

örlítil ánægja í því að koma að gagni, frekar en að hafa hönd í bagga með að 

framleiða gagnslausar neysluvörur? Er ekki eitthvað, að vita að þú tilheyrir einni af 

fáum starfsgreinum þessa lands sem ekki er óbetranlega spillt?

Augljóslega ekki, í hugum hinna þungbúnu. Þau myndu segja af sér ef þau hefðu 

þor til. En þau hafa undirbúið sig fyrir þetta starf og nú verða þau að fylgja því eftir. 

Þau hafa sóað tímanum, sem þau áttu að nýta í að læra að svindla og hrifsa og ljúga.

Þau hafa aðskilið sig frá meirihlutanum – milligöngumönnunum, bröskurunum, 

frumkvöðlunum – með því að vinna baki brotnu við að afla sér leiðinlegrar, 

gagnlausrar þekkingar -  það er að segja gagnlaus fyrir milligöngumanninn, því hann 

kemst af án hennar. Það eina sem milligöngumaðurinn vill eru afurðir hennar og 

hagnýta notkun hennar. Þessir kennarar eru flón, segir hann. Hvaða gagn er að því að 

vita eitthvað ef þú græðir ekki fé á því? Og hinir þungbúnu eru meira en lítið sammála 

honum og skammast sín á laun fyrir að vera ekki slóttugir og svikulir.

Georg gengur að matsölunni. Á afgreiðsluborðinu eru rjúkandi pottréttir og 

framreiðslustúlkurnar skammta þér kássu, grænmeti eða súpu. Eða þú getur fengið 

salat eða ávaxtaböku eða undarlegt hálfgagnsætt hlaup sem lítur háskalega út með 

skærgrænum æðum. 

Grant Lefanu, ungi eðlisfræðikennarinn sem skrifar ljóð, er starsýnt á eitt hlaupið 

af ófúsri hrifningu, líkt og hlaupið sé eitthvað á bak við gler í skriðdýrahúsi. Grant er 

langt frá því að vera þungbúinn, og ber engin merki uppgjafar; Georg hefur svolítið 

dálæti á honum. Hann er lítill og mjór og með gleraugu og stórar tennur og 

brjálæðislegt bros ósvikinnar vitsmunalegrar ástríðu. Það er auðvelt að ímynda sér 

hann sem hryðjuverkamann á tímum keisarastjórnar Rússlands fyrir hundrað árum. Ef 

tækifæri byðist þá yrði hann svona öfgahetja, sem fylgir hugmynd eftir án þess að 

hika og eins og lög gera ráð fyrir, uns verkin yrðu látin tala. Samtöl fölleitra nemenda 

með brennandi augu, öll anarkistar og Útópíufólk, yfir tesopa og sígarettum í lokuðu 

herbergi langt fram eftir miðnætti, eru daginn eftir, sökum algers skilningsleysis, 

endursögð sem vörpun sprengjunnar, hróp mikilvæga slagorðsins, ungi drauma-

framkvæmandinn dreginn, með bros á vör, í átt að dýflissunni og aftökusveitinni. 

Grant brosir oft eins og hann skammist sín fyrir að hafa tjáð sig svo ruddalega. Hann 

er eins og feiminn muldrari sem í örvæntingu sinni talar skyndilega allt of hátt.
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Reyndar vann Grant eina minni háttar hetjudáð nýlega. Hann mætti fyrir rétti sem 

vitni fyrir verjanda bóksala, sem var tekinn fyrir að vera með einhverjar stórkostlegar 

gamlar kynlífsbókmenntir frá þriðja áratugnum til sölu; bókina hafði aðeins verið 

fáanleg í latneskum löndum, en núna, vegna syrpu prófmála, berst hún fyrir því að 

bandarísk ungmenni fái að drekka hana í sig. (Georg er ekki alveg viss hvort þetta sé 

sama bókin og hann las sjálfur sem ungur maður á ferðalagi um París. Alla vega þá 

minnist hann þess að hafa hent henni, eða einhverri álíka bók, í ruslið, mitt í rosalegri 

samfarasenu. Ekki vegna þess að hann sé ekki víðsýnn; leyfum þeim að skrifa um 

gagnkynhneigð ef þau mega til, og leyfum öllum þeim sem vilja, að lesa um það. 

Engu að síður, þá er þetta hundleiðinlegt og satt best að segja, dálítið ógeðfellt. Af 

hverju geta þessi nútímarithöfundar ekki haldið sig við gömlu, einföldu, mannbætandi 

umfjöllunarefnin – eins og, til dæmis, drengi?) 

Hetjudáð Grant Lefanu að þessu sinni og málvörn hans á bókinni fól í sér 

akademíska áhættu fyrir hann. Því afar áhrifamikill og hærra settur kennari STSC 

háskólans mætti fyrir réttinn sem vitni fyrir ákæruvaldið og sór að bókin væri klúr, 

úrkynjuð og hættuleg. Þegar Grant var látinn bera vitni og gagnyfirheyrður af 

lögfræðingi ákæruvaldsins, leyfði hann sér, með feimnislegu brosi sínu, að vera á 

annarri skoðun en starfsfélagi sinn. Um síðir, eftir nokkra hvatningu og eftir að hafa 

verið áminntur í þrígang, um að tala hátt og skýrt, glopraði hann út úr sér staðhæfingu 

um að það væri ekki bókin heldur mótmælendur hennar, sem ættu lýsingarorðin þrjú 

skilin. Til að bæta gráu ofan á svart þá skrifaði frjálslyndur dálkahöfundur á svæðinu 

um málið af mikilli kátínu og lýsti háttsetta háskólaprófessornum sem gömlum, 

afturhaldssömum heimskingja og Grant sem ungum, skynsömum stuðningsmanni 

borgarlegra réttinda, og afbakaði vitnisburðinn svo hann virkaði eins og persónuleg 

móðgun. Spurningin er því hvort ráðning Grants verði framlengd í lok skólaársins?

Grant kemur fram við Georg sem hvern annan byltingarsinna, virðingarvottur 

sem Georg á tæplega skilið, þar sem starfsaldur hans, og frelsi til þess að leika breska 

sérvitringinn, og, umfram allt, smávægilegar einkatekjur hans, kemst hann upp með 

að segja næstum allt sem honum dettur í hug á háskólasvæðinu. Aftur á móti þá hefur 

Grant engar einkatekjur, á eiginkonu og þrjú vanhugsuð afkvæmi.  

„Hvað er títt?“ spyr Georg, og gefur í skyn, Hvað hefur Óvinurinn verið að fást 

við? 
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„Þú veist þarna námskeiðin sem haldin eru fyrir lögreglunema? Það kemur í dag 

maður frá Washington til að ræða við nemana um tuttugu leiðir til að koma auga á 

komma.“

„Þú ert að grínast!“

„Viltu fara? Við gætum spurt hann einhverra vandræðalegra spurninga?“

„Klukkan hvað?“

„Hálf fimm.“

„Get það ekki. Ég þarf að vera kominn niður í bæ eftir klukkutíma.“

„Það var miður.“

„Því miður,“ jánkar Georg, létt. Hinsvegar er hann ekki fullkomlega viss um að 

þetta hafi verið raunveruleg áskorun eða ekki. Grant hefur oft stungið upp á, í sama 

óljósa hálfkæringnum, að þeir fari og trufli fund hjá John Birch félaginu, reyki hass í 

Watts-hverfinu með besta, óþekkta ljóðskáldinu í Bandaríkjunum, eða fari og hitti 

einhvern hátt settan í samtökum svartra múslima.  

Georg heldur ekki að Grant sé að prófa hann. Grant gerir vafalaust svona lagað 

endrum og eins, og honum dettur einfaldlega ekki í hug að Georg kunni að vera 

óttasleginn. Líklega telur hann að Georg afsaki sig undan slíkum leiðöngrum af ótta 

við að leiðast. 

Er þeir færa sig eftir afgreiðsluborðinu, aðeins með kaffi og salat – Georg passar 

kílóin og matarlyst Grants er jafn rýr og líkamsbygging hans – segir Grant frá manni 

sem hann þekki, sem hafi átt samtal við sérfróða menn hjá stóru tölvufyrirtæki. Þessir 

sérfræðingar segja að í raun skipti ekki máli hvort það verði stríð, þar sem nógu 

margir muni komast lífs af til að stýra landinu. Að sjálfsögðu munu þeir sem komist 

lífs af vera þeir ríku og valdamiklu, því þeir munu hafa betra skýli, ekki leku 

dauðagildrurnar sem margir skúrkar bjóða nú á góðum kjörum. Þegar þú lætur reisa 

skýlið, segja sérfræðingarnir, ættir þú að fara til þriggja ólíkra verktaka að minnsta 

kosti, svo að enginn viti hvað þú sért að byggja; því ef það fréttist að þú sért með 

betra skýli verður gerður aðsúgur að þér um leið og hættuástand skapast. Af sömu 

ástæðu ættir þú að vera raunsær og kaupa létta vélbyssu. Nú er ekki tíminn fyrir 

tilgerð.

Georg hlær hæðnislega eins og Grant ætlast af honum. En honum býður við 

slíkum gálgahúmor. Á erfiðleikatímum þriðja áratugarins, fjórða áratugarins og 

stríðsins – allt setti mark sitt á Georg, eins og sjúkleiki – þá var óttinn við útrýmingu 

verstur. Nú óttast hann annan og verri raunveruleika, hann óttast að komast lífs af. Að 
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lifa á öld eyðileggingar þar sem telst eðlilegt að Herra Strunk skjóti Grant og konuna 

hans og börnin þrjú vegna þess að Grant hirti ekki um að birgja sig upp af mat og er 

þar af leiðandi sveltandi og gæti því hugsanlega orðið hættulegur og nú er ekki réttir 

tíminn fyrir neina tilfinningasemi.

„Þarna er Cynthia,“ segir Grant þegar þeir snúa aftur inn í matsalinn. „Eigum við 

að setjast hjá henni?“

„Verðum við?“

„Ég býst við því.“ Grant flissar órólega. „Hún er búin að sjá okkur.“

Og jú, Cynthia Leach veifar til þeirra. Hún er myndarlegur ungur New Yorkbúi, Sarah 

Lawrence menntuð, dóttir ríkrar fjölskyldu. Það var kannski sumpart til að skaprauna 

þeim að hún giftist nýlega Leach sem er sögukennari hérna. En hjónabandið virðist 

ganga. Þótt Andy sér grannur og fölleitur þá er hann enginn væskill; dökk augu hans 

sindra af kynþokka og hann er léttilega liðugur líkt og hann fái dágóða æfingu í 

rúminu. Hann er fremur félagslega utangátta, en vafalaust hefur hann gaman að því að 

reyna að hafa í við Cynthiu. Það mæta allir í samkvæmin þeirra því það er veitt 

ríkulega af mat og drykk, sökum fjárhags Cynthiu, og Andy er vinsæll hvort eð er, og 

Cynthia er ekki svo slæm. Hennar eini galli er að hún sér sjálfa sig sem aðalskonu úr 

austri, sem lifir lífi sem er henni ekki samboðið; hún reynir að virðast aðalborin en er 

aðeins yfirlætisleg.  

„Andy kom ekki,“ segir Cynthia. „Taliði við mig.“ Þegar þeir setjast snýr hún 

sér að Grant. „Konan þín á aldrei eftir að fyrirgefa mér.“

„Nú?“ Grant hlær af óvenjumiklum ofsa. 

„Var hún ekki búin að segja þér það?“

„Ekki orð!“

„Ekki?“ Cynthia er vonsvikin. Svo lifnar yfir henni. „Nú jæja, en hún hlýtur að 

vera reið út í mig! Ég var að segja henni hversu hryllilega börnin eru klædd hérna.“

„En hún var eflaust sammála þér. Hún er alltaf að segja það sjálf.“

„Þau eru rænd barnæskunni,“ segir Cynthia og lætur sem hún heyri ekki, „Það 

er verið að breyta þeim í litla neytendur! Þessi hræðilegu, fíngerðu, litlu grey með 

varalit! Ég var í Mexíkó í seinasta mánuði. Það var svo upplífgandi. Þið getið ekki 

ímyndað ykkur! Börnin þeirra eru svo raunveruleg. Ekkert stress. Engar reglur. Þau 

blómstra bara.“

„Hins vegar má spyrja sig – “ byrjar Grant að segja. Hann ætlar augljóslega að 

vera ósammála Cynthiu. Þess vegna muldrar hann og það heyrist varla í honum. 
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Cynthia kýs að heyra ekki í honum.

„Og svo nóttin sem við komum til baka yfir landamærin! Ég gleymi því aldrei. 

Ég sagði við sjálfa mig, annað hvort er þetta fólk geðveikt eða ég. Allir virtust 

hlaupandi, eins og í gömlu, þöglu fréttamyndunum. Og gengilbeinan sem tók á móti 

okkur á veitingastaðnum – ég hef aldrei áður hugsað út í hvað það er illkvittnislegt að 

kalla þær það. Hvernig hún brosti til okkar! Og þessir stóru matseðlar, með engu 

ætilegu. Og þessir skrítnu þjónustusveinar sem líkjast helst uppvakningum, færa þér 

ekkert nema vatn og neita einfaldlega að yrða á þig! Ég hreinlega trúði ekki eigin 

augum. Og já, síðan gistum við á einu af þessum skelfilegu nýju mótelum. Ég hafði á 

tilfinningunni að það væri nýbúið að flytja það einhvers staðar frá, einhverri 

verksmiðju, og reist nákvæmlega einni mínútu áður en við mættum. Það passaði 

hvergi. Ég meina – eftir öll dásamlegu, gömlu hótelin í Merxíkó – hvert þeirra er 

alvöru staður – en þetta var fullkomlega ónáttúrlegt –“

Grant lítur út fyrir að ætla að andmæla á ný. En hann muldrar enn lægra í þetta 

skiptið. Jafnvel Georg skilur hann ekki. Georg tekur vænan kaffisopa, finnur áhrif 

þess í nærri því tómum maganum, og er skyndilega mjög hátt uppi. „Elsku Cynthia 

mín!“ heyrir hann sig hrópa upp. „Hvernig geturðu látið út úr þér þvílíkt endemis 

bull?“ 

Grant flissar furðu lostinn. Cynthia virðist hissa en fremur ánægð. Hún er hrotti 

sem kann vel við að láta bjóða sér byrginn; það sefar árásarlöngun hennar. 

„Ég meina það! Ertu alveg frá þér?“ Georg finnur sjálfan sig þjóta eftir 

flugbrautinni og takast mjúklega á loft, himinglaður. „Guð minn góður, þú hljómar 

eins og eitthvert leiðinda franskt gáfumenni, sem er að upplifa New York í fyrsta 

skipti! Svona tala þau! Ónáttúrleg! Bandarísk mótel eru ónáttúrleg! Elsku besta – við 

vitum bæði að mótelin hér eru hönnuð með það fyrir augum að vera ónáttúrleg, ef þú 

þarft endilega að notast við svo heimskulegt hrognamál, af þeirri einföldu ástæðu að 

bandarískt mótelherbergi er ekki eitt tiltekið herbergi á einu tilteknu hóteli, það er

Herbergið, punktur. Það er aðeins eitt; Herbergið. Það er tákn – þrívíð auglýsing fyrir 

lífsmynstur okkar. Og hvert er lífsmynstur okkar? Byggingarreglugerð sem krefst 

sérstakrar mælistærðar, sérstakrar nytsemi og notkunar á sérstökum efnivið; hvorki 

meira né minna. Þú verður að útvega þér allt annað sjálfur. En reyndu að segja það 

við Evrópubúana! Það hræðir úr þeim líftóruna! Sannleikurinn er að þeim þykir 

lífsmynstur okkar allt of fábreytt. Við höfum einfaldað efnisheiminn þannig að hann 

er lítið annað en táknræn þægindi. Og af hverju er það? Vegna þess að það er 
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mikilvægsta fyrsta skrefið. Hugurinn verður aldrei fullkomlega frjáls fyrr en 

efnisheimurinn hefur verið skilgreindur og mikilvægi hans takmarkað. Það ætti að 

liggja í augum uppi. Jafnvel heimskastu Bandaríkjamenn virðast gæddir slíku innsæi. 

Evrópubúarnir kalla okkur óhamna – þeir kjósa hins vegar að nota orðið óþroskaðir, 

sem virkar ruddalegra – vegna þess að við höfum hafnað einstaklingságreiningnum og 

rómatíska getuleysinu og hringrás efnishyggjunnar, sem einkennir tilveru þeirra. Öll 

þessi ævaforna dýrkun á dómkirkjum og fyrstu útgáfum og Parísartísku og 

árgangsvínum. Þeir gefast að sjálfsögðu aldrei upp, þeir halda áfram að reyna að grafa 

undan okkur, öllum stundum, með andstyggilegum áróðri sínum. Takist þeim það 

einhvern tímann er úti um okkur. Nefndin fyrir óbandarískar athafnir ætti að vera að 

rannsaka slíka niðurrifsstarfsemi. Evrópubúarnir hata okkur vegna þess að við höfum 

ákveðið að dvelja innan eigin auglýsinga, einbúar sem hverfa inn í hellana til þess að 

hugleiða. Við sofum í táknrænum svefnherbergjum, borðum táknrænar máltíðir, er 

skemmt á táknrænan hátt – og það skelfir þá, það fyllir þá heift og andstyggð vegna 

þess að þeir munu aldrei skilja það. Þeir hrópa í sífellu „Þetta eru uppvakningar!“ Þeir 

verða að telja sjálfum sér trú um þetta því annars verða þeir að láta undan og 

viðurkenna að Bandaríkjamenn séu færir um að lifa á þennan hátt vegna þess, í raun 

og veru, eru þeir mun þróaðri þjóð – fimm hundruð, jafnvel þúsund árum framar 

Evrópu, og í rauninni öllum á jörðinni. Í grunninn erum við andans verur. Öll tilvera 

okkar er huglæg. Þess vegna erum við fullkomlega sátt við tákn eins og Bandaríska 

Mótelherbergið. Evrópubúanum hryllir hins vegar við táknum vegna þess að hann er 

auvirðulegur, lítill efnishyggjumaður.“ 

Andartaki áður en þessu hömlulausa málflugi lýkur, sér Georg, líkt og úr  

mikilli hæð, Andy Leach ganga inn. Sem er sannarlega heppilegt þar sem Georg 

finnur hreyflana stöðvast og þrýstinginn falla. Hann steypir sér því niður, líkt of 

þrautþjálfaður flugmaður og lendir fullkomlega. Og það besta er að það virðist sem 

hann þagni af einskærri kurteisi nú þegar Andy er kominn.

„Missti ég af einhverju?“ spyr Andy glottandi.

Í sirkusnum eru engin leiktjöld sem síga niður og hylja leikarann og varðveita töfra 

atriðisins. Hann hefur svo sannarlega sindrað og flöktað eins og stjarna, hátt uppi í 

fimleikarólunni undir logunum.  En nú, með jörðina kirfilega undir fótum sér, 

kulnaður, ekki lengur í sviðsljósinu, en þó sýnilegur þeim sem kæra sig um að gefa 

honum gaum – augu allra beinast að trúðunum – hraðar hann sér framhjá 
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sætaröðunum í átt að útganginum. Honum er ekki fagnað lengur. Fáir líta í áttina að 

honum.

Auk ósýnileikans finnur Georg þreytu hellast yfir sig, sem er alls ekki svo 

ónotaleg. Lífsþrótturinn fjarar hratt út og hann fylgir útflæðinu, sáttur. Þetta er 

einhvers konar hvíld. Í einni svipan er hann eldri. Hann gengur öðruvísi út á 

bílastæðið, ólipur, og hreyfir handleggina og axlirnar stirðlega. Hann hægir á sér. 

Annað slagið dregur hann meira að segja fæturnar. Hann lútir höfði. Munnurinn 

slaknar og kinnvöðvarnir síga. Andlit hans tekur á sig dreymandi, dauflegt, 

rólyndisyfirbragð. Hann murrar sérkennilega með sjálfum sér og hljómar eins og 

býflugur í kringum býflugnabú. Annað veifið leggur frá honum, háværan og 

langvarandi, fretur.

Reisulegur spítalinn stendur á friðsælli hæð úr alfaraleið og teygir sig upp úr aflíðandi 

görðum og blómstrandi runnum, í sjónmáli frá hraðbrautinni. Háreist áminning fyrir 

ökumenn sem keyra fram hjá – hér lýkur ferðinni, gott fólk – en með prýðilegu útsýni, 

engu að síður. Spítalinn er opinn fyrir öllum vindáttum; og á björtum vetrardögum 

hlýtur að sjást til sjávar og Palo Verde höfðans og jafnvel til Catalínu eyju, frá 

einhverjum af ótalmörgum gluggum hans. 

Hjúkrunarfræðingarnir í afgreiðslunni eru ámóta prýðilegir og spyrja ekki margra 

spurninga. Ef þú veist herbergisnúmer þess sem þú ert að heimsækja þarftu ekki einu 

sinni að biðja um leyfi; þú ferð beint inn. 

Georg sér sjálfur um lyftuna. Hún nemur staðar á annarri hæðinni þar sem svartur 

karlkyns hjúkrunarfræðingur keyrir inn sjúkling sem liggur á grúfu. Hún er á leið í 

aðgerð, segir hann við Georg. Þau verða því að fara aftur niður á jarðhæðina þar sem 

skurðstofurnar eru. Georg býðst til að fara úr lyftunni en ungi hjúkrunarfræðingurinn 

(sem hefur afar kynþokkafulla upphandleggi) segir að hann þurfi þess ekki. Hann 

stendur því eins og áhorfandi í jarðarför ókunnugrar manneskju og gægist laumulega 

á sjúklinginn. Hún virðist með fullri meðvitund, en það væru hálfpartinn helgispjöll 

að yrða á hana; því hún er nú þegar í hlutverki trúfasta fórnarlambsins sem búið er að 

útbúa að helgum sið. Hún virðist gera sér grein fyrir þessu og samþykkja það, og 

virðist fullkomlega afslöppuð í samþykki sínu. Grátt hárið hennar er einstaklega 

fallegt; það hlýtur að hafa verið liðað nýlega. 

Þetta er hliðið, segir Georg við sjálfan sig. 

Þarf ég líka að fara hér í gegn? 



89

Ó, hve aumur líkaminn hrökklast með hverri taug undan ásýnd, lykt, viðkomu 

þessa staðar! Hann fælist umhugsunarlaust, reisir sig og baslar við að sleppa héðan. 

Tilhugsunin um að einhvern tímann verði hann færður hingað – sljóvgaður af lyfjum 

þeirra, stunginn af nálum þeirra, skorinn með smáum hnífum þeirra – hvílík 

óhugsandi svívirðing á holdinu! Jafnvel þó þeir læknuðu hann og létu síðan lausan, þá 

myndi hann aldrei gleyma, aldrei fyrirgefa. Ekkert yrði sem áður. Hann myndi missa 

alla trú á sjálfum sér. 

Jim var vanur að stynja og kvarta og gera stórmál út af kvefi, skurði á fingri, 

gyllinæð. En Jim var heppinn þegar upp var staðið – eina skiptið þegar heppni skiptir 

í raun og veru einhverju máli. Vörubíllinn lenti beint framan á bílinn hans; hann fann 

ekki fyrir neinu. Þeir náðu ekki að flytja hann á stað sem þennan. Klesstar leifar hans 

voru gagnslausar fyrir helgisiði þeirra.

Herbergi Dorisar er á efstu hæð. Gangurinn er yfirgefinn í augnablikinu og 

hurðin er opin og skilrúm hylur rúmið. Georg gægist yfir skilrúmið áður en hann fer 

inn. Doris snýr út að glugganum. 

Georg er orðinn ágætlega vanur útliti hennar. Það er ekki eins hræðilegt, nú þegar 

hann er hættur að sjá breytinguna á henni. Doris virðist ekki lengur breytt. Hún er 

önnur vera – gul skorpnuð gína með visnaða útlimi, skorpnaða húð og innfallinn 

maga, beinaberar útlínur undir ábreiðunni. Hvað hefur það með stóra hrokafulla 

stelpudýrið að gera? Með nakinn útbreiddan líkamann, heimtandi blygðunarlaust, 

sundurglennt undir nöktum líkama Jims? Viðbjóðsleg gleypandi sköpin, slóttugt 

vægðarlaust gráðugt hold, á hátindi blóma og ljóma og hrokafullu lífsfjöri æskunnar, 

heimtandi að Georg stígi til hliðar, láti undan og víki fyrir forréttindum konunnar, 

drepi niður ónáttúrlegu höfði sínu í skömm. Ég er Doris. Ég er Kona. Ég er Móðir 

Náttúru Tíkin. Kirkjan og Lögin og Ríkið eru til fyrir mig. Ég geri tilkall til 

líffræðilegs réttar míns. Ég krefst Jims.

Stundum spyr Georg sig. Hefði ég nokkurn tíma, jafnvel þá, óskað henni þessi 

örlög?

Svarið er Nei. Ekki vegna þess að Georg sé ófær um slíka mannvonsku; heldur 

vegna þess að Doris, þá, var miklu meira en bara Doris, hún var Óvinurinn Konan, 

sem gerði tilkall til Jims. Það var tilgangslaust að tortíma Doris, eða tíu þúsundum 

Dorisum, þegar Konan hrósaði sigri. Eina leiðin að heyja baráttu við Konuna var að 

láta undan og leyfa Jim að fara með henni til Mexíkó. Hvetja hann til þess að seðja 
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forvitni sinni og kitlaðri hégómagirnd og losta (aðallega hégóma) í þeirri von að hann 

sneri aftur (sem hann gerði) og segði hún er viðbjóðsleg, segði aldrei aftur.  

Og byði þér ekki enn frekar við henni, Jim, ef þú sæir hana núna? Færi ekki um 

þig hrollur við tilhugsunina um að líkaminn, sem þú kysstir og kjassaðir svo 

gráðuglega og lagðist hjá af líkamlegri fýsn væri, jafnvel þá, byrjaður að rotna? Þú 

varst vanur að skola sár á köttum svo blíðlega og þú kipptir þér aldrei upp við óþefinn 

af gömlum, veikum hundum; en gegn betri vitund þinni þá hryllti þér við sjúkleika 

mannsins og farlama fólki. Eitt veit ég, Jim. Ég er alveg handviss. Þú myndir 

harðneita að heimsækja hana hingað. Þú fengir þig ekki til þess. 

Georg gengur fram fyrir skilrúmið og inn í herbergið eins hljóðlega og hann 

getur. Doris snýr höfðinu og virðist ekki hissa að sjá hann. Skilin milli veruleika og 

ofskynjunar eru vafalaust orðin óskýr hjá henni. Fígúrur koma og fara. Stingi ein 

þeirra þig með nál geturðu verið viss um að það sé hjúkrunarfræðingur. Georg kann 

að vera Georg, en kannski ekki. Til hægræðis mun hún koma fram við hann sem 

Georg. Hví ekki? Hvaða máli skiptir það eiginlega?

„Halló,“ segir hún. Augun leiftra ljómandi bláma í gulleitu andlitinu. 

„Halló, Doris.“

Georg er löngu hættur að færa henni blóm eða aðrar gjafir. Það er ekkert sem 

hann getur fært henni hingað, ekki einu sinni sjálfan sig, sem hefur nokkra þýðingu 

fyrir hana á þessum tímapunkti. Allt sem skiptir hana einhverju máli núna er hér í 

þessu herbergi, þar sem dauðinn á hug hennar allan. En þetta hugðarefni hennar 

virðist þó ekki vera sjálfselskt; það útilokar ekki Georg eða aðra þá sem vilja taka þátt 

í því með henni. Hugðarefnið er dauðinn, og við getum öll tekið þátt, hvenær sem er, 

á hvaða aldursskeiði, heilsuhraust eða heilsutæp.

Georg sest hjá henni og tekur í hönd hennar. Hefði hann gert það fyrir aðeins 

tveimur mánuðum síðan hefði það verið hræðileg tilgerð. (Ein hræðilegusta minning 

hans er þegar hann kyssti hana á kinnina – Var það yfirgangur, sjálfskvalalosti? æi, til 

fjandans með öll slík orð! – stuttu eftir að hann komst að því að hún hafði sofið hjá 

Jim. Jim var þarna þegar það gerðist. Þegar Georg hallaði sér að henni til þess að 

kyssa hana, hafði ótti skinið úr augum Jims, eins og að Georg hefði ætlað sér að bíta 

hana, eins og snákur.) En að taka í hönd Dorisar núna er ekki tilgerð, það er ekki einu 

sinni samúðarvottur. Það er nauðsynlegt til að ná einhvers konar tengslum, eitthvað 

sem fyrri heimsóknir hafa leitt í ljós.  Hann er líka síður feiminn við veikindi hennar 

þegar hann heldur í hönd hennar; því athöfnin þýðir, við erum á sömu leið, ég fylgi 
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þér bráðlega. Þannig sleppur hann við að þurfa að spyrja skelfilegra spurninga 

sjúkraherbergisins, hvernig hefurðu það? hvernig gengur? hvernig líður þér?

Doris brosir dauflega. Er hún ánægð að sjá hann?

Nei. Henni virðist skemmt. Hún segir lágvært en þó greinilega, „Það voru svo 

mikil læti í mér í gær.“

Georg brosir og bíður eftir brandaranum.

„Var það í gær?“ Raddblærinn er sá sami en nú ávarpar hún sjálfa sig. Augun 

nema hann ekki lengur; þau virðast ráðvillt og eilítið óttaslegin. Í hennar huga er 

tíminn eflaust orðinn eitthvað afar skrýtið, speglum klætt völundarhús; og 

völundarhús geta breyst á svipstundu frá því að vera skemmtileg yfir í  eintóma 

skelfingu.

Augun eru meðvituð um hann aftur; ráðaleysið er yfirstaðið. „ Ég var öskrandi. 

Þau heyrðu í mér eftir öllum ganginum. Þau þurftu að sækja lækninn.“ Doris brosir. 

Þetta er brandarinn, að því er virðist. 

„Var það bakið?“ spyr Georg. Tilraun hans til að hljóma ekki of samúðarfullur 

gerir hann formfastan, líkt og einhvern sem reynir að bæla niður óheflaðan hreim 

sinn. En Doris gefur spurningunni engan gaum – hún er einhvers staðar annars staðar 

núna og það örlar fyrir vanþóknunarsvip. Hún spyr stuttaralega, „Hvað er klukkan?“ 

„Næstum því þrjú.“

Það er löng þögn. Georg finnur hræðilega þörf fyrir að segja eitthvað, hvað sem 

er. 

„Ég fór niður á bryggju um daginn. Það eru ár og dagar síðan að ég fór þangað 

síðast. Og það er búið að rífa gömlu hjólaskautahöllina. Synd, finnst þér ekki? Það er 

eins og að þeir þoli ekki að láta neitt ósnert. Manstu eftir básnum þar sem konan las í 

rithöndina manns? Hann er líka farinn – “  

Hann þagnar skyndilega, agndofa.

Kemst minnið virkilega upp með svo ruddalegan hrekk? Það virðist svo. Hann 

valdi bryggjuminninguna jafn tilviljunarkennt og spil af handahófi úr spilastokki 

töframanns – og viti menn, það eru brögð í tafli! Georg og Jim voru á hjólaskautum 

þegar þeir hittu Doris fyrst. (Hún var með stráki sem hét Norman, sem hún var ekki 

lengi að losa sig við.) Síðan fóru þau öll og létu lesa úr rithöndunum sínum. Og konan 

sagði Jim að hann hefði leynda tónlistarhæfileika, og að Doris kallaði fram það besta í 

fólki. 
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Man hún þetta? Hún hlýtur að gera það! Georg lítur á hana órólegur. Hún starir 

upp í loftið, með enn meiri vanþóknun.

„Hvað sagðirðu að klukkan væri?“

„Næstum því þrjú. Fjórar mínútur í.“

„Viltu að kíkja fram á gang fyrir mig? Athuga hvort einhver sé þar.“

Hann stendur upp, gengur að hurðinni, kíkir út. En áður en hann nær að hurðinni 

spyr hún óþolinmóð, „Jæja?“

„Það er enginn þarna.“ 

„Hvar er helvítis hjúkrunarkonan?“ Orð hennar eru skerandi og þrungin 

örvæntingu.

„Á ég að finna hana?“

„Hún veit að ég fæ sprautu klukkan þrjú. Læknirinn sagði henni það. Henni er 

skítsama.“

„Ég skal finna hana.“

„Bölvuð merin kemur ekki fyrr en það hentar henni.“

„Ég er viss um að ég get haft upp á henni.“

„Nei! Vertu hér.“

„Gott og vel.“

„Sestu niður.“

„Allt í lagi.“ Hann sest. Hann veit að hún vill hönd hans. Hann réttir henni hana. 

Hún tekur kröftuglega í hana.

„Georg – “ 

„Já?“

„Þú verður hjá mér þangað til hún kemur er það ekki?

„Auðvitað.“

Hún herðir takið. Það er engin ástúð í handabandinu, engin tjáning. Hún heldur 

ekki í meðbróður sinn. Hönd hans er ekki annað en eitthvað til að halda í. Hann vogar 

sér ekki að spyrja um sársaukann. Hann er hræddur við að leysa einhvern 

viðbjóðslegan hrylling úr læðingi, eitthvað sýnilegt og áþreifanlegt og illa þefjandi, 

hér á milli þeirra í herberginu.

Samt er hann forvitinn. Seinast þegar hann kom sagði hjúkrunarkonan honum að 

Doris væri hjá presti. (Hún var alin upp í kaþólskri trú.) Og viti menn, hér á 

náttborðinu er lítið hefti, skræpótt og krúttlegt eins og jólakort: Vegur krossins… Æ, 

en þegar vegurinn mjókkar að breidd þessa rúms, þegar ekkert kunnuglegt er 
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framundan, vogar maður sér að lítilsvirða nokkurn leiðarvísi? Kannski er Doris nú 

þegar búin að læra eitthvað um ferðalagið sem bíður hennar. En jafnvel þó svo sé og 

jafnvel þó Georg fái sig til að spyrja hana um það, þá gæti hún aldrei sagt honum það 

sem hún veit. Því það gæti aðeins verið tjáð á tungumáli staðarins, þangað sem för 

hennar er heitið. Og tungumálið – þótt sumir babbli á málinu lipurlega – hefur enga 

raunverulega merkingu í okkar heimi. Á okkar vörum er það aðeins býsn af orðum. 

Hjúkrunarkonan stendur brosandi í dyragættinni. „Sko! Ég er stundvís í dag.“ 

Hún heldur á bakka með sprautunál og glerhylkjum. 

„Jæja, ég ætla að koma mér,“ segir Georg og stendur á fætur. 

„Þú þarft þess ekki,“ segir hjúkrunarkonan. „Þú getur beðið fyrir utan. Þetta tekur 

enga stund.“

„Ég þarf að fara hvort eð er,“ segir Georg, sakbitinn eins og alltaf þegar maður 

yfirgefur sjúkraherbergi. Ekki það að Doris geri hann sakbitinn. Hún virðist hafa 

misst allan áhuga á honum. Hún einblínir á nálina í hönd hjúkrunarkonunnar.

„Hún er búin að vera óþekk,“ segir hjúkrunarkonan. „Hún fæst ekki til að borða 

hádegismatinn sinn, er það nokkuð?“

„Jæja, vertu sæl Doris. Sjáumst aftur eftir nokkra daga.“

„Vertu bless, Georg.“ Doris lítur ekki á hann og hljómar fullkomlega áhugalaus. 

Hann er við það að hverfa úr hennar veröld og hættir þar af leiðandi að vera til. Hann 

tekur í hönd hennar og þrýstir létt. Hún sýnir engin viðbrögð. Hún fylgist með 

skínandi sprautunálinni nálgast. 

Meinti hún vertu bless? Mögulega, og bráðlega. Þegar Georg fer lítur hann á hana 

yfir skilrúmið og reynir að kalla fram og festa einhverja minningu í huga sér, reynir 

vera meðvitaður um þessa stund, eða að minnsta kosti um möguleika hennar: seinasta 

skiptið sem ég sá hana á lífi. 

Ekkert. Þetta hefur enga þýðingu. Hann finnur ekki fyrir neinu.

Þegar Georg tók um hönd Dorisar gerði hann sér grein fyrir einu: að öll einkenni 

þeirrar Dorisar sem reyndi að taka Jim frá honum, tilheyra ekki þessari visnuðu gínu, 

né þá því sem lifði af hatrinu. Svo lengi sem það örlaði fyrir hatri gat Georg enn 

fundið fyrir Jim í henni. Því hann hataði líka Jim næstum því jafn mikið og hana 

þegar þau voru saman í Mexíkó. Það var tengingin milli þeirra. Og nú er hún horfin. 

Og enn einn partur af Jim er horfinn honum að eilífu. 
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Georg keyrir eftir breiðgötunni. Stórt og fyrirferðamikið jólaskrautið – hreindýr og 

bjöllur, sem hanga þvert yfir götuna á köplum festum við jólatré úr járni – sveiflast í 

kaldri golunni. En þetta eru aðeins jólaauglýsingar, borgaðar af kaupmönnum í 

grenndinni. Ráðvilltir viðskiptavinir fylla verslanirnar og gangstéttirnar, augu þeirra 

eins og gljáandi hnappar, sem endurspegla biturlegan bjarma jólanna. Fyrir ekki meira 

en mánuði síðan, áður en Khrushchev ákvað að taka eldflaugarnar sínar frá Kúbu, 

troðfylltu þeir stórmarkaðina og tæmdu hillurnar af baunum, hrísgrjónum og öðrum 

matvælum, megnið af því gagnslaust fyrir loftvarnarbyrgja-eldamennsku, enda ekki 

hægt að tilreiða matinn án vatns. En, viðskiptavinunum var þyrmt – í þetta skiptið. 

Fagna þeir? Þeir eru of tregir fyrir slíkt; þeir gerðu sér ekki grein fyrir hverju þeir 

urðu ekki fyrir. Sjálfsagt er það vegna innkaupaóðagotsins að þeir hafa minna á milli 

handanna núna fyrir gjafir. Þetta verða góð jól, spá kaupmennirnir. Það hafa allir efni 

á að eyða einhverju smáræði, að frátöldum, kannski, ungu götubröskurunum (þjálfað 

auga Georgs ber kennsl á þá um leið), sem standa á götuhornunum myrkir á svip eða 

gjóa augunum inn í verslanirnar. 

Það seinasta sem Georgi dettur í hug á þessari stundu er að líta niður á þessa 

meðbræður sína. Þeir kunna að vera óheflaðir og falir gegn greiðslu og tregir og 

lágkúrulegir, en hann er stoltur, ánægður, næstum því ósæmilega glaður að standa 

uppréttur og eiga stað í þeirra hópi – hópi stórkostlega minnihlutans, þeirra lifandi. 

Þeim er ekki kunnugt um eigin heppni, fólkinu á gangstéttinni, en Georgi er 

fullkunnugt um sína – um stund að minnsta kosti – því hann er nýkominn frá kaldri 

nærveru Meirihlutans, sem Doris mun brátt ganga til liðs við.  

Ég er lifandi, segir hann við sjálfan sig, Ég er lifandi! Og um hann streymir 

lífsorka og gleði og löngun. Mikið er gott að hafa líkama – jafnvel þennan lemstraða 

skrokk – sem hefur ennþá heitt blóð og sæði og feitan merg og hraustlegt hold! 

Svipþungir unglingarnir á götuhornunum líta eflaust á hann sem gamalt hró, eða í 

besta falli sem mögulegan viðskiptavin. En þó gerir hann sér upp fjarskyld tengsl við 

sterkbyggða unga handleggi þeirra og axlir og lendar. Fyrir nokkra dollara gæti hann 

fengið hvern þeirra sem er, upp í bíl til sín, til að keyra heim með honum, aflæðast 

karlmannlegum leðurjakka, þröngum Levi’s buxum, skyrtu og kúrekastígvélum, og 

taka þátt, nakinn, alvarlegur ungur íþróttamaðurinn, í glímukeppni nautna hans. En 

Georg vill ekki keypta, óviljuga líkama þessara drengja. Hann vill fagna eigin líkama 

– harðgera, sigursæla, gamla líkamann, sem komst lífs af. Líkaminn sem lifði Jim og 

mun lifa Doris.
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Hann ákveður að koma við í líkamsræktarstöðinni á leiðinni heim, þótt þetta sé 

ekki einn af venjulegu dögunum hans. 

Í búningsklefanum fer Georg úr fötunum, fer í íþróttasokkana, pungbindið og 

stuttbuxurnar. Á hann að fara í stuttermabol? Hann virðir sjálfan sig fyrir sér í löngum 

speglinum. Ekki slæmt. Skinnfellingarnar sem flæða yfir buxnastrenginn eru ekki svo

áberandi í dag. Fótleggirnir eru nokkuð góðir. Brjóstvöðvarnir lafa ekki þegar þeir eru 

spenntir. Og svo lengi sem hann er án gleraugna sér hann ekki litlu hrukkurnar á 

innanverðum olnbogunum, fyrir ofan hnéskeljarnar og í kringum innfallinn magann 

þegar hann dregur hann inn. Hálsinn er alltaf slappur og magur, í hvaða birtu sem er, 

og væri hryllilegur þótt Georg væri hálfblindur. Hann er búinn að afskrifa hálsinn, líkt 

og óverjanlega hernaðaráætlun. 

Samt lítur hann betur út  – og hann veit það! – en velflestir jafnaldrar hans í 

líkamsræktarstöðinni. Ekki að þeir séu í  alslæmu formi – þetta eru ágætlega 

heilsuhraust eintök. Gallinn við þá er blint samþykki þeirra á hlutverki miðaldra 

mannsins; lítilmótleg undirgefni þeirra gagnvart afahlutverkinu, yfirvofandi 

eftirlaunaárum og golfi. Georg er ólíkur þeim því á einhvern hátt sem erfitt er að 

skilgreina en skýrist þegar maður sér hann nakinn, þá hann er ekki búinn að gefast 

upp. Ólíkt þeim er hann ennþá þáttakandi. Kannski er það ekki annað en hegómi sem 

veitir honum þetta yfirbragð ögn þreytulegs drengs? Já, þrátt fyrir hrukkurnar, lausa 

húðina, gránandi hárið, harðneskjulegan röskleikann, sér maður einstaka sinnum 

einhverju óljósu bregða fyrir, björtu yfirlitum, strákslegu, laglegu. Samsetningin er 

undarleg, eldri en háfnuð ævin, en hún er þarna. 

Georg horfir grimmum augum á sjálfan sig í speglinum og segir með ímugust og 

kímni, Hvern ertu að reyna að tæla, gamla flón? Og hann fer í stuttermabolinn sinn. 

Það eru aðeins þrjár manneskjur í ræktinni. Það er enn of snemmt fyrir 

skrifstofufólkið. Gildvaxinn maður, Buck að nafni – leifar fótboltamanns um 

fimmtugt – er á spjalli við krullhærðan mann sem heitir Rick, sem sækist eftir 

sjónvarpsframa. Buck er nærri því nakinn; bumban bungast ósmekklega yfir einhvers 

konar sundskýlu og ýtir henni niður að hárlínunni. Hann virðist ekki skammast sín. 

Rich aftur á móti, sem er með mjög vel skapaðan, vöðvastæltan líkama, klæðist 

gráum bol úr ullarefni og buxum, sem hylja hann frá hálsi að úlnliðum og ökklum. 

„Hæ, Georg,“ segja þeir og kinka kæruleysislega til hans kollinum; og í huga Georgs 

er þetta vingjarnlegasta kveðja sem hann hafi fengið þennan daginn.  
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Buck þekkir íþróttasöguna spjaldanna á milli; hann þekkir meðaltal kylfuhögga, 

forgjafa, afreka og stigafjölda eins og alfræðiorðabók. Hann er í miðri frásögn um 

hvernig einhver sigraði einhvern annan í sjöundu lotu. Hann leikur úrslitin eftir með 

tilþrifum, „Og vá maður, hann náði því!“. Rick situr klofvega á bekk og hlustar. Það 

er alltaf mjög afslappaðaur andi yfir staðnum. Piltur eins og Rick æfir í þrjá til fjóra 

tíma og eyðir megninu af tímanum masandi um skemmtanaiðnaðinn, sportbíla, 

fótbolta og box – en merkilega nokk mjög sjaldan um kynlíf. Ef til vill er það að hluta 

til af tillitssemi við siðferðiskennd krakkanna og unglinganna sem oft eru á svæðinu. 

Þegar Rick talar við fullorðna er hann gjarnan yfirlætislegur eða tilgerðarlegur; en 

með krökkunum er hann jafn blátt áfram og þorpsfífl. Hann fíflast og gerir töfrabrögð 

og segir þeim sögur, án þess að bregða svip, um verslun í Long Beach (hann gefur 

upp fullt heimilisfang) þar sem öðru hverju, allt í einu og upp úr þurru, er lýst yfir 

Kjarakaupsdegi. Á slíkum dögum fá þeir sem eyða meira en einum dollara frían 

Jagúar eða Porsche eða MG. (Aðra daga er verslunin ósköp venjuleg antíkbúð.) Þegar 

þau heimta að fá að sjá bílinn sem hann fékk, fer hann með þau út og bendir á 

einhvern bíl í götunni sem gæti passað. Þegar þau líta á skráningarskírteinið og 

komast að því að bílinn tilheyri einhverjum öðrum, sver Rick að þetta sé hans rétta 

nafn; hann breytti því þegar hann hóf leikferilinn. Krakkarnir eru ekki algjörlega 

vantrúuð á orð hans en hrópa að hann sé lygari og sé brjálaður og þau slá hann með 

krepptum hnefum. Á meðan hoppar Rick brosandi um líkamsræktarstöðina á fjórum 

fótum, eins og hundur. 

Georg leggst niður á æfingabekk til að gera magaæfingar. Þetta krefst ætíð 

ákveðinnar innri sannfæringar; líkamanum mislíkar þessar æfingar meir en aðrar. Á 

meðan hann gerir sig kláran, kemur Webster og leggst á bekk við hliðina á honum. 

Webster er tólf eða þrettán ára, grannur og tígulegur og hávaxinn eftir aldri, með 

langa slétta gyllta drengja-leggi. Hann er blíður og feiminn og hann líður um 

líkamsræktarstöðina í nokkurs konar leiðslu, en æfir sig jafnt og þétt. Honum finnst 

hann eflaust horaður og hefur heitið því að verða stórt breitt klunnalega ofhlaðið 

vöðvatröll. Georg segir, „Hæ, Web,“ og Webster hvíslar feimnislega „Hæ, Georg“. 

Webster byrjar að gera magaæfingar og Georg fer úr stuttermabolnum í einni 

svipan og fylgir fordæmi hans. Georg finnur fyrir vaxandi skilningi milli þeirra með 

hverri hreyfingu. Þeir eru ekki í keppni, en æska og lipurleiki Websters virðist 

gagntaka Georg og þessi lánaða orka er stórkostleg. Hann lítur frá óviljugum vöðvum 

sínum að stæltum og limamjúkum líkama Websters og öðlast aukinn kraft til að gera 



97

fleiri en venjulegu fjörutíu magaæfingarnar sínar; fimmtíu, sextíu, sjötíu, áttatíu. Á 

hann að reyna við hundrað? Allt í einu sér hann að Webster er hættur. Hann missir 

kraftinn um leið og hættir líka, másandi og blásandi – þó ekki meira en Webster. Þeir 

liggja móðir hlið við hlið. Webster lítur á Georg af auðsjáanlegri lotningu.

  „Hvað gerirðu venjulega margar?“ spyr hann. 

„Tja, það er misjafnt.“

„Þessar æfingar fara alveg með mig, maður!“

Mikið er þetta yndislegt. Ef það væri nú bara hægt að eyða lífinu í svona 

afslöppuðu og líkamlegu lýðræðisástandi sem þessu. Hér finnst ekki illkvittni eða 

geðillska eða hnýsni. Hégómi telst sjálfsagður, jafnvel ýktustu líkamsstellingar fyrir 

framan speglana. Ungi hafnaboltamaðurinn, sem líkist helst goði, trúir öllum fyrir 

áhyggjum sínum um smæð ökkla sinna. Bústni bankamaðurinn, sem ber á sig 

andlitskrem, segir einfaldlega, „Ég hef ekki efni á að eldast.“ Enginn er fullkominn og 

enginn þykist vera það. Jafnvel víðfrægu leikararnir líta ekki svo stórt á sig hérna. Í 

gufunni sitja yngstu krakkarnir sakleysislega við hlið þeirra sem eru sextíu og sjötíu 

ára gamlir og notast við fornöfn. Enginn er of ljótur eða of myndarlegur til að vera 

álitinn jafningi. Það hljóta allir að vera viðkunnalegri hér inni á þessum stað en utan 

hans? 

Georgi finnst sérstaklega erfitt að yfirgefa líkamssræktina í dag. Hann gerir 

æfingarnar sínar helmingi oftar en hann á að gera; hann eyðir löngum tíma í gufunni; 

hann þvær á sér hárið. 

Þegar hann kemur aftur út á götuna er sólin þegar farin að setjast. Og hann tekur aðra 

hvatvísa ákvörðun: í stað þess að keyra beinustu leið í átt að strandlengjunni, ætlar 

hann að taka langan krók í gegnum hæðirnar. 

Af hverju? Að hluta til vegna þess að hann vill fá að njóta þessa einfalda, 

ánægjulega hugarástands, sem líkamsræktin tekst nær alltaf að skapa. Það er svo gott 

að finna ánægju og þakklæti líkamans; sama hversu mikið hann kann að mótmæla þá 

vill hann láta þvinga sig til þessara athafna. Um stund kippist flakktaugin ekki til, það 

eru engin óþægindi í portverðinum og gigtveikir þumalfingurnir og hnén eru til friðs. 

Og það er svo róandi, nú þegar öll örvun er óþörf, að þurfa ekki að hata neinn! Georg 

vonast til að geta haldið þessu hugarástandi svo lengi sem hann keyrir.

Auk þess þá langar hann að skoða hæðirnar aftur; það er óralangt síðan að hann 

hefur komið þangað. Fyrir mörgum árum, áður en Jim kom til sögunnar, þegar Georg 



98

kom fyrst til Kaliforníu, fór hann oft upp í hæðirnar. Auðnin, sem þá var óbyggð að 

mestu en steig þó beint upp úr borginni, heillaði hann. Að vera utanaðkomandi og í 

leyfisleysi þarna, að voga sér inn í miðja, frumstæða, ókunna náttúruna, vakti hjá 

honum spennu. Hann var vanur að keyra þangað við sólsetur eða mjög snemma 

morguns, leggja bílnum, og ráfa um eldvarnarslóðana, sjá dádýrum bregða fyrir djúpt 

inni í kjarri árgljúfurs, nema staðar og horfa á hauk hringsóla fyrir ofan, stíga varlega 

innan um loðnar tarantúlur sem urðu á vegi hans, elta snúinn spor í sandinum uns 

hann kom að hringuðum skröltormi í dvala. Stundum, í morgunskímunni, mætti hann 

hópi af sléttuúlfum, röltandi í áttina til hans, rófur lafandi, í einfaldri röð. Fyrst hélt 

hann að þetta væru hundar; síðan, skyndilega, án þess að gefa frá sér hljóð, skiptu þeir 

liði og tóku á rás niðureftir, á ótrúlegu stökki.

En í dag finnur Georg ekki fyrir sömu spennu né lotningu og áður; ekkert er eins 

og það á að vera. Brattur, bugðóttur vegurinn, sem virkaði ætíð svo rómantískur, er 

erfiður viðureignar, og hættulegur. Hann mætir stöðugt bílum í blindbeygjum og þarf 

að snarbeygja. Þegar hann loks nær toppnum er öll innri ró horfin. Jafnvel hér uppi er 

verið að byggja tylft nýrra húsa. Hér er að byggjast úthverfi. Vissulega eru enn 

nokkur óbyggð gljúfur, en Georg getur ekki glaðst yfir þeim; meðvitundin um borgina 

fyrir neðan þjakar hann. Beggja vegna hæðanna, norðan og sunnan, hefur hún fjölgað 

sér og breitt úr sér yfir alla sléttuna. Hún hefur gleypt í sig víðáttumikla bithagana og 

búgarðslöndin, og það sem eftir var af appelsínutrjálundunum; hún hefur þurrausið 

nærliggjandi vötn og eytt skóglendi háfjallanna. Bráðum mun hún  drekka í sig sjóinn. 

Og samt mun hún deyja. Það þarf engar eldflaugar til að leggja hana í rúst, eða aðra 

ísöld til að frysta hana, eða gríðarmikinn jarðskjálfta til að hrista hana í sundur og 

hvolfa í Kyrrahafið. Hún mun deyja vegna ofstækkunar. Hún mun deyja því meginrót 

hennar, ósvífnin og græðgin, sem voru hennar einu styrkleikar, mun veslast upp. Og 

eyðimörkin, sem er þessu landi eðlislæg, mun snúa aftur. 

Æ, hve dapurlega, hve örugglega Georg veit þetta! Hann stöðvar bílinn og 

stendur við grófa, gula, drulluga vegarbrúnina, við hliðina á sortulyngrunna, og lítur 

yfir Los Angeles eins og sorgmæddur dómsdagsspámaður af gyðingaætt, og kastar af 

sér vatni. Babýlon er fallin, er fallin, sú stórkostleg borg. En þessi borg er ekki 

stórkostleg, var aldrei stórkostleg, og hefur næstum enga hæð að falla úr. 

Hann rennir upp buxnaklaufinni og fer inn í bílinn og keyrir áfram, þungt um 

hjartaræturnar. Það þykknar upp ofan við hæðirnar og skýin virðast norðlæg og 

raunarleg eins og Wales; og degi er tekið að halla, og ljósin skella á og lýsa gervilegri 
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birtu um gjörvalla sléttuna, og vegurinn hlykkjast niður að Sunset Boulevard og 

Georg nálgast hafið. 

Stórmarkaðurinn er ennþá opinn; honum lokar ekki fyrr en á miðnætti. Hann er 

skjannabjartur og birtan veitir grið frá einsemd og myrkrinu. Hér má verja mörgum 

klukkustundum ævinnar, umvafinn stundaröryggi, og íhuga fjölbreytileika alls þess 

sem hægt er að leggja sér til munns. Ja hérna, það er svo mikið! Svo margar tegundir í 

gljáandi umbúðum, sem allar lofa góðri matarlyst. Sérhver hlutur í  hillunum kallar á 

mann, taktu mig, taktu mig; og það má túlka þrábænir þeirra sem aðdáum, jafnvel ást. 

En hafðu vara á, því þegar heim er komið, kemur í ljós að falski skjallálfur 

auglýsinganna hefur forðað sér og það sem eftir stendur en einungis pappi, sellófan og 

matur. Og þú hefur misst matarlystina. 

Þessi bjarti staður er ekki griðarstaður í rauninni. Því  milli flaskna og ferna og 

dósa, liggja átakanlega skýrar minningar í launsátri. Minningar um innkaup, 

eldamennsku og málsverði með Jim. Þær slá til Georgs er hann gengur framhjá með 

innkaupakörfuna á undan sér. Yrðum við nokkurn tímann einmana ef borðuðum 

aldrei ein? 

En er ekki lífshættulegt að segja, Ég ætla ekki að borða einn í kvöld? Er það ekki 

upphafið á löngu skriðufalli – frá að borða á barnum og drekka á öldurhúsi, og drekka 

heima án þess að borða, að örvænta, og svo svefntöflur og óumflýjanlegur 

ofskammtur? En hver segir að ég þurfi að vera hugrakkur? Spyr Georg. Hver þarfnast 

mín? Hver kærir sig kollóttan?

Þetta er orðin fullmikil sjálfsvorkun, segir hann og reynir fá sig til að velja milli 

lúðu, vartara, og nautakjöts, til steikingar. Hann hefur ímugust á öllu saman og finnur 

til ógleði og síðan ofsabræði. Til fjandans með allan mat. Til fjandans með allt líf. 

Hann langar að skilja innkaupakörfuna eftir þótt hún sé þegar full af mat. En það yrði 

umframvinna fyrir starfsfólkið, og einn þeirra er sætur. Hinn valkosturinn er að setja 

allt aftur á sinn stað sjálfur en það virðist erfiðisverk fyrir Herakles; því nú hefur 

dugleysi sorgarinnar yfirbugað hann. Dugleysið, sem að endingu dregur þig í rúmið 

og kyrrsetur þig uns þú færð einhvern sjúkdóm. Hann ýtir kerrunni að 

afgreiðsluborðinu, borgar, stoppar á leið sinni út á bílastæðið, fer inn í símaklefa, 

velur símanúmer. 

„Halló.“

„Halló, Charley.“
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„Geo-!“

„Segðu – er of seint að skipta um skoðun? Varðandi kvöldið? Þegar þú hringdir í 

morgun – Ég hélt ég ætti stefnumót – En ég var að fá símtal og – “

„Auðvitað er það ekki of seint!“ Hún hefur ekki einu sinni fyrir því að hlusta á 

undanbrögð hans. Gleði hennar birtist honum á augabragði, jafnvel skjótar en orð 

hennar, yfir hlykkjóttar símalínurnar. Og samstundis eru Geo og Charley tengd, enn 

eitt lánsamt parið meðal einmana ferðalanga næturinnar. Ef eitthvað af starfsfólkinu 

væri að fylgjast með honum, sæi það lifna yfir honum inni í glerkassanum og roða 

færast í kinnarnar af hamingju, líkt og elskhugi.  

„Á ég að koma með eitthvað? Ég er í búðinni – “ 

„Nei, nei – takk fyrir, Geo minn! Ég á nóg af mat. Ég virðist alltaf kaupa of mikið 

þessa dagana. Það er eflaust vegna þess… “

„Ég kem innan skamms. Ég þarf að koma við heima fyrst. Sjáumst.“

„Ó, Geo – en yndislegt! Au revoir!“

En hann er svo öfugsnúinn að  skap hans snarbreytist aftur áður en hann nær að 

ganga frá innkaupunum í bílinn. Langar mig virkilega að hitta hana? spyr hann sjálfan 

sig, og síðan, Hvað í ósköpunum fékk mig til að gera þetta? Hann ímyndar sér kvöldið 

sem hann hefði geta átt í makindum heima fyrir. Hann hefði eldað matinn sem hann 

keypti, og síðan lagst á sófann hjá bókahillunni og lesið sig þreyttan. I fyrstu virðist 

þetta fullkomlega sannfærandi og heillandi mynd af heimilissælu. Það tekur Georg 

nokkra stund að taka eftir því sem ómerktir myndina. Það sem vantar á myndina er 

Jim, liggjandi gegnt honum á hinum enda sófans, með bók í hönd; báðir niðursokknir 

í lesturinn en þó fullkomlega meðvitaðir um návist hvors annars. 

Heima, fer hann úr jakkafötunum og klæðir sig í skyrtu úr kakíefni, snjáðar 

gallabuxur, mokkasíur, peysu. (Stöku sinnum efast hann um fatavalið: Lítur ekki út 

fyrir að hann sé reyna að klæða sig ungan? Jim sagði alltaf, Nei, þetta væri fullkomið 

fyrir hann – að hann liti út eins og Rommel í hversdagsfötum, sem Georg elskaði að 

heyra.)

Rétt í þann veginn sem hann ætlar að yfirgefa húsið er hringt á dyrabjöllunnni. 

Hver getur það verið á þessum tíma sólarhrings? Frú Strunk! 

(Hvað hef ég nú gert af mér? Hverju er hún komin til að kvarta yfir?)

„Ó, gott kvöld – “ (Hún er augljóslega óstyrk, vandræðaleg; vafalaust meðvituð 

um að vera komin yfir landamærabrúna og á óvinasvæði.) „Ég veit að þetta er 
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hræðilega stuttur fyrirvari. Ég – við höfum oft ætlað að spyrja þig – ég veit hve 

upptekinn þú ert – en við höfum ekki hittst svo lengi – og við vorum að velta fyrir 

okkur – kemstu nokkuð yfir til okkar í einn drykk?“

„Áttu við núna?“

„Tja, já. Við erum bara tvö heima.“

„Mér þykir það mjög leitt, en því miður er ég á leiðinni út úr dyrunum.“

„Nú. Jæja. Ég var hrædd um að þú kæmist ekki. En – “.

„Bíddu við.“ segir Georg, og hann meinar það; hann er virkilega undrandi og 

ánægður og snortinn. 

„Ég vildi óska að ég gæti það. Alveg satt. Má ég eiga heimboðið inni?“

„Já, jú, auðvitað.“

En Frú Strunk trúir honum ekki. Hún brosir dapurlega. Skyndilega er það Georgi 

lífsnauðsynlegt að sannfæra hana. 

„Mig langar að koma. Hvað með á morgun?“

Það kemur hryggðarsvipur á hana. „ Ó, morgundagurinn. Morgundagurinn hentar 

því miður ekki svo vel. Því, sjáðu til, vinir okkar úr Dalnum eru að koma í heimsókn á 

morgun, og – “ 

Og þau gætu komið auga á eitthvað kynlegt við mig, og þú myndir skammast þín, 

hugsar Georg, fínt, fínt.  

„Ég skil, auðvitað,“ segir hann, „en eigum við ekki að láta verða af því, fyrr en 

seinna?“

„Jú,“ segir hún innilega, „fyrr en seinna – “

Charlotte býr á Soledad Way, mjórri og brattri götu, sem er svo þéttskipuð 

kyrrstæðum bílum á kvöldin að ef tveir ökumenn mætast þar geta þeir tæpast smeygt 

sér framhjá hvor öðrum. Þegar íbúar götunnar eru komnir heim frá vinnu þarf 

sennilegast að skilja bílinn eftir nokkrum húsaröðum frá, neðar í brekkunni. En Georg 

þarf ekki að hafa áhyggjur af þessu, því það tekur hann aðeins fimm mínútur að ganga 

til Charley heiman frá sér.

Húsið hennar stendur ofarlega á hæðinni, upp þrjár hæðir af skáhöllum, 

einföldum viðarþrepum, sem eru sjötíu og fimm talsins. Niðri við götuna stendur 

hrörlegt kofaskrifli, ætlað sem bílskúr. Hún hefur skúrinn stappfullan af illa förnum 

koffortum og kössum fullum af alls kyns óþarfa. Jim var vanur að segja að hún hefði 

bílskúrinn yfirfullan svo hún gæti ekki átt bíl. Í öllu falli þá harðneitar hún að læra að 
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keyra. Ef hún þarf að fara eitthvað og enginn býðst til að keyra hana, nú þá gengur 

það ekki lengra, þá kemst hún einfaldlega ekki. En nágrannarnir hjálpa henni nær 

undantekningarlaust; hún er búin hræða þá til undirgefni og heilla þá með Breskunni 

sem Georg kann sjálfur að notfæra sér, en á allt annan hátt. 

Niðri við götuna er nágrannahús Charlotte og þegar maður klífur stigaþrepin fær 

maður góða yfirlitsmynd af heimilisvolæði í gegnum baðherbergisgluggann: 

nærbuxur og bleyjur hangandi yfir baðkarinu og poki fyrir leggangaskolun á 

sturturörinu, skolppípa á gólfinu (það verður að viðurkennast að Soledad er einu heilu 

þrepi neðar í þjóðfélagsstiganum en Camphor Tree Lane). Börn nágrannans eru ekki 

sjáanleg, en hægt er að sjá hvernig hæðin fyrir ofan húsið hefur verið tröðkuð niður, í 

grjóthart sleipt yfirborð með þar sem ekkert þrífst nema fáeinir kaktusar. Efst í 

hallanum er búnaður sem líkist helst gálga, með áföstu körfuboltaneti.

Hluti hæðarinnar sem tilheyrir Charlotte er varla hægt að kalla garð. Hann er 

upphækkaður og á pallinum hennar eru nokkrar rósir í blóma. Því miður hafa þær 

verið vanræktar, en þegar Charley leggst í þunglyndi þá bitnar það meira að segja á 

grey plöntunum. Þær hafa fengið að vaxa í langa flækju af þyrnóttum rótum innan um 

þykkt illgresið. 

Georg klífur stigann hægt og rólega. (Aðeins unga fólkinu er sema þótt það mæti 

másandi og blásandi.) Útistigarnir eru einkennandi fyrir hverfið. Nokkrir þeirra eru 

með upprunalegu leiðarmerkjunum á þrepunum sem voru máluð af fyrstu 

bóhemunum sem settust hér að og ætluð gestum, að því er virðist, sem klöngruðust 

hér upp á fjórum fótum, ölvaðir: Áfram gakk. Aldrei gefast upp. Þú ert í slæmu formi, 

félagi. Hey – það er bannað að deyja hérna! Er þetta ekki himneskt? 

Stigarnir eru eins konar hefnd látinna landnemanna á þeim sem leystu þá af 

hólmi, það er að segja nútímahúsmæðrunum; því stigarnir bjóða öllum hægðaraukandi 

tækjum og tólum byrginn. Fyrir utan risastóran krana þá er handafl eina leiðin til að 

komu nokkrum sköpuðum hlut hér upp. Frystikistunni, eldavélinni, baðkarinu og 

öllum húsgögnunum þurfti að ýta og draga upp heim til Charley af sterkum, 

villimannslegum, kjaftforum mönnum, sem síðan smurðu á vænu aukagjaldi og 

bjuggust við þreföldu þjórfé. 

Charley kemur út þegar hann er við það að nálgast toppinn. Hún hefur fylgst með 

honum, eins og venjulega, og óttast eflaust að hann skipti allt í einu um skoðun. Þau 

mætast á pínulilta, ótrausta viðarpallinum fyrir utan útidyrahurðina og faðmast. Georg 

finnur mjúkan, holdugan líkama hennar gegn sínum. Síðan, skyndilega, sleppir hún 



103

honum með snöggu klappi á bakið, eins og til að sýna að hún ætli sér ekki að ofgera 

kærleiksþelinu; hún veit hvenær er komið nóg. 

„Inn með þig,“ segir hún. 

Áður en hann fylgir henni inn lítur Georg út yfir litla dalinn og í átt að 

ljósaröðinni á göngubrúnni þar sem ströndin byrjar og myrkt, ósýnilegt hafið. Kvöldið 

er milt og lygnt með snert af sjávarþoku, sem dimmir ljósin í húsunum fyrir neðan. 

Þegar þokan er mjög þykk sjást húsin alls ekki og ljósin aðeins óljósir blettir. Og 

notalegt heimili Charlotte virðist svo dásamlega fjarri öllu öðru í veröldinni. 

Þetta er einfaldur kassi, eitt af þessum einingahúsum sem voru reist rétt eftir 

stríðið. Dagblöðin sýndu þeim mikinn áhuga, þeim var fagnað sem húsum 

framtíðarinnar, en þau urðu aldrei vinsæl. Gólfin í stofunni eru lögð með japönskum 

strámottum, og innrétting stofunnar líkist nokkuð austurlenskri gjafavöruverslun. Lukt 

úr tehúsi við hurðina, óróar í gluggunum, risastór rauður flugdreka-fiskur úr pappír 

festur við vegginn. Tvær pappírsrollur: brjálað japanskt tígrisdýr sem sýnir 

(bandarískum?) erni, sem steypir sér yfir hann, tennurnar; og ódauðleg vera sem situr 

undir tré, með nokkur löng hár á hökunni. Þrír lágir sófar með skrautlegum 

silkipúðum á víð og dreif, of litlir til þess að þjóna neinum tilgangi en eru fullkomnir 

til þess að kasta í fólk.

„Ja hérna, ég var bara að átta mig á að það er hræðileg matarlykt hérna inni!“ 

hrópar Charlotte upp yfir sig. Hún hefur rétt fyrir sér, en Georg svarar kurteislega að 

lyktin sé lokkandi og að hún geri hann svangan. 

„Ég er reyndar að prófa nýja kássutegund. Ég fékk hugmyndina frá stórkostlegri 

ferðahandbók sem Myrna Custer færði mér – um Borneo. Það eina er að höfundurinn 

er heldur óljós þannig að ég þurfti að nota hugmyndaflugið. Ég meina, hann segir það 

ekki beint, en ég hef grun um að maður eigi að nota mannakjöt. Reyndar notaði ég 

afgangslæri…“ 

Hún er miklu yngri en Georg – fjörutíu og fimm ára á næsta afmæli – en líkt og 

hann, þá hefur hún háð harða lífsbaráttu og lifað af. Hún býr yfir þessari dæmigerðu 

lúnu þrautsegju sem fylgir lífseigjunni. Af ljósmyndum að dæma þá var hún nokkuð 

lagleg, svo lengi sem hún notaði mjúka, fríska liti við stór grá augun. Lympulegar 

kinnar hennar eru þrútnar og bólgnar, og hárið, sem hlýtur eitt sinn að hafa myndað 

aðlaðandi móðu umhverfis andlit hennar, er einfaldlega ósnyrtilegt. Samt sem áður þá 

er hún ekki búin að gefast upp. Kjóllinn hennar gefur vísbendingu um afkáralega 

hugdirfsku, vanhugsaða en hjartnæma: útsaumuð sveitablússa í áberandi litum, rauð, 
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gul og fjólublá, með ermarnar brettar upp að olnbogum; mexíkanskt pils í sígaunastíl 

sem umlykur hana eins og teppi, og kúrekabelti skreytt silfurbólum, sem undirstrikar 

aðeins formleysi hennar. Já, og ef hún þarf að vera berfætt í sandölum, af hverju 

snyrtir hún ekki á sér táneglurnar? (Ef til vill eru þetta leifar af siðvendni ensku 

miðstéttarinnar.) Jim sagði einu við hana í gríni um svipaðan klæðnað, „Ég sé að þú 

hefur tekið þjóðbúningi innfæddra opnum örmum, Charley.“ Hún hló, alls ekki 

móðguð, en skildi ekki brandarann. Hún er ekki ennþá búin að skilja hann. Henni 

finnst þetta afslappaður Kaliforníuklæðnaður, og alls ekkert öðruvísi en klæðnaður 

Frú Peabody í næsta húsi.    

„Var ég búin að segja þér, Geo? Nei örugglega ekki. Ég er búin að strengja tvö 

nýársheit nú þegar – nema þau taka gildi strax. Það fyrsta er, að ég ætla að játa að ég 

hata búrbon.“ (Hún ber það fram eins og konungsættina, ekki drykkinn.) „Ég hef þóst  

síðan ég flutti til landsins – bara af því að Buddy drakk það. En, hvern er ég eiginlega 

að plata núna?“ Hún brosir glaðlega og af hugrekki til Georgs, til að fullvisa hann um 

að þetta sé ekki undanfari Buddy-blúsins, og flýtir sér að bæta við, „Hitt nýársheitið 

mitt er að ég ætla að hætta að neita því að þessi óþolandi ásökun sé sönn: Konur 

blanda of sterka drykki, fjandinn hafi það! Það er eflaust vegna þess hve ólmar við 

erum að þóknast öðrum. Þannig að, eigum við að koma á nýrri hefð hér og nú? Þú 

kemur og blandar eigin drykk, og minn líka – og ég vil vodka og tónik, takk fyrir.“ 

Hún er augljóslega búin að fá sér nokkra drykki nú þegar. Hendur hennar láta illa 

að stjórn þegar hún kveikir í sígarettu. (Indónesíski öskubakkinn er fullur, eins og 

venjulega, af varalitamerktum stubbum.) Hún vísar veginn inn í eldhúsið með 

vaggandi göngulagi sínu sem jaðrar við helti, og er til marks um gigt og stirðleikanum 

sem henni fylgir. 

„Æ, það var sætt af þér að koma í kvöld, Geo.“

Hann brosir, eins og við á, segir ekkert. 

„Þú hættir við hitt stefnumótið, var það ekki?“

„Alls ekki! Eins og ég sagði þér í símann, þá aflýstu þau á seinustu stundu – “  

„Ó, Geo minn, láttu ekki svona!“ Veistu, stundum held ég, að þegar þú gerir 

eitthvað virkilega hugulsamt, að þú skammist þín fyrir það! Þú vissir fullvel að ég 

þurfti á þér að halda í kvöld þannig að þú hættir við. Ég vissi að þú værir að skrökva, 

um leið og þú opnaðir munninn! Við getum ekki blekkt hvort annað. Ég komst að því 

fyrir löngu síðan. Gerðir þú það ekki – eftir öll þessi ár?“
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„Ég hefði svo sannarlega átt að gera það,“ samþykkir hann, brosandi og hugsar 

hve fáránlegt það sé og algilt þvaður að bestu vinir manns þurfi endilega að vera þeir 

sem skilji mann best. Eins og það sé ekki allt of mikið af skilningi í veröldinni nú 

þegar; sérstaklega, skilningur milli elskenda, lofsunginn í sönglögum og sögum, sem 

er í raun svo mikil kvöl og pína að ekkert par getur umborið hann án reglulegs 

aðskilnaðar og rifrilda. Elsku besta Charley, hugsar hann, þegar hann lagar handa 

þeim sjúss í draslaralegu, ekki-svo-hreinu eldhúsinu hennar, hvernig hefði ég lifað af 

þessi seinustu ár án dásamlegrar skertrar athyglisgáfu þinnar? Hversu oft, þegar við 

Jim höfðum rifist og komum í heimsókn til þín – ólundarlegir, forðuðumst augnaráð 

hvors annars, töluðum aðeins við í gegnum þig – stuðlaðir þú að sáttum okkar á milli 

með því einu að gera þér ekki grein fyrir að nokkuð amaði að?    

Og nú, þegar Georg hellir vodkanum (einfaldan handa henni, til að hægja á 

henni) og viskíinu (sterkan handa honum, til að vinna sig upp), byrjar hann að finna 

fyrir öldungis óskiljanlegum tilkomulitlum hlut – ekki unun, ekki alsælu, ekki gleði –

aðeins ósköp venjulegri hamingju. Das Glueck, le bonheur, la felicidad – þeim hefur 

verið gefin öll kynin þrjú, en það verður að viðurkennast, þó með semingi, að 

Spánverjarnir hafa á réttu að standa; hún er yfirleitt kvenkyns, það er að segja, sköpuð 

af konum. Charley skapar hana lygilega oft; sem hún gerir sér eflaust ekki grein fyrir 

heldur, en hún gerir það jafnvel þegar hún sjálf er vansæl. Hvað Georg varðar, þá er 

hans felicidad einstaklega eigingjörn. Hann getur yil að mynda notið hennar 

áhyggjulaus á meðan Charley er í miðjum Buddy-blúsnum eða í Fred-krísu (það er ein 

slík krísa yfirvofandi í kvöld, augljóslega). Aftur á móti þá koma stundum upp tilfelli 

þegar hann fær blúsinn hennar án eigin felicidad. Og það er drepleiðinlegt. En ekki í 

kvöld. Í kvöld ætlar hann að skemmta sér. 

Á meðan hefur Charlotte kíkt í ofninn og lokað honum aftur, og tilkynnt, 

„Tuttugu mínútur í viðbót,“ af sjálfsöryggi matreiðslumeistara, sem hún er svo 

sannarlega ekki.

Þegar þau fara aftur inn í stofu með drykkina sína, segir hún, „Fred hringdi í mig 

– seint í gærkvöldi.“ Hún segir þetta í daufa, tilþrifalitla krísu-tóninum sínum. 

„Nú?“ Georgi tekst að hljóma nægilega undrandi. „Hvar er hann núna?“ 

„Palo Alto.“ Charlotte sest á sófann undir pappírsfisknum, með leikrænum 

tilburðum, líkt of hún hafi sagt, „Síberíu“.

„Palo Alto – var hann ekki þar?“
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„Jú, auðvitað. Stelpan býr þar. Hann er með henni, að sjálfsögðu…. Ég verð að 

venja mig af því að segja ‘stelpan’. Hún heitir alveg ágætis nafni, og ég get varla látið 

sem ég  viti ekki hvað það er: Loretta Marcus. Hvað um það, þá kemur mér ekki við 

hverja Fred umgenst eða hvað hún gerir við Fred. Móður hennar virðist sama. Jæja, 

nóg um það…. Við áttum langt samtal. Hann var virkilega hugulsamur og sanngjarn í 

þetta skiptið, varðandi allt saman. Alla vega, ég fann hvernig hann reyndi að… Geo, 

þetta gengur ekki lengur. Hann er búinn að gera upp hug sinn, endanlega. Hann vill 

algjöran viðskilnað.“ 

Rödd hennar titrar ógnvænlega. Georg segir án fullvissu, „Hann er ennþá mjög 

ungur.“

„Hann er mjög þroskaður eftir aldri. Hann hefði getað séð um sig sjálfur fyrir 

tveimur árum ef hann hefði þurft þess. Ég get ekki komið fram við hann eins og barn 

bara vegna þess að hann er undir lögaldri – ég meina, og beita lögunum til að neyða 

hann til að koma heim… Auk þess, þá myndi hann aldrei fyrirgefa mér – “

„Hann hefur skipt um skoðun áður.“

„Ég veit, ég veit. Og ég veit að þú heldur að hann hafi ekki komið vel fram við 

mig, Geo. Ég álasa þér ekki fyrir að halda það. Ég meina, það er eðlilegt að þú takir 

afstöðu með mér. Auk þess, þá hefur þú aldrei átt börn sjálfur. Er ekki í lagi að ég segi 

það, Geo minn? Ó, fyrirgefðu – “

„Engan kjánaskap, Charley.“

„Jafnel þótt þú hefðir átt börn, þá hefði það ekki verið eins. Þetta 

mæðginasamband – ég meina, sérstaklega að ala barn upp án föður – er hreinasta 

helvíti. Ég meina, maður reynir og reynir – en allt sem maður gerir eða segir er 

vitlaust. Ég kæfi hann – sagði hann mér einu sinni. Ég skildi það ekki í fyrstu – ég 

bara gat ekki sætt mig við það – en núna geri ég það – ég verð að gera það – og ég 

held virkilega að ég geri það – hann verður að lifa sínu eigin lífi – fjarri mér – jafnvel 

þótt hann sárbæni mig, þá má ég ekki hitta hann í smá tíma – fyrirgefðu, Geo – ég 

ætlaði ekki gera þetta – fyrirgefðu mér.“  

Georg færir sig nær henni á sófanum, leggur handlegg utan um hana, þrýstir 

snöktandi, bústinn líkama hennar varlega að sér, án þess að segja nokkuð. Hann er 

ekki tilfinningalaus; hann er ekki ósnortinn. Hann finnur virkilega til með Charley og 

þessum vandræðum – en samt sem áður – þá helst la felicidad óbreytt; honum líður 

mjög vel. Hann sér sopa af drykknum sínum með hinni hendinni og passar að 

hreyfingin leiði ekki í gegnum líkamann yfir til Charley.
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En hvað það er skrítið að sitja hér með Charley snöktandi og minnast næturinnar 

þegar honum barst langlínusamtalið frá Ohio. Frændi Jims, sem hann hafði aldrei hitt 

reyndi að vera samúðarfullur, viðurkenndi jafnvel rétt Georgs á einhvers konar 

hlutdeild í sorg fjölskyldunnar – en varð nokkuð stuttaralegur yfir knöppum tilsvörum 

Georgs, Já, ég skil, já, og snubbóttu Nei, þakka þér, við boði í jarðarförina – og afréð 

eflaust að þessi margumtalaði herbergisfélagi hefði ekki verið svo náinn vinur þegar 

upp var staðið…. Og svo, fimm mínútum eftir að Georg lagði símann frá sér, að 

minnsta kosti, þegar fyrra reiðarslagið dundi á honum, þegar innantómar fregnirnar 

fengu skyndilega þýðingu, þegar hann skjögraði upp hæðina í myrkrinu, hrasaði 

sjónlaus í tröppunum, lamdi á hurðina hjá Charley, grátandi, háskælandi, vælandi í 

faðmi hennar, í kjöltu hennar, yfir hana alla; og Charley tók utan um hann, strauk 

honum um hárið, sagði allt sem á að segja…. Seint næsta dag, þegar hann hristi af sér 

mók svefnpillanna sem hún hafði gefið honum, fann hann aðeins til óbeitar: ég sveik 

þig, Jim; ég sveik líf okkar; ég gerði þig að sorgarsögu fyrir kvensnift. En það var 

aðeins sefasýki, hluti af seinna reiðarslaginu. Það leið gekk fljótlega yfir. Og elsku 

hjartans Charley, tók málin meir og meir í sínar hendur – eldaði mat handa honum og 

kom með niðureftir þegar hann var að heiman, diskarnir pakkaðir inn í álpappír, 

tilbúnir til upphitunar; skildi eftir miða þar sem hún hvatti hann til að hringja hvenær 

sem er, og því seinna því betra; sagði ekki stakt orð um málið við vini sína og fór svo 

leynt með sannleikann að þeir hljóta að hafa haft Jim grunaðan um að hafa flúið 

fylkið í kjölfar kynlífshneykslis – uns að lokum að hún hafði umbreytt dauða Jims í 

algjöran farsa. (Georg brosir með sjálfum sér.) Já, hann er glaður að hann hljóp til 

hennar þetta kvöld. Þetta kvöld, af fullkominni fávisku, kenndi hún honum nokkuð 

sem hann mun aldrei gleyma – nefnilega, að það er ekki hægt að svíkja ( sá 

heimskulegi talsháttur!) neinn Jim, eða líf með neinum Jim, sama þótt maður reyni. 

Charlotte er búin að gráta yfir sig og ró hefur færst yfir hana. Það snörlar aðeins í 

henni og hún segir, „Fyrirgefðu“, aftur, og setur síðan hljóða.

„Ég er alltaf að velta fyrir mér hvenær fór að halla undan fæti.“

„Ó, Charley, í Guðs bænum, hvaða gagn er að því?“

„Kannski ef ég og Buddy hefðum ekki skilið – “ 

„Það getur enginn haldið því fram að það hafi verið þér að kenna.·

„Það þarf alltaf tvo til.“

„Ertu í sambandi við hann?“
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„Já, við og við. Þau búa ennþá í Scranton. Hann er atvinnulaus. Og Debbie var að 

eiga annað barn, þeirra þriðja – aðra dóttur. Ég skil ekki hvernig þau komast af. Ég er 

alltaf að reyna að fá hann til að hætta að senda pening, þó það sé handa Fred. En hann 

er svo þrjóskur, þessi ljúflingur, þegar honum finnst eitthvað vera skylda sín. En, 

héðan í frá geri ég ráð fyrir að það sé milli hans og Freds. Ég er ekki lengur inni í 

myndinni – “ 

Það myndast dapurleg þögn. Georg klappar henni hughreystandi á öxlina. „Hvað 

um nokkra drykki áður en við smökkum á kássunni?“

„Það finnst mér hreint út sagt alveg ljómandi hugmynd!“ Hún skellir upp úr, glöð 

í bragði. En þegar hann tekur glasið hennar, strýkur hún hönd hans með augnabliks 

trega. „Þú ert svo fjandi góður við mig, Geo.“ Henni vöknar um augu. Samt sem áður, 

er ósköp eðlilegt að láta sem hann hafi ekki tekið eftir því, og því gengur hann burt.

Ef ég hefði orðið fyrir vörubílnum, hugsar hann með sér þegar hann gengur inn í 

eldhúsið, þá hefði Jim verið hér í kvöld og gengið inn um dyragættina með þessi tvö 

glös. Lífið er ekki flóknara en svo. 

„Jæja, hér erum við,“ segir Charlotte, “bara við tvö. Bara þú og ég.“

Þau eru að fá sér kaffi eftir matinn. Kássan heppnaðist vel, en var þó ekki svo 

frábrugðin öðrum kássum Charlotte, og tenging hennar við Borneó var nær eingöngu 

bókmenntaleg. 

„Bara við tvö,“ endurtekur hún. 

Georg hálfbrosir, óviss um hvort þetta sé aðdragandi einhvers, eða einungis 

tilfinningalega hástemmd ljúfmennska sprottin af víninu. Þau deildu einni og hálfri 

vínflösku hér um bil. 

En síðan, rólega, íhugul, líkt og þetta hafi ekki verið annað en ómerkileg kvenleg 

hugleiðing, bætir hún við, „Ætli ég þurfi ekki að tæma herbergið hans Freds á næstu 

dögum.“

Þögn. 

„Ég meina, annars finnst mér þetta ekki vera endalega yfirstaðið. Maður verður 

að gera eitthvað, til að sannfæra sjálfan sig. Skilurðu hvað ég á við?“

„Já, Charley. Ég held það.“

„Ég sendi Fred það sem hann þarfnast, að sjálfsögðu. Restina get ég sett í 

geymslu. Það er nóg pláss undir húsinu.“
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„Ætlarðu að leigja út herbergið hans?“ Georg spyr – því ef hún er að ýja að 

einhverju, þá geta þau alveg eins komið sér að efninu. 

„Nei, ég gæti það ekki. Alla vega ekki ókunnugum. Það væri ekki nægilegt næði 

fyrir hann. Hann yrði að vera partur af fjölskyldunni – æ, ég verð að hætta að segja 

þetta, það er bara vani…. Samt, þú skilur, Geo. Það yrði að vera einhver sem ég þekki 

mjög vel – “  

„Ég skil það.“

„Veistu, þú og ég – það er skondið – við erum í rauninni í sömu aðstöðu núna. 

Húsin okkar eru eiginlega of stór fyrir okkur, og samt eru þau of lítil.“

„Það fer eftir hvernig á það er litið.“ 

„Já. …Geo elskan – má ég spyrja þig að einu – ég er ekki að hnýsast eða – “

„Spurðu bara.“

„Núna þegar  - já, núna að þessum tíma liðnum – viltu ennþá búa einn?“ 

„Ég vildi aldrei búa einn, Charley.“

„Ó, ég veit! Fyrirgefðu mér. Ég átti ekki við – “

„Ég veit. Það er allt í lagi.

„Auðvitað skil ég hvaða tilfinningar þú berð til hússins þíns. Þú hefur ekki íhugað 

að flytja, er það?“

„Nei – ekki af neinni alvöru.“

„Nei – “ (Það örlar fyrir óskhyggju.) „Ég geri ekki ráð fyrir því. Ég geri ráð fyrir 

– að svo lengi sem þú búir þar – þá finnist þér þú vera nær Jim. Er það ekki?“

„Kannski það.“

Hún teygir sig eftir hönd hans og tekur þéttingsfast um hana, sem vott um 

skilning. Síðan drepur hún í sígarettunni og segir glaðlega (hugrökk, núna, fyrir þau 

bæði), „Viltu ekki ná í drykki handa okkur, Geo?“

„Þvoum upp fyrst.“

„Æ, elskan, bíðum með það, gerðu það! Ég þvæ upp í fyrramálið. Ég meina, ég 

vil gera það. Þá hef ég eitthvað fyrir stafni. Það er svo sáralítið sem – “  

„Ekki til að tala um, Charley! Ef þú vilt ekki hjálpa mér, þá geri ég það sjálfur.“

„Ó, Geo!“

Nú, hálftíma síðar, eru þau komin aftur inn í stofu, með nýja drykki.
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„Hvernig geturðu látið sem þú elskir það ekki?“ spyr hún stríðnislega, í 

gáskafullum ásökunartón. „Og þú saknar þess – þú vildir óska að þú værir kominn 

þangað aftur – þú veist það!“ Þetta er eitt af uppáhalds umræðuefnum hennar.   

„Ég er ekki að þykjast, Charley, í guðs bænum! Þú virðist alltaf gleyma að ég hef

farið aftur, nokkrum sinnum; og ekki þú. Ég er fullkomlega reiðubúinn að viðurkenna 

að mér líkar það betur í hvert skipti sem ég fer. Reyndar finnst mér, eins og nú er 

komið, að það sé líklega stórkostlegasta land í heimi – af því að það er orðið svo 

dásamlega fjölskrúðugt. Allt hefur breyst, en samt ekkert. Ég átti eftir að segja þér – í 

fyrra þegar við Jim vorum þar manstu, um hásumarið, þegar við fórum um Cotswold 

hæðirnar. Jæja, við tókum lestina einn morguninn og stoppuðum í litlu þorpi, sem var 

eins og klippt út úr Tennyson ljóði – friðsæl engi allt um kring, silalegar kýr og 

vílandi dúfur, og ævafornir álmviðir, og það glitti í höfðingjasetur frá 

Elísarbetartímanum í gegnum trén. Það voru þarna tveir burðarmenn á 

brautarpallinum, klæddir nákvæmlega eins og burðarmenn hafa gert síðan á nítjándu 

öld. Nema þetta voru svertingjar frá Trinidad. Og miðavörðurinn við hliðið var 

kínverskur. Ég dó næstum úr gleði. Ég meina, þetta var það eina sem vantaði, öll þessi 

ár. Loksins var þetta fullkomið – “ 

„Ég veit nú ekki hvað mér finnst um það,“ segir Charlotte. Sveitarómantíkin 

hefur fölnað eilítið, eins og hann átti von á. Hann sagði henni þetta bara til að stríða 

henni. En hún lætur það ekki á sig fá. Hún vill meira. Hún er í skapi fyrir ölhreifa 

dagdrauma. „Svo fóruð þið norður, var það ekki,“ spyr hún og hvetur hann áfram, „til 

að skoða húsið sem þú fæddist í?“  

„Jú.“

„Segðu mér frá því!“

„Ó, Charley – ég hef margoft sagt þér frá því!“

„Segðu mér það aftur – gerðu það, Geo!“

Hún er ýtin eins barn, og Georg getur sjaldnast neitað henni, sérstaklega ekki eftir 

nokkra drykki.  

„Húsið var upprunalega bóndabær. Byggður 1649 – árið sem Karl 1. var 

hálshöggvinn – “ 

„1649! Ó Geo – hugsaðu þér!“

„Það eru bóndabæir þarna nálægt sem eru miklu eldri en húsið. Auðvitað er búið 

að gera ýmsar breytingar á því. Fólkið sem býr þar núna – hann er 

sjónvarpsframleiðandi í Manchester – er nánast búið að endurbyggja það alveg að 
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innanverðu. Þau eru búin að setja nýjan stiga og auka baðherbergi og nútímavæða 

eldhúsið. Og um daginn skrifuðu þau mér og sögðust vera komin með 

miðstöðvarkyndingu.“  

„En hræðilegt!“ Það ættu að vera til lög gegn eyðileggingu gamalla, fallegra hús. 

Þessi della að nútímavæða allt – ætli það komi ekki frá þessu bölvaða landi.“

„Charley mín, láttu ekki svona! Það var ekki hægt að búa þarna eins og þetta var. 

Húsið var reist úr steintegund sem finnst þarna á staðnum og sem virðist drekka í sig 

allan raka úr loftinu. Og það er nóg af honum í þessu guðsvolaða loftslagi. Veggirnir 

voru meira að segja þvalir á sumrin; og á veturna voru herbergin, sem ekki var búið 

að kynda upp í fáeina daga, náköld. Lyktin í kjallaranum var eins og í grafhýsi. Mygla 

myndaðist á bókunum, og veggfóðrið var sífellt flagnandi, og kartonin í kringum 

myndirnar blettótt af rakanum…“

„Það er sama hvernig þú orðar það, elskan, þetta hljómar alltaf svo dásamlega 

rómantískt. Alveg eins og Fýkur yfir hæðir!“

„Reyndar er þetta orðið hálfgert úthverfi núna. Maður gengur stuttan spöl og er 

þá kominn niður á aðalveginn þar sem strætisvagnar keyra til Manchester á tuttugu 

mínútna fresti.“ 

„En sagðirðu ekki að húsið væri rétt við heiðlendið?“

„Jú, það er það skrítna við það. Húsið tilheyrir eiginlega tveimur ólíkum heimum. 

Þegar litið er út að aftan – frá herberginu sem ég fæddist í – þá hefur landslagið lítið 

sem ekkert breyst síðan ég var smástrákur. Það sjást varla hús – aðeins víðáttumiklar 

hæðirnar, og steinveggirnir sem liggja eftir þeim endilöngum, og fáeinir kalkhvítir 

deplar, sem eru bóndabæir í fjarska. Tréin sem umlykja gamla bæjarhlaðið voru sett 

niður löngu áður en ég fæddist, til þess að skýla húsinu – það er afar vindasamt þarna 

á hæðarhryggnum – risastór beykitré – og laufþytur þeirra hljómar eins og öldugangur 

– eitt fyrsta hljóðið sem ég man eftir. Stundum velti ég því fyrir mér hvort það sé 

ástæðan fyrir því að ég hafi alltaf viljað búa nálægt sjónum – “ 

Það kemur eitthvað yfir Georg. Til að þóknast Charley, er hann farinn að fremja 

galdur; og galdurinn tekur völdin. Hann gerir sér fullkomlega grein fyrir þessu – en 

það sakar varla, er það? Það er gaman að því. Það gerir aðeins ölvímuna áhugaverðari. 

Svo lengi sem aðeins Charley heyri til hans! Hún andvarpar innilega af samúð og 

gleði – gleði fíkilsins yfir því að einhver annar viðurkenni fíkn sína. 

„Það er lítil krá hátt á heiðinni, í útjaðri þorpsins – nánar tiltekið á gamla 

malarveginum hinu megin við hæðirnar, sem er lítið notaður nú á dögum. Við Jim 
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vorum vanir að fara þangað á kvöldin. Kráin heitir The Farmer’s Boy. Loftið í 

gestasalnum er þunglamalegt og massíft, þú veist hvernig það er, með snúnum 

eikarbitum; og það er stór og mikill arinn. Og uppstoppaðir refahausar hanga á 

veggnum. Og á veggnum er trérista af Viktoríu drottningu á smáhesti í skosku 

hálöndunum – “

Charlotte er svo glöð að hún klappar saman lófunum. „Geo! Ó, ég sé þetta alveg 

fyrir mér!“

„Eitt kvöldið höfðu þeir opið lengur en venjulega, vegna þess að Jim átti afmæli 

– það er að segja, þeir lokuðu hurðinni en héldu áfram að veita drykki. Við áttum 

virkilega notalega stund og drukkum Guinness bjóra, fleiri en okkur langaði í, bara út 

af því að það var ólöglegt. Og svo var þarna einn „karakter“ – þannig lýstu allir 

honum – ‘ó, já, hann er sko algjör karakter þessi!’ kallaður Rex, sem var nokkurs 

konar sveitabítnikki. Hann var vinnumaður í sveitinni, en aðeins þegar hann neyddist 

til þess. Fyrst var nokkur yfirlætisbragur á honum, eins og hann væri að reyna að 

ganga í augun á okkur. ‘Þið Kanarnir búið í eintómum loftköstulum!’ sagði hann við 

Jim. En síðan létti yfir honum, og þegar við skakklöppuðumst aftur heim á 

gistiheimilið, ofurölvi, uppgötvuðum við Rex eitt sem við áttum sameiginlegt; við 

kunnum báðir Vitae Lampada eftir Newbolt utan að, síðan í skóla. Þannig að auðvitað 

fórum við að góla, ‘Fram, fram, taktu þátt!’ Og þegar við byrjuðum á seinna erindinu, 

um blóðrauðan eyðimerkursandinn, sagði ég ‘hershöfðinginn stendur á sér, og 

hríðskotabyssan er dauð,’ og Rex fannst það sprenghlægilegt, og Jim settist á miðjan 

veginn, og gróf andlitið í höndum sér og stundi hræðilega – “ 

„Skemmti hann sér ekki?“

„Jim? Ekki að skemmta sér? Hann skemmti sér konunglega! Á tímabili hélt ég að 

fengi hann ekki til að snúa aftur heim frá Englandi. Og vissirðu, að hann varð yfir sig 

hrifinn af kránni? Ég viðurkenni alveg að allt húsið er mjög fallegt. Uppi er dagstofa 

sem býður upp á marga möguleika. Og nokkuð stór garður. Jim vildi að við keyptum 

það, til að búa í, og tækjum yfir reksturinn, saman.  

„En dásamleg hugmynd! Ó, það var synd að þið gátuð það ekki!“

„Reyndar, þá hefði það ekki verið óhugsandi. Við spurðumst fyrir. Ég held að við 

hefðum getað sannfært þau um að selja. Og Jim hefði tileinkað sér kráarrekstur, eins 

og flest annað sem hann tileinkaði sér. Auðvitað hefðum við þurft að standa í alls 

konar skriffinnsku, og fá leyfi, og þess háttar… En jú, við ræddum það. Við ætluðum 

meira að segja kannski að fara aftur og athuga málið í ár – “  
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„Heldurðu – ég á við, ef Jim – að þið hefðuð í alvöru keypt húsið og sest þar að?“

„Æ, hver veit? Við vorum alltaf að leggja á ráðin um hitt og þetta. Við sögðum 

engum frá því, ekki einu sinni þér. Kannski af því að við vissum innst inni að þetta 

var bölvuð brjálsemi. En við gerðum nú samt ýmislegt brjálæðislegt, ekki satt? Jæja, 

það skiptir ekki máli lengur…. Charlotte, elskan, ég held að við þurfum bæði á drykk 

að halda.“  

Allt í einu heyrir hann Charlotte segja, „Ég býst við að það sé öðruvísi fyrir 

karlmann…“

(Hvað er öðruvísi? Lognaðist hann út af í nokkrar sekúndur? Georg hristir af sér 

þreytuna.) 

„…veistu, ég hélt það sama um Buddy? Hann hefði getað búið hvar sem er. Hann 

hefði getað ferðast margar mílur yfir auðnina, og slegið upp tjaldi hvar sem er og 

kallað það dvalarstað, og það hefði verið dvalarstaður, einfaldlega vegna þess að hann 

sagði það. Var það ekki einmitt það sem landnemar þessa lands gerðu, fyrir ekki svo 

löngu síðan? Það hlýtur að hafa verið í blóði Buddys – en það er það svo sannarlega 

ekki lengur. Debbie myndi aldrei sætta sig við slíkt. Nei, Geo, ég sver það, ég er ekki 

að reyna að vera kvikindisleg! Ég hefði heldur ekki sætt mig við það, ekki til lengri 

tíma. Þannig eru konur – við verðum einfaldlega að halda tengslum við upprunann. 

Það er hægt að flytja okkur á milli staða, já – en það það þarf karlmann til þess, og 

þegar hann hefur gert það, þá verður hann að halda kyrru fyrir og visna – ég meina 

vökva – ég á við, ræturnar visna ef þær eru ekki vökvaðar…“ Hún er rám. Hún hristir 

höfuðið í skyndi, líkt og Georg fyrir stuttu. „Er eitthvað vit í því sem ég er að segja?“

„Já, Charley. Ertu ekki að reyna að segja mér að þú hafir ákveðir að snúa aftur?“

„Áttu við að fara aftur Heim?“

„Heim? Ertu viss um þú getir ennþá kallað það að fara Heim?“

„Æ – ég er ekki viss um neitt – en – nú þegar Fred þarf ekki á mér að halda 

lengur – segðu mér þá, Geo, hvað er ég eiginlega að gera hérna?“

„Þú átt marga vini.“

„Vissulega. Vini. Og þeir eru yndislegir. Peabody- og Garfein hjónin, 

sérstaklega, og Jerry og Flora, og ég kann mjög vel við Myrnu Custer. En ekkert 

þeirra þarfnast mín. Ég fengi ekki samviskubit yfir að skilja þau eftir…. Geo, vertu 

alveg hreinskilinn – er einhver, yfirleitt, sem ég ætti að fá samviskubit yfir að skilja 

eftir?“
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Ég. Nei, hann neitar að segja það. Slíkt daður er þeim ekki samboðið,  þó þau séu 

í glasi. „Samviskubit er engin ástæða til að vera eða fara,“ segir hann ákveðið en 

góðlátlega. „Kjarni málsins er, viltu fara? Ef þú vilt fara, þá ættirðu að fara. Ekki fást 

um aðra.“

Charlotte kinkar kolli, dapurlega. „Já, þú hefur eflaust rétt fyrir þér.“

Georg fer inn í eldhús og lagar drykki handa þeim. (Þau virðast drekka talsvert hraðar 

núna. Það er best að þetta verði lokadrykkurinn.) Hún situr með spenntar greipar og 

starir fram fyrir sig þegar hann snýr aftur. „Ég held að ég fari aftur heim, Geo. Ég 

kvíði því – en ég farin að halda að ég eigi að gera það.“

„Af hverju kvíðir þú því?“

„Ég kvíði því að einhverju leyti. Til dæmis út af Nan.”

„En þú þyrftir ekki að búa hjá henni, er það?“

„Ég þyrfti þess ekki. En ég myndi gera það. Ég er veit það.“

„En Charley, ég hef alltaf haft á tilfinningunni að þið hefðuð óbeit á hvor 

annarri.“

„Ekki beinlínis óbeit. Hvað um það, þá skiptir það ekki öllu máli í fjölskyldum. 

Það er aukaatriði. Það er erfitt að útskýra það, Geo, því þú áttir aldrei fjölskyldu, er 

það, ekki síðan þú varst mjög ungur? Nei, ég myndi ekki kalla það óbeit. Samt sem 

áður, þegar ég kynntist Buddy, þá hataði Nan mig svolítið – það er að segja þegar hún 

komst að því að við svæfum saman. Ég á við, hún hataði hvað ég var heppin. Buddy 

var auðvitað algjör draumur á þessum tíma. Hvaða systir sem er hefði orðið 

afbrýðisöm. En það var ekki það sem skipti mestu máli. Það sem hún hafði áhyggjur 

af var að Buddy var hermaður og að hann færi með mig til Bandaríkjanna þegar við 

giftum okkur. Sjáðu til, Nan þráði alltaf að koma hingað – líkt og svo margar stúlkur, 

eftir stríðsárin í Englandi og skortin og allt saman – en hún hefði frekar dáið en að 

viðurkenna það. Henni fannst hún ótrú Englandi, bara við tilhugsunina um að vilja 

flytja. Fyrr hefði hún viðurkennt að vera afbrýðisöm út í samband mitt og Buddys! 

Hlægilegt, ekki satt?“

„Hún veit að þið Buddy eruð skilin, er það ekki?“

„Jú, auðvitað. Ég lét hana vita um leið og það gerðist. Annars hefði ég óttast að 

hún kæmist að því á eigin spýtur, á einhvern yfirnáttúrlegan hátt, og það hefði verið of 

skammarlegt. Þannig að ég skrifaði henni og sagði henni frá því, og hún skrifaði mér 

til baka, virkilega kvikindislegt, og í raun sigrihrósandi bréf, þar sem stóð, Ég geri ráð 
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fyrir að núna verðir þú að snúa aftur heim til landsins sem þú yfirgafst; hún gaf það 

alla vega í skyn. Þannig að auðvitað missti ég stjórn á mér – þú veist hvernig ég er –

og svaraði henni að ég væri alsæl hérna, og að ég myndi aldrei stíga fæti mínum aftur 

á ömurlegu, litlu eyjuna hennar. Ó, og svo – ég sagði þér aldrei frá þessu, af því að ég 

skammaðist mín svo – en eftir að ég skrifaði bréfið, fékk ég svo mikið samviskubit að 

ég fór að senda henni hitt og þetta: svona fína matvöru úr dýru búðunum í Beverly 

Hills, alls konar osta og ýmislegt á flöskum og í krukkum. Satt að segja, þá hafði ég 

ekki efni á því, hér í þessu svokallaða allsnægtalandi! Og ég var svo mikill asni, ég 

leiddi aldrei hugann að því hve ónærgætinn ég var! Reyndar gekk ég beint í gildruna. 

Ég á við, hún lét mig halda áfram að senda allt þetta dót í einhvern tíma – sem hún 

borðaði, geri ég ráð fyrir – og svo réðst hún á mig af fullum krafti. Spurði mig hvort 

við hefðum ekki heyrt af því í Ameríkunni að stríðið væri löngu búið, og að hugtakið 

Bögglar fyrir Bretland væri löngu gengið úr gildi?“  

„Heillandi mannvera!“

„Nei, Geo – Nan elskar mig þrátt fyrir allt. Hún vill bara að ég sjái hlutina með 

hennar augum. Hún er tveimur árum eldri en ég, sem var mikill aldursmunur þegar 

við vorum börn. Ég hef alltaf séð hana sem nokkurs konar veg – ég meina, hún vísar

veginn. Ég mun aldrei tapa áttum með henni. Skilurðu hvað ég er að reyna að segja?“

„Nei.“ 

„Jæja þá, hvað um það. Annað við heimför er fortíðin; og það tengist allt Nan 

líka. Svipað því að snúa aftur á staðinn þar sem ég beygði út af veginum, skilurðu?“

„Nei. Ég skil það ekki.“

„En, Geo – Fortíðin! Þú hlýtur að vita hvað ég er að tala um?“

„Fortíðin er bara eitthvað sem er búið og gert.“

„Æi, í alvöru talað – hvernig geturðu verið svona þreytandi!“

„Nei, Charley, ég meina það. Fortíðin er afstaðin. Fólk lætur eins og hún sé það 

ekki, og hefur alls konar hluti til sýnis á söfnum. En það er ekki fortíðin. Fortíðin 

finnst hvergi í Englandi. Eða nokkurs staðar, ef út í það er farið.“

„Æ, þú ert þreytandi!“

„Sko, af hverju ferðu ekki bara í heimsókn? Og hittir Nan, ef þú vilt. En, í guðs 

bænum, ekki skuldbinda þig.“

„Nei – ef ég fer aftur þá verður það að vera til frambúðar.“

„Af hverju?“
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„Ég vil ekki meiri óákveðni. Ég verð að brenna allar brýr að baki mér í þetta 

skiptið. Ég hélt að ég hefði gert það þegar ég fluttist hingað með Buddy. En í þetta 

skiptið, þá verð ég að – “ 

„Æi, í guðs bænum!“

„Ég veit vel að allt verður breytt. Ég veit að mér verður meinilla við margt. Ég 

veit að ég mun sakna stórmarkaðanna og þægindanna. Líklega mun ég fá kvef í 

sífellu, eftir að hafa búið hér í þessu loftslagi. Og líklega hefurðu rétt fyrir þér – ég 

verð vansæl hjá Nan. En þetta er allt óhjákvæmilegt. En þegar ég verð komin þá veit 

ég alla vega hvar ég er.“

„Aldrei á ævinni hef ég heyrt annan eins ömurlegan masókisma!“

„Æi já, það hljómar víst þannig. Og kannski er það satt! Heldurðu að 

sjálfspíningarhvötin sé okkar þjóðernishyggja? Eða kannski er það öfugt? En gaman! 

Elskan mín, eigum við ekki að fá okkur einn lítinn drykk í viðbót? Skálum fyrir 

sjálfspíningarhvöt gamla góða Englands!“

„Ég held ekki, mín kæra. Nú er komin svefntími.“

„Ertu að fara, Geo!“

„Ég verð, Charley.“

„En hvenær sé ég þig?“

„Bráðum. Nema þú sért að flytja til Englands strax.“

„Ó, ekki stríða mér! Þú veist fullvel að svo er ekki! Það tæki mig heila eilífð að 

verða ferðbúin. Kannski fer ég aldrei. Hvernig ætti ég líka að takast á við allan 

farangurinn og kveðjurnar, og fyrirhöfnina? Nei – kannski fer ég aldrei – “ 

„Við skulum ræða þetta aftur síðar. Í þaula. Góða nótt, Charley mín.“  

Hún stendur á fætur þegar hann beygir sig til að kyssa hana. Þau rekast 

klunnalega saman og velta næstum því um koll og detta á gólfið. Hann styður við 

hana, óstöðugur. 

„Mér þætti svo leiðinlegt að fara frá þér, Geo.“

„Ekki gera það þá.“

„Heyra í þér! Ég held að þér sé slétt sama hvort ég fari eða ekki.“

„Auðvitað er mér ekki sama!“

„Lofarðu?“

„Ég lofa!“

„Geo?“

„Já, Charley?“
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„Ég held að Jim myndi ekki vilja að ég skildi þig eftir einan.“

„Ekki fara þá frá mér.“

„Nei – mér er fúlasta alvara“ Manstu þegar við keyrðum til San Francisco? Í 

september, í fyrra, held ég, rétt eftir að þið komuð frá Englandi – “

„Já.“

„Jim komst ekki með okkur þann daginn. Ég man ekki af hverju. Hann kom til 

okkar með flugi deginum eftir. Jæja, alla vega, þegar við vorum að setjast í bílinn, þá 

sagði Jim svolítið við mig. Eitthvað sem ég hef aldrei gleymt. … Var ég búin að segja 

þér þetta?“

„Ég held ekki.“ (Hún hefur sagt honum þetta sex sinnum hið minnsta; alltaf við 

skál.)

„Hann sagði við mig. Þið verðið passa upp á hvort annað.“

„Sagði hann það?“

„Já. Það voru orð hans. Og Geo, ég held að hann hafi ekki einungis átt við að 

passa upp á. Hann átti við eitthvað annað og meira – “ 

„Hvað átti hann við?“

„Þetta var tæpum tveimur mánuðum, held ég, áður en hann fór til Ohio. Ég held 

að hann hafi sagt þetta, vegna þess að hann vissi – “

Reikul í spori, lítur hún upp á hann og virðir hann fyrir sér innilega en óglöggt, 

svipað fiski, í gegnum allt áfengið sem hún hefur drukkið. 

„Trúirðu því, Geo?“

„Hvernig getum við vitað hvað hann vissi, Charley? Hvað varðar að passa upp á 

hvort annað, þá er óhætt að segja að hann hefði viljað að við gerðum það.“ Georg 

leggur hendurnar á axlir hennar. 

„Þannig að núna skulum við segja hvort öðru að fara að sofa.“

„Nei, bíddu – “ Hún er eins og barn sem reynir að seinka háttatímanum með 

spurningum. „Heldurðu að kráin sé ennþá til sölu?“ 

„Ég býst við því. Það væri hugmynd! Af hverju kaupum við hana ekki, Charley? 

Hvað segirðu? Við gætum dottið í það og unnið okkur inn pening samtímis. Það væri 

skemmtilegra en að búa með Nan!“

„Ó, elskan, en yndislegt! Heldurðu að við gætum virkilega keypt hana? Nei – þér 

er ekki alvara, er það? Ég sé það á þér. En ekki segja að þú sért það ekki. Leggjum á 

ráðin um það, eins og þið Jim gerðuð. Hann myndi vilja að legðum á ráð, er það 

ekki?“
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„Vissulega myndi hann vilja það. …Góða nótt, Charley.“

„Góða nótt, Geo, elskan mín – “ 

Þegar þau taka utan um hvort annað, kyssir hún hann beint á munninn. Og 

skyndilega stingur hún tungunni upp í hann. Hún hefur gert þetta áður, oft. Þetta er 

eitt af þessum kenndu áhættuspilum sem gætu, fræðilega að minnsta kosti, í eitt skipti 

af tíu þúsundum, umturnað sambandi og breytt stefnu þess. Gefast konur einhvern 

tíma upp á því að reyna? Nei. En, þar sem þær gefast aldrei upp, lærist þeim að verða 

ekki tapsárar. Þegar hann hörfar til baka eftir hæfilega langa stund, þá reynir hún ekki 

að halda í hann. Og nú sættir hún sig við brottför hans án frekari andmæla. Hann 

kyssir hana á ennið. Hún er eins og barn sem hefur loks sætt sig við að fara að sofa. 

„Sofðu vel.“

Georg snýst á hæli, opnar hurðina upp á gátt, tekur eitt stórt skref og – Ó! – er 

mjög, mjög nálægt því að steypast niður öll stigaþrepin – hvert eitt og einasta – já, og 

það sem verra væri, enn lengra – tíu, fimmtíu, eitt hundrað milljón fet niður í botlausa 

svarta nóttina. Aðeins fast tak hans á hurðarhúninum bjargar honum.

Reikull í spori snýr hann sér við, með öran hjartslátt, með bros á vör; en sem 

betur fer hefur Charlotte ráfað eitthvað burt. Hún varð ekki vitni að asnaskapnum í 

honum. Eitthvað sem er forsjóninni fyrir að þakka, því hefði hún séð hann hefði hún 

farið fram á að hann gisti; sem hefði þýtt, hið minnsta, síðbúinn morgunverð; sem 

hefði þýtt fleiri drykki; sem hefði þýtt síðdegislúr og kvöldmat, og fleiri og fleiri og 

fleiri drykki í kjölfarið… Þetta hefur gerst áður.

En hann sleppur í þetta skiptið. Og nú lokar hann útidyrahurðinni gætilega líkt og 

innbrotsþjófur, sest á efsta þrepið, andar djúpt, og áminnir sjálfan sig af rósemi. Þú ert 

drukkinn. Gamli vitleysingur, hvernig dirfistu að verða svona drukkinn? Jæja, 

hlustaðu nú: Við ætlum að ganga niður þennan stiga, hægt og rólega, og þegar við 

komum niður ætlum við beinustu leið heim og upp í rúm, án þess einu sinni að bursta 

tennurnar. Er það skilið? Jæja þá, af stað… 

Gott og vel.

Hvernig er þá hægt að útskýra það, þegar Georg, sem kominn er með annan 

fótinn á göngubrúna sem liggur yfir lækinn, snýst skyndilega á hæli, hlær með sjálfum 

sér, og með spriklandi hreyfingum barns, sem rífur sig laust frá fullorðinni manneskju 

– gamalgóði samviskusami Heilabörkur – hleypur hlæjandi niður götuna og í átt að 

sjónum?
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Hann skokkar eftir Camphor Tree Lane og út á Las Ondas, þar sem hann kemur 

auga á kringlótt, græn kýraugnaljósin á The Starboard Side, staðsett á götuhorni við 

sjávarsíðuna andspænis ströndinni, sem fagna honum lýsandi.

The Starboard Side hefur verið hér alveg síðan fólk fór að ílendast hér. 

Vínbarinn, sem upphaflega framreiddi hádegisverð, bauð nágrönnunum upp á fyrsta 

bjórinn eftir áfengisbannið, og spegillin fyrir aftan barborðið var stundum þess 

heiðurs aðnjótandi að spegilmynd Tom Mix sýndi sig þar. En gullaldarár staðarins 

komu seinna. Sumarið 1945! Stríðið var svo gott sem búið. Myrkvunin ekki annað en 

afsökun fyrir að hafa ljóslaust í miðjum hópsamförum. Á skilti yfir barnum stóð, 

„Falli sprengja á staðinn, lokum við tafarlaust.“ Sem átti auðvitað að vera fyndið. Eigi 

að síður, þá liggur raunverulegur japanskur kafbátur hinu megin við flóann, á miklu 

dýpi undir Palos Verde klettunum, fullur af raunverulegum, dauðum Japönum, sem 

voru sprengdir í loft upp neðansjávar eftir að hafa sökkt tveimur eða þremum skipum 

í sjónmáli frá Kaliforníuströndinni.

Þú dróst myrkratjaldið frá og olnbogaðir þig í gegnum mannþröngina á barnum, 

náðir naumast andanum né sást handa þinna skil fyrir reyk. Hér gátu verðandi 

bólfélagar hrópað fyrstu kynlífsgælurnar til hvors annars í fullkomnu næði skarkalans 

og skarans. Daður var leyfilegt en ekki slagsmál; það var ekki einu sinni svigrúm til 

að slá einhvern utan undir. Fyrir slíkt þurftu menn að fara út fyrir. Ó, blóðugir 

bardagarnir og gangstéttargubbið! Hnefahöggin hátt á lofti, höfuðin skella á 

vélarhlífar kyrrstæðra bíla! Stórar trukkalessur í slag, mun illilegri en karlmennirnir. 

Sírenuvæl lögreglunnar; skyndiárás strandgæslunnar. Stúlkur á hlaupum niður 

stigaganga til þess að draga einhvern fjallmyndarlegan, ungan drykkjubolta í 

lífshættu, upp í öryggi efri hæðarinnar og síðan morgunverður í rúminu daginn eftir 

líkt og eitthvað dásemdarkraftaverk hafi átt sér stað. Hermennirnir á puttaferðalagi 

stöldruðu við á þessu götuhorni tímunum saman, daga og nætur; héldu loks för sinni 

áfram með glóðuraugu, flatlús, lekanda, og aðeins óljósa minningu af gestgjöfum 

sínum eða gestgjafa.

Og síðan lauk stríðinu og með auknum bensínforða hófst taumlaus akstursgleðin 

fram og til baka eftir þjóðveginum, og stór svört stykki tættust af sóluðum 

hjólbörðunum alla leiðina til Malibu. Og síðan mánuðirnir á ströndinni 1946. 

Dásamlegt siðleysið á heitum nóttum, þegar flöktandi eldtungurnar lýstu upp 

ströndina, varðeldar gríðarstórs, kviknakins og óheflaðs ættflokks – sérhver hópur eða 

par út af fyrir sig og ónáðaði engan, en tilheyrðu þó lífi tjaldbúðanna – sundsprettir í 
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svartnættinu, fiskmáltíðir, dans eftir útvarpinu, óskammfeilin blíðubrögð í sandinum. 

Georg og Jim (sem voru þá nýbúnir að kynnast) voru þarna meðal þeirra kvöld eftir 

kvöld, en þó ekki nógu oft til þess að fullnægja sorglegum og óseðjandi löngunum 

minnisgáfunnar, er hún lítur hungruð um öxl til þessa blíðskaparsumars lostans.

Það er fátt um hermenn á puttaferðalagi núorðið og búið að siða flesta þeirra til; 

þeir ferðast nær eingöngu milli flugskeytastöðvarinnar og heimila sinna og 

eiginkvenna. Það er bannað að kveikja bál á ströndinni, nema á sérstökum svæðum 

fyrir lautarferðir þar sem setið er að snæðingi á bekkjum við sameiginleg borð, og það 

er harðbannað að hafa það kynmök. En, þrátt fyrir að dýrðarljóminn sé horfinn þá er 

þessi síðasta húsaröð Las Ondas enn álitin slæmur bæjarhluti – þökk sé ofsóttum, en 

þó ódauðlegum, guðum glundroðans. Heiðvirt fólk forðast hann ósjálfrátt. 

Fasteignasalar syrgja hann. Fasteignaverðið er lágt. Mótelin eru nýleg, en reist með 

litlum tilkostnaði og eru nú þegar hraklegir hjallar, sem miða helst að einnar nætur 

gamni. Og þótt viðarkolaðar leifar óheflaðs orgíu-bálsins séu fyrir löngu samofnar 

sandinum, þá líkist þessi kafli strandlengjunnar ennþá sorphaugi; unglingagengi 

klastra enn gríðarstórum fúlyrðum á varnarvegginn, og ennþá eru talsvert minni líkur 

á því að finna hér skeljar heldur en notaða smokka. 

Dýrðarljómi The Starboard Side hefur líka dvínað; aðeins einlægur aðdáandi eins 

og Georg kemur auga á allra síðusta glampa hans. Það er búið að fjarlægja rykfallnar 

sjávarmenjarnar og gulnaðar hópmyndirnar. Strax á nýja árinu á að gera það sem þeir 

dirfast að kalla að endurinnrétta staðinn; það er að segja, vanhelga hann áður en 

lítilfjörleg aðkomuhersingin heldur innreið sína næsta sumar. Það er nú þegar búið að 

koma fyrir nýjum glymskratta, og festa nýtt sjónvarp hátt á vegginn; þannig að hægt 

er að hálfsnúa sér, hvíla olnbogana á barborðinu, með sljóvguð augun límd við 

sjónvarpsskjáinn. Þannig sitja flestir viðskiptavinirnir þegar Georg gengur inn.

Hann tekur strikið óstöðugur en ákveðið að litla uppáhaldsborðinu sínu í horninu, 

þaðan sem sjónvarpsskjárinn sést ekki. Á næsta borði við hann, tveir meðvitaðir 

skoðanabræður, situr aldrað par sem tilheyrir síðasta fámenna landnemahópnum, og 

iðkar ást sína; væga þrasgjarna áfengissýki, sem gerir þeim kleyft að vera í 

þykistusambandi, eins og börn. Helvítis tuðran þín, helvítis pungurinn þinn, helvítis 

tæfan þín, helvítis skepnan þín; ofsi án gremju, svívirðingar án illkvittni. Svona verður 

þetta hjá þeim, þar til yfirlýkur. Vonum að þau verði aldrei aðskilin, og að þau deyi á 

sömu stund, sömu nætur, í bjórlituðu rúminu sínu. 
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Augu Georgs ferðast eftir barnum og nema staðar við mannveru, sem situr 

einsömul við enda barborðsins, nálægt hurðinni. Ungur maðurinn horfir ekki á 

sjónvarpið; hann er mjög upptekin af einhverju sem hann er að skrifa aftan á umslag. 

Hann skrifar og brosir með sjálfum sér og nuddar stórgert nefið með vísifingrinum. 

Þetta er Kenny Potter.  

Georg hreyfir sig ekki fyrst um sinn og virðist ekki bregðast við á nokkurn hátt. 

En síðan lýkur hann sundur vörum og breitt bros færist yfir andlitið. Hann hallar sér 

fram og horfir á Kenny af sömu ánægju og náttúrufræðingur sem finnur rósrauða 

fjallafinku í tré í almenningsgarði. Augnabliki síðar stendur hann upp og læðist svo til 

yfir að barborðinu og smeygir sér á stólinn við hliðina á Kenny. 

„Komdu sæll,“ segir hann.

Kenny snýr sér snöggt við, sér hver ávarpar hann, rekur upp hlátur, krumpar 

umslagið og hendir því yfir barinn í ruslatunnuna. „Sæll, herra.“

„Af hverju gerðir þú þetta?“

„Æi. Skiptir ekki máli.“

„Ég er að trufla þig. Þú varst að skrifa.“

„Þetta var ekkert merkilegt. Bara ljóð.“

„Og nú er það týnt og tröllum sýnt!“

„Ég man það. Núna þegar ég er búinn að skrifa það niður.“

„Viltu flytja það fyrir mig?“

Kenny engist um af hlátri. 

„Það er fáránlegt. Þetta – “ Hann reynir að hemja hláturinn. „Þetta er – hæka!“

„Nú, hvað er svona fáránlegt við hæku?“

„Fyrst þyrfti ég að telja atkvæðin.“ 

Kenny ætlar sér greinilega ekki að telja þau núna. Þannig að Georg segir, „Ég átti 

ekki von á að hitta þig hér, á þessum slóðum. Áttu ekki heima alveg í hinum enda 

bæjarins, nálægt háskólanum?“

„Jú. En stundum finnst mér gott að komast aðeins burt.“

„Hugsa sér, að þú hafir rambað inn á þennan stað!“

„Það var nú bara vegna þess að einn af krökkunum sagði mér að þú kæmir oft 

hingað.“

„Áttu við, að þú hafir komið hingað til þess að hitta mig?“ Georg hljómar ef til 

vill aðeins of ákafur. Kenny leiðir það hjá sér og brosir kankvíslega: „Mig langaði að 

sjá hvernig staður þetta er.“



122

„Hann er ekkert núna, miðað við það sem hann var á sínum tíma. Og ég hef lengi 

vanið komur mínar hingað. Ég bý hér í næsta nágrenni.“

„Á Camphor Tree Lane?“

„Hvernig í ósköpunum vissir þú það?“

„Er það leyndarmál?“

„Ha, nei – auðvitað ekki! Stundum koma nemendur heim til mín, ég á við, í 

tengslum við námið –“ Georg gerir sér strax grein fyrir að hann virkar afsakandi og 

flóttalegur. Tók Kenny eftir því? Hann brosir; en hann hefur haldið brosinu allan 

þennan tíma. Georg bætir nokkuð aumlega við, „Þú virðist vita ansi mikið um mig og 

mínar venjur. Miklu meira en ég veit um nokkurt ykkar – “ 

„Ég býst við að það sé ekki mikið um okkur að vita!“ Kenny gefur honum 

stríðnislegt og ögrandi augnatillit. „Hvað viltu vita um okkur, herra?“

„Mér dettur eitthvað í hug. Gefðu mér bara smá stund… Segðu mér, hvað ertu að 

drekka?“

„Ekkert!“ Kenny flissar. „Hann er ekki einu sinni búinn að taka eftir mér.“ Og, 

eins og nærri má geta, er barþjónninn með hugann við glímukeppni í sjónvarpinu.

„Nú, hvað má bjóða þér?“

„Hvað ert þú að drekka, herra?“

„Viskí.“

„Allt í lagi,“ segir Kenny og hljómar eins og hann hefði alveg eins fallist á glas af 

súrmjólk. Georg hóar í barþjóninn – hátt og greinilega, svo hann geti ekki látið sem 

hann hafi ekki heyrt í honum – og pantar. Barþjónninn, sem er hálfgerður 

drullusokkur, heimtar að fá að sjá skilríki Kennys. Þeir láta sig hafa það. Georg segir 

kuldalega við barþjóninn, „Þú hlýtur að þekkja mig eftir öll þessi ár; dettur þér 

virkilega í hug að ég væri það vitlaus að kaupa drykk handa einhverjum undir aldri?“

„Við verðum að athuga,“ segir barþjónninn, hrjúfur á skrápinn. Hann snýr sér við 

og gengur í burtu. Aflvana stundarbræði grípur Georg. Það er búið að gera lítið úr 

honum, fyrir framan Kenny.

Á meðan þeir bíða eftir drykkjunum, spyr hann, „Hvernig komstu hingað? Á 

bílnum þínum?“

„Ég á ekki bíl. Lois keyrði mig.“

„Og hvar er hún?“

„Farin heim, býst ég við.“
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Georg skynjar að ekki er allt með feldu. En hvað sem kann að vera að, virðist 

Kenny ekki hafa of miklar áhyggjur af því. Hann bætir tómlátlega við, „Ég hafði 

hugsað mér að rölta aðeins um.“

„En hvernig kemstu heim?“

„Ég finn út úr einhverju.“

(Þú gætir boðið honum að gista heima hjá þér, segir rödd innra með Georgi. Sagt 

honum að þú keyrir hann heim í fyrramálið. Hvað heldurðu eiginlega að ég sé? spyr 

Georg röddina. Þetta var aðeins tillaga, segir röddin.)

Þeir fá drykkina sína. Georg segir við Kenny, „Heyrðu, eigum við ekki að setjast 

þarna, við borðið í horninu? Helvítis sjónvarpið er alltaf að trufla mig.“

„Allt í lagi.“

Mikið væri nú gaman, hugsar Georg, ef Æskan væri ekki svona tómlát. En það 

væri til of mikils mælst. Annað hvort fylgir þú þeim eftir, eða alls ekki. Þeir taka sér 

sæti, andspænis hvor öðrum. „Ég er ennþá með yddarann minn,“ segir Georg, og hann 

tekur hann úr vasanum og kastar honum á borðið eins og teningi.    

Kenny hlær, „Ég er strax búinn að týna mínum!“

Og nú er, kannski, klukkustund liðin. Og þeir eru báðir drukknir; Kenny nokkuð, 

Georg afar. En Georg er skemmtilega drukkinn, eitthvað sem honum tekst sjaldan. 

Hann reynir að útskýra fyrir sjálfum sér, hvernig svona ölvun sé. Nú – í mjög grófum 

dráttum – þetta er eins og Plató; þetta er samræða. Samræða milli tveggja 

einstaklinga. Já, en ekki platónsk samræða sem snýst einvörðungu um hártoganir, 

útúrsnúning og meting; ekki gervi-auðmjúkar svívirðingar; ekki kappræða um 

eitthvað fyrirfram ákveðið, hvimleitt umræðuefni. Það má fjalla um allt og skipta um 

umræðuefni eins oft og maður vill. Reyndar skiptir umræðuefnið ekki mestu máli, 

heldur samveran í þessu tiltekna sambandi. Georg getur ekki ímyndað sér að eiga 

slíka samræðu við konu, því konur geta aðeins rætt málin á persónulegum nótum. 

Maður á hans aldri væri boðlegur, ef um einhvers konar andvægi væri að ræða; til 

dæmis, ef hann væri svertingi. Þú og samræðu-félagi þinn þurfið að vera andstæður á 

einhvern hátt. Af hverju? Vegna þess að þið þurfið að vera táknmyndir – eins og hér í 

þessu tilviki, Æska og Aldur. Af hverju er nauðsynlegt að vera táknrænn? Vegna þess 

að samræðan er í eðli sínu ópersónuleg. Hún er táknrænn fundur. Hún snýst ekki 

persónulega um þátttakendur. Þess vegna má segja hvað sem er í samræðu. Jafnvel 
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trúnaðatal og háskalegusta leyndarmál er einungis hlutlæg myndlíking eða útskýring, 

og yrði aldrei notað gegn þér. 

Georgi langar að útskýra þetta allt fyrir Kenny. En það er svo flókið; hann vill 

heldur ekki eiga á hættu að uppgötva að Kenny skilji hann ekki. Meira en nokkuð 

annað þá vill hann að Kenny skilji; vill trúa því að Kenny viti hvað þessi samræða 

snýst um. Og satt best að segja, á þessari stundu, virðist mögulegt að Kenny viti það. 

Georg finnur næstum því fyrir rafsviði samræðunnar sem umlykur þá og bregður 

ljóma á þá. Hann er svo sannarlega uppljómaður. Og Kenny, hann er gullfallegur. 

Samkenndin skín af honum, er frasi sem Georg notar til að lýsa honum. Því það sem 

geislar af Kenny eru ekki bara gáfur eða einhverjir meðvitaðir persónutöfrar. Þarna 

sitja þeir og brosa til hvors annars – og miklu meira en bara það – hreinlega ljóma af 

gagnkvæmum skilningi. 

„Segðu eitthvað,“ fyrirskipar hann.

„Verð ég?“

„Já.“

„Hvað á ég að segja?“

„Hvað sem er. Eitthvað sem virðist mikilvægt þessa stundina.“

„Þar liggur vandinn. Ég veit ekki hvað er mikilvægt og hvað ekki. Mér líður eins 

og höfuðið mitt sé stappfullt að hlutum sem skipta ekki máli – ég á við, skipta mig 

máli.“

„Eins og – “

„Sko, þú mátt ekki taka það persónulega, herra – en, það sem fer fram í tímunum 

hjá okkur - “

„Skiptir það þig ekki máli?“

„Jesús – ég sagði þér að taka þessu ekki persónulega, herra! Tímarnir þínir eru 

með þeim bestu; okkur finnst það öllum. Og þú reynir að láta bækurnar passa við það 

sem er í gangi í dag – það er ekki þér að kenna, en – við virðumst alltaf sitja föst í 

Fortíðinni; eins og í morgun, með Tíþanósi. Sko, ég vil ekki rífa Fortíðina í mig; 

kannski verður hún mér meira virði eftir því sem ég eldist. Það sem ég á við er að 

Fortíðin skiptir krakka á mínum aldri frekar litlu máli. Þegar við tölum eins og hún 

geri það, þá erum við bara að vera kurteis. Ég býst við að það sé vegna þess að við 

eigum enga fortíð sjálf – nema eitthvað sem við viljum helst gleyma, til dæmis frá 

grunnskóla, og þegar við höguðum okkur eins og fífl – “ 
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„Jæja, gott og vel! Ég get skilið það. Þú þarft ekki Fortíðina, ennþá. Þú hefur 

Nútímann.“

„Æi, en Nútíminn er hundleiðinlegur! Ég þoli ekki Nútímann – ég meina, hvernig 

allt er núna – en, kvöldið í kvöld er auðvitað undantekning – Af hverju hlærðu, 

herra?”

„Kvöldið – sí! Nútíminn – no! Georg er orðinn háróma. Einhverjir við barinn líta 

við. „Drekkum fyrir Kvöldinu!“ Hann drekkur með sveiflu. 

„Kvöldið – sí!“ Kenny hlær og drekkur. 

„Jæja þá,“ segir Georg. „Fortíðin – gagnslaus! Nútíminn – vonlaus! Samþykkt! 

En þú getur ekki neitað einu: þú situr uppi með Framtíðina. Þú getur ekki bara fúlsað 

við henni.“

„Ég býst við, að við séum hún. Það sem eftir stendur. Það verður varla mikið, 

með allar þessar eldflaugar – “ 

„Dauðinn.“

„Dauðinn?“

„Já, það voru orð mín.“ 

„Fyrirgefðu, herra, en ég skil ekki hvað þú átt við.“

„Ég sagði Dauðinn. Ég sagði, hugsar þú mikið um Dauðann?“

„Ha, nei. Eiginlega aldrei. Af hverju?“

„Framtíðin – þar er Dauðinn.“

„Jú – kannski hefurðu rétt fyrir þér.“ Kenny brosir. „Kannski hugsuðu forfeður 

okkar miklu meira um Dauðann en við. Ég á við, unga fólkið hlýtur að hafa reiðst við 

tilhugsunina um að vera sent í eitthvað hallærislegt stríð og drepin, á meðan foreldrar 

þeirra voru heima fyrir og spiluðu sig þjóðrækin. En nú er öldin önnur. Núna værum 

við öll saman í þessu.“

„Þú gætir samt reiðst þeim sem eldri eru. Út af öllum viðbótarárunum sem þeir fá 

áður en þeir eru sprengdir í loft upp.“

„Já, satt er það. Ég gæti gert það, ekki satt? Kannski geri ég það. Kannski reiðist 

ég þér, herra.“

„Kenneth – “

„Herra?“

„Má ég spyrja, af félagsfræðilegum áhuga, af hverju þú ert svona ákveðinn í að 

kalla mig herra?· 

Kenny glottir stríðnislega. „Ég skal hætta því ef þú vilt.“
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„Ég bað þig ekki að hætta. Ég spurði bara af hverju.“

„Af hverju líkar þér það ekki? Ég býst við að ekkert ykkar geri það.“

„Meinarðu, við gamla fólkið?“ Georg brosir kæruleysislega. Engu að síður finnst 

honum táknræna sambandið vera við það að fara úr böndunum. „Nú, venjulega 

skýringin sem er gefin er að við viljum ekki láta minna okkur á – “

Kenny hristir höfðinu ákveðið. „Nei.“

„Hvað áttu við með Nei?“

„Þú ert ekki þannig.“

„Á þetta að vera hrós?“

„Kannski. …Málið er, að ég kann vel við að kalla þig herra.“

„Er það?“

„Öll þessi vinalæti nú á dögum eru svo tilgerðarleg. Að láta sem það sé enginn 

munur á fólki – já, eins og þegar þú talaðir um minnihlutahópa í morgun. Ef við erum 

alveg eins, hverju getum við þá miðlað af? Hvernig getum við nokkurn tímann orðið 

vinir?

Hann skilur, hugsar Georg, himinlifandi. „En tvær ungar manneskjur geta verið 

vinir er það ekki?“

„Það er annað. Þær geta það, jú, svona þokkalega. En það er alltaf viss 

samkeppni, sem þvælist fyrir. Allt ungt fólk er í rauninni í samkeppni við hvert annað, 

vissirðu það?“ 

„Já, ég býst við því – nema það sé ástfangið.“

„Kannski eru þau líka ástfangin. Kannski er það vandamálið – “ Kenny þagnar 

skyndilega. Georg horfir á hann og á von á að heyra eitthvað leyndarmál um Lois. En 

það kemur ekki. Því Kenny er greinilega að hugsa um eitthvað allt annað. Hann er 

þögull um stund og brosir og – já, sannast sagna þá roðnar hann!

„Þetta hljómar hræðilega væmið, en – “

„Það skiptir ekki máli. Haltu áfram.“

„Stundum vildi ég óska – ég meina, þegar maður les þessar viktorísku skáldsögur 

– ég hefði hatað að vera uppi á þessum tíma, nema fyrir einn hlut – æi, fjandinn – ég 

get ekki sagt það!“ Hann setur hljóðan, roðnar og hlær. 

„Láttu ekki svona!“

„Það hljómar svo hræðilega væmið þegar ég segi það!  En – ég hefði viljað vera

uppi á tímum þegar maður kallaði föður sinn, herra.“

„Er faðir þinn á lífi?“



127

„Já.“

„Nú, af hverju kallarðu hann þá ekki herra?

„Ekki hann föður minn. Hann er ekki týpan. Auk þess er hann ekki á svæðinu. 

Hann yfirgaf okkur fyrir nokkrum árum… Fjandinn!“

„Hvað?“

„Hvað fékk mig til að segja þér allt þetta? Er ég drukkinn eða eitthvað?“

„Ekki meira en ég.“

„Ég hlýt að vera skakkur.“

„Sko – ef þér finnst óþægilegt að hafa sagt mér þetta þá skulum við gleyma því.“  

„Ég gleymi því ekki.“

„Víst. Þú gleymir því ef ég segi þér að gleyma því.“

„Er það?“

„Það máttu bóka!“

„Nú allt í lagi þá, úr því að þú segir það.“

„Allt í lagi, herra.“

„Allt í lagi, herra!“ Kenny ljómar skyndilega af gleði. Hann er afar ánægður; svo 

ánægður að ánægja hans gerir hann vandræðalegan. „Hérna – þegar ég kom hingað –

ég meina, þegar mér datt í hug að mögulega gæti ég rekist á þig í kvöld -  mig langaði 

að spyrja þig að svolitlu. Ég man núna hvað það var – “ Hann hvolfir drykknum í sig í 

einum sopa. „Það er um reynslu. Okkur er alltaf sagt að reynslan komi með aldrinum 

– og það á víst að vera alveg frábært. Hvað segir þú við því, herra? Skiptir hún 

einhverju máli?“

„Hvernig reynsla?“

„Nú – staðir sem þú hefur farið á, fólk sem þú hefur hitt. Aðstæður sem þú hefur 

nú þegar lent í og kannt að bregðast við ef þær koma fyrir aftur. Allt sem gerir mann 

vitran þegar fram í sækir.“

„Ég get sagt þér eitt, Kenny. Ég get ekki talað fyrir aðra – en, persónulega, þá er 

ekkert sem hefur gert mig vitran. Að sjálfsögðu hef ég gengið í gegnum ýmislegt; og 

þegar sagan endurtaka sig, segi ég við sjálfan mig, Hér er það, enn og aftur. En það 

auðveldar mér ekki lífið. Staðreyndin er sú að ég verð sífellt kjánalegri og kjánalegri 

og kjánalegri með aldrinum.“

„Er það satt, herra? Það getur ekki verið! Meiri kjáni en þegar þú varst ungur?“

„Miklu, miklu meiri kjáni.“



128

„Fjandakornið…. Er reynsla þá gjörsamlega gagnslaus? Áttu sem sagt við að hún 

skipti engu máli?

„Nei, ég á bara við að þú getir ekki notað hana. En ef þú gerir þér grein fyrir að 

hún er raunveruleg og að þú býrð yfir henni – þá getur hún verið ansi stórkostleg – “

„Förum að synda,“ segir Kenny skyndilega, eins og honum leiðist samtalið.

„Allt í lagi.“

Kenny hnykkir til höfðinu og hlær tryllingslega. „Frábært!“

„Hvað er frábært!“

„Þetta var próf. Ég hélt þú værir bara að blekkja þegar þú sagðist vera kjáni. 

Þannig að ég sagði við sjálfan mig, Ég ætla að stinga upp á einhverju brjáluðu og ef 

hann andmælir – ef hann hikar hið minnsta – þá veit ég að þetta var blekking…. Er 

þér sama þótt ég tali svona, herra?“  

„Af hverju ætti mér ekki að vera sama?“

„Frábært!“

„Jæja, ég er ekki að blekkja núna – eftir hverju erum við að bíða? Varst þú að 

blekkja?

„Nei, fjandinn hafi það!“

Þeir stökkva á fætur, borga, yfirgefa barinn á hlaupum og yfir hraðbrautina og 

Kenny stekkur yfir grindverkið og fellur, um átta fet, niður á ströndina. Samtímis 

klöngrast Georg yfir grindverkið, stirðlega. Kenny lítur upp, andlit hans ennþá upplýst 

af bryggjuljósunum: „Settu fæturnar á axlirnar mínar, herra.“ Georg gerir það, fullur 

af trausti, og Kenny, lipur sem balletdansari, styður við ökkla hans og kálfa og lætur 

hann síga niður í sandinn næstum um leið. Á leiðinni niður, nuddast líkamar þeirra 

saman, snöggt en harkalega. Rafsvið samræðunnar er rofið. Samband þeirra, sama 

hvað það er, er ekki lengur táknrænt. Þeir snúa sér við og hlupa í átt að sjónum.

Ljósin virðast nú þegar langt, langt í burtu. Þau eru björt en stafa ekki frá sér 

geislum; ef til vill skína þau inn í þokubakka. Öldurnar framundan eru næstum 

ósýnilegar. Svartnættið er fádæma kalt og blautt. Kenny tætir af sér fötin tryllingslega 

með öskrandi óhljóðum. Síðasti snefill af aðgát Georgs er meðvitaður um ljósin og 

möguleikann á eftirlitsbílum og lögreglunni, en hann hikar ekki, hann getur það ekki 

lengur; spretturinn frá barnum getur aðeins endað í vatninu. Hann afklæðir sig 

klaufalega og dettur um buxurnar. Kenny, sem er allsnakinn, þýtur af stað og veður í 

sjóinn, eins og óhræddur innfæddur vígamaður, og ræðst á öldurnar. Undiraldan er 

mjög sterk. Georg spriklar um stund í grýttum sjávarganginum. Þegar hann kemst 
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loksins í gegn og finnur sandinn undir fótum sér, birtist Kenny úr náttmyrkrinu og 

brunar fram hjá honum án þess að líta við; vatnsköttur í náttúrlegu umhverfi sínu. 

Öldurnar eru of voldugar fyrir Georg. Þær eru virkilega ógnandi, himinháar, 

myrkur sem kemur undan myrkri, óútskýranlega og óvenjuglitrandi, og velta um með 

háværum skelli og sjávarfroða sem sindrar af fosfór. Georg er með sindrandi smáagnir 

um allan líkamann, og hlær af ánægju yfir að vera alsettur gimsteinum. Hlæjandi, 

másandi, kafnandi, hann er of drukkinn til að vera hræddur; saltvatnið sem hann 

gleypir virðist svífa á hann eins og víski. Öðru hvoru sér hann Kenny bregða fyrir, á 

fleygiferð í gegnum bylgjandi sjávarfroðuna. Síðan, staðráðinn í að fá sjálfur að njóta 

hreinsunar, skjögrar Georg aftur af stað, með útbreiddan faðminn, til að hljóta 

eldskírn brimsins. Hann gefur sig fullkomlega á vald þess, þvær burt hugsun, mælgi, 

hugarástandi, löngun, heilu vitundarlífunum, heilu ævidögunum; hann byltir sér aftur 

og aftur, sífellt hreinni, frjálsari, minni. Hann er fullkomlega hamingjusamur að vera 

einn síns liðs; það er nóg að vita til þess að þeir Kenny séu einir um náttúruaflið. 

Öldurnar og nóttin og hávaðinn eru aðeins til fyrir ærslaganginn í þeim. Samtímis, 

ekki svo fjarri, skína ljósin frá ströndinni og bílarnir svífa hratt hjá eftir hraðbrautinni 

og varpa löngum geislum sínum. Uppi í myrkvuðum hæðunum gefur að líta 

ljósglampa í gluggum uppþornaðra heimila, þar sem þeir þurrlyndu leggjast þurrlega 

til svefns í þurrum rúmum sínum. En Georg og Kenny eru á flótta frá þurrkinum; þeir 

hafa komist undan yfir landamærin til vatna-veraldarinnar, og skilið fötin sín eftir sem 

tollgreiðslu. 

Og nú, skyndilega, rís upp stór, feiknastór alda, og Georg er langt úti og botnar 

varla, nakinn og agnarlítill í návist hennar, undir dynjandi faldi og ógnandi fallþunga 

hennar. Hann reynir að stinga sér gegnum hana – hann óhræddur jafnvel á þessari 

stundu – en hún nær honum og grípur um hann, og snýr honum í hring og í hring og í 

hring, hann baðar út öllum öngum í átt að yfirborði sem kann að vera fyrir ofan eða 

neðan eða til hliðar, hann veit það ekki lengur. 

Og nú dregur Kenny hann upp úr vatninu, valtan á fótunum. Hendur Kennys eru í 

handakrikunum á Georgi, og hann hlær og segir eins og barnfóstra, „Nú er nóg 

komið!“ Og Georg, enn vatns-ölvaður, stynur, „Það er allt í lagi með mig,“ og vill 

fara aftur í vatnið. En Kenny segir, „Já, en mér er kalt,“ og hann þurrkar Georgi eins 

og barnfóstra, með skyrtunni sinni en ekki Georgs, uns Georg stöðvar hann því bakið 

á honum er aumt. Barnfóstru-sambandið er svo sannfærandi á þessari stundu, að 

Georg gæti auðveldlega hniprað sig saman og sofnað hér og nú, smækkaður í barna-
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stærð, óhultur hjá mikilleika Kennys. Líkami Kennys virðist risastór eftir að þeir 

yfirgáfu vatnið. Allt við hann er mikilfenglegt; hvítt brosið, breiðar sjóblautar 

axlirnar, hávaxinn grannur búkurinn og ítursköpuð kynfærin, og langir fótleggirnir, 

sem eru byrjaðir að skjálfa. 

„Getum við farið heim til þín, herra?“ spyr hann.

„Auðvitað. Hvert annað?“

„Hvert annað?“ endurtekur Kenny, og finnst þetta greinilega mjög fyndið. Hann 

tekur fötin sín og gengur í átt að hraðbrautinni og ljósunum, ennþá nakinn.

„Ertu brjálaður?“ hrópar Georg á eftir honum.

„Hvað er að?“ Kenny lítur við, brosandi.

„Ætlarðu að ganga svona heim? Ertu brjálaður? Það verður hringt á lögregluna!“

Kenny yppir öxlum, léttur í lund. „Það er enginn búinn að sjá okkur. Við erum 

ósýnilegir – vissirðu það ekki?“

En núna fer hann í fötin og Georg gerir hið sama. Þegar þeir leggja aftur af stað 

upp ströndina, setur Kenny handlegginn á herðarnar á Georgi. „Veistu hvað, herra? 

Það ætti ekki að hleypa þér einum út, nokkurn tímann. Þú ert líklegur til að lenda í 

klandri.“

Það rennur ágætlega af Georgi á heimleiðinni. Þegar þeir koma að húsinu þá sér hann 

þá ekki lengur sem tvær villtar vatna-verur heldur fullorðinn prófessor með blautt hár, 

sem er komin heim með ákaflega blautan nemanda um miðja nótt. Georg verður 

meðvitaður um sjálfan sig og næstum því stuttaralegur. „Baðherbergið er uppi. Ég 

skal sækja handklæði handa þér – “ 

Kenny bregst við formlegheitunum undir eins. „Ætlar þú ekki í sturtu líka, 

herra?“ spyr hann fullur virðingar, í ögn vonsviknum tón.   

„Ég geri það seinna…. Ég vildi að ég ætti föt í þinni stærð til að lána þér. Þú 

verður bara að vefja teppi um þig á meðan við þurrkum fötin þín á rafmagnsofninum. 

Því miður er það nokkuð seinlegt, en það er ekki um annað að velja – “ 

„Sko, herra – ég vil ekki vera til trafala. Á ég ekki bara að fara?“

„Láttu ekki eins og bjáni. Þú færð lungnabólgu.“

„Fötin þorna á mér. Það verður allt í lagi með mig.“

„Enga vitleysu! Komdu upp og ég skal sýna þér hvar allt er.“

Afdráttarlaus andmæli Georgs virðast hafa glatt Kenny. Alla vega eru óskapleg 

læti í honum í sturtunni, ekki beinlínis söngur heldur runa af öskrum. Hann vekur 
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eflaust nágrannana, hugsar Georg, en hverjum er ekki sama? Georg er kominn í gott 

skap aftur; hann er spenntur, kátur, lifandi. Í svefnherberginu afklæðir hann sig í flýti, 

fer í þykka frottesloppinn sinn, drífur sig aftur niður, setur ketilinn yfir og útbýr 

rúgbrauðssamlokur með túnfiski og tómötum. Þær eru tilbúnar á bakka í stofunni 

þegar Kenny kemur niður, með teppið klaufalega brugðið um sig, í bjargað-úr-

sjávarháska stíl.  

Kenny vill hvorki kaffi eða te; hann vill frekar bjór, segir hann. Georg nær því í 

dós úr kæliboxinu, og hellir sér stórt glas af viskí í hugsunarleysi. Þegar hann snýr 

aftur er Kenny að skoða sig um í herberginu af sýnilegum áhuga.

„Býrðu hérna einn, herra?“

„Já,“ segir Georg; og bætir við ögn hæðinn, „Kemur það þér á óvart?“

„Nei. Einn af krökkunum hélt það.“

„Reyndar bjó ég hérna með vini mínum.“

En Kenny sýnir þessum vini engan áhuga. „Áttu ekki einu sinni kött eða hund 

eða eitthvað?“ 

„Finnst þér að ég ætti að gera það?“ spyr Georg ögn byrstur. Aumingja gamli 

maðurinn hefur ekkert til að elska, ímyndar hann sér að Kenny hugsi. 

„Nei, fjandakornið! Sagði Baudelaire ekki að þau væru líkleg til að breytast í 

djöfla og stjórna lífi manns?“

„Eitthvað svoleiðis…. Þessi vinur minn átti samt mörg dýr og þau virtust ekki 

stjórna okkur… Það er auðvitað öðruvísi þegar um tvær manneskjur er að ræða. Við 

vorum alltaf sammála um að hvorugur okkar myndi vilja halda dýrunum, væri hinn 

ekki til staðar – “ 

Nei. Kenny er ekki hið minnsta forvitinn um neitt af þessu. Hann er með hugann 

við samlokuna og tekur stóran bita. Þannig að Georg spyr hann hvort honum líki hún.

„Heldur betur! Hann brosir til Georgs með fullan munninn, kyngir, og bætir svo 

við, „Veistu hvað, herra? Ég held að þú hafir uppgötvað leyndarmálið að hinu 

fullkomna lífi!“

„Hef ég það?“ Georg er nýbúinn að svolgra í sig um fjórðungi viskísins, til þess 

að deyfa krampa sem hann fékk þegar hann talaði um Jim og dýrin. Hann finnur 

áfengið svífa á sig á ný. Það er hressandi, en gerist of snögglega.

„Þú veist ekki hve margir krakkar á mínum aldri dreymir um að búa eins og þú 

ert búinn að koma þér fyrir hér. Ég meina, hvað þarftu annað? Ég meina, þú þarft ekki 
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að hlýða skipunum frá neinum. Þú getur gert allt sem þér dettur í hug, sama hversu 

brjálað.“

„Og finnst þér það hið fullkomna líf?“

„Algjörlega!“

„Í alvöru talað?“

„Hvað er að, herra? Trúir þú mér ekki?“

„Það sem ég skil ekki er, að ef þú ert svona ákafur að búa einn – hvað þá með 

Lois?“

„Lois? Hvað hefur þetta með hana að gera?“

„Sko, sjáðu til Kenny – ég vil ekki hnýsast – og ég veit ekki hvort ég hef rétt fyrir 

mér eða ekki, en ég fékk á tilfinninguna að þið væruð kannski, já, farin að íhuga að –“

„Giftast? Nei. Það kemur ekki til mála.“

„Nú – ?“

„Hún vill ekki giftast hvítum mann. Hún segist ekki geta tekið fólk alvarlega í 

þessu landi. Henni finnst ekkert sem við gerum hérna hafa neina þýðingu. Hún vill 

fara aftur til Japan og kenna.“

„Er hún ekki bandarískur ríkisborgari?“

„Jú. Hún er önnur kynslóð innflytjenda. En þrátt fyrir það þá var hún og öll 

fjölskyldan hennar send í eina af þessum fangabúður uppi í fjöllunum, rétt eftir 

stríðsbyrjun. Pabbi hennar neyddist til að selja einhverjum okrurum fyrirtækið sitt 

fyrir slikk, gefa það eiginlega, sem voru að sölsa undir sig öllum japönskum eignum, 

og sem töluðu um að hefna fyrir Pearl Harbor! Lois var bara smákrakki, þá, en það er 

ekki hægt að búast við því að nokkur gleymi slíku. Hún segir að það hafi verið farið 

með þau eins og erlenda óvildarmenn; öllum var skítsama hverjum þau voru hliðholl. 

Hún segir svertingjana hafi verið þá einu sem voru almennilegir við þau. Og fáeinir 

friðarsinnar. Guð minn góður, hún hefur sko sannarlega rétt á því að hata okkur út af 

lífinu! Hún gerir það samt ekki. Hún virðist alltaf sjá fyndu hliðarnar á öllu – “ 

„Og hvaða hug berðu til hennar?“

„Mér líkar mjög vel við hana.“

„Og henni við þig, er það ekki?“

„Ætli það ekki. Jú, hún gerir það. Mjög svo.“

„En vilt þú ekki giftast henni?“

„Jú, jú. Ætli það ekki. Ef hún breytir viðhorfi sínu. En ég efast um að hún geri 

það. Og ég er heldur ekki í neinum flýti að gifta mig. Það er svo margt sem mig 
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langar að gera áður – “ Kenny þagnar og virðir Georg fyrir sér, með eldheitu 

stríðnisglotti. 

„Veistu hvað ég held, herra?“

„Hvað heldurðu?“

„Ég held að þér sé nokk sama hvort ég giftist Lois eða ekki. Ég held að þig langi 

að spyrja mig að öðru. Nema þú ert ekki viss um hvernig ég muni taka því – “

„Hvað er það sem mig langar að spyrja þig?“

Það beinlínis neistar á milli þeirra. Afslappandi áhrif samtalsins og bjórsins hefur 

gert það að verkum að teppið hans Kennys hefur færst til, og afhjúpar handlegg og öxl 

og er við það að breytast í klassíska gríska flík, stutta skikkja sem ungur lærisveinn 

klæddist – eftirlæti, vafalaust – einhvers heimspekings. Á þessari stundu er hann 

algerlega, hættulega heillandi. 

„Þig langar að vita hvort við Lois – stundum kynlíf.“

„Nú, gerið þið það?“

Kenny hlær sigri hrósandi. „Ég hafði rétt fyrir mér!“

„Kannski. Kannski ekki. … Gerið þið það?“

„Við gerðum það, einu sinni.“

„Af hverju bara einu sinni?“

„Það er ekki svo langt síðan. Við fórum á mótel. Það er við ströndina, reyndar 

ekki svo langt héðan.“

„Er það þess vegna sem þú keyrðir hingað út eftir í kvöld?“

„Já – að hluta til. Ég reyndi að fá hana til að fara þangað aftur.“

„Og þess vegna rifust þið?“

„Hver segir að við höfum rifist?“

„Þú lést hana keyra eina heim, var það ekki?“

„Já, það var vegna þess… Nei, þú hefur rétt fyrir þér – hún vildi það ekki – hún 

hataði mótelið í fyrra skiptið, og ég skil hana vel. Móttakan og starfsmaðurinn og 

innritunin; allt ferlið sem þú þarft að fara í gegnum. Og auðvitað vita þeir alveg hvað 

málið snýst um… Þetta verður einhvern veginn allt of þýðingarmikið, og hallærislegt, 

eins og einhver stórsynd eða eitthvað. Og hvernig horft er á mann! Stelpur hugsa 

meira um svona hluti en við – “ 

„Þannig að hún er hætt við allt saman?“

„Nei, fjandinn, svo slæmt er það nú ekki! Hún er ekki alfarið á móti því, sjáðu til. 
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Þvert á móti, þá er hún – alla vega…. Við hljótum að geta fundið út úr einhverju. Við 

verðum bara að sjá til – “ 

„Áttu við að kannski geti þið fundið einhvern stað sem er ekki svona opinber og 

óþægilegur?“

„Það kæmi sér vissulega vel – “ Kenny brosir, geispar, teygir sig. Skikkjan fellur 

af hinni öxlinni. Hann sveipar henni yfir báðar axlir og stendur á fætur, og skikkjan 

breytist aftur í teppi og hann er aftur álappalegur, bandarískur tuttugustu aldar strákur, 

sem er hjákátlega strandaður án fatanna sinna. „Jæja, herra, það er orðið fjandi seint. 

Ég verð að koma mér.“

„Hvert, má ég spyrja?“

„Nú, aftur í bæinn.“

„Hvernig?“

„Get ég ekki tekið strætó?“

„Þeir byrja ekki að keyra fyrr en eftir tvo klukkutíma í fyrsta lagi.“

„Það er sama – “ 

„Af hverju gistir þú ekki hér? Ég skal keyra þig á morgun.“

„Ég held ekki að ég – “ 

„Ef þú ferð að ráfa um hverfið í myrkrinu, nú þegar barirnir eru búnir að loka, 

stöðvar lögreglan þig og spyr hvað þú sért að gera. Og þú ert ekki beinlínis allsgáður, 

er mér leyfist að segja svo. Þeir gætu jafnvel stungið þér inn.“

„Í alvöru talað, herra. Það verður allt í lagi með mig.“

„Þú ert viti þínu fjær. En, við skulum ræða það á eftir…. Fyrst – sestu niður. Mig 

langar að segja þér svolítið.“

Kenny hlýðir án frekari mótmæla. Ef til vill er hann forvitinn að vita hvað Georg 

ætlar sér. 

„Hlustaðu nú vel og vandlega. Það sem ég ætla að segja þér er einföld staðreynd. 

Eða staðreyndir. Þú þarft ekki að segja neitt. Og ef þér finnst þetta ekki varða þig, þá 

segir þú það. Er það skilið?“

„Já, herra!“

„Ég þekki konu, sem býr hérna rétt hjá, og sem er mjög náin vinkona mín. Við 

borðum saman kvöldverð einu sinni í viku hið minnsta, stundum oftar. Reyndar þá 

borðuðum við kvöldmat saman fyrr í kvöld. Það skiptir hana engu máli hvaða dag 

vikunnar ég vel. Ég hef því ákveðið þetta – og, hafðu hugfast, þetta hefur ekkert með 

þig að gera, endilega – að héðan í frá, fer ég í mat til hennar í hverri viku á sama 
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kvöldi. Undantekningalaust, sama kvöld. Í kvöld, það er að segja…. Er það skilið? 

Nei, ekki svara. Hlustaðu bara, því ég er að koma að kjarna málsins…. Þessi kvöld, 

þegar ég borða kvöldmat með vinkonu minni, þá kem ég aldrei, undir neinum 

kringumstæðum, heim fyrir miðnætti. Er það skilið? Nei – hlustaðu! Húsið er aldrei 

læst vegna þess að það þarf ekki annað en að brjóta gluggakarminn í glerhurðinni til 

að komast inn. Þú hlýtur að hafa tekið eftir svefnsófanum í bókaherberginu upp. Það 

er alltaf búið um hann, með hreinum sængurfötum, ef svo ólíklega vill til að ég fengi 

óvænt gest í heimsókn – eins og til dæmis þig í kvöld…. Nei – hlustaðu vandlega! Ef 

einhver notaði rúmið þegar ég væri að heiman, og gengi síðan frá því eftir sig, þá tæki 

ég ekki eftir neinu. Og ef hreingerningarkonan tæki eftir einhverju þá færi hún 

einfaldlega með sængurfötin í þvottahúsið; hún héldi eflaust að ég hefði fengið gest 

og gleymt að láta hana vita…. Jæja! Ég hef tekið þessa ákvörðun og hef nú sagt þér 

frá henni. Rétt eins og ég myndi segja þér að ég vökvaði garðinn ákveðinn dag 

vikunnar. Ég hef líka sagt þér nokkrar staðreyndir um húsið. Þú getur lagt þær á 

minnið. Eða gleymt þeim. Það er allt of sumt – “ 

Georg einblínir á Kenny. Kenny hálfbrosir til hans. Hann er – já, pínulítið –  

vandræðalegur.

„Og náðu nú í annan drykk handa mér.“

„Allt í lagi, herra.“ Kenny stekkur óðfús á fætur, líkt og hann sé feginn að hreinsa 

spennuþrungið andrúmsloftið. Hann tekur glasið hans Georgs og fer inn í eldhúsið. 

Georg kallar á eftir honum. „Og fáðu þér drykk líka!“ 

Kenny kíkir fyrir hornið, brosandi. „Er þetta skipun, herra?“

„Það máttu bóka!“

„Þér finnst ég eflaust vera einhver gamal dónakarl?“

Á meðan Kenny fór og náði í drykkina fram í eldhúsið, fann Georg hvernig hann 

skipti um ham. Nú, þegar Kenny sest aftur, er hann, þótt hann geri sér ekki grein fyrir 

því ennþá, í návist umbreytts Georgs; ógnvekjandi Georgs, sem tjáir sig óskýrt en 

greinilega með ógnunarorðum. Rannsökull Georg, sem situr í dómarasæti og sem er 

ef til vill við það að fella dóm. Véfréttar Georg, sem mun kannski innan skamms tala í 

tungum. 

Þetta er ekki eins og ölvun þeirra á The Starboard Side. Kenny og hann eru ekki 

lengur í táknrænu samræðu-sambandi; þetta nýja tjáskiptastig er fullkomlega 

persónulegt. En þrátt fyrir það virðist Kenny fjarlægari, ekki nærri; hann hefur hörfað 
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langt fyrir utan möguleg mörk rafsviðsins. Það er satt að segja fyrst núna sem Georg 

sér hann greinilega, því herbergið er orðið ægibjart og andlit Kennys færist í sífellu 

inn í birtuna. Auk þess suðar hátt í eyrum Georgs; svo hátt að hann getur ekki verið 

viss um hvort Kenny svaraði spurningunni eða ekki.  

„Þú þarft ekki að segja neitt,“ segir Georg við Kenny (og bregst þannig við 

báðum möguleikum), „ég viðurkenni það – já, fjandinn hafi það – auðvitað 

viðurkenni ég það – ég er gamall dónakarl. Níutíu- og níu prósent allra gamalla 

karlmanna eru dónar. Það er að segja, ef þú vilt tala þannig. Ef þú vilt endilega slíka 

flatneskju. Ég er ekki að mæla gegn því sem þú kýst að kalla mig, eða ekki. Ég er að 

mæla gegn ákveðnu viðhorfi – og ég er að gera það þín vegna, ekki mín –

„Sko – ástandið er nógu slæmt eins og það er, nú á dögum – við erum í alveg 

nógu miklu klandri eins og er, merkingarfræðilega og á allan annan hátt – án þess að 

þurfa að flækjast í leiðinda niðurhólfunum. Ég meina, til hvers er þetta líf eiginlega? 

Viljum við eyða því eins og túristar í listasafni, með verðlista til þess að bera kennsl 

hvert á annað? Eða eigum við að reyna að senda hvert öðru einhvers konar merki, 

sama hversu bjagað það er, áður en það er of seint? „Svaraðu mér því – !“

„Það er auðvelt fyrir ykkur unga fólkið að koma til mín í skólanum og segja mér 

að ég sé lævís. Guð minn góður – lævís! Veistu ekki betur? Örlar ekki fyrir skilningi 

hjá þér um hvernig mér hlýtur að líða – þrái að fá að tala?

„Þú spurðir mig um reynslu. Og ég sagði þér. Reynsa er gagnslaus. Og þó, á allt 

annan hátt, gæti verið gagn að henni. Bara ef við værum ekki öll svona mikil 

vansældarfífl og teprur og hugleysingjar. Já, þú líka, væni minn. Og ekki dirfast að 

neita því! Það sem ég sagði, um rúmið í bókaherberginu – það hneykslaði þig. Vegna 

þess að þú varst ákveðinn í að hneykslast. Þú harðneitaðir að skilja tilganginn. Guð 

minn góður, skilurðu þetta ekki? Þetta rúm – það sem rúmið merkir – það er reynsla –

!“ 

„Nú jæja, ég er ekki að kenna þér um. Það væri kraftaverk ef þú skildir hvað ég á 

við. Það skiptir ekki máli. Gleymdu þessu. Ég er hér. Þú ert hér – í þessu fjandans 

teppi; af hverju ferðu ekki úr því, í guðs bænum? Af hverju sagði ég þetta? Ætli þú 

misskiljir það ekki líka? Nú, ef svo er, þá er mér fjandans sama. Málið er – ég er hér 

og þú ert hér – og aldrei þessu vant er enginn til að trufla okkur. Kannski gerist þetta 

aldrei aftur. Ég meina það bókstaflega! Og tíminn er svo hræðilega naumur. Jæja, 

leggjum spilin á borðið. Af hverju ertu hérna í þessu herbergi á þessari stundu? Vegna 

þess að þú vilt segja mér eitthvað! Það er ástæðan fyrir því að þú komst alla þessa leið 
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í kvöld. Þú hélst kannski að það væri til að fá Lois í rúmið með þér. Og ég ætla alls 

ekki að tala illa um hana. Hún er svo fallegur engill. En þú platar ekki gamlan 

dónakarl; honum er nokk sama um æskuástir; hann veit fullvel að þær skipta 

heilmiklu máli en ekki öllu máli. Nei, minn kæri Kenneth – þú komst hér í kvöld til 

þess að hitta mig; hvort sem þú gerir þér grein fyrir því eða ekki. Partur af þér vissi 

vel að Lois myndi neita að fara á þetta mótel aftur; og að það gæfi þér afsökun til að 

senda hana heim og fyrir þig að stranda hérna. Ég reikna með að aumingjans stelpunni 

líði hræðilega þessa stundina, og gráti í koddann sinn. Þú verður að vera góður við 

hana þegar þið hittist næst –

„En ég er kominn út fyrir efnið. Málið er að þú komst til þess að spyrja mig um 

eitthvað sem er mjög mikilvægt. Af hverju þá að að skammast sín og neita því? Sjáðu 

til, ég þekki þig inn og út. Ég veit nákvæmlega hvað það er sem þú vilt. Þú vilt að ég 

segi þér það sem ég veit –

„Ó, Kenneth, Kenneth, trúðu mér – ég myndi ekkert vilja frekar!  Mig langar svo 

fjandi mikið að segja þér það. En ég get það ekki. Ég bókstaflega get það ekki. Vegna

þess að, skilurðu það ekki, það sem ég veit er það sem ég er? Og ég get ekki sagt þér 

það. Þú verður að komast að því sjálfur. Ég er eins og bók sem þú verður að lesa. Bók 

getur ekki lesið sig sjálf. Hún skilur ekki einu sinni um hvað hún er. Ég skil ekki um 

hvað ég er –

„Þú gætir skilið það. Þú gætir það. En þú nennir því ekki. Sjáðu til – þú ert eini 

strákurinn sem ég hef hitt í skólanum sem ég virkilega held að gæti það. Þess vegna er 

þetta svona sorglega tilgangslaust. Í stað þess að reyna að skilja, þá fellurðu í þá 

lágkúrulegu gryfju að segja hann er dónakarl, og snýrð þessu kvöldi, sem gæti 

mögulega verið eitt dýrmætasta og ógleymanlegasta kvöld ungrar ævi þinnar, upp í 

daður! Þér líkar ekki þetta orð, er það? En það er orðið. Það er það sorglega við allt 

nú á dögum. Daður. Daður í stað ríðinga, afsakaðu orðbragðið. Það eina sem þið gerið 

er að daðra, með teppin ykkar hangandi á annarri öxlinni, og kvartið yfir mótelum. Og 

farið á mis við það eina sem virkilega gæti – og, Kenneth, ég segi þetta ekki í 

hálfkæringi – breytt lífi ykkar.“

Um stund er andlit Kennys mjög greinilegt. Það brosir, sindrandi bjart. Síðan 

leysist það upp, eða brotnar í ljósinu eða hvað sem það kallast, í regnbogabirtu. 

Regnbogarnir loga. Georg blindast af þeim. Hann lokar augunum. Og nú er suðið í 

eyrunum orðið dynjandinn í Niagarafossunum. 
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Hálftíma – klukkutíma – ekki svo löngu síðar alla vega – opnar Georg augun og er 

vaknaður.

Nótt, ennþá. Myrkur. Heitur. Rúm. Er í rúminu! Hann kippist við og rís upp á 

olnbogana. Kveikir á borðlampanum. Höndin gerir þetta; handleggur í ermi; 

náttfataermi. Er í náttfötum! Af hverju? Hvernig? 

Hvar er hann?

Georg staulast úr rúminu, með svima, nokkuð slappur, glaðvaknaður með 

andfælum. Tilbúinn að skjögra fram í forstofuna. Nei – bíddu við. Hér er blað upp við 

lampa: 

Ákvað að koma mér, þrátt fyrir allt. Mér finnst gott að labba um á nóttunni. Ef 

lögreglan tekur mig, þá segi ég ekki hvar ég var – ég lofa! Ekki einu sinni þótt 

þeir snúi upp á handlegginn á mér! 

Fann ekki náttfötin þín, þannig að ég tók hrein úr skúffunni. Kannski sefurðu 

nakinn? Vildi samt ekki taka áhættuna. Þú mátt ekki fá lungnabólgu, er það 

nokkuð?

Takk fyrir allt. 

Kenneth.

Georg situr á rúminu og les þetta. Síðan, ögn óþolinmóður, líkt og hershöfðingi 

sem er nýbúinn að renna augunum yfir ómerkilegt skeyti, lætur hann blaðið detta á 

gólfið, stendur á fætur, fer inn á baðherbergið, tæmir blöðruna, kíkir ekki í spegilinn, 

kveikir ekki einu sinni ljósið, fer aftur í rúmið, breiðir yfir sig, slekkur á 

borðlampanum.

   Litli daðrari, segir hugur hans, gremjulaust. Það var eins gott að hann gisti ekki. 

En, er hann liggur á bakinu í myrkrinu er eitthvað sem heldur fyrir honum vöku; 

kitl í blóðinu og taugum nárans. Áfengið veldur honum kláða, þarna niðri.

Liggjandi í myrkrinu, kallar hann fram í hugann Kenny og Lois í bílnum sínum, 

þau keyra inn Camphor Tree Lane, leggja bílnum neðar í götunni ef ske kynni að 

nágranni væri að fylgjast með – hraða sér með gát yfir brúna, opna hurðina -  hún 
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stendur á sér, Lois flissar – þau rekast utan í húsgögnin í stofunni – kæft japanskt óp –

læðast upp án þess að kveikja ljósin -   

Nei – þetta gengur ekki. Georg reynir nokkrum sinnum en hann bara fær ekki 

Lois upp stigann. Í hvert skipti sem hann lætur hana fara upp stigann, gufar hún upp, 

svo að segja. (Og hann veit, fullvel, að Kenny mun aldrei geta sannfært hana um 

koma hingað.)

En leikurinn er hafinn og Georg ætlar sér ekki að hætta. Það þarf að útvega 

Kenny félaga. Og Georg breytir Lois í kynþokkafullan lítinn gullkött; mexíkanska 

tennisleikarann. Það er lítið mál að fá hann upp stigann! Hann og Kenny eru saman í 

forstofunni, núna. Georg heyrir belti detta á gólfið. Þeir eru að berhátta sig. 

Blóðhitinn magnast djúpt í nára Georgs. Holdið hreyfist og þrútnar og er 

skyndilega bálhart. Hann afklæðist, fleygir náttfötunum á gólfið. 

Georg heyrir Kenny hvísla að Mexíkananum, Svona já! Hann gerir sig ósýnilegan 

og fer inn í forstofuna. Hann kemur að þeim þar sem þeir eru að leggjast niður –

Nei. Þetta gengur heldur ekki. Georgi líkar ekki viðhorf Kennys. Hann tekur 

lostann ekki nógu alvarlega; raunar þá virðist hann við það að fara að hlæja. Fljótt –

við þurfum staðgengil! Georg breytir Kenny með hraði í stóra ljóshærða strákinn frá 

tennisvellinum. Já, miklu betra! Fullkomið! Nú geta þeir faðmast. Nú geta eldheitir 

ástarleikarnir hafist. Georg hringsólar yfir þeim og fylgist með; hann fer inn og út úr 

snúnum, stynjandi líkömum þeirra. Hann er hvor um sig. Hann er báðir í einu. Ó, 

þetta er unaðslegt! Ó – já – !

Gamla fíflið þitt, segir hugur Georgs. En hann skammast sín ekki.  Hann talar við 

sveittan líkamann, sem nú er slakur, léttur í lund, líkt og við gamlan gráðugan hund 

sem er nýbúinn að gleypa í sig allt of miklu kjöti. Jæja, kannski fær maður svefnfrið 

núna? Hönd hans þreifar eftir vasaklút undir koddanum og þerrar magann. 

Þegar svefninn sækir á hann, spyr hann sig: Verður óþægilegt að horfast í augu við 

Kenny á mánudaginn?

Nei. Ekki hið minnsta. Ekki einu sinni þótt hann segi Lois allt (sem ég efast um 

að hann geri): Ég klæddi hann úr, setti hann í rúmið, hann var blekaður. Því þá segir 

hann henni líka um sundferðina. Þú hefðir átt að sjá hann í vatninu – bandbrjálaður! 

Það á ekki að hleypa þér einum út, sagði ég við hann. 
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Georg brosir með sjálfum sér, fullkomlega sjálfsánægður. Já, ég er brjálaður, 

hugsar hann. Það er leyndarmálið mitt, og styrkleiki. 

Og ég ætla að vera ennþá brjálaðri, tilkynnir hann. Sjáiði bara til, öll sömul! 

Vitiði hvað – ég ætla til Mexíkó um jólin! Skorið þið á mig? Ég panta flug strax í 

fyrramálið!

Hann sofnar, með bros á vör.

Óljósar hugarsýnir núna. Óljósar birtingar sem rétt gára lygna vatnsbreiðuna. Meiri 

hluti Georgs er enn í djúpum svefni.  

Heilinn inni í hauskúpunni skynjar óljóst, marandi í hálfu kafi; ekki eins og á 

dagtíma. Hann er ófær um ákvarðanatöku núna. En, einmitt þess vegna, er hann 

meðvitaður, í þessu ástandi, um vissar ákvarðanir sem auðsæilega hafa ekki verið 

teknar. Ákvarðanir sem líkjast viðaukum, undirrituðum í laumi, í votta viðurvist og 

komið fyrir á leynilegum stað, uns þeir verða að veruleika. 

Dagtíma-Georg kann að véfengja þann sem tók þessar ákvarðanir; en honum 

leyfist ekki að muna svör hans daginn eftir.

Hvað ef þú hefur hrætt Kenny í burtu? Hvað ef hann kemur ekki aftur? 

Það er í góðu lagi ef hann heldur sig fjarri. Georg þarfnast hans ekki eða neinna 

þessara krakka. Hann er ekki að leita sér að syni.

Hvað ef Charlotte fer aftur til Englands?

Hann kemst af án hennar ef hann þarf. Hann þarf ekki systur.

Ætlar Georg aftur til Englands?

Nei. Hann verður áfram hér. 

Vegna Jims?

Nei. Jim er í Fortíðinni núna. Georg hefur engin not fyrir hann lengur.

En Georg minnist hans svo dyggilega.

Georg neyðir sig til að muna. Hann óttast að gleyma. Jim er líf mitt, segir hann. 

En hann verður að gleyma, ef hann vill lifa lífinu. Jim er Dauði.

Af hverju vill Georg þá að vera hér áfram?

Hér fann hann Jim. Hann trúir því að hann finni annan Jim hérna. Hann veit það 

ekki en hann er nú þegar byrjaður að leita.

Af hverju trúir Georg því að hann muni finna hann?

Hann bara veit að hann verður að finna hann. Hann trúir að hann geri það, því 

hann verður að gera það.  
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En Georg er farinn að eldast. Verður það ekki brátt um seinan?

Aldrei segja Georgi þetta. Hann hlustar ekki. Hann vogar sér ekki að hlusta. Til 

fjandans með Framtíðina. Leyfum Kenny og krökkunum að fá hana. Leyfum Charley 

að eiga Fortíðina. Georg heldur sér fast í Núið. Það er Núna sem hann verður að finna 

annan Jim. Núna sem hann verður að elska. Núna sem hann verður að lifa –

Hérna höfum við síðan þennan líkama sem þekktur er sem líkami Georgs, sofandi á 

þessu rúmi, hrjótandi nokkuð hátt. Rakinn frá sjávarloftinu hefur slæm áhrif á 

nefholurnar; og hann hrýtur alltaf sérstaklega hátt eftir drykkju. Jim var vanur að 

vekja hann með spörkum, snúa honum á hliðina, fara úr rúminu í bræði og sofna í 

forstofunni einstaka sinnum.

En er Georg hér til staðar að öllu leyti?

Nokkrar mílur norður eftir strandlengjunni, í hraunkambi undir klettunum, eru 

litlar tjarnir í hrauninu sem er hægt að skoða þegar fjarar út. Smátjarnirnar eru 

aðskildar og hver þeirra er einstök og sértu hugmyndaríkur er hægt að gefa þeim nöfn 

– eins og Georg, Charlotte, Kenny, Frú Strunk. Rétt eins og Georg og þau hin eru, til 

hagræðis, álitin sjálfstæðar lífverur, þá er hægt að líta á smátjörn sem lífveru; þó að 

sjálfsögðu sé hún það ekki. 

Vitundarvötn hennar – svo að segja – iða af strönduðum áhyggjum, ófrýnilegri 

græðgi, þjótandi góðu innsæi, gamalli skorpinni bergfastri þrjósku, hyldjúpum 

glitrandi ósnortnum leyndarmálum, ógnandi síbreytilegum lífverum sem hlykkjast um 

leyndardómsfullt, ef til vill til viðvörunar, í átt að birtu yfirborðsins. Hvernig getur 

samansafn slíkra sundurleitra vera lifað í sátt og samlyndi? Þær gera það því þær 

verða að gera það. Steinarnir í tjörninni halda utan um veröld þeirra. Og í útfalli 

dagsins þekkja þær ekki annan veruleika. 

En löngum deginum lýkur að endingu; lætur undan flóði næturinnar. Og, rétt eins 

og hafstraumarnir flæða yfir og myrkva smátjarnirnar, fellur yfir Georg og hina sem 

sofa, straumar hins hafsins; meðvitundarinnar, sem er enginn sérstakur en hefur að 

geyma allt og alla, fortíð, nútíð, og framtíð, og teygir sig óslitin lengra en fjarlægustu 

stjörnur. Ætla má að í myrkri háflóðsins hverfi einstaka vera úr tjörn sinni og reki 

langt út á hafsjó. En þegar fjarar út næsta dag, snúa þær nokkru sinni aftur með feng í 

fórum sér? Geta þær sagt okkur frá ferðalagi sínu á einhvern hátt? Er frá einhverju að 

segja – öðru en að sjór úthafsins sé í raun ekki svo frábrugðinn strandsjó tjarnarinnar?  
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Innan líkamans á rúminu starfar dælan mikla linnulaust og þarfnast engrar hvíldar. 

Allt um kring taktfastan fararkostinn stendur lágmarksáhöfn vaktina og gerir 

smávægilegar stillingar. Áhöfnin veit ekki hvað gerist upp á dekki heldur sér aðeins 

hættumerkin, sem eru að mestu tilefnislaus; rauð ljós frá óttaslegnum heilastofninum 

sem stangast á við græn ljós frá yfirveguðum heilaberkinum til merkis um að hættan 

sé liðin hjá. En nú eru stjórntækin á sjálfstýringu. Heilabörkurinn dottar; heilastofninn 

skrásetur aðeins einstaka martröð. Allt virðist klárt fyrir venjubundna keyrslu til 

morguns. Líkurnar á nokkurs konar óhappi eru sáralitlar. Öryggismál fararkostsins eru 

framúrskarandi. 

Ímyndum okkur eigi að síður eitt tiltekið augnablik –  

Skoðum augnablikið þegar Georg gekk inn á The Starboard Side fyrir mörgum 

árum síðan, og sá Jim í fyrsta skipti, sem þá var ennþá í hernum og einkar glæsilegur í 

sjóliðabúningnum sínum. Gerum okkur í hugarlund að á þessu augnabliki hafi 

hægvirkt ferli farið af stað, djúpt í einni af kransæðakvíslum meginæðarinnar. 

Einhvern veginn – enginn læknir getur útskýrt nákvæmlega af hverju – verða 

æðaveggirnir hrjúfir. Og hægt og sígandi byrja kalkjónir að berast með blóðinu og 

setjast á hrjúfgert yfirborð innhjúpsins… Þannig, hægt og ósýnilega og af ýtrustu 

háttvísi, án þess að ympra á nokkru við gömlu aðfinnsluseggi heilans, er lagt á ráðin 

um næstum því ósæmilega ýkt ástand: kölkun slagæðanna.   

   Ímyndum okkur þetta bara. (Líkaminn á rúminu hrýtur enn.) Það er afar ólíklegt að 

þetta gerist. Það mætti veðja þúsundum dollurum gegn því, í kvöld eða hvaða kvöld 

sem er. Samt sem áður gæti það hugsanlega gerst – á næstu fimm mínútum. 

Gott og vel – ímyndum okkur að þetta sé nóttin, og klukkustundin, og áætlaða 

mínútan.

Núna –

Líkaminn á rúminu bærir örlítið á sér, kannski; hann hrópar ekki upp, vaknar 

ekki. Hann sýnir engin ytri merki um snöggdrepandi áfallið. Í myrkvuninni eru 

heilabörkur og heilastofn teknir af lífi með hraða indversks kyrkjara. Með minnkuðu 

súrefnisflæði herpist hjartað saman og hættir að slá. Lungun hætta að starfa þegar 

samband við þau rofnar. Um allan líkaman dragast slagæðarnar saman. Hefði stíflan 

ekki verið algjör, hefði hindrunin orðið í minni slagæðlingi, þá hefði áhöfnin ráðið við 

hana, því hún er fær um kraftaverk. Með meiri tíma hefði hún getað útbúið hjárásir, 

beint boðskiptum um hliðarfarveg og lokað sködduðu svæðinu af með öri. En það 

gefst enginn tími. Áhöfnin deyr án aðvörunar við varðstöðu sína.
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Í fáeinar mínútur, ef til vill, örlar fyrir lífsmarki í einhverjum af utanáliggjandi 

vefjum líkamans. Síðan, smám saman, slokkna ljósin og myrkvunin er algjör. Hafi 

einhver hluti þessarar lífvana veru sem kölluð var Georg, verið fjarverandi á þessari 

lokastundu, lengst úti á hafdjúpinu, þá snýr hún aftur heimilislaus. Því hún tengist 

ekki lengur því sem liggur hér, óhrjótandi, á rúminu. Þetta á meira skylt við sorpið í 

ruslatunnunni baka til. Innan tíðar þarf að flytja hvoru tveggja burt, og henda því.  


