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Greinargerð 
 

Í leikritinu Geðfærsla sem birtist hér á næstu síðum er leitast við að kynna hið 

viðkvæma fyrirbæri geðsjúkdóma, innri átök þeirra er við þá glíma og aðstandenda 

þeirra. Einnig er leitast við að kynna lausnir og frelsið sem er í boði og er þrátt fyrir allt 

ekki svo langt undan.  Garðar Sölvi Helgason, sem aðalpersóna verksins er byggð á 

hefur um nokkura ára skeið haldið fyrirlestra í skólum og stofnunum um reynslu sína af 

geðsjúkdóminum geðklofa. Í fyrirlestrum sínum kynnir hann einnig sérstakt 

umbunarkerfi sem hann hefur þróað í lífi sínu og er byggt á kenningum sálfræðingsins 

og atferlisfræðingsins B.F. Skinners. Kerfi þetta hefur hjálpað honum að halda sig að 

mestu frá sjúkdómnum og einnig elft náungakærleikann að hans eigin sögn. Í 

fyrirlestrunum hefur Garðar á gamansaman og hispurslausann hátt farið yfir sjúkdóms 

og ævisögu sína sem oft og tíðum er afar spaugileg þó svarnættið sé skammt undan. 

Undirritaður var þeirrar gæfu aðnjótandi að kynnast Garðari í gegnum ævisagnaritara 

Garðars, sálfræði og framhaldsskólakennaran Ívar Jónsson. Garðar og Ívar vinna nú að 

útgáfu bókar um ævi Garðars. Þegar upp kom hugmynd um að undirritaður, sem einnig 

er menntaður leikari mundi skrifa leikverk byggt á ævi Garðars, varð hann, sá mikli 

mannvinur fljótur að gefa jákvætt svar við því, með því skilyrði að leikverkið yrði til 

þess að hjálpa öðru fólki. 

 

Því var hafist handa. Ég heimsótti Garðar all nokkrum sinnum og tók upp viðtöl. Eitt 

sinn var hugsanlegur leikstjóri að hinu óskrifaða verki með í för, til aðstoðar og 

ráðagerða með efniviðinn. Leiftrandi frásagnargáfa Garðars og auðmýkt gagnvart 

erfiðleikum lífins styrkti mig í þeirri trú að efniviður verksins verði lesendum og að 

öllum líkindum áhorfendum þess kærkomið. 

 

Leikrit sem byggt er á upplýsingum sem að mestu koma frá einum einstklingi, 

geta átt það til að verða einhliða í afstöðu sinni. Til glöggvunar og dýpri skilnings á 

viðfangsefninu las ég all margar greinar, sögur og bækur um geðsjúkdóma og 

afleiðingar þeirra. Hér vil ég sérstaklega nefna hina gríðarlega vel skrifuðu bók, 

Ómunatíð eftir Styrmi Gunnarsson.  Næsta skref var að fara í skapandi gírinn, raða upp 

atriðum úr lífi Garðars þannig að flæðandi heild með uppbrotum á réttum tímapunktum 

myndaðist. Sumum atriðum og hugmyndum var blandað saman, einstaka hugmynd eða 

setning var gripin á lofti og sett í verkið, hvort sem hún var afurð mikils lesturs, heyrðist 
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úti í búð eða jafnvel kom orðrétt úr viðtali við Garðar. Aðferðir leikhússins eru hér vel 

nýttar. Sem dæmi er Röddin sem segir aðalpersónunni að fyrirfara sér aldrei með 

sýnilegt andlit, heldur heyrist hún í myrkri og enginn veit hvaðan hún kemur, líkt og 

Garðar sjálfur hefur lýst. Hugmyndin er þarna að nýta hátalarakerfi leikhússins. Annað 

dæmi, Garðar var lengi haldinn þeirri ranghugmynd að hann væri Drottin alsherjar og 

formaður Alheimsráðsins sem í sætu fimm Guðir. Fundur í því ráði er einfaldlega settur 

á svið í verkinu og reyndi þá á hugmyndaflug mitt að skrifa samtöl Guðanna. Undir lok 

verksins kemur svo í ljós hvar fundirnir eru í rauninni haldnir, nefnilega á B-gangi, 

órólegu deildinni á Kleppi.  

 

Segja má að sagan sem sögð er í verkinu, sé ólík þeirri dramatísku og 

snilldarlega vel skrifuðu sögu Englum Alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson, að því 

leyti að í þessu verki er um lausn að ræða, fyrir hin sjúka og aðstandendur hans. 

Geðsjúkdómar ráðast að kjarna mannsins, hugsunum og tilfinningum einstaklingsins og 

brengla allt og alla í kring. Því miður eru sjálfsvíg eins og geðsjúk aðalpersóna Engla 

Alheimsins fremur að lokum alltof algeng. Skömmin einfaldlega drepur. Í Geðfærslu er 

farið yfir hvað sé hægt að gera til að losna undan skömminni og að leiðin til hjálpar sé 

öllum opin og enginn þurfi að sýna fram á fullkomnun. „Seint munu lifandi menn 

Guðum líkjast“, segir Guðinn Jave í verkinu og „Allir þurfa einhvern tíma hjálp“, segir 

læknir í fyrirlestri í lok verksins. 

 

Leikrit sem lokaverkefni til BA-gráðu, lítur sannarlega ekki sömu lögmálum og 

hefðbundin ritgerð til sömu gráðu. Ógerlegt hefði t.d. verið að gera heimildaskrá yfir 

allar þær hugmyndir, setningar og atriði sem náðu alla leið inn í verkið. Kannski má 

segja og með fullri alvöru að Garðar Sölvi Helgason, frásögn hans, viðtöl, fyrirlestrar og 

spjall við hann í síma sé hin sanna og eina heimildaskrá verksins. Hlutverk mitt sem 

höfundur þessa BA-verkefnis er þá hlutverk sögumannsins, þess er skilaboðin skal flytja 

af orðanna list svo einhver þau vildi sagt hafa fyrst.  Að lokum má geta þess að nafn 

verksins, Geðfærsla, er tilkomið af einstökum hæfileikum geðklofasjúklingsins Garðars 

í bókfærslu. Nafnið má einnig skilja sem svo að stundum er einskonar „færsla“ á geðinu 

þegar erfiðleikar koma upp í lífins ólgu sjó.   
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Persónur og leikendur 

                                                                            

          Leikari 1:                   Sigurður og Jave                     

                                                                            

          Leikari 2:                   Allah, Læknir, Geðsjúkur             

                                       hommi, Geðsjúkur í síma,             

                                       Leigubílstjóri og Lögga 1                 

                                                                            

          Leikari 3:                   Enginn Guð, Vinur, USA               

                                       vörður, Gæslumaður 1,                

                                       Prestur, Óli Jó, Lögga 2             

                                                                            

          Leikkona 1:                  Hera, Eldri geðsjúk kona,            

                                       Mamma, Sovéski vörður,                 

                                       Fréttaþulur, Spyrjandi 1             

                                                                            

          Leikkona 2:                  Lógos, Hjúkrunarkona,                

                                       Gæslumaður 2, Kona Óla Jó,           

                                       Sovéski vörður, Spyrjandi 2            

                                                                            

          Rödd vonda:                  Utanaðkomandi leikari, rödd         

                                       tekin upp                            

                                                                            

          Rödd góða:                   Utanaðkomandi leikari, rödd         

                                       tekin upp                            

                                                                            

          Hópatriði:                   Textalausir leikarar taka            

                                       þátt í útihátíð, strætó og           

                                       öðrum hópsenum.                      
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1. ÞÁTTUR 

                                                                            

                                   Sena 1                                   

                                                                            

                    Sviðið er autt en þó minnir lýsing á einhvers           

                    konar stað í geimnum þar sem alheimsmálin eru           

                    rædd. Síðar í verkinu kemur í ljós að þetta er       

                    borð á deild á Kleppi og allir á fundinum eru           

                    vistmenn. Það er fundur Alheimsráðsins og               

                    Eftirlitssveita alheimsstjórnarinnar. Fram á            

                    sviðið kemur Jave æðsta vera alheimsins.                

                                                                            

          JAVE                                                              

                                                                            

               Verið velkomin á fund Alheimsráðsins og Stjórnar             

               Eftirlitssveita alheimsins. Ég sem æðsta einstaka vera       

               sem til er í alheiminum, drottinn allsherjar, forseti         

               alheimsráðsins og æðsti yfirmaður eftirlitssveita            

               alheimsstjórnarinnar býð velkomin:                           

                                                                            

               Lógos, stjórnanda leyniþjónustu alheimsstjórnarinnar.        

               Allah, þriðja meðlim stjórnar og svo Engan Guð sem er        

               fulltrúi trúleysingja á jörðinni. Svo og Heru, fimmta         

               meðlim stjórnar...                                           

                                                                            

               Öll höfum við neitunarvald og ákvarðanir skal tala með       

               fullu samþykki allra meðlima ráðsins.                        

                                                                            

               Á dagskrá fundarins er aðeins eitt mál og varðar það         

               samskipti innan Alheimsins. Hinar svokölluðu                 

               Appólóáætlanir og með þeim flutningur efnis frá              

               Jörðinni og yfir á Tunglið. Við komum okkur strax að         

               efninu. Hver er staða þeirra mála nú?                        

                                                                            

                    Allir guðir blaða í skýrslublöðum á fundinum.           

                                                                            

          ALLAH                                                             

               Samkvæmt skýrslum og eins og ákveðið var á síðasta           

        fundi skutum við á eitt farið sem mennirnir sendu frá 

               Jörðinni, nefndist það Appóló þrettán. Það mun hafa          

               komist í vandræði og var snúið við til svæðis er             
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               nefnist Houston.                                             

                                                                            

          LÓGOS                                                             

               Mennirnir hafa skipulagt samtals tuttugu og eina             

               svokallaðar Appólóáætlanir, ferðir frá Jörð til Tungls       

               og tilbaka. En samkvæmt einfaldri eðlisfræði þá hefur        

               allt efni aðdráttarafl og því geta ferðir þessar raskað      

               jafnvægi Alheimsins og valdið því að Jörðin og Tunglið       

               rekist saman. Þetta mun vera mönnunum kunnugt.               

                                                                                                                                                                                                                           

          JAVE                                                              

               Og þeir hafa ekki í hyggju að hætta við þessar               

               áætlanir?                                                    

                                                                            

          ALLAH                                                             

               Nei, og nú mun far sem kallað er Appóló fimmtán vera í       

               námunda við Tunglið. Ég vil vekja athygli á því að í         

               kjarna Tunglsins er móttöku- og framkvæmdasvið fyrir          

               allar þær bænir sem frá mönnunum koma.                       

                                                                            

          JAVE                                                              

               Þannig að það er raunveruleg hætta á árekstri Jarðar og      

               Tungls?                                                       

                                                                            

          ENGINN GUÐ                                                        

               Þó ég sé fulltrúi þeirra manna sem engan Guð hafa           

               hefur mér gengið afar illa að koma þeim í skilning um        

               að það stafi töluverð hætta af þessu raski. En áköf         

keppni virðist vera á milli mannana um að komast á   

Tunglið og jafnvel ná þar yfirráðum.                                 

                                                                            

          ALLAH                                                             

               Já, og í stað þess að sinna málum heima hjá sér. Sú          

               skynvilla virðist algeng hjá mönnunum að annarsvegar,        

               vilja ráða hvor yfir öðrum og hins vegar að þeir séu         

               einir í heiminum.                                            

                                                                            

          JAVE                                                              

               Já, þeir fengu sjálfstæðan vilja á sínum tíma en             

               virðist fyrirmunað að læra af eigin gjörðum. Við erum        

               hér í rauninni að fást við sama vandamálið en nú frá         
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               ólíkri hlið en áður. Seint ætla lifandi menn guðum að        

               líkjast.                                                     

                                                                            

          ENGINN GUÐ                                                        

               Hér þarf að draga upphafsaðilann til ábyrgðar. Auk þess       

               hefur margsinnis verið bókað á fundum okkar að               

               mennirnir skuli búa á jörðinni.                            

                                                                            

          HERA                                                              

               Já og vera til friðs. Hinn ábyrgi aðili heitir Nixon og      

               er valdamestur Jarðarinnar. Þar sem enginn mannana           

               hefur Guðlega eiginleika tel ég hyggilegast að senda         

               tafarlaust skilaboð til sendifulltrúa okkar á Jörðinni       

               og koma skilaboðum þannig áfram til hins ábyrga.             

                                                                            

          JAVE                                                              

               Tel ég það einnig rétt. Eru Guðir sammála?                   

                                                                            

                    Allir rétta upp hönd til samþykkis.                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

          LÓGOS                                                             

               Skilaboðum verður komið til sendifulltrúa okkar á            

               Jörðinni án tafar.                                           

                                                                            

          JAVE                                                              

               Við munum svo fylgjast grannt með þróun mála. Meira          

               getum við ekki gert í bili. Ég minni ykkur á að ég mun       

               kalla okkur saman aftur með 15 mínútna fyrirvara,            

               gerist þess brýn þörf. Nú segi ég þessum fundi lokið.        

                                                                            

                                   Sena 2                                   

                                                                            

                    Bindindismannamótið í Galtalæk 1971. Sigurður og        

                    vinur hans eru þar saman í tjaldi. Það er               

                    úthátíðarfílingur og fólk í kring. Vinurinn er að       

                    súpa á víni og situr við tjaldið og fiktar við          

                    prímus. Sigurður er orðinn nokkuð skrítinn, þ.e.         

                    hann er að fara í geðrofsástand. Hann ráfar um og       

                    horfir útí loftið í eirðarleysi.                         
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   VINURINN                                                          

               Siggi, komdu hérna maður! Heyrðu, eigum við ekki að          

               hafa kveikt á prímusnum í nótt? Það er svo helvíti           

               kalt.                                                        

                                                                            

         SIGURÐUR                                                          

               Ertu eitthvað klikkaður? Og brenna ofan af okkur             

               tjaldið? Og brenna okkur inni kannski líka?                  

                                                                            

          VINURINN                                                          

               Bara svo að það verði ekki kalt í nótt maður, hvað ertu      

               að rápa svona, slakaðu aðeins á og skelltu nokkrum           

               sopum í þig. Ég hafði nú ekki lítið fyrir því að smygla      

               þessu inn á svæðið.                                           

                                                                            

          SIGÐURUR                                                          

               Ég drekk ekki og þú veist það. Ekki vera að trufla mig.      

                                                                            

          VINURINN                                                          

               Trufla þig...hva, af hverju eru svona órólegur? Eigum        

               við ekki að fara að blanda geði við eitthvað fólk            

               hérna?                                                       

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Bíddu rólegur aðeins...Sko, það mundi þá vera sirka          

               hérna....                                                    

                                                                            

                    Nú er Sigurður byrjaður að marka lendingarstað          

                    fyrir geimfar. Hann rífur niður hundraðkrónuseðla,      

                    kuðlar sumum saman, raðar þeim á jörðina og gerir       

                    þannig kassa með krossi inn í til marks um               

                    lendinguna. Á meðan á því stendur kemur fólk að og      

                    horfir undrandi á þetta háttarlag.                      

                                                                                                                                                                                                                              

          VINURINN                                                          

               Siggi, hvað ertu eiginlega að gera?                           

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ég var beðin um að taka á móti þeim og sýna þeim hvar        

               þau gætu lent. Það er hérna.                                 
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                    Vinurinn hefur tekið eitthvað upp að þessum             

                    samankuðluðu seðlum og reynt að láta Sigurð hafa       

                    en hann neitar að taka við þeim. Vinurinn furðar        

                    sig stórlega á þessu sem og aðrir í kring.              

                                                                            

          VINURINN                                                          

               Er ekki í lagi með þig maður? Þetta er sumarkaupið           

               þitt! Þú ert nú ekki lítið sparsamur! Hérna passaðu          

               Þetta!                                                     

                                                                            

                    Einn útihátíðargesta hjálpar vininum að tína saman      

                    seðlana en Sigurður lætur þá jafn óðum niður            

                    aftur.                                                  

                                                                            

          ÚTIHÁTÍÐARGESTUR                                                  

               Heyrðu kallinn minn, ert þú ekki búinn að fá þér aðeins      

               of mikið neðan í því?                                        

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Þetta er Bindindismannamót, varla er ég fullur á             

               bindindismannamóti!                                          

                                                                            

          VINURINN                                                          

               Hann drekkur ekki, reykir ekki einu sinni.                                          

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Nú ert þú kominn á svæði sem ég er búinn að taka frá og       

               þú þarf að færa þig án tafar.                                

                                                                            

          ÚTIHÁTÍÐARGESTUR                                                  

               Það er naumast...                                            

                                                                            

          VINURINN                                                          

               (við Sigurð)Þú ert eitthvað bilaður maður. Haldiði að        

               hann hafi ekki þvegið diskinn og hnífapörin sín uppúr        

               brennivíninu mínu áðan....                                   

                                                                            

                    Fólkið í kring hlær                                     
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          SIGURÐUR                                                          

Ég bilaður! Ætlaðir þú ekki að brenna okkur inn í  

tjaldi áðan?                                                        

                                                                            

                    Fólkið hefur gaman af þeim félögum. 

                     

          VINURINN                                                          

               Hættu þessu maður. Komum okkur af stað.                    

                                                                            

                    Sigurður virðist vera að reyna að koma sér í            

                    burtu. 

                                                  

               Hvert ertu að fara eiginlega?                                

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ég þarf að ná rútunni í bæinn strax og komast í              

               bandaríska sendiráðið eins og skot.                       

                                                                            

                                   Sena 3                                   

                                                                            

                    Sigurður er kominn fyrir utan bandaríska                

                    sendiráðið. Honum er mikið niðri fyrir enda í           

                    miðju geðrofsástandi. Hann ber að dyrum og til          

                    dyra kemur vörpulegur piltur í einkennisbúningi         

                    landgönguliða, á sama aldri og Sigurður ca. 17         

                    ára þarna.                                              

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Good evening, sir. I must speak to the ambassador right       

               now. It is very important that you, as soon as               

               possible, this evening, transport me to America where I      

               can have a meeting with president Nixon and order him        

               to stop the Appolo programme right now!                        

                                                                            

                    Öryggisvörður horfir niður en lítur vandræðalega á      

                    Sigurð.                                                 

                                                                            

          ÖRYGGISVÖRÐUR                                                     

                ...eeehhh... I think you are crazy sir...                       

                                                                            

                    Hér koma tveir lögreglumenn og handtaka Sigurð.         
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          SIGURÐUR                                                          

               Nei, þið megið þetta ekki. Mér ber siðferðileg skylda         

               til þess að koma þessum skilaboðum....annars deyjum          

               við....ég er ekkert hættulegur, þið sjáið eftir              

               þessu.....leyfið mér að útskýra....                          

                                                                            

                    Hér kemur blackout.  

                    Óhugnaleg og sjokkerandi rödd heyrist í                

                    hátalarakerfinu í myrkrinu.                               

                                                                            

          RÖDD                                                              

               Ég get látið þig drepa þig. Það er best. Ég get látið        

               ÞIG drepa þig.....hræddi aumingi, það er best þannig.        

               Mamma þín verður ekki alltaf til staðar. Hún mun deyja.      

               Viltu losna? Manstu þegar stóri frændi þinn batt þig         

               við stólinn í stofunni? Litli þriggja vetra aumingi...       

               Hvað hélstu að hann ætlaði að gera....hahahaha... svo        

               leysti hann þig...af hverju varðstu svona hræddur?         

               Hræddur?! Því muntu aldrei gleyma, ég mun alltaf minna      

               þig á...                                                     

                                                                            

                    Ljósin koma upp og inn koma í snarhasti Sigurður        

                    sem er í einhverskonar lyfjakrampakasti eftir           

                    ranga lyfjagjöf. Mamma hans er með honum, rödd          

                    hennar er yfirleitt kvíða- og óttafull. Einnig eru       

                    með þeim hjúkrunarkona og læknir.                       

                                                                            

          MAMMA                                                             

               Hvaða lyf fékk hann eiginlega!                               

                                                                            

          LÆKNIR                                                            

               Hann á nú að þola þessi lyf enda karlmaður, vera má að       

               hann hafi átt að fá mótlyf.                                  

                                                                            

          HJÚKRUNARKONA                                                     

               Þetta er einhver sjúkdómur sem er að byrja í honum,          

               mikið er drottinn harður að hann skuli vera að deyja         

               svona ungur.                                                 
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             Sigurður berst um og enn meira þegar hann heyrir að        

                   hann sé að fara að deyja.                               

                                                                            

          LÆKNIR                                                            

               Það þýðir ekki að dæla uppúr honum, lyfin eru farin að      

               virka og við verðum bara að bíða.                            

                                                                            

                    Eftir skamma stund dettur allt í dúnalogn og           

                    Sigurður liggur í sjúkrarúmi á Kleppi og er að          

                    ranka við sér. Læknir, hjúkrunarkona og mamman eru      

                    farin burt en yfir honum stumrar geðsjúklingur.         

                    Sigurður vaknar. Seinna koma tveir gæslumenn inn í      

                    senuna.                                                 

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Hvað....hvar er ég?                                          

                                                                            

          GEÐSJÚKLINGUR                                                     

               Þú ert á Kleppi eins og ég. Má ég sjá hann á þér?            

               Viltu sjúga hann á mér?                                     

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Hver ert þú?                                                 

                                                                            

          GEÐSJÚKLINGUR                                                     

               Ég ansa ekki svona. Ég er fulltrúi dauðarefsinga. Ég         

               ansa ekki svona.                                             

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               (er ringlaður)Farðu! Þú ert ekkert í ráðinu.                 

                                                                            

          GEÐSJÚKLINGUR                                                     

               Ansa ekki svona. Ansa ekki svona. Ansa ekki svona.             

                                                                            

          GÆSLUMAÐUR                                                        

       Heyrðu þú. Mr. Spaceman. Passaðu þig á hommatittinum,      

               við viljum engan viðbjóð hérna.                             

                                                                            

          GÆSLUMAÐUR 2                                                      

               Hey Spaceman. Nixon forseti var upptekinn en ætlaði       

               að hringja í þig.                                          
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                    Geðsjúklingur ráfar burt og gæslumenn fara út             

                    hlæjandi og ljós fara niður.                            

                                                                            

                                   Sena 4                                   

                                                                            

Nú er sviðið orðið fyrirlestrarsalur þar sem                 

Sigurður flytur fyrirlestur fyrir áhorfendur. Gestir á 

fyrirlestrinum eru áhorfendur leiksýningarinnar.            

               Sigurður talar hér beint við áhorfendur.                

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Komiði sæl. Sigurður heiti ég og mig langar að hjálpa            

               ykkur. Þess vegna er ég kominn að flytja ykkur þennan        

               fyrirlestur. Til dæmis ef þið eigið í erfiðleikum í               

               sambandinu já eða eruð að ala upp börn. Ég er nefnilega       

geðklofasjúklingur. Samt á ég milljónir inni á 

bankabók.  

      

Ég get kennt ykkur að verða aldrei blönk. Það er 

einfalt. Það er ákveðið umbunarkerfi sem ég nota á 

sjálfan mig og raddirnar í hausnum á mér. Ef ég notaði 

það ekki væri ég líklega dauður. Maður þarf ekkert 

endilega að vera geðsjúklingur til að nota það. Ég ólst 

upp hjá mömmu og tveimur systkinum hennar og sá um 

gömlu konurnar í ellinni. Hef alltaf búið í Túnunum 

hérna í Reykjavík. Mamma vann við að sauma skyrtur í 

fataverslun sem pabbi rak en hann átti fjölskyldu og 

börn. Fæðingin mín gekk svo illa að við mamma vorum 

næstum dáin, hún náði sér aldrei almennilega og varð 

sem sagt öryrki og átti basli.        

               Hún var svo hrædd og blönk og þess vegna var ég svona        

               taugaveikaður sem krakki og var að lokum öryrki af           

               annarri kynslóð. Ef að mamma hefði haft það örlítið           

               betra hefði þetta ekki þurft að vera svona.                

                      

                                                       

                    Stríðsfréttir úr Kanasjónvarpinu hafa byrjað að         

                    heyrast rétt í því sem Sigurður er að ljúka máli        

                    sínu, um það bil einni til tveimur setningum áður       

                    og hækka svo smátt og smátt. Sigurður verður            
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                    lítill krakki og horfir agndofa á. Hann fer svo á       

                    hnén og biður til Guðs                                 

                                                                            

          SIGURÐUR LÍTILL STRÁKUR                                           

               Algóður Guð, viltu láta Lyndon B. Johnson verða forseta       

               en ekki Barry Goldwater? Mér líst ekkert á Barry.        

               Hann mun bara gera illt verra í Kúbu-deilunni.               

                                                                            

                                                                            

                    Mamman er einhvers staðar á bakvið að bardúsa og          

                    kallar á Sigurð.                                        

                                                                            

          MAMMA                                                             

               Siggi minn, Siggi...                                         

                                                                            

                    Sigurður lætur sem hann heyri ekki.                     

                                                                            

          SIGURÐUR LÍTILL STRÁKUR                                           

               Algóður Guð. Sko. Mikið hefði nú verið gott ef               

               Bandaríkjaher hefði verið til á dögum Jesú Krists. Þá        

               hefði hann getað ráðist inn í Palestínu og komið í veg        

               fyrir krossfestinguna, af hverju?                       

                                                                            

          MAMMA                                                             

               Siggi minn!!! Komdu drengur!                                 

                                                                            

          SIGURÐUR LÍTILL STRÁKUR                                           

               Ekki trufla mig...                                           

                                                                            

          MAMMA                                                             

               Siggi minn, þú veist að þú mátt ekki láta þig hverfa          

               svona, þú gerir mömmu hrædda. Hlustaðu á mig vinur, það      

               er nógu erfitt hérna hjá okkur fyrir. "Þú veist ekki         

               hvað þú hefur mig lengi" ha, skilurðu það?                 

                                                                            

          SIGURÐUR LÍTILL STRÁKUR                                           

               Mamma, ef það kemur heimsstyrjöld aftur mun þá                

               bandaríski herinn bjarga okkur?                              
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           MAMMA                                                             

Já já, við þurfum nú ekki að hafa áhyggjur af því.  

Komdu að borða, þú hefur ekkert borðað.                            

                                                                            

          SIGURÐUR LÍTILL STRÁKUR                                           

               Mamma, hann Skeggi kennari sagði að dauðarefsingar væru      

               nauðsynlegar.                                                

                                                                            

          MAMMA                                                             

               Ha?                                                          

                                                                            

          SIGURÐUR LÍTILL STRÁKUR                                           

               Dauðarefsingar eru nauðsynlegar svo að þjóðfélagið gæti      

               losað sig við óæskilega einstaklinga, sagði hann.            

               Mamma, erum við óæskilegir einstaklingar?                    

                                                                            

          MAMMA                                                             

               Hann hefur bara misst þetta út úr sér.                        

                                                                            

          SIGURÐUR LÍTILL STRÁKUR                                           

               Hann Skeggi sagði líka að sumir óæskilegir                   

einstaklingar væru vanaðir til dæmis í Bandaríkunum.   

Hvað þýðir vanaðir?                                               

                                                                            

          MAMMA                                                             

               Hættu þessu núna. Ekki spyrja svona. Nú er kominn matur      

               og þú verður að borða. Annars verðurðu settur aftur í         

               ljósabekkinn. Manstu hvað konan í skólanum sem sér um       

               ljósbekkina sagði?                                           

                                                                            

          SIGURÐUR LÍTILL STRÁKUR                                           

               Já.                                                           

                                                                            

          MAMMA                                                             

               Hún sagði, þessi strákur er ekki það veiklulegur að          

               hann þurfi að fara í ljós! En hann er svo hræddur að         

               sjá! Best að hann fái að fara smá stund í                    

               ljósabekkinn. Langar þig aftur þangað eins og              

               veikluðu börnin.                                           
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          SIGURÐUR LÍTILL STRÁKUR                                           

               Nei....      

 

                                                 

                                                                            

                                   Sena 5                                   

                                                                            

                    Mamman fer af sviðinu og Sigurður verður                

                    venjulegur aftur og talar við áhorfendur.               

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Nú ef mamma hefði fengið svona fræðslu eins og þið eruð      

               að fá núna, þá hefði hún aldrei sagt þetta sem hún           

               sagði, til að hafa mig rólegan. Ég var líka með kennara      

               sem var alltaf að tala um eitthvað sem kom kennslunni        

               ekkert við og gerði alla hrædda. Sá maður hefur valdið         

               alveg gríðarlegu tjóni því ég hef hitt marga í               

               geðbatteríinu í dag sem voru nemendur hans. Hann var         

               ráðherraskipaður en svo seinna rekinn fyrir andlegar         

               pyntingar á nemendum. Þetta er spurning um                   

               álagsþröskuldinn, hann er mishár hjá fólki og börn eins      

               og ég verða að búa við tilfinningalegt öryggi. Það           

               gerði ég ekki og því fór sem fór og ég varð öryrki eins      

               og mamma. En ég gat æft fótbolta en þessi kvíði sótti        

               mig heim.... Ég er sennilega besti markvörður sem            

               Ísland hefur alið.                                           

                                                                              

Nú kemur sena með fótbolta. Sigurði er skipti 

inn á af varamannabekk sem á sitja þjálfari og 

varamenn sumsé hinir leikararnir og fer í 

markið. Hann heldur áfram að segja söguna.  

               

     SIGURÐUR            

               Ég spilaði með Ármanni sem þá gat eitthvað í fótbolta.       

               Var látin spila með meistaraflokki þó ég væri í               

               2.flokki. Við erum að spila við Ísfirðinga vestur á          

Ísafirði. Ég fæ að koma inn á þegar 15 mínútur eru 

eftir og hélt hreinu, varði vítaspyrnu og komst í 

blöðin!          

             Þetta er besta korter sem ég hef lifað. Við unnum          

               leikinn 4-1. Eftir þetta fór ég á lyfin og þá hrundi         
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               allt. Fótbolti á geðlyfjum, það gekk ekki upp. Einhvern      

         tíma kom laflaust skot fyrir utan vítateig og boltinn         

               lak bara inn, strákarnir vissu bara ekki hvaða               

               fyrirbæri þetta var sem stóð í markinu..                   

               En ég sem sagt vil forða ungum börnum og ófæddum börnum       

               frá að lenda í þessu. Nú pabbi minn skipti sér sama og       

               ekkert af mér, ég hitti hann einu í sinni í strætó           

               og...                                                        

                                                                            

                    Strætó heyrist koma í honum stendur pabbi               

                    Sigurðar. Annað fólk er líka þarna í strætónum og       

                    ósjálfrátt fylgist það með þessu samtali sem þeir       

                    eiga.                                                   

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Komdu sæll!                                                  

                                                                            

          PABBINN                                                           

               Góða kvöldið.                                                

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Það er gaman að rekast á þig hérna, hvernig hefurðu          

               haft það?                                                    

                                                                            

          PABBINN                                                           

               Fyrirgefðu en ég kem manninum ekki fyrir mig, hvurjir        

               eruð þér, á ég þekkja þig?                                   

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ég...Ég er...Si...Siggi, þekkirðu ekki... sonur þinn         

                                                                            

          PABBINN                                                           

               Sigurður. Sæll vertu.                                        

                                                                            

                    Fólkið í strætó hefur tekið eftir þessu og þetta        

                    hefur vakið furðu enda óþægilegt andrúmsloft.           

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Jæja. Þú...                                                  
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   PABBINN                                                           

               Hvernig gengur í skólanum?                                   

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Uuu..nei sko ég, þú bentir mér nú á að fara í MR því að      

               sá skóli fengi mestu fjárveitingarnar. 

                                                                            

          PABBINN                                                           

               Já.                                                          

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ég....ég varð að hætta þarna.                                

                                                                            

          PABBINN                                                           

               Nú já. Varstu ekki með þeim hæstu sem komust inn?            

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Jú sko, við vorum beðin um að þéra kennarana og standa       

               upp fyrir þeim, já nema efnafræðikennaranum, hann            

               sagðist vera á móti allri óþarfa orkueyðslu og vildi         

               ekki að það yrði staðið upp fyrir sér.                       

                                                                            

          PABBINN                                                           

               Og þú hættir útaf því?                                       

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Já og svo er ekkert tjáningarfrelsi og okkur sagt bara       

               að þegja.                                                    

                                                                            

          PABBINN                                                           

               Þú segir það. Hvað gerirðu þá núna?                          

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ég er á Kleppi, sem sagt ég er í Verslunarskólanum núna       

               að stúdera bókfærslu meðal annars... Þú veist ég varð        

               veikur þarna í....                                           

                                                                            

          PABBINN                                                           

               Já já, það er einmitt það. En hér þarf ég víst að fara        

               úr vagninum. Vertu sæll...                                   
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                    Vagninn heyrist stoppa og pabbinn fer út. Sigurður      

                    fer aftur í fyrirlesta-gírinn.                          

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ég á engin börn en ég hef verið barn og ég veit að börn      

               eiga að kynnast báðum foreldrum sínum jafnt.               

                                                                            

               Bækurnar björguðu lífi mínu. Ég gat sökkt mér niður í        

               þær og gleymt þessari endalausu vanlíðan.                    

               Ævintýrabækur, spennubækur og náttúrulega                    

               Dularfullu bækurnar eftir Enid Blyton og fleiri góða.         

               Fékk um 10 bækur í jólagjöf á hverjum jólum. Vildi         

               ekkert annað en bækur.                                       

                                                                            

               Nú og svo var maður náttúrulega snemma heltekinn af          

               Fréttum, það fer oft vel saman við geðveiki. Útvarpið         

               mitt, Nordminder Globetrotterinn sá fyrir því!               

               Stuttbylgjutæki með lofneti á þakinu á íbúðinnni okkar       

               í Túnunum og þar gat ég hlustað á allan heiminn allan        

               sólarhringinn. Fékk öll blöðin líka. Meira að segja          

               Fréttir frá Sovét og Alþýðublaðið. Enda kannski              

               nauðsynlegt þar sem ég var að þróast í æðstu einstöku        

               veru sem til er í alheiminum, drottinn allsherjar,            

               forseta alheimsráðsins og æðsta yfirmann                     

               eftirlistsveita alheimsstjórnarinnar. Gott útvarp.           

                

  Ég sem sagt gat ekki verið í MR og þá fór mamma með         

               mig til geðlæknis. Hann greindi mig með geðklofa í         

               fyrsta viðtali sem er yfirleitt ekki gert. Svo kom það       

               í ljós að sú greining var rétt þegar ég taldi mig            

               komast í samband við geimverur á Bindindismannamótinu í       

               Galtalæk árið 1971. Eftir að ég varð veikur þá hafði         

               pabbi aldrei samband við mig, ég hafði mömmu og systur       

               hennar, það bætti upp föðurleysið og svo frænda minn         

sem hjálpaði mér mikið eftir að ég varð veikur. Hann 

sótti mig í skólann ef ég lenti í erfiðleikum með að 

komast heim eins og ég lenti í þegar ég var í 

kvöldskólanum í Hamrahlíðinni. Ég fékk ekki far með 

ferðaþjónustu  fatlaðra og varð að ganga heim eða taka 

strætó. Einu sinni...                                                     
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                    Ljósin blikka örsnöggt og detta svo alveg út.            

                    Röddin tekur strax við úr hátalarakerfi og í            

                    blackouti.                                              

                                                                            

          RÖDD                                                                                                                                  

               Hoppaðu fyrir bílana. Hingað erum við komnir og þú ekki      

               enn búinn að drepa þig. Ég læt þig deyja. Fífl. Þú           

               skalt aldrei komast heim til þín helvítis fíflið þitt.       

               Hoppaðu fyrir bílana. Lykillinn er horfinn úr veskinu.        

               Þú kemst aldrei heim til þín. Hoppaðu og dreptu þig!!!        

               Þá þarftu ekki að hlusta á mig lengur. Aðeins eitt           

               hopp! Dreptu þig!                                            

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ég komst! Ég komst heim! Ég gáði í veskið og lykillinn       

               var þar! Ég vissi innst inni einhvern veginn að ég ætti      

               umbun skilið. Það var mín líflína.                         

                                                                            

               Kerfið mitt virkar þannig að ég er á kaupi hjá       

               sjálfum mér við að gera allt sem mér finnst erfitt.          

               T.d. er ég á kaupi hjá sjálfum mér að tala við ykkur         

               hér. Ég skrái niður tímann þegar ég byrja, borga mér        

               átta krónur á mínútuna og skrái svo niður þegar ég er        

               búinn og margfalda svo mínútufjöldann með 8. Þetta nota       

               ég á allt sem að mér finnst erfitt gera, heimilisverk,       

               ryksuga, baka o.s.frv. Þannig þarf ég að safna mér           

               fyrir öllu sem ekki telst til brýnustu lífsnauðsynja.        

               T.d. að fara á völlin eða í bíó. Matur og klipping er        

               ekki inn í þessu enda brýnar lífsnauðsynjar. Nú          

               álagsþröskuldurinn hjá fólki er mishár, ég tek          

               engan pening fyrir alla þessa fyrirlestra, því þá er         

               álagið meira. Vil heldur bara getað stoppað og tekið         

               neyðarlyfið mitt og farið heim. En það hjálpar mér að        

               hjálpa öðrum.                                             

                                                                            

                                   Sena 6                                   

                                                                            

                    Allt í einu hringir síminn á sviðinu. Á sviðinu         

                    birtist geðsjúkur maður með síma í hendinni(gamlan      

                    skífusíma líklega) og Sigurður hefur svarað í         

                    annan síma á sviðinu.                                   
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          GEÐSJÚKLINGUR                                                     

               Já, er það Sigurður....                                      

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Blessaður vinur, svo þú ert að hringja í mig aftur...        

                                                                            

          GEÐSJÚKLINGUR                                                     

               Já, þú áttir sem sagt von á því?                              

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ja, það kemur ekki á óvart, hvernig hefurðu það vinur?       

                                                                            

          GEÐSJÚKLINGUR                                                     

               Fínt þakka þér fyrir. Við vorum að hlæja að þessu kerfi      

               þínu og þeir báðu mig um að reyna að semja við þig um        

               að hætta að flytja þessa vitleysu út um allan bæ.            

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Jæja...                                                      

                                                                            

          GEÐSJÚKLINGUR                                                     

               Ef þetta virkaði svona vel þá væru líklega engir             

               geðsjúklingar til. Þetta bókhaldstrúboð þitt virkar          

               ekki.                                                        

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Jæja vinur, manstu þegar Fíladelfíumenn sögðust geta         

               rekið úr þér þennan illa anda og þú þyrftir ekki að          

               vera á lyfjum lengur. Það kom hérna Votti Jehova um          

               daginn og reyndi að sannfæra mig. Hann fór fljótlega út      

               aftur.                                                       

                                                                            

          GEÐSJÚKLINGUR                                                     

               Þú ert svo þrjóskur.                                         

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Endaði þetta ekki með innlögn hjá þér eins og hjá svo        

               mörgum geðsjúklingum sem þeir ná að plata svona. Þeir        

               sitja fyrir mönnum eins og þér.                              
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          GEÐSJÚKLINGUR                                                     

Ég vaknaði. Bara eftir nokkrar samkomur vaknaði ég og 

nú er ég að reyna að hjálpa þér. Ég er orðinn 

lyfjalaus.                 

                                                                                                                                                       

          SIGURÐUR                                                          

               Samt hringirðu í mig, til þess að rífast við mig um          

               mitt eigið kerfi. Er ekki betra fyrir þig að komast í        

               kommentakerfi á netinu?                                      

                                                                            

          GEÐSJÚKLINGUR                                                     

               Af hverju ertu enn að taka lyfin ef kerfið virkar?           

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ég er veikur maður. Ég skipti sólarhringnum upp í 12          

               tíma, frá 12 á hádegi til tólf á miðnætti og frá 12 á        

               miðnætti til 12 á hádegi. Ég skrái öll erfið verkefni        

               og borga mér eins og útskýrði fyrir þér. Ef ég kemst         

               sæmilega klakklaust í gegnum þessa 12 tíma, þá borga ég      

               mér aukalega 800 krónur fyrir það. Ef ég fæ raddirnar        

               en kemst samt sæmilega í gegnum þessa tólf        

               tíma, þá borga ég mér aukalega 5000kr. En ef ég  

               fer að viðra hugmyndir mínar um Alheimsráðið við             

               einhvern eða hreyti einhverjum pirringi í einhvern,          

               jafnvel þó viðkomandi gefi mér ástæðu til þessu, þá er       

               ég fallinn á þessum 12 tímum. Þetta þjálfar                  

               umburðarlyndið. Þetta geta allir notað til að koma fram      

               af nærgætni við aðra.                                        

                                                                            

          GEÐSJÚKLINGUR                                                     

               Ég veit ekki hvort þú áttar þig á því en þetta kerfi         

               þitt er sjúkdómurinn að tala, svona gerir enginn             

               venjulegur maður og þetta kerfi fellur eiginlega um          

               sjálft sig. Þú ert fallinn með því einu að nota þessa        

               vitleysu.                                                    

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Leyfðu mér að klára, ef ég fæ raddirnar, þá tek ég           

               neyðarlyfið og eins og þú veist sjálfur þá tekur það         

               klukkutíma að verka og það er ansi krítískur tími. Það       

               sem þú ættir að gera er að mæta niður í Geðhjálp eða          
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               Vin, það er fjölskyldan okkar. Þar er líka gott fólk         

               sem vill ræða við þig um þetta.                              

                                                                            

          GEÐSJÚKLINGUR                                                     

               Þú ert sumsé að viðurkenna að þú sért ekki með öllum             

               mjalla?                                                      

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Þú ert í maníu núna vinur minn, ég verð að hætta,            

               hringdu í mig þegar þú ert kominn niður. Komdu við hjá       

               þeim þarna niðurfrá og ræddu við þá...                                

                                                                            

                    Sigurður leggur á og heldur svo áfram að tala við       

                    áhorfendur.                                             

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Þessi hringir reglulega. Ég hitt hann oft í                  

               geðbatteríinu. Ég hef náð gríðarlegum árangri með            

               þessu, hef meira að segja safnað svo miklu að ég hef         

               þurft að afskrifa skuld við sjálfan mig uppá 100 þúsund      

               krónur! Ef ég fer yfir það þá hættir kerfið að virka.                                                                

               Einu sinni græddi ég heilmikið, ég var svo spenntur          

yfir handboltaleik, Ísland - Svíþjóð, leikurinn var 

báðu megin við miðnættið og nýir 12 tímar að byrja hjá 

mér, og ég fékk raddirnar út af þessari spennu en komst       

               klakklaust frá því. Græddi mikið það kvöld.               

                                                                            

               En við geðsjúklingar erum með langmestu fordómana fyrir      

               geðsjúkdómum sjálfir. Ég hef aldrei slegist, það halda       

               allir við séum alltaf öskrandi úti á götu tilbúnir að        

               vinna öðrum mein. Við erum fæst þannig, það eru            

               kannski frekar dópistarnir. Ég faldi mig í mörg, mörg         

               ár. Ég var eins alkabörnin, snillingur í að fela. Öll        

               skjöl í bandaríska stjórnkerfinu sem geymdu upplýsingar      

               sem ég vissi um, voru stimpluð highly classified. Þess          

               vegna var ég ekkert að básúna þessar hugmyndir mínar út      

               um alla koppa og grundir. Ég minntist aðeins á þetta         

               við mömmu og frænku mína. Gat satt að segja alveg gert       

               þær brjálaðar með þessu. Þoldi heldur ekki                   

               örykjastimpilinn og borgaði fullt gjald í strætó og hjá      

               tannlækni, þó ég ætti rétt á 75% afslætti. En mér tókst      
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               ekki að drottna yfir þessu þó sannfæringin væri              

               sterk.                                                    

                                                                            

                                   Sena 7                                   

                                                                            

                    Hér byrjar fermingin. Einn leikari er prestur,          

                    hinir fermingarbörn. Presturinn spyr fyrstu tvo.        

                                                                            

          PRESTUR                                                           

               Viltu leitast við að gera Jesú Krist að leiðtoga             

               lífs þíns?                                                     

 

 

       Prestur blessar barnið, gefur því vín og oblátu.        

                                                                            

          FERMINGARBARN                                                     

               Já.                                                           

                                                                            

          PRESTUR                                                           

               Viltu leitast við að gera Jesú Krist að leiðtoga             

               lífsins?                                                     

                                                                            

          FERMINGARBARN                                                     

               Já.                                                           

                                                                            

                    Prestur blessar það eins og hið fyrra. Svo kemur        

                    að Sigurði...                                           

    

          PRESTUR                                                           

               Viltu leitast við að gera Jesú Krist að leiðtoga             

               lífsins?                                                     

                                                                            

                    Sigurður, svarar ekki heldur þegir. Hann tekur          

                    hvorki við víni né oblátu. Það kemur fát á             

                    prestinn en hann heldur svo áfram. Allir standa      

                    upp og fara en Sigurður heldur áfram að tala.           

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Mér fannst ég ekki getað játast undir einhvern sem ég        

               taldi vera undirmann minn. Auk þess eru Jesú og Kristur       

               ekki sami maðurinn. Og krossinn. Krossinn er                 
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               stríðstákn. Þar sem línurnar í krossinum mætast er           

               átakapunkturinn. Hringurinn er okkar tákn, tákn            

               eilífðarinnar og áframhaldsins, jafnvægisins, alfa og        

               omega. Ef þú gerir krossmark á leiði þá ertu að lýsa      

               yfir stríði á viðkomandi. Það væri nær að gera               

               hring. Nýtt upphaf, ekki satt? Þetta er ekki svo          

               vitlaust. Trúiði þessu ekki? Ef þið trúið þessu, þá          

               verð ég að gefa ykkur svona.                               

                                                                            

                    Hann tekur upp pillubox með Trílófóni.                  

               Þetta er geðlyf. Aðallega gefið fólki með                    

               ranghugmyndir.                                               

                                                                            

                    Hann tekur upp fylgiseðilinn og les..                   

Gefið við ranghugmyndum. Aukaverkanir, óútskýranlegur       

               skyndidauði. Jáhá, það er aukaverkun sem maður fær         

               bara einu sinni. Þetta lyf hefur sparað þjóðfélaginu      

               milljarða. En nú er komið hlé..     

 

                        

                                                                            

                              HLÉ                                           

     

 

                                                                            

                                                                            

                                                                            

2.ÞÁTTUR 

 

Sena 1 

                                                                            

                    Við komum inn í miðjann fund hjá Alheimsráðinu.          

                                                                            

          JAVE                                                              

               Já, það er ljóst að þessar svokölluðu Appólóáætlanir          

               verða ekki fleiri en þessar 17 þó svo að 21 hafi verið       

               skipulagðar.                                                 

                                                                            

          ENGINN GUÐ                                                        

               Já, þeir vilja nú ekki gefa upp af hverju þeir hættu          

               svona skyndilega en ætli að aðgerðir okkar hafi ekki         
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               haft þar áhrif.                                              

                                                                            

          HERA                                                              

               Jú, í því samhengi vil ég sérstaklega nefna                  

               Appólóáætlun númer 15 og svo 13 auðvitað. Ekki tókst         

               okkur nægilega vel að koma skilaboðum áleiðis í gegnum       

               sendifulltrúa okkar á Jörðinni.                              

                                                                            

          ALLAH                                                             

               Þessar áætlanir munu hafa verið háleynilegar, þó virðst      

               sem svokallaður radíóamatör á svæði sem kallast              

               Ástralía hafi komist inn á leynilega rás Appóló 15 og         

               hlerað samskipti. Á stjórnandi þess, maður er kallast        

               David Scott að hafa sagt þegar ferja hans nálgaðist          

               tunglið, "Það stefnir á mig stór hlutur, hvað á ég að         

               gera?"                                                       

                                                                            

          LÓGOS                                                             

               Jú, þetta stemmir, við gerðum okkur grein fyrir því að        

               ekki borgaði sig að skjóta á ferjuna heldur flæma hana       

               burt. Reyndar komu síðar tvær ferjur en þessar ferðir        

               hafa nú ekki valdið teljandi raski á jafnvægi                

               himingeimsins og engin hætta er því á árekstri Tungls        

               og Jarðar eins og er.                                        

                                                                            

          JAVE                                                              

               Þannig að mennirnir þekktu takmörk sín á endanum. En         

               það eru önnur mál á dagskrá er snerta jörðina, Engin          

               Guð, þú ert með skýrsluna?                                   

                                                                            

          ENGINN GUÐ                                                        

               Já, það eru aðilar þarna sem gætu sprengt jörðina í           

               tætlur nokkrum sinnum ef þeim dytti það í hug. Með ekki      

               ósvipuðum hætti og gerist á svæði sem kallast Japan...       

                                                                            

          JAVE                                                              

               Og eru menn að hóta hvor öðrum með þessu?                    
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                                                                 18.        

                                                                            

                                                                            

          LÓGOS                                                             

               Já, það hefur náttúrulega ekkert gerst ennþá. En ef          

               eitthvað gerist, þá er jörðin úr leik má segja.           

                                                                            

          ALLAH                                                             

               Ég vil líka benda á það að valdamesti aðili jarðarinnar      

               núna er leikari. heitir Reagan, aldrei að treysta          

               leikara hefur nú alltaf verið sagt frá alda öðli.            

                                                                            

          HERA                                                              

               Lógos, hver er staðan á sendifulltrúa okkar á jörðinni?      

                                                                            

          LÓGOS                                                             

               Það hefur lítið samband verið haft við hann síðan í          

               síðustu Appólóferð. Ég mun hafa samband við hann sem         

               allra fyrst og ýta á hann að koma friðarferli af             

               stað...                                                      

                                                                            

                    Fundurinn fjarar út og algjört blackout kemur.          

                                                                            

                                   Sena 2                                   

                                                                            

          RÖDD                                                              

               Andskotinn. Nú er að duga eða drepast...drepast?             

               Ætlarðu að vera uppdópaður og veruleikafirrtur af            

               lyfjum auminginn þinn? Þú ert óhreina barnið og verður         

               tekinn af lífi. Snara eða hnífur... ég mun rétta þér         

               verkfæri fyrr en þig grunar....                              

                                                                            

                    Ljós koma upp og við erum komin í íbúð Sigurðar.        

                    Hann er í byrjun geðrofsástands. Hann heldur á          

                    pilluglasi en hendir því svo í ruslið. Mamma hans       

                    er þarna líka í ruggustól að prjóna og henni er         

                    órótt.                                                  

                                                                            

          MAMMA                                                             

               Siggi minn, af hverju hentirðu lyfjunum?                     
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          SIGURÐUR                                                          

               Ég verð að gefa blóð. Maður má ekki vera á lyfjum ef         

               maður gefur blóð.                                            

                                                                            

          MAMMA                                                             

               Siggi minn, af hverju þarftu að gefa blóð?                   

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ég hef mínar ástæður fyrir því, ég vil ekki bregðast         

               núna. Ég hef alltof lengi hundsað það hlutverk sem mér        

               er ætlað.                                                    

                                                                            

          MAMMA                                                             

               Siggi minn. Siggi, heldurðu að þú viljir ekki leggja         

               þig bara?                                                    

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Sá sem við mér mun taka þarf á blóði úr mér að halda.        

               Nú þarf ég bara að fá þá til að undirrita samninginn.        

               Þeir vita að klukkan tifar. Fyrr en varir er þetta           

               búið. Það þarf ekki nema eitt skipti. Ha? Eitt skipti        

               og þá er þetta búið....                                      

                                                                            

                    Sigurður, kveikir á kanaútvarpinu úr því heyrist         

                    lag spilað. Fer í símann og hringir í bandaríska        

                    sendiráðið.                                             

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Yes hello, the US Embassy? Yes. Are you ready to sign       

               the peace treaty?                                            

                                                                            

 

 

 

Það heyrist lagt á en í útvarpinu heyrist                                        

andartaki síðar og inn í miðju lagi "What treaty?" 

                                                                            

                    Sigurður verður steinhissa.                             

                                                                            

                    Mamma hans verður óttaslegin og kemur sér í burtu.      
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                    Sigurður tekur upp símaskrána og hringir svo í          

                    Ólaf Jóhannesson utanríkisráðherra. Annars staðar       

                    á sviðinu er sími og í hann svarar kona Ólafs og        

                    segir svo Ólafi að koma í símann.                       

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Já, góða kvöldið. Ólafur Jóhannesson utanríkisráðherra,       

               er hann við?                                                 

                                                                            

          KONA ÓLAFS                                                        

               Já, góða kvöldið. Jú, Ólafur er við. Augnablik.                

                                                                            

          ÓLAFUR J                                                          

               Gott kvöld, Ólafur hér.                                      

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Sæll Ólafur. Hefur bandaríska sendiráðið haft samband        

               við þig? Við erum á síðasta snúning.                         

                                                                            

          ÓLAFUR J                                                          

               Hvurjir eruð þér?                                            

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ég hringi í þig sem fulltrúi allra vitsmunavera í            

               alheiminum og þar sem þú ert fulltrúi homo sapiens og        

               jarðarinnar.                                                     

                                                                            

          ÓLAFUR J                                                          

               Jaá.. einmitt það. Og hvurt er erindið?                      

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ég vil gera samning, aðilar að honum yrðu Ísland,            

               Bandaríkin, Sovétríkin og Sameinuðu þjóðirnar.                

                                                                            

          ÓLAFUR J                                                          

               Jæja og í hverju felst hann?                                 

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Allir aðilar munu heita því sama. Ég spyr þig                

               einfaldlega nú, hvort þú viljir leitast við að reyna að      
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               koma fram við aðra eins og þú vilt að þeir komi fram         

               við þig?                                                     

                                                                            

          ÓLAFUR J                                                          

               Jaá... (þögn)Þú verður að koma niður í ráðuneyti, það        

               er ekki hægt að ganga frá svona í síma. Ha. Vertu            

               blessaður vinur.                                             

                                                                            

                    Ólafur leggur á. Sigurður einnig og fer í jakka.                       

                                                                            

                                   Sena 3                                   

                                                                            

                    Sigurður kemur að utanríkisráðuneytinu og bankar.       

                    Þá, 1982 var það til húsa í löggustöðinni við           

                    Hlemm. Hann pikkar upp leigubíl.                       

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Keyrðu mig suður á Reykjavíkuflugvöll eins og skot.          

                                                                            

          LEIGUBÍLSTJÓRI                                                    

               Hvar á flugvöllinn?                                          

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Bara einhvers staðar, skiptir ekki máli. Veistu hvað         

               hermaður gerir ef hann veit ekki hvað hann á gera? Hann      

               hefur samband við sína yfirmenn.                             

                                                                            

          LEIGUBÍLSTJÓRI                                                    

               Má ég spyrja hvert erindi þitt er á                          

               Reykjavíkurflugvelli?                                        

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ein aðalreglan í hernaði. Segið aldrei neinum neitt sem       

               viðkomandi þarf ekki að fá að vita. Því ef hann þarf         

               ekki að fá að vita það, þá hefur hann ekki rétt á því        

               að vita það.                                                 

                                                                            

                    Hann fer út úr leigubílnum, er kominn á                 

                    Reykjavíkurflugvöll og ráfar um, fer loks á hnén       

                    og fórnar höndum.                                       
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          SIGURÐUR                                                          

               Hvað á ég að gera!!!!! Bandaríski herinn getur ekki          

               fullkomnað réttlætið hér á jörðinni!!! Ekki láta mig         

               gera þetta einan!!!!                                         

                                                                            

                    Hann heyrir rödd en þó ekki sömu hræðilegu            

                    röddina og áður. Þessi rödd er guðleg, kemur úr         

                    hátalarakerfi.                                          

                                                                            

          GUÐLEGA RÖDD                                                      

               Lýstu yfir stríði.                                           

                                                                            

                    Hann ráfar að utanríkisráðuneytinu aftur og gerir       

                    stórt og greinilegt krossmark á það. Svo flýtir         

                    hann sér í bandaríska Sendiráðið, hittir fyrir          

                    vörð þar.                                               

                                                                            

          VÖRÐUR                                                            

               I´m not allowed to let you in sir. For your own good,        

               please go away...                                            

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               We have got to sign the treaty now! Total war between 

homosapiens and all other living creatures in the 

universe is about to begin.                                        

                                                                            

                    Vörðurinn skellir hurðinni á Sigurð og Sigurður         

                    ráfar yfir í sovéska sendiráðið. Þar heilsar hann       

                    tveimur vörðum að hermannasið, þeir hlæja að            

                    því...                                                  

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               I have no identification, I only have my esperanto           

               jacket and the stars above... it’s about the peace            

               treaty...                                                    

                                                                            

                    Þeir skilja lítið en hafa gaman af honum.               

                                                                            

          VÖRÐUR Í SOVÉSKA                                                  

               weekend...closed....                                         
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          SIGURÐUR                                                          

               Ok, let´s try the Chinese Embassy...                        

                                                                            

                    Sigurður ráfar út af sviðinu...                          

                                                                            

                                   Sena 4                                   

                                                                            

                    Sigurður ráfar aftur inn á sviðið alveg búinn á          

                    því. Hann sér lögreglubíl. Nú er eins og það rofi       

                    til fyrir honum. Hann mumlar meira en hann talar.       

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ég er veikur...þeir ráku mig burt...lækni...tala við         

               lækni...Bandaríkjamenn...                                    

                                                                            

                    Lögreglumenn fara með Sigurð inn í fangaklefa og         

                    loka á eftir. Sigurður liggur niðri. Hann rís           

                    hálfur upp og sér ofsjónir. Engla, fólk og vini         

                    sína. Þetta er himneskt móment en að sjálfsögðu er      

hann að sjá ofsjónir. Kannski er hann að deyja.       

                    Þetta virðist taka óratíma og vera gríðarlega 

                    sársaukafullt. 

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Þið hérna... hvað.....                                       

                                                                            

                    Barið er harkalega á hurðina af lögreglumanni.          

                                                                            

          LÖGREGLA                                                          

               Þegiðu!!!                                                   

                                                                            

                    Ljósin dofna niður í algjört blackout.                  

                                                                            

                                   Sena 5                                   

                                                                            

                    Það heyrist píp eins og í tæki sem tekur                

                    hjartlínurit. Læknir kemur fram á sviðið og les úr      

                    sjúkraskýrslu.                                          
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LÆKNIR                                                            

               Sjúklingur er karlmaður á miðjum aldri. Ágætlega á sig       

               kominn en sóttur af sjúkrabíl í fangaklefa Lögreglunnar      

               við Hverfisgötu í morgun. Hafði daginn áður stöðvað          

               lögreglubíl og beðið um lækni. Var settur í fangaklefa.      

               Var morgunin eftir með litla meðvitund og púls langt         

Yfir hættumörkum, 250. Hefði látist ef um veikt     

hjarta væri að ræða.  

Er komin af gjörgæslu. Að sögn lögreglu hefur 

sjúklingur valdið ónæði í nokkrum erlendum sendiráðum. 

Móðir hans tjáði lækni að sjúklingur hefði fyrir örfáum 

dögum hætt að taka lyfið Trilófón, hann er með 

tandurhreina sakaskrá og hætti sjálfur að aka bíl sökum 

fötlunar sinnar. Ekki talinn hættulegur en sökum 

óvissuástands er hann vistaður á B-gangi, órólegu 

deild.                                      

                                                                            

                    Nú fáum við Alheimsráðið aftur og komum inn í            

                    miðjan fund. Guðirnir sitja við fundarborð eins og      

                    fyrr nema bara á Kleppi. Allah er hér heilbrigður       

                    læknir, sami og var að lesa sjúkraskýrsluna. Í          

                    stað Lógósar er hjúkrunarkona. Í stað stað Heru er      

                    eldri geðsjúk kona                                      

                                                                            

          JAVE/SIGURÐUR                                                     

               ...fastir fundir okkar eru því aðfaranótt sunnudags og       

               aðfaranótt miðvikudags. Allah, þú ert með nýjustu             

               skýrslu.                                                     

                                                                            

          ALLAH/LÆKNIR                                                      

               Já það má nú kannski segja það Sigurður minn, en ég       

er nú læknir og við hjúkrunarkonan ætlum að sitja hérna 

hjá þér í smá stund. Sá sem að var Allah hérna síðast 

var gæslumaður hérna í afleysingum en er núna orðinn              

               fjölmiðlamaður.                                              

                                                                            

          JAVE/SIGURÐUR                                                     

               Lógós, hefur þetta verið borið undir þig?                    

                                                                            

          LÓGOS/HJÚKRUNARKONA                                               

               Siggi minn, það er nú ekki langt síðan að þú komst inn,       
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               þetta verður allt í lagi.                                    

                                                                            

          JAVE/SIGURÐUR                                                     

               Enginn Guð, vilt þú nýta tjáningarfrelsi þitt?               

                                                                            

                    Enginn Guð svarar ekki enda hefur hann ekki             

                    hugmynd um að hann sé í þessu ráði. Læknirinn           

                    svarar fyrir hann.                                      

                                                                            

          LÆKNIR                                                            

               Já, þetta er Engin Guð, fulltrúi trúleysingja alveg          

               rétt.                                                        

                                                                            

          HJÚKRUNARKONA                                                     

               En hann Palli er nú bara gamall verkamaður Sigurður          

               minn....                                                     

                                                                            

          JAVE/SIGURÐUR                                                     

               Hera, ég vil gera við þig samning, við giftum okkur. Þú      

               mátt vera með hvaða karlmanni sem er á jörðinni og ég        

               með hvaða kvenmanni sem er. Svo hittumst við á himnum       

               og giftum okkur.                                             

                                                                            

          HERA/ELDRI KONA.                                                  

               Ég gengst fyllilega undir þetta. Samþykkt.                   

                                                                            

          HJÚKRUNARKONA                                                     

               Þetta var nú fallegt.                                        

                                                                            

          LÆKNIR                                                            

               Ekki svo vitlaust. Þú verður hér í nokkra daga Sigurður       

               minn meðan við finnum út úr þessu.                         

                                                                            

                    Læknir og hjúkrunarkona fara og ljós fara niður.        

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            



36 
 

                                                                            

                                   3. ÞÁTTUR                                

                                                                            

                                   Sena 1                                   

                                                                            

                    Í sjónvarpinu sjást svipmyndir af leiðtogafundinum      

                    í Höfða. Sigurður er frískur en verður        

                    nokkuð skrítinn við að sjá þessar fréttir. Hann         

                    sest niður við eldhúsborð og þessar fréttir trufla      

                    hann greinilega. Mamma hans situr í ruggustól           

                    þarna rétt hjá og prjónar. Gaman væri að heyra         

                    lagið Wind of Change, instrumental hér en það er        

                    hugljúft stríðsendalag.                                

                                                                            

          MAMMA                                                             

               Þeir ætluðu að loka öllum götum hérna í hverfinu út af        

               þessum fundi þarna í Höfða. Voru að baksa með gömlu          

               konuna hérna á horninu, hún var svo gömul og veikburða       

               orðin að þeir gátu ekki flutt hana. Svo var nú ekki          

               talin stafa nein hætta af henni. Siggi minn, við       

               skulum ekkert vera að gera okkur rellu þó að leiðtogar       

               risaveldana séu að hittast hérna í næsta í húsi.         

                                                                            

                    Hið yndislega hugljúfa lag, Wind of Change heyrist      

                    instrumental áfram                                      

                                                                            

                                   Sena 2                                   

                                                                            

                    Fréttastef Stöðvar 2 árið 1999 heyrist.                

                    Fréttamaður les.                                        

                                                                            

          FRÉTTAMAÐUR                                                       

               Fréttastofa Stöðvar 2 hefur undanfarna daga fjallað um       

               mál Sigurðar Helgasonar geðklofasjúklings og skrif hans      

               um missi uppbótalífeyris. Tilefnið er grein sem hann         

               skrifaði í fréttablað Geðhjálpar undir yfirskriftinni        

               Gjör rétt, þol ei órétt en það er eins og kunnugt er        

               slagorð Sjálfstæðisflokksins í komandi kosningum.         

               Sigurður hefur á undanförnum árum lifað afar reglusömu       

               og sparsömu lífi og lagt fyrir sparnað inn á banka. Í         
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viðtali við Sigurð í seinni fréttatíma okkar í gær 

tjáði hann óánægju sína yfir því sem hann kallar 

óréttlæti og felist í því að eigi öryrki peninga inn á 

banka missir hann svokallaðan uppbótalífeyri. Því borgi 

sig alls ekki fyrir öryrkja að reyna að spara af annars                

               smánarlega lágum örorkubótum. Sigurður hefur meðal           

               annars skrifað ráðuneytum og ráðherrum bréf en engin         

               svör fengið. Ósk fréttastofu um viðtal við                   

               heilbrigðisráðherra vegna málsins var hafnað en því          

               svarað til að þessi mál séu til skoðunar í                   

               ráðuneytinu.                                              

                                                                            

Smátt og smátt lækkar hljóðið í fréttatímanum og 

nú er Sigurður aftur kominn í fyrirlestragírinn og        

                    heldur áfram með fyrirlesturinn.                        

                                                                            

                                   Sena 3                                   

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               ....ég mæti í viðtal á Stöð 2, Mogginn skrifaði a.m.k        

               tvo leiðara um þetta, þetta mál fór inn á Alþingi og          

               ráðherra krafinn svara. Mér tókst að gera allt vitlaust      

               með þessu. Ég skrifaði greinina í blað Geðhjálpar og         

               kvittaði undir, höfundur er geðklofasjúklingur. Þá var       

               ég tryggur fyrir því að greinin yrði lesin.... Eina sem      

               ég sé eftir, var þegar mér var boðið að koma í               

               kappræður við heilbrigðisráðherra, maður á mann, þarna       

               á Stöð 2 en ég afþakkaði það. Ég var svo smeykur um að       

verða í vandræðum með að komast heim á eftir og ég 

fengi kannski raddirnar... hefði getað tekið leigubíl              

               auðvitað en ég afþakkaði þetta í fátinu... en það hefði      

               getað farið illa fyrir henni heilbrigðisráðherranum,         

               það voru að koma kosningar þarna ’99... Ég lærði             

               sálfræði í Hamrahlíðinni og byggi þetta umbunarkefi á         

               kenningu Skinners um umbun og refsingu. Nema ég tók út       

               refsinguna, finnst hún kjánaleg, það er svo mikið            

               niðurrif sem fylgir henni. Eina refsingin er að ég fæ        

               enga umbun ef illa gengur. Því það er svo satt sem sagt      

               er, að í niðurrifi er engin uppbygging....                   
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Ljós fara hratt niður. Við heyrum slátt í potta og      

                    pönnur. Það er búsáhaldabylting. Röddin heyrist         

                    aðeins yfirvegaðri en áður en þó óhugnarleg.            

                                                                            

          RÖDD                                                              

               Það brenna eldar. Hart er með höldum, vinöld verður að       

               vargöld, veröld steypist... Ragnarrök og það vissirðu.       

Þú einn. Eiga ekki aumingjar eins og þú sem vissu þetta  

en gerðir ekki neitt nema að hanga á örorkubótum, 

óæskilegi einstaklingur, skilið að deyja? Nú ertu 

orðinn einn. Aleinn í íbúðinni. Þú veist hvar verkfærin 

eru.                                          

                                                                            

                    Nú eru aðrir leikarar orðnir gestir á fyrirlestri       

                    Sigurðar. Einn þeirra réttir upp hönd og spyr           

                                                                            

          SPYRJANDI                                                         

Þú segir að þetta kerfi virki en hvað ef að röddin 

tekur alveg öll völd?                                              

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Fyrst þegar ég kom út af Kleppi ’71 ýtti kerfið mér í         

               vinnu sem ég réð ekki við. Ég var látinn vinna með           

               skóflu og haka í malbikinu hjá Reykjavíkurborg. Ég var       

               ekki búinn að vera lengi þegar það fór að glymja í           

               höfðinu á mér að keyra hakann í höfuðið á næsta manni.       

               Ég ráfaði þarna út í móa, kastaði upp, sagði svo upp         

               vinnunni og fór. Kerfið hefði ekki talið sig bera            

               ábyrgð á því ef eitthvað hefði gerst. Heldur var þessi       

               vinnufársþráhyggja landlæg og er ennþá. Hún skilar ekki      

               gróða, bara geðveiki. Ef ég hefði fengið                   

               endurhæfingarmat og hæfileikar mínir metnir, þá hefðu        

               þessir bókhaldshæfileikar mínir komið í ljós og ég væri      

               í annari stöðu í dag.                                        

                                                                            

          SPYRJANDI                                                         

               Ég var að spyrja út í kerfið, getur vitneskan um það         

               ekki horfið alveg fyrir röddunum?                            

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Sko ég tek lyfin og lifi reglusömu lífi. Umbunarkerfið       
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               er líflína, ef ég hefði á sínum tíma fengið starf sem        

               hentaði mínum hæfileikum væri álagið minna, ég tæki          

               lyfin, hefði umbunarkerfið til stuðnings og ríkið            

               þyrfti ekki að borga mér örorkubætur.                        

                                                                            

          SPYRJANDI 2                                                       

               Þú nefndir áðan að þú hefðir barist fyrir hækkun             

               frítekjumarks öryrkja? Hvernig lyktaði því máli?             

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Á endanum hækkaði hún upphæðina sem við máttum eiga          

               inn á banka. Hún var 1,5 miljón og hún hækkaði hana í         

               fjórar.... En athugið það að nú 2013 er það enn fjórar       

               milljónir. Ég var nú með fyrirlestur í stjórnarráðinu        

               um daginn og benti þeim m.a. annars á þetta.                 

               Lokaspurning.                                             

                                                                            

          SPYRJANDI 3                                                       

               Verðurðu aldrei þreyttur á þessu kerfi, þurfa skrá allt      

               niður og reikna, baráttu öryrkja o.s.frv. ? Langar þig       

               aldrei til að bara hætta þessu og hvað á ég að segja...      

               slaka á?                                                     

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ja, ég hef nú verið æðsta einstaka vera sem til er í       

               alheiminum, drottinn allsherjar, forseti alheimsráðsins       

               og æðsti yfirmaður eftirlistsveita                           

               alheimsstjórnarinnar. Það var erfitt... ætli ég haldi        

               ekki frekar áfram því sem ég er að gera núna.             

                                                                            

                    Nú kemur fram á sviðið maður í jakkafötum sem er        

                    vörður Alþingis og hann les uppúr bréfi                 

                                                                            

          LESARI                                                            

               Kæri forsætisráðherra Geir Haarde.                           

                                                                            

               Ég skrifa þér að vel athugðu máli og eftir að hafa           

               ráðfært mig við málsmetandi fólk. Í skálmöld þeirri er       

nú ríkir er nú orðið ljóst að ástandið getur hæglega  

farið úr böndunum. Hér eru til einstaklingar sem eiga 
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skotvopn og lögreglumennirnir sem verja ykkur eru líka                                                                                                                                                                                 

almenningur, hvenær munu þeir snúa sér við og fara inn       

               í Alþingishúsið? Ekki virðist miklu mega muna að           

þjóðfélagið leysist upp í allsherjar kaos. 

Ríkisstjórnin heyrir hvorki né sér til almennings. Að 

lokum verður það svo Bandaríkjaher sem þyrfti að koma 

hér á röð og reglu. 

Virðingarfyllst, Sigurður Helgason. 

 

                    Hér skiptum við aftur yfir í fyrirlesturinn hjá  

                    Sigurði.                

                                                                            

          SIGURÐUR                                                          

               Ég var búinn að láta lesa bréfið yfir til öryggis.           

               Vörður Alþingis tók við því... þremur dögum seinna           

               sagði ríkisstjórnin af sér. Maður er ekki alveg              

               máttlaus. Ég hafði miklar áhyggjur af ástandinu.            

               Álaginu á þjóðina alla. Álagsþröskuldur fólks er mishár      

               og sjálfsinnsæið skiptir miklu máli. Ég sæki enn            

               fyrirlestra og fræðist um sjúkdóminn, aðstandendur sem       

               oft líða gríðarlegar tilfinningalegar kvalir ættu svo        

               sannarlega líka að fræðast og þiggja hjálpina.               

                                                                            

                    Sigurður gengur að einum fyrirlestragesta og            

                    réttir höndina, sá stendur upp og í ljós kemur að       

                    það er móðir hans. Einnig sjáum við einn gestanna        

                    er faðir hans, einn vinur hans o.s.frv. Þetta er        

                    fallegt móment, Sigurður leiðir móður sína í stól       

                    og við erum kominn á opinn fyrirlestur hjá lækni á       

Kleppi. Fyrirlesturinn er staðsettur til hliðar á 

sviðinu.                                                 

                                                                            

          LÆKNIR                                                            

               Eins og ég hef oft bent á, á þessum opnu fyrirlestrum        

               mínum, þá er heilinn merkilegt fyrirbæri. Ef hægt væri       

               að skilja líkama og heila að og halda hvoru tveggja á        

               lífi, þá er heilinn einstaklingurinn, vitundin, þ.e.         

tilfinningar og hugsanir. Afgangurinn er eitthvað allt         

annað og gegnir aðeins því hlutverki að koma heilanum á     

milli staða. 
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Sigurður stendur upp og leiðir móður sína að svæði 

á sviðinu sem er íbúðin þeirra. Hann fer að sinna 

húsverkum og hjúkra móður sinni af alúð og án 

orða. Þegar hann byrjar á því skrifar hann að 

sjálfsögðu niður í litla bók hvað klukkan er. Þau 

brosa bæði og þeim líður vel. Hann er að elda mat 

handa móður sinni og sýna henni væntumþykju. Til 

dæmis ná í inniskó eða göngugrind. Í þessum 

fallegu samskiptum feðginana heyrum við lækninn 

flytja fyrirlesturinn en mun lægra en áður en 

heyrum þó hvað hann segir. Heimilið og samskipti 

feðginana eru í megin fókus. Fallegt lag en 

örlítið tregablandið, Vind of Change, byrjar að 

heyrast smátt og smátt. Við njótum þessa alls, 

ljós dofna, tónlist hækkar, Sigurður breiðir teppi 

yfir móður sína. Læknirinn heldur áfram.     

Geðsjúkdómar ráðast á tilfinningar og hugsanir og geta 

gjörbreytt þeim einstaklingi sem við í raun og veru 

erum og þeim einstaklingi sem aðstandendur þekkja. 

Hræðslan við að missa vitið er því skiljanleg.     

Geðsjúkdómar kalla á svo mörg svör, félagsleg samskipti    

brenglast. Eirðarleysi, kvíði og sjálfsfyrirlitning       

verða grundvallarþættir í líðan og samskiptum. Í             

viðbrögðum aðstandanda koma þessar sömu tilfinningar       

gjarnan upp. Það er því miður ekki hægt að forða sér       

eða flýja afleiðingar sjúkdómsins, hvorki fyrir            

sjúkling né aðstandenda, sama hver maður er eða hvert       

maður fer. Stórmennið Winston Churchill vissi hvað það      

þýddi að standa uppúr þunglyndi, kannski þess vegna kom    

hann Bretum úr vonlausri stöðu 1940...Marga snillinga     

get ég talið upp. Og gleymum ekki þægu börnum er           

stundum sagt. Hugmyndin um ættgengi sjúkdóma leggst oft     

þungt á fólk með tilheyrandi kvíða. Í stuttu máli, það 

geta allir fengið geðsjúkdóm bara ef þeir verða undir      

nógu miklu álagi, vinnuálagi, áföllum eða einfaldlega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

miklu stressi. Að sjálfsögðu eru börnin viðkvæmust.         

Álagsþröskuldurinn er mishár og þar geta erfðir komið       

inn í. Allir geðsjúkdómar eru fjölskyldusjúkdómar, 

skömmin sem þeim fylgir einfaldlega drepur, sé ekkert 
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að gert. Á erfiðum tímum, skiptir sjálfsinnsæið öllu 

máli. Enginn öðlast gott sjálfsinnsæi í einrúmi. Við 

erum fólk og þurfum að tala um tilfinningar. Allir 

þurfa einhvern tíma á hjálp að halda.                                    

                                                                            

                     

Ljósin fjara út. Fyrirlesturinn klárast. Tónlist 

hækkar meira. Sigurður er kominn með bók og les 

fyrir mömmu sína. Ljós fjara alveg út.      

                                                                            

Endir. 

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            



43 
 

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                                           

 


