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Ex nihilo nihil fit  

 

Í upphafi þessarar sköpunarvinnu var ekkert orð. Í upphafi var mynd sem kom sér kirfilega 

fyrir í höfðinu. Ég sá fyrir mér glervegg. Sterkan, gagnsæjan, skýran sem smátt og smátt tók að 

molna. Það mynduðust sprungur í vegginn en uppistaða hans eru orðaþræðir sem eiga að tryggja 

styrkleika hans: Allt í lagi allt í lagi allt í lagi. Veggurinn var settur saman úr þremur orðum sem 

röðuðu sér upp og mynduðu merkingu, bjuggu til ákveðnar kringumstæður. Allt í lagi. Við viljum 

ekki rekja þræðina upp fyrir hvern sem er og höldum sem fastast í þá. Gerum okkar besta til að 

halda veggnum uppi. Að baki býr samt eitthvað ósýnilegt sem þrýstir á. Eitthvað í líkingu við þunga 

vatns sem safnast saman smátt og smátt. Heldur áfram að renna og við finnum sífellt meir fyrir 

þunganum. Að lokum brýst það fram. Allt í lagi. Allt í lagi. Allt í lagi. Þessi glerveggur aðskilur 

okkur frá heiminum en á sama tíma notum við hann sem einhvers konar gagnvirkan skjöld. Til að 

sýna öðrum að hér sé allt eins og það á að vera. Að hér sé allt á réttu róli. Samkvæmt einhverjum 

ytri skilgreiningum sem við höldum fast í af því við verðum að staðsetja heiminn einhvers staðar og 

okkur gagnvart honum. Gagnvart hinum sem gætu átt leið hjá.  

Sköpunarferlið hófst með þessari einu hugmynd. Mig langaði að athuga hvað gerðist þegar 

hlutirnir bresta. Þegar fólk gerir sér grein fyrir að þetta leikrit sem það er stöðugt að halda uppi er 

ekki fyrir neinn. Hvað gerist þegar lífið brýst inn í hús fjölskyldu sem er stöðugt að reyna að 

stjórna? Öll vinna þau saman að því að halda í sín hlutverk en hvað gerist þegar lífið skellur á? Í 

upphafi var sannleikurinn einhvers konar atriði en smátt og smátt hætti hann að skipta máli þegar ég 

uppgötvaði að hver og einn er að reyna að viðhalda sínum sannleika. Að skilja á sinn hátt. Er að 

reyna að styðja við sitt eigið sjónarhorn. Svo þegar fólk er búið að vera lengi undir sama þaki, í 

sínum sérstæðu hlutverkum verður íverustaður þeirra að eins konar visterfi sem þarf stöðugt að 

næra. Að halda við til reyna að stilla innri strengina. Til að þeir sem að innan þess þrífist haldi áfram 

að vaxa og móðirin gerir sitt besta til að halda hlutunum í skefjum.  

Í bókinni Zhuangzi sem er eitt aðalrit daóistanna segir:  

Hversu sorglegt er það að fólkið í heiminum heldur að það að næra líkamann sé nóg til að viðhalda 

lífi í sjálfum sér.1 

Við höfum ótal skyldum að gegna gagnvart fjölskyldu okkar og þessi lífvera sem verður til úr 

ólíkum einstaklingum þarf á næringu að halda en oft endar hún á því að byrja að eyðast innan frá 

því einhver tekur að sér að byrja að fæða hana með ákveðnum hætti. Einhver tekur í taumana og 

                                                 
1 How sad it is that the people of the world think that nourishing the body is enough to preserve the life in them! 

Zhuangzi: The essential writings with selections from traditional commentaries, í þýðingu Brook Ziporyn (Indianapolis: 

Hackett, 2009), bls. 77. 
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byrjar að skapa sameiginlega merkingu fyrir alla þá sem koma að borðinu. Fer að stjórnast í 

lífverunni og byrjar að næra hana á því sem hún telur best. Í stað þess að leyfa fuglinum að fljúga er 

hann bundinn við tréð. Næringin er skilgreind sem þak yfir höfuðið. Sem ytra sjónarhorn. Lætur 

stjórnast af því sem aðrir sjá. Þetta er ómeðvitað og læðir sér oftar en ekki inn sem óvinur í 

sauðagæru ástúðar og eins og segir í The Way Of The Ways: Tao: 

 

En hættan vex, ekki af því að afleiðingar hennar eru óljósar heldur vegna þess að rætur hennar 

eru ekki þekktar. Hver svo sem uppruni ofbeldis er í dag þá er ofbeldi hins vestræna manns 

fólgið í því að viðhalda sjálfum sér, vera til í sjálfum sér og tengja einungis við sjálfan sig hvað 

svo sem bjátar á. Það sýnir sig í því að segja öðru fólki hvað skal gera, vangetu þess sjálfs til 

að bregðast við, reyna sífellt að neyða annað fólk til einhvers, eða að stjórnast í þeim ... 

Andstaðan við ofbeldi er full af ofbeldi: ofbeldi sem fólk beitir undir því yfirskini að vilja vel 

og þekkir ekki aðrar leiðir að lífinu en að gera það sem þeim sýnist og segja öðrum hvað þeir 

skuli gera.2 

 

Stjórnsemi er oftar en ekki dulbúin sem einhvers konar ástúð og allt er framkvæmt í nafni 

einhvers annars. Þetta er tilraun til að ná stjórn á sínum eigin veruleika sem rennur manni 

sífellt úr greipum eins og vatn. Óafvitandi fellur það til sjávar og verður að sjó sem tengir 

saman ólík lönd en við reynum að streitast á móti. Grípum í árbakkann, sefið og höldum að 

við höfum eitthvað um hraðann að segja. Að við stjórnum ferðalaginu. Fjölskyldan er einmitt 

eitt af þessum hugtökum sem fólki finnst það verða að ráða við og rækta meðvitað. Þessi 

sjálfsskapaða lífvera byrjar svo að vaxa á sinn eigin hátt og áður en nokkur veit er hún farin 

að breiða úr sér innra með okkur sem einhvers konar skylduboð og sest að í miðjum 

líkamanum. Byrjar að eitra út frá sér. Merkingin breiðist út og merkingin er oftar en ekki 

hönnuð út frá einhverju einu sjónarhorni.  

Hér er fólk sem er að reyna að setjast til borðs. Er að reyna að búa til kjöraðstæður til þess. 

Til þess að vera. Ég tók þá ákvörðun að láta leikritið gerast á jólunum því það er í raun og veru eini 

tíminn þar sem hin raunverulegu tengsl fara að skipta máli, á yfirborðinu alla vega. Einhvern veginn 

nær tilvist manns, sem mögulega var til og mögulega ekki, að skapa einhvers konar stríðsástand inni 

á heimilum. Allt þarf að vera tilbúið svo að fólk geti sest niður og borðað. Veran hættir að skipta 

máli í núinu. Hún hættir að vera en lifir í einhvers konar stöðugri spennu sem leysist ekki úr læðingi 

                                                 
2 But danger grows, not because its consequences are unknown but because its inward roots are unrecognized. Whatever 

may be the origins of violence in general, today‘s violence is rooted in Western man‘s habit of persisting in himself, 

existing in himself, and relating to himself whatever happens. It is shown i his telling other people what to do and, 

failing respnse, of forcing them, trying to force them, or manipulating them. ...For even the opposition to violence is 

filled with violence: the violence of people of apparent good will who know no other way of life than doing their own 

thing and telling other people what to do. The Way Of The Ways: Tao, í þýðingu Herrymon Maurer (New Jersey: 

Fellowship in Prayer, 1982), bls. 1. 
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fyrr en allt er fullkomið. Full komið. En ekkert kemur fyllilega til sjálfs síns. Eina leiðin til að 

streitast á móti er að sleppa takinu og þegar fólk vill ekki gera það þá ryður lausnin sér inn á einn 

eða annan hátt. Lausnin felst í því að átta sig á því sem er. Ekki alltaf á því sem best verður á kosið.  

Í þessu húsi hefur hið efnislega öðlast merkingu umfram allt annað og manneskjurnar líka. 

Allt er partur af vél og þegar hún gengur eins og smurð koma sprungurnar í ljós. Til þess að 

hlutirnir gangi fullkomlega upp þarf nefnilega einhvern harðstjóra og helst að breyta öllu í hluti sem 

hafa einhverj ákveðna merkingu sem við skipum þeim. Breyta fólki í dauða hluti. Auða hluti sem 

við fyllum svo upp í með okkar merkingu. Fólk gerir sér oftar en ekki grein fyrir endanleika sínum 

og gengur um göturnar og lífið eins og það sé ódauðlegt. Í raun og veru gegnsýrir endanleikinn allt 

og fólk snýr sér stanslaust frá þeirri staðreynd. Reynir að halda í einhverja fortíð þar sem allt var 

gott. Sækir frelsið í vanann. 

Sköpunarferlið finnst mér hafa verið eins og fljót. Kaótískt, streymandi fljót sem flæðir 

áfram algjörlega stjórnlaust. Sameinast sjónum, býr til öldur en við getum ekki mögulega vitað 

hvaða áhrif það hefur. Hvaða hughrif það vekur. Á leiðinni út í sjó sönkum við að okkur ýmsu dóti, 

þyrlum upp mold úr botninum sem blandast fljótinu og sleppum svo tökunum og allt stillist að 

lokum. Í endanum.  
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Við erum stödd í stofu á aðfangadag, þar sem fjölskylda er að þrífa og undirbúa jólin. Hér er móðir, 

faðir og dóttir. Svo er bankað á dyrnar. Móðirin fer til dyra. 
 

MS:  Góðan daginn. 

 

Vala:  Góðan og blessaðan daginn. Já, og gleðileg jólin. 

 

MS:  Já, sæl. Sæl. Mikið svakalega er napurt úti. Mætti ég mögulega stíga inn fyrir rétt á 

  meðan ég ber upp erindið.  

 

Vala:  Ég hef ekki beint tíma til að spjalla.  

 

MS:  Þetta tekur örstutta stund. 

 

Vala:  Jæja, komdu með það.  

 

(MS læðir sér inn fyrir) 

 

MS:  Þannig standa nú málin að ég þarf beiðast nokkurs. Ég á nefnilega ekki í nein hús að 

  venda. Utandyra geisar stórbylur. Mér skilst að veðráttan sé ansi umskiptingasöm hér 

um slóðir en ég er hræddur um að ég muni frjósa í hel ef ekki býðst nokkur innivera. Auk þess 

hungrar mig mjög. Ég hef ekki neytt matar óralengi. Ég man ekki einu sinni hvað ég lét mér til 

munns síðast.  

 

Vala:  Þú fyrirgefur. Ég bara veit ekki hvað ég get gert fyrir þig. Hér er allt í fullum gangi 

og  

 

MS:  Afsakaðu frú. Mér liggur eiginlega við að segja að þetta snúist um líf eða dauða.  

 

Vala:  Það er ekkert annað. Ég held að þetta sé nú ansi óheppilegur tími, dagurinn í dag. Þú 

hlýtur nú að skilja það. Annars veit ég að það er Hjálpræðisher hérna einhverstaðar. Yfirleitt halda 

þeir sig nú frá úthverfunum en ég get bent þér á höfuðstöðvarnar á korti. Þeir eru með svona 

gistiskýli. Gult hús að mig minnir. Agalega fínt alveg. 

 

MS:  Ég veit ekki hvort þér skylduð beiðni mína. 

 

Vala:  Jú, jú. Ég skil þig. Alveg uppá hár. Allir vilja komast eitthvert inn. Sérstaklega þegar 

veðrið lætur svona eins og það lætur en eins og ég sagði þá get ég sýnt þér þetta allt saman á korti.  

 

MS:  Það er í sjálfu sér ekki 

 

Gunnar: Vala mín. Viltu hafa servíettuhringina með jólatrénu eða álfunum. Vala. 

 

Vala:  Hinkraðu aðeins augnablik.  

 

(Vala lokar hurðinni að forstofunni og gengur inn í stofu. Reiðin kraumar í henni og ákveðið 

vonleysi á sama tíma. Eins og hún eigi engra kosta völ í þessu máli) 

 

Gunnar: Hver var þetta? 
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Vala:  Uss. Hann stendur ennþá inn í forstofunni. 

 

Gunnar: Hver var þetta? 

 

Vala:  Ég veit ekkert hver þetta er. Hann var ekki. Hann er. Og hann er hérna ennþá. 

 

Gunnar: Hvað meinarðu veistu ekki? Hvað er hann að gera hérna inni þá? 

 

Vala:  Hann gekk bara inn, 

.  

Gunnar: Og hvað vill hann? 

 

Vala:  Hann talaði eitthvað um að þetta snerist um líf eða dauða. 

 

Gunnar: Og veistu ekkert hvaðan hann kemur? 

 

Vala:  Auðvitað veit ég það ekki. Hvernig ætti ég að vita það? Settu bara servíettuhringina 

  með mörgæsunum. Ég skal sjá um hann.  

 

Gunnar: Eigum við ekki bara að hringja í Hjálpræðisherinn? Þeir eru örugglega með svona 

  heimsendingarþjónustu. 

 

Vala:  Viltu ekki bara fara og sjá um borðið Gunnar. Þú gerir það svo vel. Sjáðu til þess að 

allt sé á sínum stað. Ég skal setja hann á sinn stað.  

 

Gunnar: Er ekki hlutfall geðsjúklinga sem flýr spítalana hæst um hátíðarnar?  

 

Vala:  Uss. Ekki tala svona hátt.  

 

Gunnar: Kannski ætti ég að fara og tala við hann.  

 

Vala:  Nei, Gunnar. Láttu mig um þetta. Hann er nefnilega svolítið skrýtinn. Talar svolítið 

undarlega. Ég veit ekki hvort hann skilji okkur. Þó við reynum að útskýra. Kannski getum við bara 

sagt að einhver hafi dáið. Kötturinn okkar. Náskyldur ættingi.  

 

Gunnar: Það er nú ekki fjarri sannleikanum. 

 

(Dísa stendur álengdar og er að pússa spegilmynd sína) 

 

Dísa:  Það dó enginn. Horus fæddist en tæknilega séð á morgun. Maður ætti að fresta 

hátíðunum þar til á morgun.   

 

Vala:  Hvaða vitleysa.  

 

Gunnar: Ertu viss um að hann sé ekki bara að selja eitthvað? 

 

Vala:  Heldurðu að ég hafi ekki spurt? 

 

Gunnar: Kannski er hann á Guðs vegum.    

 

Dísa:  Hver er þetta? 
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Vala:  Uss. Hann stendur ennþá inn í forstofu. 

 

Dísa:  Stendur hann bara þar? 

 

Vala:  Við erum að reyna að ákveða hvað við eigum að gera við hann. 

 

Dísa:  Gera við hann? Hvað meiniði? Ætliði að senda hann út í geim? Henda honum í  

  ruslið. Bjóðið honum alla vega inn svo að honum líði ekki eins og hann sé  

  óvelkominn.   

 

Vala:  En það er akkúrat það sem hann er. 

 

MS:  Afsakið. Ég hélt þið væruð ef til vill búin að gleyma mér. 

 

Vala:  Við? Nei. Við gleymum ekki svona myndarlegum manni eins og þér. Er það nokkuð 

Gunnar? Viltu ekki bara koma inn og hlýja þér. Það er svo mikill ósiður að henda fólki út. 

Sérstaklega þegar það er komið inn. Það er ekki eitthvað sem við gerum. 

 

MS:  Æi, þakka þér hjartanlega fyrir. Ekki veitir mér af hlýjunni.  

 

Dísa:  Hæ. Dísa heiti ég. 

 

MS:  Sæl vertu sæl. 

 

Vala:  Má ekki taka jakkann?  

 

MS:  Nei, ég myndi frekar kjósa að vera í öllum mínum klæðum en þakka þér samt fyrir 

  hugulsemina.  

 

Vala:  Alla vega hattinn. Er það ekki venjan? Að taka að ofan? 

 

(Þögn) 

 

(Vala virðist taka þetta nærri sér og gengur inn í eldhús muldrandi eitthvað um að hún ætli að taka 

eitthvað til. Lætur sér í léttu rúmi liggja þó skúffur skellist aftur og skápar en við hvern slíkan 

hávaða kippist Dísa við. Gunnar er að raða upp servíettuhringjum og glösum af stökustu nákvæmni. 

Raðar glösum og diskum með handbragði vísindamanns. Sléttir úr dúknum og raðar upp. Kallar 

stundum á Völu og hún svarar af einstakri óþolinmæði) 

 

Gunnar: Eigum við að blanda góðu molunum saman við þá slæmu? Eða eigum við að setja 

  bara þá bestu?   

 

Vala:  Settu bláa og græna í eina skál og bleika, fjólubláa og appelsínugula í hina. 

 

Gunnar: Í keramikskálina? 

 

Vala:  Nei, alls ekki. Þessa glæru. Þessa með fuglunum á. 

 

Gunnar: En það er bara ein svoleiðis. 

 

Vala:  Nei, þær eru tvær Gunnar minn. Manstu. Þessi með fuglunum og hin með fiskunum. 
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Gunnar: En hún er ekki gagnsæ.  

 

Vala:  Sagði ég eitthvað um að hún væri það? 

 

MS:  Er mér óhætt að tylla mér einhvers staðar? 

 

Dísa:  Já, í guðanna bænum. Bara ekki setjast við matarborðið. 

 

Vala:  Jæja, hérna kemur smá hressing handa ykkur. 

 

MS:  Þakka þér fyrir. Ilmurinn er algjörlega ómótstæðilegur. 

 

Vala:  Hérna. Endilega fáðu þér smákökur líka. Alla vega þessa sort hér. Ég hef aldrei gert 

hana áður. Hún á að vera voða góð. Það sagði kokkurinn þarna í sjónvarpinu. Æi, hvað heitir hann 

aftur? Með svarta hárið? Sá sem er alltaf í sturtu? 

 

Gunnar: Hann eldar alltaf í sjónvarpinu. 

 

Vala:  Það var það sem ég sagði. Jæja, alla vega. Hann er mjög góður kokkur. Hérna, fáðu 

þér. Alveg endilega.  

 

Dísa:  Láttu ekki svona mamma. Hann langar kannski bara í eitthvað annað. Langar þig í 

  eitthvað minna sætt. Samloku eða eitthvað?  

 

MS:  Ég hefði nú ekkert á móti því að fá einhvers slags kjötmeti. 

 

Dísa:  Já, heyrðu. Það er hamborgarahryggur í ofninum.  

 

(Vala horfir ógnandi á dóttur sína en brosir til mannsins eins og hann eigi að skilja eitthvað) 

 

Vala:  Við ætluðum nú bara að borða hann hérna á eftir. Í kvöldmat. Klukkan sex.  

 

MS:  Ég er nú svo sem ekkert á hraðferð. 

 

Dísa:  Fyrirtak. Þú getur bara borðað með okkur. Það er alveg pláss fyrir einn stól í viðbót, 

ekki satt? 

 

Gunnar: Ja, ég held það sé betra að spyrja hana mömmu þína. 

 

Dísa:  Mamma? 

 

Vala:  Plássið er alltaf á sínum stað svo sem en það er algjört skilyrði að eiga nóg. Nóg og 

nóg og nóg. Þú hlýtur að skilja það. Auk þess hefur hver og einn sitt sæti við borðið. Sitt pláss við 

borðið. Sinn disk. Hníf, skeið, gaffal. Og glas já. Dúkurinn er ákveðinn grunnur. Undir borðinu 

verða svo átta fætur. Átta. Eins og, eins og...    

 

Gunnar: ...kolkrabbar. 

 

Vala:  Já, einmitt. Það datt úr mér. Fyndið hvernig orðin vilja oft týnast. Kolkrabbar já og 

þeir eru með þrjú hjörtu. Þó við séum ekki í sjónum þá er allt bundið sínu kerfi. Kolkrabbar byggja 

kastala úr kóralrifum. Það er ýmislegt sem maður veit ekki. Ekki nema maður spyrji.  
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MS:  Maður eins og ég staðsettur í slíkum kastala sem þessum. Hann þorir ekki að beiðast 

neins.  

 

Vala:  Þetta litla hreysi. Já, þetta hefur nú dugað ágætlega. Ef ekki væri fyrir útsjónarsemi 

mína í samningaviðræðum þá værum við nú ekki hér.  

 

Gunnar: Já, hann vinur minn er í fasteignabransanum og kippti í nokkra spotta. 

 

Vala:  Spotta sem ég hélt utan um. Þú ættir að vita hverju þessi munnur getur komið til 

leiða. 

 

Dísa:  Það er alltaf þessi eina leið. 

 

Vala:  Hvað sagðirðu ástin mín? 

 

Dísa:  Stundum virðist bara vera ein leið, sagði ég. 

 

Vala:  Maður verður að velja einhvern spotta. Þráð. Annars fer enginn neitt. 

 

Dísa:  Eða fer út í móa. 

 

Gunnar: Jæja, vinir eru kannski tilkippilegri en aðrir en jú hún Vala mín má eiga það að hún er 

ekkert lamb að leika sér við. Frekar eins og úlfur. 

 

Vala:  Án þess að blanda dýraríkinu of mikið í þetta þá hefur Gunnar rétt fyrir sér, aldrei 

þessu vant. I am a woolf in a sheepskin eins og þeir segja. En. Nóg um það. Nóg um það. 

 

Gunnar: Er annars enginn sem bíður eftir þér vinur minn? 

 

MS:  Mér?  

 

Vala:  Mér sýnist allir aðrir vera á réttum stað. 

 

MS:  Það er ómögulegt að segja til um það. Yfirleitt kem ég fólki að óvörum. Það býst 

ekki við mér. 

 

Dísa:  Engin fjölskylda? 

 

Vala:  Maður hefði nú haldið að á degi sem þessum þá væri einhver. Að bíða. 

 

Gunnar: Það sem Vala á við er að það er ekki algengt að fólk sé eitt í dag. 

 

MS:  Hvenær kemur sá dagur þar sem enginn er einn og einn er enginn? 

 

Gunnar: Já, þú segir nokkuð.  

 

Vala:  Sumir gera nú samt plön um að vera ekki einir. Svona eins og við. Sem ætlum að 

borða saman. Núna á eftir. Klukkan sex. Ekki satt Gunnar? 

 

Gunnar. Jú, sumir gera það. Sumir. Eins og við. Eins og plönin segja til um. 

 

Dísa:  En við hljótum að eiga nóg af kjöti. 
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MS:  Ef þið viljið að ég yfirgefi þennan íverustað þá myndi ég glaður gera það. Glaður. En 

bara svona ykkur að segja þá væri ég í svolitlum vafa um hvert næsta skref mitt væri. Mig grunar að 

það væri öruggast fyrir mig að vera hér. 

 

Gunnar: Ertu í einhverri hættu vinur? 

 

(Vala horfir illilega á Gunnar) 

 

Gunnar: Hættu nú alveg vinur. Hættu vinur. Þetta gengur ekki lengur. 

 

(Vala hvetur hann áfram) 

 

Gunnar: Við verðum bara að biðja þig um að... 

 

Vala:  ...fara. 

 

Gunnar: Ég myndi nú ekki alveg segja það svona hreint út en eitthvað í þá áttina samt.  

 

Vala:  En helst samt alveg út. 

 

MS:  Ég átta mig fullkomlega á ætlun ykkar en ef ég mætti ítreka mín næstu skref. Þessi 

sem eru hikandi. Allsendis óviss. Án þess að vilja beiðast nokkurs vil ég minna á þessi skref. Enda 

hvaða rétt hef ég svo sem á því að beiðast nokkurs í þessum kóralkastala. Að fá að sitja til borðs. 

Mér dettur það ekki til hugar. Að ganga svo langt. Spurningin er hvert ég myndi annars ganga og 

það bíður mín ekkert svar.  

 

Gunnar: Ég skil já. Ég skil. En hvað með ættingja? Er einhver sem við getum hringt í til að, til 

að, þú veist. Til að þú getir verið með einhverjum sem þú, sem þú þekkir já.  

 

Vala:  Og sem þekkja þig. Myndu vilja taka við þér í dag. 

 

MS:  Mér finnst ég þekkja ykkur nú þegar. 

 

Dísa:  Og hvað ætlarðu að vera hérna lengi? 

 

MS:  Það er ómögulegt að segja. Vindur ræður segli, eins og fólkið segir. 

 

(Vala gengur inn í eldhús algjörlega miður sín. Gunnar stekkur á eftir henni) 

 

Dísa:  Engin plön? 

 

MS:  Engin plön.  

 

Dísa:  Og hvar er fjölskyldan þín? 

 

MS:  Hér og þar. 

 

(Dísa fer og kemur svo strax aftur með ramma. Lætur manninn fá einn) 

 

Dísa:  Hérna. Ég er nýbúin með einn. Prufaðu að bera hann upp að andlitinu.  
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MS:  Hvernig þá? Svona? 

 

Dísa:  Já, hann passar. Þú mátt eiga hann. 

 

MS:  Hvað skal gera við hann. Halda honum svona? 

 

Dísa:  Þú getur rammað eitthvað inn. Hvað sem er.  

 

Gunnar: Svona, svona. 

 

Vala:  Ekkert svona, svona við mig Gunnar. Kannski fer hann ekkert. Hvað ef hann fer 

ekki? Guð minn góður.  

 

Gunnar: Hvaða vitleysa. Hann getur ekki bara verið hérna. Þetta er nú einu sinni okkar hús 

  Vala mín og við ráðum því hver fær að vera hér og hver ekki.   

 

Vala:  Já, en ég skil þetta ekki. Hver bauð honum? 

 

Gunnar: Þú opnaðir hurðina Vala mín. Svona. Komdu. Förum inn í stofu og reynum að gera 

eitthvað gott úr þessu. 

 

(Vala er ennþá mjög ósátt en um leið og hún gengur inn í stofu setur hún upp sitt stífasta bros. 

Næstum því ógnandi í ástríki sínu) 

 

Vala:  Jæja, elskurnar mínar. Er súkkulaðið ekki farið að ylja ykkur um hjartaræturnar. 

 

MS:  Ekki myndi ég nú kveða þann dóm um blessað kókóið.  

 

Vala:  Nú?  

 

MS:  Ég efast einfaldlega um getu þess til að ná til hjartans. Held að það setjist fyrst og 

fremst að í maganum. Svo liggi leið þess... 

 

Vala:  Er það ekki gott? 

 

Dísa:  Það er svolítið kalt.  

 

Vala:  Gott að heyra að það er gott elskurnar mínar. Mikið er það gott. Það er nú gott að 

nærast. Ég get alla vega prísað mig sæla. (Vala tekur bollana úr höndum þeirra). Annars held ég að 

við þurfum að fara að taka til hendinni. Þér er hins vegar guðsvelkomið að sitja hér og láta fara vel 

um þig. Auðvitað væri það bara það besta í stöðunni. 

 

Gunnar: Já, þér er velkomið að vera hérna í stofunni. Einmitt. Við þurfum bara að gera allt 

  klárt fyrir kvöldið. 

 

Dísa:  Fyrir kjötið. 

 

MS:  Ég læt fara vel um mig hérna í þessum ágætis dívan. 

 

Dísa:  Viltu að ég kveiki á sjónvarpinu? 

 

Vala:  Æi, ekki sjónvarpið núna Dísa mín. Viltu ekki vera svo væn að setja útvarpið á, ha? 
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Það er verið að lesa upp dánarfregnirnar. 

 

Dísa:  Jólakveðjurnar. 

 

Vala:  Ha? 

 

Dísa:  Það er ekki verið að lesa upp dánarfregnirnar heldur jólakveðjurnar. 

 

Vala:  Já, ég meinti það. Meinti það. Þú finnur þér svo bara eitthvað að gera. Hér er nú 

ýmislegt fallegt að sjá, ha? Finnst þér ekki. 

 

(Vala svífur um stofuna og strýkur hluti. Dísa dæsir) 

 

Vala:  Þessi er frá Afríku. Svartur Jesú, hugsaðu þér? Það er samt nauðsynlegt að vera 

líberal. Á okkar tímum. Svo eru gimsteinar hérna í staðinn fyrir augu. Allir þessir fjársjóðir sem við 

höfum aðgang að. Dásamlegt. Jæja. Þú lætur bara fara vel um þig. Og ekki hika við að láta mig vita 

ef þig vantar eitthvað. Eitthvað smávægilegt. Bara ekki snerta neitt. Og passaðu þig á 

postulínsjesúnum hérna í loftinu. Hann er mjög brothættur.  

 

(Brosir þessu stífa brosi og heldur svo þangað sem leið liggur inn í eldhúsið. Allir taka til hendinni 

af einhverju brjáluðu offorsi og klukkan þýtur áfram. Það er eins og Vala æsist meira upp eftir því 

sem meira er gert og allir æsast meira. Hér gæti verið um dans að ræða. Vatn sem skvettist og 

speglar og gler glansa eftir átökin. Svo væri hægt að hafa hér hugsanir fólksins útvarpast í 

hátalarakerfinu. Bæði kven og karlraddir: 

 

Rykmastur. Kostulegur snúningur. Hrúgast. Skúrast. Út. Anda. Inn. Morgun breiðum. Brosum. 

Brestir svæfa bálkestir skvettast. Bræða súkkulaðiblek. Bláu betri en appelsínu gull betri en allt. 

Kjötmjöður magnast. Maður veldur skekur skakkan vegg. Afleggjari vatnagutl. Vaxtarverkir í hægra 

hné. Vinstra hné. Úr öllu valdi fullorðinn maður. Í öllu falli. Stöðugt fellur. Snarkandi rósakál. 

Sprautar í skál fullri af speglum. Kann þig maður sem einræðir orðaskak. Hér mun ég ekki verða 

heldur Kanaríeyjar. Þær eru fallegar á þessum árstíma. Vegna oksins verða jólin skjól. Ég kvíði fyrir 

atgangi matar. Afgangspestir koma fyrir rest. Við missum aldrei andlit. Finnum liti. Sit milli barna. 

Skrifa skrifast bifast blek lekur oddhvasst áhættuprik. Sirka hvenær kemur. Sirka hvenær fer. Sirklar 

sem hringsnúast á spani í kringum og hringir og hér sér enginn hér. Það eru engir hér. Hér.  

 

(Skyndilega endar hamagangurinn þegar síminn hringir. Vala svarar.Allir stoppa en enginn veitir 

MS athygli sem situr beinn í baki í sófanum og fylgist með. Punktar niður hjá sér í litla bók. Kinkar 

kolli eins og hann sé að íhuga eitthvað með sjálfum sér) 

 

Vala:  Já, halló. Nei, nei. Það býr enginn hér með því nafni. Nei. Já, nei. Er ég viss? Já, það 

held ég nú.  

 

Gunnar: Hver var þetta? 

 

Vala:  Vitlaust númer. Er búið að þrífa skápana? 

 

Gunnar: Nei, þeir eru eftir elskan mín. Það er alveg nægur tími. 

 

(Þögn)  

 

(Gunnar gengur inn í eldhúsið til þess að taka til kaffi en hann er fljótur í spori og yfir hreyfingum 

hans gætir ákveðinnar uppgjafar. Róbótískur gangur. Vala byrjar að pússa spegla af áfergju) 
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Dísa:  Hvað ertu að skrifa?  

 

MS:  Setningar. 

 

Dísa:  Þú segir ekki?  

 

MS:  Nei, ég skrifa. 

 

Dísa.  Er það leyndarmál? 

 

MS:  Nei. Einmitt ekki.  

 

Dísa:   Má ég sjá? 

 

MS:  Forvitni er hégómi. Þú ættir að vara þig. 

 

Dísa:  Æi, gerðu það. Leyfðu mér að sjá. Ef þú leyfir mér að sjá þá skal ég... 

 

MS:  Það er ekki ráðlegt að klára sumar setningar. 

 

Dísa:  Leyndarmál. Leyndarmál. Fólk með sín leyndarmál. Gefðu mér vísbendingu. 

 

MS:  Þú veist ekki hvers þú ert að beiðast góða mín. Farðu varlega. Farðu vel með þessa 

forvitni.   

 

Dísa:  Ef það er eitthvað sem ég kann þá er það að fara varlega. „Passaðu þig á strákunum, 

á nóttinni, á snjó sem dettur af húsþökum, á eldingum, á strákunum, á svörtum köttum, á bílunum, 

þeir gefa stundum stefnuljós óvart, á deginum, á hjólinu, á eldri mönnum, á kuldanum, á gömlum 

mönnum, á fjallseggjum, beittum brauðhnífum, skúffan getur dottið, þakið hrunið, regndropar 

blýkúlast, ertu ekki búin að heyra um jarðskjálftann, engispretturnar, heimsendann?“ Ég kann að 

passa mig og ég held að þín orð séu ekki að fara að gera mér neitt.   

 

MS:  Orðin skapa manninn mín kæra.  

 

Dísa:  Ertu sem sagt að skrifa um mig? 

 

MS:  Ég myndi nú ekki ganga svo langt. 

 

Dísa:  Hvert myndirðu ganga? 

 

MS:  Ég geng eins langt og nauðsyn krefur.   

 

(Dísa tekur upp ramma og byrjar að ramma foreldrana inn) 

 

Dísa:  Kvíðaröskun, athyglisbrestur, mótþróaþrjóskuröskun, væg einhverfa, markaleysi, 

geðhvarfasýki, þunglyndi, bæpólar, áráttuhegðun, ofsakvíði, sjálfsmorðshugsanir en vægar svo lífið 

heldur áfram sinn vanagang. Sitt í hvoru lagi en saman engu að síður. 

 

MS:  Ég myndi varast að... 

 

Dísa:  Ég hélt við hefðum verið búin með þá pælingu. Ég hef passað mig allt mitt líf eða 
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vilt þú kannski taka við? 

 

(Þögn) 

 

Vala:  Hver ætlar að taka loftið? 

 

Dísa:  Æi, mamma. Þú lofaðir að við myndum ekki þurfa að taka loftið þetta árið.  

 

Vala:  Ég myndi aldrei lofa slíku. Auk þess, ef þú horfir upp þá sérðu að þess er þörf. 

 

Dísa:  Ég horfi aldrei upp.  

 

Vala:  Láttu ekki svona Dísa mín. Ekki viljum við að skítnum rigni hérna út um allt.  

 

Dísa:  Ég sé bara ekki neitt.  

 

(Dísa fer í flýti en MS nóterar hjá sér) 

 

Gunnar: Viltu kaffi Vala? Og hvað með þig? Vilt þú kaffi? 

 

MS:  Nei takk, nei. Ég þakka samt innilega fyrir gott boð. 

 

(Þessi yfirmáta kurteisi fer í taugarnar á Völu sem gengur í áttina að sjónvarpinu og fer að þrífa 

rykið af skjánum)  

 

Vala:  Jesús minn. Sjáiði gluggana! Við þurfum að fægja þá. Kannski meira en að fægja. 

Það þarf einhver að fara út. Það er búið að vera svo milt og kalt undanfarið. Það er eins og 

mengunin setjist utan á gluggana. Það mætti halda að við værum í Sahara. 

 

Dísa:  Bara í Sahara. Nóg af plássi, nóg af útsýni. I desert. To the desert I. Og sólargeislarnir 

stinga sér innum munninn, ylja manni um hjartarætur. Maður þarf enga glugga í eyðimörkinni. 

 

MS:  Útsýni er mikilvægt svo lengi sem maður horfir. 

 

Dísa:  Ég horfi, sé, horfi. 

 

MS:  Og vert er að nótera að í augasteinunum þjappast saman öll okkar reynsla. Allt sem 

við upplifum. Þess vegna grátum við. Þess vegna gerist það reglulega. Ekki allir gera sér grein fyrir 

þessu. Sem er miður. 

 

Vala:  Það er ekki mikið af því hér, tárum. Hér er allt til alls til alls.  

 

(Vala sönglar og heldur áfram að þurrka af) 

 

Dísa:  Ertu sálfræðingur? 

 

MS:  Ég myndi nú ekki orða það svo. 

 

Dísa:  Vatnsfræðingur? 

 

Vala:  Dísa mín. Dísa mín. Ertu til í að ná í kústinn. Við þurfum að byrja að taka loftið. 

Annars náum við því aldrei.  
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MS:  Það sem ég stunda helst er jafn óútreiknanlegt og vatnið. Jafn óútreiknanlegt og fólk 

sem sest í ókunnuga sófa.  

 

Vala:  Dísa mín. Moppuna elskan. Svo við getum náð þessu niður. 

 

Dísa:  Hvað er það sem þú stundar helst? 

 

MS:  Ég geri skýrslur. Fylli inn í eyðurnar hér og þar. Þetta er eins og með vatnið. Oft á 

tíðum myndast stíflur sem þarf að losa. Það þarf einhver að losa þær. Það er svona mín helsta 

ástundun. Ef ég ætti að nefna einhverja eina framyfir aðra. En skýrslurnar verða að vera skýrar. 

Pappírinn verður að vera sá besti. Það gengur ekki að skrifa á hvað sem er. Það er misskilningur. Að 

skrifa á slæman pappír eða tölvuskjá er eins og að senda eldflaug upp í himinhvolfið án ákveðins 

áfangastaðar. Það skýrist ekkert þannig. Sumir eru samt lúmskari en aðrir þegar kemur að þessum 

málum. Þeir hanna glerkassa sem ná að dylja.  

 

Vala:  Talandi um það. Við þurfum að fara að sjá út. Við getum ekki horft upp á þessar 

hörmungar lengur. 

 

MS:  Ef ég mætti skipta mér af þá verð ég nú að hrósa þér kæra Vala fyrir að sjá þær. Það 

er alger frumforsenda breytinga. 

 

Vala:  Takk fyrir það en þetta gengur ekki svona mikið lengur. Hvers vegna að fjárfesta í 

gluggum ef þeir eru alltaf skítugir? Maður fjárfestir í  húsi til að geta séð almennilega út. Það er nú 

bara þannig. 

 

MS:  Ýmislegt gengur nú kaupum og sölum og ástæðurnar eru æði misjafnar. Þegar ég var 

hér eitt sinn staddur í útlöndum gekk maður að mér og kvaðst kaupa af mér hestinn minn. Ég sagði 

honum að hann væri ekki til sölu. Þá gekk hann enn harðar til verks og kvaðst vilja kaupa hestinn 

sem ekki væri til sölu. Því meira sem ég þráaðist við því harðar gekk hann að því að vilja eignast 

hann. Um leið og krafist er einhvers af of miklu offorsi því meira hverfur það inní sjálft sig. 

 

Vala:  Þetta er kannski ekki alveg sambærilegt. 

 

Dísa:  Kemurðu sem sagt úr sveitinni? 

 

Gunnar: Já, mikið væri gaman að vita aðeins meira um hagi þína. Þetta er nú helst til 

undarlegt verður að viðurkennast. Að banka svona uppá alveg óvænt og núna, á þessum degi (Hann 

hlær helst til örvæntingarfullum hlátri) 

 

MS:  Í mínum bókum er enginn einn dagur öðrum fremri.  

 

Vala:  Ja, hérna hér. Ég veit ekki hvar ég væri ef ekki væri fyrir jólin. Klukknahljóminn. 

Tæran óminn í loftinu. Röddina hans pabba að ramma inn hátíðleikann og hljóðin í skúringavatninu 

skvettast. 

 

MS:  Klukkur hætta seint að slá. Eins og hjörtun. Sei sei já.  

 

Vala:  Friðsæld tilheyrir engum tíma. Engum tíma.  

 

Gunnar: Það er alla vega aldrei meira þrifið en akkúrat á þeim tíma. 
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(Dísa tekur upp teygju og þenur hana út á þumalputtanum. Sleppir ekki) 

 

Dísa:  Hér er stöðug hætta á ferðum. Ætlar þú að passa mig? (Beinir orðum sínum að MS)  

 

Vala:  Alla vega. Eins og ég var að segja þá voru jólin heima hvít. Eldhúsið glansaði.  

  Flísarnar voru gerðar hjá guði. Það sagði mamma alltaf og loftið var víst skúrað með 

  englavængjum. Allt var eitthvað svo fullkomið og maður gat lagst á gólfið og það var 

  eins og enginn hefði nokkurn tíma stigið fæti þangað inn. Aldrei nokkurn tíma.  

 

Gunnar: Það var nú ekki auðvelt að komast þarna inn.  

 

Vala:  Láttu ekki svona. Þú varst alltaf velkominn. Hann var alltaf meira en velkominn. 

Mömmu og pabba þótti sérstaklega vænt um hann Gunnar. Þegar hann ákvað að hætta í skóla þá 

minnkaði væntumþykjan aðeins en hann var alltaf velkominn skal ég segja ykkur. Þú varst alltaf 

alltaf velkominn. 

 

MS:  Það er svolítið erfitt að bjóða fólk velkomið. Mér ferst það yfirleitt ekki vel úr hendi. 

Ef til vill veltur það á því hvað maður hefur uppá að bjóða. 

 

Vala:  Meira að segja eftir að þú tókst að þér starfið þarna hjá Símaskránni þá létu þau eins 

og ekkert væri sjálfsagðara. Að fletta upp fólki og númerum.   

 

Gunnar: Nóg um það Vala mín. 

 

Vala:  Nóg og nóg. Þau sögðu aldrei neitt. Fólk segir stundum ekki neitt þó það sé komið 

með alveg feikinóg. 

 

MS:  Maður býður fólki hingað og þangað. Ávallt velkomið en það hafnar oftar en ekki 

heimboðunum og það virðist engu sæta hvaða kræsingar maður ber á borð fyrir það.  

 

Vala:  Það veltur nú allt á því hver býður held ég. Framsetningin er náttúrulega aðalatriðið 

og framkoman. Dísa? Dísa mín. Ertu ekki til í að taka gluggana? Sáuði hvert hún fór? 

 

(Þögn) 

 

MS:  Við erum á förum. 

 

Gunnar: Spurning samt hvenær nóg er nóg. Ég held að spurningin sé sú. Hvenær manni sé í 

raun óhætt að fara. 

 

(Dísa kemur inn, kveikir á sjónvarpinu og sest ögrandi í leðursófann) 

 

MS:  Tíminn er hringlaga og enginn tími er réttur í sjálfum sér. Rétt og rétt er ekki rétt. Að 

bíða eftir rétta tímanum er eins og að bíða eftir lest sem maður veit innst inni að muni aldrei stöðva 

á brautarpallinum þar sem maður bíður. Nóg er aldrei nóg. Nóg er tímabundið. Þenst svo út og 

verður óhóf. Það er skemmtun í kjarnanum sjálfsagt en ekki að eilífu.    

 

Dísa:  Ekkert nema hversdagslegir dauðdagar. Eins og vísar á klukku. Fellur einn. Svo 

annar og annar og annar og annar annar annar (Talar í takt við klukkuna) 

 

(Vala gengur að sjónvarpinu og slekkur á því) 
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Vala:  Hvað segirðu Dísa mín. Viltu ekki skúra gluggana svo við sjáum eitthvað út?  

 

Dísa:  Til hvers? 

 

Gunnar: Dísa mín. Dísa. Reynum að sjá út svona einu sinni. Gerðu það fyrir hana mömmu 

þína.   

 

Dísa:  Svona eina ferðina enn. Einu sinni kjöt. Einu sinni ljós. Einu sinni tré. Einu sinni 

fjölskylda. 

 

MS:  Fjölskylda.  

 

Dísa:  Flækjufótur. 

 

MS:  Andrými. 

 

Dísa:  Undirstaða. 

 

MS:  Væntumþykja. 

 

Dísa:  Athafnaleysi. 

 

MS:  Óskhyggja. 

 

Dísa:  Gardínur. 

 

(Vala gengur inn á bað og athugar með klósettin) 

 

Vala:  Gunnar minn. Áttu eftir að taka klósettin? 

 

Gunnar: Ég var að því ástin mín. 

 

Vala:  Jesús minn. Kjötið. Dísa. Þú þarft svo að skella þér út. Við viljum ekki dvelja hérna í 

þessu skyggni lengur. 

 

Dísa:  Ég ætla fyrst að fá mér smá kaffi.  

 

Vala:  Aftur? (Lítur svo á MS og heldur aftur af sér). Endilega fáðu þér kaffi. Bara um að 

  gera. Mundu svo eftir gluggunum. Við þurfum að sjá eitthvað. 

 

Dísa:  Sjást áttu við? 

 

Gunnar: Það eru nú eflaust ekki margir á ferli í dag.  

 

Vala:  Engu að síður skulum við búa svo um að það sjáist.  

 

Dísa:  Þarf ég líka að fara út?  

 

Vala:  Ja, það væri náttúrulega best að gera þetta almennilega. Að utan jafnt sem innan.  

 

Dísa:  Sjáiði veðrið? 
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Vala:  Það hefur nú aldrei verið lognmolla í kringum þig Dísa mín.    

 

Dísa:  Sjáiði haglélin. Þetta er ekki veður, þetta er stríðsástand.  

 

Vala:  Nei, þess vegna erum við nú að þessu til að byrja með. Til að sjá eitthvað. 

 

Dísa:  Ég gæti dáið.   

 

Vala:  Láttu ekki svona Dísa mín. 

 

Dísa:  Hvað ef ég dey. Hvað mynduð þið gera án mín? 

 

Vala:  Láttu ekki svona ástin mín. Enga dramatík. Þú klæðir þig bara í nýju úlpuna. Hún er 

gerð fyrir svona ástand. Ekkert smýgur í gegn.  

 

Gunnar: Já, alveg 100 prósent ekta og samt á svona viðráðanlegu verði.   

 

Vala:  Ég heillaði starfsmanninn náttúrulega alveg upp úr skónum. 

 

Gunnar: Hmm. Já, einmitt.  

 

Vala:  Manstu? Ég var í háhæluðu skónum og sokkabandið sást aðeins. 

 

Gunnar: Mig minnir að það hafi verið útrýmingarsala. 

 

Vala:  Hvaða vitleysa. Þetta var um hávetur en alla vega þessi úlpa hylur það sem hylja 

skal. Svo þú sést alveg langa leið Dísa mín.  

 

MS:  Þær eru nú yfirleitt fleiri en ein.  

 

Dísa:  Sumir sjá bara eina.  

 

Vala:  Átt þú ekki að vera komin eitthvert út. 

 

Dísa:  Ég ætlaði að vera komin út fyrir löngu. 

 

Gunnar: Þetta er kanínuskinn held ég. Fyrirmyndarfórnfýsi. Allt til að skýla þeim sem þurfa. 

 

Dísa:  Já einmitt. Þær hoppa í úlpurnar. 

 

Vala:  Svona. Drífið ykkur nú út.  

 

Gunnar: Ætlaði Dísa ekki að sjá um þetta? 

 

Vala:  Ég meinti nú bara að allir ættu að drífa sig úr stofunni. Halda áfram með það sem 

þarf að gera.   

 

Gunnar: Já, þú meinar það.  

 

Vala:  Hvað áttu við? 

 

Gunnar: Nei, bara ég skildi ekki alveg af hverju ég ætti að fara út.  
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Vala:  Það er nú ýmislegt sem þarf að gera hérna. Hlutirnir hreinsa sig ekki sjálfir. 

 

Gunnar: Jú, ég veit allt um það. Ég bara skildi ekki þetta með að fara út. Fannst eins og þú 

hefðir ekki meint það. 

 

Vala:  En ég meinti það. 

 

Gunnar:  Út og út. Það er nú ekki alveg sami hluturinn.  

 

MS:  Þú minnir mig á hann föður minn. Meiningar hans breyttust ótt og títt eins og 

blessaður vindurinn. Í rauninni voru þær alveg eins og höfuðáttirnar nema hvað höfuðið snerist 

ávallt. Engin stefna var afmörkuð. Stefnan var stefnuleysið. 

 

Vala:  Það sem ég meinti var nú bara það sem ég meinti. Hann ætti í raun og veru að vera 

að þrífa klósettin. Skýrara getur það varla verið. 

 

Gunnar: Ég er búinn með klósettin Vala mín. 

 

Vala:  Ef þú ferð inná bað þá kemstu kannski á aðra skoðun.  

 

MS:  Ég og faðir minn hvílum hvor í öðrum en samt er eins og eyrun hafi alltaf lokast um 

leið og ég opnaði munninn. 

 

Dísa:  Já, líður þér þannig líka? 

 

Vala:  Hva, ertu búin? Svona snögg að þessu? 

 

Dísa:  Ég hef nú gert þetta áður. 

 

Vala:  Jæja, hvað er eftir?  

 

(Nú heyrist einhver annar banka á hurðina en hann bíður ekki eftir að fólk opni heldur opnar hana 

sjálfur) 

 

Óli:  Sælt veri fólkið. Hæ hæ og hó hó. Gleðileg jól. Jól. Jól. 

 

Vala:  Nei, ertu bara kominn? Og það strax? Klukkan er ekki nema rétt rúmlega fjögur. 

 

Óli:  Æi, ég ákvað nú bara að koma í fyrra fallinu. Hér er allt orðið spikk og span eins og 

  maður segir. Annars er enginn sem heldur jólin eins og þú elsku systir. Þú kannt þetta 

  svei mér þá. 

 

Vala:  Æi, láttu ekki svona. Þetta er ekkert. Bara eins og oft áður. Alltaf reyndar. Maður er 

  sko ekki að láta í minni pokann fyrir hátíðarhöldunum. Leyfir rykinu ekki að lafa af 

  trjánum. Nei, það held ég nú ekki. Hér skal allt vera eins og það á að sér. Í dag.  

  Dagurinn er í dag. Í rauninni er enginn annar dagur. Nema sá sem er. Í dag.  

 

Óli:  Hva, eruði með fólk í heimsókn. Sæll. Sæll vertu. Ólafur heiti ég. 

 

Gunnar: Hann er nú svolítið óvæntur gestur. 
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Vala:  Það mætti eiginlega efast um að hann sé gestur. 

 

MS:  Blessaður vertu. 

 

(Þögn) 

 

Óli:  Já, þið segið nokkuð. Heyrðu. Mamma hefur ekkert hringt í dag. Er hún eitthvað fúl, 

veistu það? 

 

Vala:  Það held ég ekki.  

 

Óli:  Skrýtið. Hún er vön að hringja alltaf í dag. Kannski er eitthvað vesen með pabba.  

 

Vala:  Nei, ég held að allt sé eins og það eigi að sér að vera Óli minn.  

 

Óli:  Hvað veit ég svo sem? Það talar enginn við mig. Ekki nema einu sinni á ári.   

 

Vala:  Þú veist nú hvernig þau geta verið Óli minn. 

 

MS:  Hver heyrir svo sem í hverjum. Hver er það sem heyrir. Hver er það sem segir. 

 

Óli:  Æi, þetta er bara fjölskyldumál. Ekkert sem er nauðsynlegt að ræða.  

 

Dísa:  Það er ekkert sem er nauðsynlegt að ræða.  

 

Óli:  Annars vil ég nú ekkert vera að trufla ykkur. Ég kom nú bara snemma af því ég átti 

leið hjá.  

 

Vala:  Engar áhyggjur Óli minn. Þú ert alltaf velkominn. Slakaðu bara á. Þú getur kannski 

spjallað við gestinn okkar.  

 

Óli:  Já. Hvað segir þú? Hvernig þekkir þú Völu og Gunna? 

 

MS:  Ég þekki þau nú ekki mikið. Leiðir okkar lágu frekar óvænt saman. 

 

Óli:  Nú?  

 

MS:  Já, einhvern veginn æxlast hlutirnir á þann háttinn. Leiðir liggja saman og endrum og 

eins sundur á ný.   

 

Óli:  Varstu með þeim í skóla eða eitthvað svoleiðis? 

 

MS:  Nei, ekki get ég nú sagt það. 

 

Óli:  Ertu kannski ómenntaður? 

 

MS:  Sjálfmenntaður.  

 

Óli:  Já? Og í hvaða fræðum myndi það vera? 

 

MS:  Það eru nú heimsins fræði. 
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Óli:  Jahá hvorki meira né minna. Hvað erum við þá að tala um? Geimvísindi, heimspeki, 

skammtafræði? 

 

MS:  Skammtarnir verða nú sjaldnast stærri en fólkið fær þolað. 

 

Ólafur:  Einmitt, einmitt. Sjálfur stúderaði ég heimspekina. Þetta örlitla sem hvergi sést en er 

í raun og veru alls staðar. Það sem enginn veit, það reynir maður að vita. Að vísu endaði ég í öðrum 

geira. Er hljómsveitarstjóri núna. Beisla tónana. Manneskjurnar eru orðlausar en koma saman í 

einum hljómi. Það er eitt og hið sama. Alveg guðdómlegt. Og verkið sem við erum að búa til núna 

er ótrúlegt. 

 

MS:  Nú, já.  

 

Óli:  Já, já. Maður reynir að gera það sem skemmtilegt er. Það er erfitt að leita að svörum 

við spurningum sem gera sitt besta til að vera óleysanlegar. Það er erfitt að snúast svona um 

heiminn. 

 

MS:  Mín reynsla er nú sú að fólkið snýst mest megnis um sjálft sig. Heimurinn snýst um 

það sem allir geta séð en gerir sitt besta til að dyljast. Þó er ekkert dularfullt að verki. Ég átti einu 

sinni vinkonu sem eignaðist óvart barn og svo skildi hún það eftir á víðavangi. 

 

Óli.  Nú já.  

 

MS:  Og í sjálfu sér er ekkert dularfullt við það. Konan skildi eftir það sem henni fannst 

réttast að skilja eftir sig. Rigningin skilur eftir sig polla en hún er hvorki góð né slæm. Hún er og 

hún fellur og hún er. Fellur eins og hún er. 

 

Óli:  Þú ættir endilega að koma á næstu tónleika.Við erum að æfa Tchaikovsky núna, 

tónarnir mynda þræði í andrúmsloftinu og fólk hámar þá í sig. Þeir sameinast æðakerfinu, blandast 

blóðinu. Þetta er hreint stórkostleg upplifun. Ég get alveg lofað þér því. 

 

MS:  Ég þakka gott og skáldlegt boð en það verður að viðurkennast að ég er ekki yfir mig 

hrifinn af klassískri tónlist. Og þegar sprotinn hefst á loft þá heltekur mig einhver óþægileg 

tilfinning.  

 

(Vala kemur aðvífandi með ryksuguna og ryksugar á milli sófapúðanna) 

 

Óli:  Ég er viss um að það sé hægt að koma þér á aðra skoðun. Ekki allir eru móttækilegir 

fyrir svona  tónlist. Þetta tekur allt sinn tíma. Er áunninn smekkur. 

 

MS:  O, ekki veit ég það.  

 

Vala:  Hann Óli, hann kann sko sitt fag. Ég myndi ekki slá hendinni á móti þessu fína boði. 

 

MS:  Ætli ég viti ekki allt um fögin hans Ólafs. 

 

Óli:  Þau eru nú ekki mörg. Það er nú aðallega bara þetta og svo heimspekin. Þetta sem 

enginn veit.  

 

MS:  Já, það er akkúrat það. Þetta sem enginn veit Ólafur minn. Heillavænlegast er að 

stinga því undir og bakvið. Veistu hvað ég á við?  
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(Það kemur fát Óla) 

 

Óli:  Ha? 

 

MS:  Það sem ég átti nú við var einungis að þú hlýtur að kannast við skúmaskotin og 

skuggana. Er það ekki eðli mannanna? Stúderuðu þið ekki manneskjurnar í Háskólanum? 

 

Óli:  Já, þú meinar það. Jújú. Jújú. Það gerðum við. Það gerðum við.  

 

MS:  Ég var nú með annan fótinn þar. Uppí Háskólanum. Hætti mér aldrei með báða 

fæturna. Skrýtið að þú skildir hafa fært þig í áttina að tónlistinni. Varstu ekki framúrskarandi þarna í 

deildinni? 

 

Óli:  Nei, ég bara nennti þessu ekki lengur. Ég var nú ekkert meira eða minna 

framúrskarandi en hver annar. 

 

MS:  Enga hógværð Ólafur. Mig rámar í að ég hafi heyrt nafnið þitt í einhverju samhengi. 

Það var hið fínasta samhengi. Og þegar ég fer að spekúlera í því þá finnst mér sem ég hafi séð þig 

þar. Þú ert eilítið kunnuglegur Ólafur svona þegar ég leiði hugann að því.  

 

Óli:  Þetta hlýtur að vera einhver misskilningur. Ég hef bara aldrei séð þig áður. 

 

MS:  Ólafur. Ólafur. Hvers son ertu aftur Ólafur. Varstu einhvern tíma í lúðrasveit? 

 

Óli:  Nei. 

 

MS:  Kór? 

 

Óli:  Nei. 

 

MS:  Sjónvarpi? Útvarpi? Blöðum? Hvers son ertu Ólafur? 

 

(Óli verður eitthvað skrýtinn á svipinn, stendur upp og fer að ganga fram og til baka helst til 

órólegur) 

 

Óli:  Nei, veistu. Ég held ég hafi aldrei séð þig. Bara aldrei nokkurn tíma.  

 

MS:  Þar held ég að þér hljóti að skjátlast. Ekki nema mér farist vel úr hendi að ruglast. 

Held það sé ekki svo því ég ruglast sjaldan ef nokkurn tíma. Ekki á andlitum. 

 

Óli:  Vala, Vala. Áttu nokkuð vatnsglas handa mér? 

 

Vala:  Já, ég kem með það. Ji, hvað þú ert fölur. Er í lagi með þig? 

 

Óli:  Það er allt í fínu lagi jú. Smá vatnssopi lagar þetta örugglega. 

 

MS:  Nei, nei. Hann er ekkert fölur hann Ólafur. Mín getgáta væri sú að þetta sé 

þrýstingurinn. 

 

Vala:  Og ert þú einhvers konar sérfræðingur? 

 

Gunnar: Við skulum bara róa okkur. Þú hefur örugglega bara staðið of hratt upp. 
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(Óli svolgrar vatnið í sig) 

 

MS:  Það er ekki heillavænlegt að taka of fljótt af stað. Það er eitthvað sem fólk ætti að 

varast. 

 

(Um leið og Óli leggur glasið frá sér tekur hún það upp og þrífur borðplötuna. Fer að reyna að 

stjórna því hvernig fólkið situr og hagar sér, nær í kodda handa Óla og setur undir hann. Óli situr í 

sófanum og reynir að jafna sig) 

 

Dísa:  Nei. Það ber sko að varast frændi. Það er svo gott að vera í kringum fólk sem hefur 

þetta á hreinu. Þú mátt passa mig hvenær sem er. (Beinir orðum sínum til MS í daðurgír) 

 

Gunnar: Jæja, ég held við ættum öll að passa okkur á því að standa ekki of hratt á fætur.  

 

(Vala reynir að hafa stjórn á umhverfinu. Reynir að laga það sem lagað verður)    

 

MS:  Við verðum að vara okkur. Hvert og eitt fyrir sig. 

 

Dísa:  Varast vara. Hér eru varir sem einhver ætti að kyssa! 

 

Óli:  Get ég fengið meira vatn? 

 

Vala:  Gunnar, komdu með meira vatn. Meira vatn. Held það sé hollast að þú liggir bara 

hérna elsku Óli. 

 

(Óli kemur ekki upp orði. Vala heldur áfram að reyna að halda öllu til haga) 

 

Gunnar: Sást þú hvað gerðist? 

 

MS:  Eitt er að sjá og annað að sjá. Ég sé og ég sé og sé sé sé. 

 

Gunnar: Ég skil. 

 

Vala:  Hvurslags svar er þetta eiginlega? Og þú skilur? Fólk verður að standa skil á því sem 

það sér.  

 

MS:  Það er ómögulegt að segja. Hvað gerðist. Allt í einu stóð hann upp og bað um 

vatnsglas.  

 

(Óli reynir að koma upp orði en getur það ekki) 

 

MS:  Annars velur fólk náttúrulega hvað það vill sjá. Ertu ekki sammála Óli?  

 

Vala:  Uss, leyfum honum nú bara að hvílast. 

 

(Vala byrjar að pikka einhver ósýnileg rykkorn af fötum þeirra sem eru í kringum hana) 

 

Gunnar: Svona til að skilja þig ekki eftir í lausu lofti þá held ég að við höfum alltaf val. Fólk 

gerir ekkert annað en að velja. Dag eftir dag. Það er í raun og veru stórmerkilegt hvernig sumir geta 

bara fórnað höndum og vonað að samúð annarra skili þeim einhverju. Það er í rauninni mjög 

ómannúðlegt ef maður spáir í því. Að biðja um hjálp 
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Vala:  Jæja, hvað segiði um að halda áfram hérna. Og þú. Kannski væri bara hollast fyrir 

þig að sitja hér í hljóði. Ég veit þú ert ekki mikið fyrir því að standa skil á sjálfum þér en hvers 

vegna ertu hérna á svona óhentugum tíma, ef mér leyfist að spyrja. 

 

MS:  Óhentugum?  

Vala:  Já, eins og þú sérð þá er ekkert tilbúið, ýmislegt sem á eftir að gera. Skipuleggja. 

Gluggarnir eru ennþá kámugir. Og rykkornin eru svo lúmsk. Maður er ekki fyrr búin að strjúka yfir 

með moppunni þegar þau koma fljúgandi aftur. Þetta er alveg lygilegt. Þetta er tíminn og já, það er 

ekki allt orðið hreint. Það verður nú bara að segja eins og er. 

MS:  Ég myndi nú ekki segja að svo væri. Þú stendur þig svo vel í þrifunum að ekki er 

hægt að segja með réttu ráði að það sé skítugt svo ekki er hægt að segja að ég sé óhentugur. Það er 

tíminn. Tíminn er í sjálfu sér aldrei hentugur. Fæstum er hann svoleiðis.  

Vala:  Æi, þakka þér fyrir. Maður gerir sitt besta. Þetta er náttúrulega bara partur af þessu. 

Maður verður nú að taka sér tíma. Einu sinni á ári. Að minnsta kosti. Jæja drífum okkur.  

MS:  Áður en þú ferð mætti ég aðeins ónáða þig eitt augnablik.  

Vala:  Já, augnablik til eða frá skiptir svo sem ekki öllu.  

MS:  Hvert ertu að fara? 

Dísa:  Ég skal fara. Svo lengi sem það sé með þér. 

MS:  Hvert ertu að fara? 

Vala:  Fara? Ég veit bara ekkert um hvað þú ert að tala. Þvílík spurning. Mér fyndist nú 

bara gott ef þú vissir það sjálfur góði minn. Ég þarf alla vega að halda áfram að þrífa hérna.  

(Óli muldrar eitthvað. Reynir að koma upp orði en tekst það ekki) 

MS:  Fyndið að þú skyldir minnast á það Óli minn. Ég man núna hvar ég sá þig... 

(Það kemur skelfingarsvipur á Óla) 

Gunnar: Meira vatn? 

(Gunnar hellir meira vatni uppí Óla að áeggjan Völu. Óli kúgast. Vala stendur upp og byrjar að taka 

til)  

MS:  En já, hvert ertu að drífa þig? 

Vala:  Við ætlum nú ekkert að fara fyrr en í sumar. Þá ætlum við til Frakklands. Til Parísar. 

Þangað stefnum við. Hlakka til að skoða nýja hönnuði þar. Þeir geta verið svo nákvæmir í París. Eru 

það yfirleitt. Arkitektúrinn. Maður minn. Annars ættirðu kannski að spyrja Dísu hvert hún ætlar. 

Dísa:  Æi, mamma. Plís. Ég kem þér ekki lengur við. 

Vala:  Já en Dísa mín. Þú veist að mér er umhugað um þig. Við MS: Hún býr í einhverjum 
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skúr niðri í bæ.  

Dísa:  Þetta er ekki skúr. Þetta er herbergi og húsið er fínt. 

Gunnar: Mamma þín hefur rétt fyrir þér. Það er ýmislegt sem mætti betur fara. Ljósaperan 

virkar til dæmis ekki. 

Dísa:  Maður getur alveg séð, þrátt fyrir ljósleysi.  

Vala:  Þú ættir að hugsa um hvert þú vilt stefna Dísa mín. Það er ýmislegt í stöðunni og 

stelpa eins og þú kemst hvert sem er.  

(Dísa tekur upp ramma og byrjar að ramma inn fólkið) 

Dísa:  Ég vil ekki fara hvert sem er.  

Vala:  Háskólinn er nú ágætur. Þú getur spurt hann frænda þinn. Hann er sá eini sem hefur 

lagt leið sína þangað. Af okkur systkinunum. 

Gunnar: Það er ekki satt Vala mín. Þú hefur nú líka stundað nám í æðri menntastofnun. 

Vala:  Ekki get ég nú sagt það.  

Gunnar. Myndmál er mál. 

Vala:  Gunnar minn. Þetta er ekki sami hluturinn. Þetta er eins og að segja að allt vatn sé 

sjór. Sumt sér maður í gegnum um leið. Annað ekki. Annars liggur minn metnaður annars staðar. 

Vöxturinn er það eina sem skiptir máli. Ef maður lítur í kringum sig þá sér hver sem hefur sjón að 

hér er allt að vaxa. Allt í áttina. 

Dísa:  Fjöl skylda. Segir sitt. 

Vala:  Sem er mitt val. Mitt dásamlega val.  

Dísa:  Hvar er mitt val? 

(Þögn) 

MS:  Að mínu áliti er það hver fyrir sig. Ekki allir fyrir einn og öfugt. 

Vala:  Þvílíkt og annað eins, að snúast bara um sjálfan sig. 

Gunnar: Já ég held að það sé þá betra að vera í faðmi fjölskyldunnar.  

Vala:  Við erum alla vega ekki ein. Guði sé lof. 

Dísa:  Við erum samt sitt í hvoru laginu. 

Vala:  Samt saman. 

Gunnar: Já, rétt er það. Alveg saman.   

MS:  Sannleikurinn er sá að sum samvera er ekki jafn holl og önnur. 
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Vala:  Það vita nú allir að fjölskyldur eiga samleið.  

(Þögn) 

(Óli rís á fætur)   

Vala:  Er allt í lagi með þig. Óli minn. Þú lítur út eins og vofa. Svona. Leggstu aftur niður.  

Óli:  Það er allt í lagi með mig.  

Vala:  Svona. Fáðu þér meira vatn. Fætur uppí sófa.  

Óli:  Mig langar ekki í meira vatn sagði ég.  

MS:  Þér er hollara að horfast í augu við þetta Ólafur. 

Vala:  Hva, þekkist þið eitthvað? Það myndi svo sem útskýra ýmislegt.  

Óli:  Nei. Við þekkjumst ekki.  

MS:  Og samt höfum við nú mæst. 

Vala:  Óli hefur hitt svo margt fólk um ævina að það er nú alveg skiljanlegt að hann muni 

ekki eftir þér.   

MS:  Þá er minnið eitthvað að glepja þig minn kæri Ólafur. Eða gleypa þig. Oft á tíðum 

þegar hlutirnir standa manni hvað skýrast fyrir hugskotssjónum þá einhvern veginn hverfa þeir inn í 

ljósið. Púff. 

Vala:  Ólafur, þú hefur þó ekki sagt honum. 

(Þögn) 

Gunnar: Sagt honum hvað? 

Dísa:  Ekki spyrja mig. Ég sé ekki neitt. Veit ekki neitt. Sver við grafir allra skyldmenna. 

Óska mér blindu.  

Vala:  Ekki segja svona Dísa mín. Aldrei að vita nema einhver heyri til þín. (Horfir upp)  

MS:  Ef ég mætti deila með ykkur minni reynslu þá er aldrei neinn sem hlustar. Ekki 

nokkurn tíma. Sérstaklega ekki þegar maður hefur kæft eitthvað. Ég átti einu sinni vin sem eignaðist 

konu. Hún var honum allt en það eina sem hann hugsaði um var að negla nagla. Í kistur. Hannaði 

síðasta íverustað manneskjanna. Hann var smiður en það er aukaatriði. Hann var fyrst og fremst 

maður sem neitaði að horfast í augu við nokkuð annað en tré. Framkvæmdi að því er virtist 

hugsunarlaust og svo þegar konan innti hann eftir því hvað hann ætlaði sér þá gat hann ekki svarað 

sannleikanum samkvæmt. Vitneskjan var á huldu. Jafnt honum sem öðrum. Enginn getur neitað því 

að þetta var í raun og sann ást. Ómögulegt er að halda öðru fram. Því skil ég ekki hvernig fólk 

neitar að kannast við staðreyndir. Sjáiði til. Vinur minn hefði getað hlustað á mig. Hann kaus að 

negla sjálfan sig hugsunarlaust við tré.  

Gunnar: Ég og Vala kynntumst einmitt fyrir tilstuðlan hennar. Í Berlín. Í ljósinu. Sýningin hét 
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Listin gefur frá sér ljós sem hverfur þegar maður kyngir. Manstu Vala? Hvernig við byrjuðum? 

(Vala þegir) 

MS:  Öll verðum við að kannast við ljósið þó ekki sé nema bara í augnablik.  

Dísa:  Ég skil hvað þú átt við. Hlusta og horfa. Á staðreyndir og augljós sannindi. Sem eru 

sýnileg. Sumir kjósa að loka augunum. Maður biður um ramma í jólagjöf en enginn vill heyra á það 

minnst. Það sem maður á að fá er eitthvað stórkostlegt. Helst eitthvað ófáanlegt. Eitthvað í ætt við 

jesú. Kraftaverk! 

Vala:  En elsku Dísa mín. Rammar!  

Dísa:  Inniheldur bæði form og innihald. Býr til sjónarhorn. 

(Gengur um með rammana)  

Dísa:  Ég biðst forláts elsku mamma að þetta skuli ekki vera eins og eitthvað sem Yasimótó 

bjó til. Það er ekki allt svoleiðis. Hvað er til dæmis þetta hér? Eitthvað plastdrasl. 

Vala:  Hann heitir Yamamótó Dísa mín og veistu hvað þetta plastdrasl eins og þú kallar það 

gerir fólk ljómandi glatt. Fólk er yfir sig hrifið af þessu. Segir að þetta létti þeim lífið. Létti lífið 

Dísa. Lífið! 

Dísa:  Þetta kemur kannski skikki á snúrurnar sem við hengjum okkur í daglega. Þetta er 

bara snyrtileg aftaka.  

(Dísa fer og nær í ramma sem hún byrjar að handfjatla. Hengir einn uppá vegg) 

Vala:  Dísa. Í guðanna bænum. Taktu þetta niður. 

MS:  Vinur minn hengdi sig upp. Á endanum. Þessi sem var ástfanginn. 

(Þögn) 

MS:  Hann hékk á tré. (MS gengur að trénu, strýkur því og tekur niður eina jólakúlu) Hér 

er tré en enginn er viljugur að gera neitt í því. Ólafur. Ekki má bjóða þér meira vatn? 

Óli:  Ekki koma nálægt mér.  

Gunnar: Óli minn róaðu þig aðeins.  

Óli:  Róa mig! Það er ekki í lagi með ykkur. Af hverju er hann hérna? 

Dísa:  Mér finnst hann fínn.  

Vala:  Kannski væri best að við opnuðum eina rauðvínsflösku. Viltu ekki eitt glas Óli minn? 

Óli:  Nei, ég vil ekki meira að drekka. 

(Vala fer að stússast, sléttir úr sætinu þar sem MS sat áður, tekur niður rammann sem Dísa hengdi 

upp og setur jólakúluna á sinn stað) 
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Gunnar: Þú slakar betur á þannig. Róar taugarnar. Hérna ég skal hella. 

Vala:  Láttu mig um þetta Gunnar minn. Farðu og hjálpaðu Dísu að leggja á borð. Hérna Óli 

minn. Fáðu þér smá dreitil.  

Gunnar: Það er búið að leggja á borð. 

Dísa:  Hún er að tala um skrautið. Ekki diskana.  

MS:  Ekki láta það sem er verða eitthvað annað. 

(Óli stynur í einhvers konar óráði) 

Vala:  Svona svona Óli minn. Þetta líður hjá. Fáðu þér meira rauðvín. Svona já. 

(Óla svelgist á víninu)   

Óli:  Ég skil ekki af hverju mér er svona óglatt.  

MS:  Ógleðin snýst brátt uppí gleði. Engar áhyggjur. 

Vala:  Guði sé lof! Ekki seinna en vænna. Svo verður hamborgarahryggurinn bráðum til. 

Og eldhúsið svona skínandi. Það er einhvern veginn ekkert sjálfu sér líkt. Alveg hreint yndislegt. 

Alveg hreint. Passaðu þig bara að skyggja ekki á álplattann sem Túrú hannaði. 

(Dísa fer eitthvað út úr rýminu og kemur svo aftur inn með ramma sem hún raðar út í glugga) 

Dísa:  Sérðu samt ekki fegurðina í þessu mamma. Ég er að deila umhverfinu. Hér er 

brotabrot af alheiminum. 

Vala:  Ég bara skil ekkert hvert þú ert að fara með þessu. Þú ættir að sækja um í eitthvað 

nám. Það er ekkert vit í því að sitja bara heima og safna drasli. 

Dísa:  Ég safna ekki drasli mamma. Þetta eru rammar. Auk þess sit ég ekki heima. Og ég er 

í námi. Þú virðist kjósa að gleyma því með reglulegu millibili. 

Vala:  Æi, elsku Dísa mín. Þú veist hvað ég meina. Skrá þig í svona almennilegt nám. 

Dísa:  Ég get ekki endalaust verið að lifa eftir þínum skilgreiningum. 

Vala:  Í mínu ungdæmi þá hlustaði fólk á þá sem eldri eru og báru virðingu fyrir þeim.  

Gunnar: Jæja, hvað segiði mæðgur? Eigum við ekki að byrja að skreyta hús? 

Vala:  Þið megið sjá um það, ég ætla að fara einn lokahring hérna. Einn örlítinn hring með 

dustmoppuna.  

(Vala fer af stað á fullt span og tekur rammana og gengur frá þeim í kassa. Dísa og Gunnar byrja að 

skreyta borðið af ítrustu nákvæmni. Gunnar hættir því svo og byrjar að ganga á eftir Völu og laga 

það sem hún er að laga) 

Vala:  Lundin mun léttast Óli minn um leið og ég er búin að laga hérna aðeins til. 
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Óli:  Ég veit ekki hvað kom yfir mig. Allt í einu var eins og maginn hefði skyndilega 

snúist á hvolf. Allur vindur er úr mér. Einhvern veginn eins og... 

MS:  ...að fljóta sofandi að feigðarósi. 

(Þögn) 

Óli:  ...að drukkna í hör.  

MS:  Merkilegur þessi efnisleiki sem liggur á milli hluta frekar en í þeim. Fljótið. 

Silkimjúkt fljótið. Maður getur séð það á gömlum íkonamyndum. Skikkjur dýrlinganna voru oftar 

en ekki svona skærbláar. Þetta er litur tjáningarinnar. Skær og djúpur í senn. Tær. Takmarkalaus. 

Svo ef við færum téið örlítið aftar þá snýst þetta um játningar. Alveg hreint stórkostleg. Tjáning 

verður játning. Allt opnar þetta andann upp á gátt. Loftið. (Dregur andann inn). Andrýmið. Það 

skiptir öllu máli. Plássið. Að opna fyrir silkileiðinni.   

(Á þessum tímapunkti hrynja rammarnir úr gluggunum) 

Dísa:  Að gleypa silki. Silkihálsar sem skríða út úr munninum, svífa um í andrúmsloftinu 

og mynda skriðdreka í loftinu. Flugdreka.   

Vala:  Óli minn. Ertu alveg að drepast? 

MS:  Endirinn hendir okkur öll. Við megum ekki gleyma því. Óli. Manstu þegar við 

byrjuðum einu sinni saman á ævintýri en því lauk aldrei. Ég byrjaði og nú er kominn tími til að 

ljúka því. Helst sem fyrst. Engin ævintýri endast. 

(Vala fer að taka rammana til og raða þeim í kassa) 

Gunnar:  Fóruð þið á ferðalag saman? Ertu kannski hljóðfæraleikara? 

MS:  Nei, ekki myndi ég orða það svo. Ég spila ekki á neitt, með neitt. Ég geng hreint til 

verks. 

Vala:  Það er nauðsynlegt. Annars sér fólk ekki neitt. 

Gunnar: Jæja, ég ætla að athuga með kjötið. Svo opnum við nýja flösku og reynum að byrja 

þessa hátíð. Hvað segiði um það? 

Vala:  Ekki seinna en vænna segi ég. Kanntu á kjötmælinn? 

Gunnar: Ha? 

Vala:  Æi, nýi kjötmælirinn. Hann er svolítið flóknari en þessir venjulegu. 

Gunnar: Auðvitað kann ég á hann. 

Vala:  Ertu viss? 

Gunnar: Já, það hlýtur að vera. 

Vala:  Kjötið má ekki ofeldast. Veistu, ég held það sé betra að ég athugi þetta.  
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Gunnar: Láttu ekki svona Vala.  

Vala:  Svo eru leiðbeiningarnar bara á finnsku. 

Gunnar: Þú talar ekki finnsku. 

Vala:  Þetta snýst um að lesa á milli línanna. Hérna. Opnaðu þessa. 

(Gunnar tekur við rauðvínsflöskunni. Nær í upptakara og er að bisa við þetta. Gengur eitthvað 

erfiðlega hjá honum. Vala kemur aftur, tekur flöskuna og opnar) 

Óli (drukkinn):Ég átta mig bara ekki alveg á því af hverju þú þarft að borða með okkur. 

MS:  Ef þú átt við mig þá er það ekki mitt val að vera hér. Maður kýs sjaldan um það hvar 

maður lendir.  

Gunnar: Látum það vera. Við erum hér og hér erum við. Ekki erum við búin að gleyma 

hátíðinni og kyrrðinni. Það hefur meira að segja lægt úti fyrir. Viltu að ég geri eitthvað Vala? 

Vala:  Nei. Ég held að þú sért best geymdur akkúrat hér Gunnar minn. Nú hefur hátíðin 

tekið sér stöðu og er alveg á leiðinni. Guð, hvað ég hlakka til. Verst með þig Óli minn. 

Óli:  Það er nú ekki verst með mig.  

Dísa:  Sá sem ég unni mest hefur það verst. 

Óli:  Úff. Hausinn á mér er við það að springa.  

Dísa:  Mamma. Ég held að hann þurfi vatn.  

Vala:  Nei nei. Hann þarf bara aðeins að leggja sig. Svona Óli minn. Fáðu þér kodda og 

leggstu.  

(Gunnar er að ganga um íbúðina og athuga hvort allt sé ekki í lagi. Hann gaumgæfir allt. Hnökrana í 

teppinu. Að kertin snúi rétt. Opnar skúffur. Það er eins og minnstu hólf séu skipulögð) 

Gunnar: Hér er allt í stakasta lagi sýnist mér. Jájájá.  

Dísa:  Keyrðirðu hingað? 

MS:  Nei, fætur eru til þess að komast. Ég fer allra ferða minna fótgangandi. 

Dísa:  Og verðurðu aldrei þreyttur? 

MS:  Nei.  

Dísa:  Þú verður nú að viðurkenna að þetta er allt svolítið skrýtið. 

MS:  Þetta orð kýs ég að hunsa. Eftir bestu getu.  

Dísa:  Skrýtið? 

MS:  Já, það er nefnilega það. Akkúrat það. Sem ég kysi að hunsa. 
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Gunnar: Jæja, þá held ég að allt sé í lagi. Að vísu er eitthvað rykkorn þarna í stofunni sé ég. 

(Grenið byrjar að hrynja af jólatrénu) 

Vala:  Jesús minn. Gunnar. Hvað ertu að gera?  

Gunnar: Ég skal laga þetta. Verð enga stund. Sópurinn. Veistu hvar hann er? 

Vala:  Aldrei veistu hvar neitt er. Svona, ég skal gera þetta. 

Gunnar: Ég get alveg gert þetta. 

Vala:  Gunnar. Ég sé um þetta. 

Gunnar: Hvað á ég þá að gera? 

Vala:  Gunnar. Láttu ekki eins og barn. 

Gunnar: Mér líður bara eins og ég hafi ekkert að gera. Veit ekki alveg hvað ég ætti að gera.  

Vala:  Nú verðum við að bíða eftir kjötinu og passa að ekkert fari úr sínum öruggu 

skorðum.  

Dísa:  Hvað ætlarðu að vera hérna lengi? 

MS:  Eins lengi og þörf krefur. 

Dísa:  Ég get alla vega sagt þér að kjötið er vel þess virði að bíða eftir.  

Óli:  Vala. Vala. Áttu eitthvað sterkara. Smá vodkadreitil kannski. 

Vala:  Vodka? Jahérnahér. Veit ekki hvað það lagar. Ég á hérna smá Jagermeister. Það er 

gott fyrir magann. Svo er kannski best að þú farir inn í herbergi og leggir þig aðeins Óli minn. 

Vala:  Gunnar. Komdu og hjálpaðu mér að koma honum uppí rúm.  

MS:  Vertu blessaður Ólafur minn. Gott að sjá þig. 

Gunnar. Þetta er bara eitthvað orkuleysi. Svefnleysi kannski. Ætli þú þurfir ekki bara á honum 

að halda. 

MS:  Yfirleitt er það svefninn sem þarf á okkur að halda. Þannig styrkist hann. Tilveran 

þarf okkur. Þörfin. Það er hún. Eini drifkrafturinn.   

(Óli kúgast á meðan Gunnar og Vala draga hann með sér í áttina að svefnherberginu) 

Vala:  Jesús minn. Óli. Óli minn. Ekki æla. Bíddu alla vega eftir fötunni. 

Dísa:  Skrýtið með hann Óla. Hann veikist eiginlega aldrei. 

MS:  Aldrei, segirðu? 

Dísa:  Já, ég sagði það. Aldrei. 
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MS:  Aldrei er alveg meingallað orð. Virkar ekki vel í neinu tungumáli. Aldrei er 

uppfinning manns sem stefnir i eina átt. Manns sem vill í raun og veru ekki vera maður. 

Dísa:  Kanntu mörg tungumál? 

MS:  Ótal tungumál kann ég en þó er hver og einn sannastur á sínu upprunamáli. Sólin 

kemur upp í austri til dæmis því væri hollvænlegast að snúa sér þangað þegar mann fýsir að vita 

eitthvað um sólskinið. Og tunglið kemur á sama stað niður. Í myrkrinu. 

Dísa:  Hvert er þitt upprunamál? 

MS:  Mitt móðurmál er fyrst og fremst þitt móðurmál.  

Dísa:  Já, ég held ég skilji hvað þú átt við. Minn rammi er þinn rammi. Sams konar. Eða það 

er að segja það gæti verið svo. Það gæti líka verið einhvern veginn öðruvísi.  

Vala:  Skrýtið með hann Óla. Við getum í raun ekkert aðhafst fyrr en barrinu hættir að snjóa 

niður. Gunnar. Nennirðu að ná í balann inná bað.  

Gunnar: Jú, jú. Einmitt. 

Vala:  Viljiði ekki fá ykkur smá súkkulaði Dísa mín? Það verður einhver bið á matnum 

sýnist mér. 

Dísa:  Mig langar ekki í súkkulaði. Mig langar í kjöt og jólaöl. Ég er banhungruð. 

Vala (Pirruð)  Það er ótrúlegt hvernig þú getur bara hugsað um mat þegar hann frændi þinn liggur 

þarna nær dauða en lífi, rétt hinumegin við vegginn. Gunnar! Ertu til í að drífa þig með balann. Það 

er hætt við að barrið fari að dreifa sér út um öll gólf ef við reynum ekki að ná stjórn á þessu. 

Gunnar: Ég er á leiðinni Vala mín. Andskotinn. Hvað er þetta? 

Vala:  Þarf maður að gera allt sjálfur hérna? Jesús minn. Hvað er í gangi? 

Gunnar: Það hefur einhver gleymt að skrúfa fyrir. Það virðist sem það leki hérna út með 

karinu.  

Vala:  Af hverju léstu mig ekki vita strax Gunnar. 

Gunnar: Þetta var nú bara að gerast. Auk þess hefur þú nóg með nálarnar. 

Vala:  Dísa. Gefðu manninum smá jólaöl. Gunnar. Ég skal sjá um þetta. Farðu með balann 

undir tréð. Reynum að ná einhverri fótfestu hérna. Ég trúi varla mínum eigin augum. Ertu búinn að 

reyna að skrúfa fyrir? 

Gunnar: Ég var nú bara að sjá þetta.  

Vala:  Vatnið er ískalt. 

Gunnar: Skiptir það einhverju máli? 

Vala:  Það hlýtur að vera eitthvað innra samhengi hérna. Hver fer í kalt bað? 
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Gunnar: Sumum finnst það gott. Að vekja æðakerfið. 

Vala:  Ekki okkur. 

Gunnar: Einhvern tíma er allt fyrst.  

Vala:  Það er ekki það sem ég meinti Gunnar. Ég gæti alveg eins farið inní stofu og talað 

við tréð. Farðu að redda nálunum.  

(Gunnar fer að tína barrnálarnar ofan í balann, eina í einu. Það er eins og honum detti ekki í hug að 

nota sópinn. Dísa er sallaróleg. Tekur upp ramma og byrjar að hengja þá upp) 

MS:  Já, Vala. Skynjunin getur oft reynst fallvölt. Ekki er víst að það sem sést sjáist í raun. 

Svona er heimurinn dag frá degi. Frá degi til viku. Mánaðar. Árs. Aldar. Þá aldirnar út springa. 

Dísa:  Enginn upplifir aldirnar. Við dreifumst jafnt á árin og svo stoppum við. Algjörlega 

fyrirvaralaust. Deyjum úr leiðindum. 

MS:  Ég hef nú upplifað tímana tvenna skal ég segja þér. Setið til borðs með hinum ýmsu 

stórmennum. 

Dísa:  Eins og hvaða stórmennum? 

MS:  Alls kyns sem eiga það allir sameiginlegt að vera stórir. Þeir eiga sér allir bústað í 

mér. 

Dísa:  Má ég búa í þér? 

 (Vala kemur fram rennandi blaut) 

Vala:  Það er ekki hægt að skrúfa fyrir kranann. Við verðum að ná í pípulagningarmann. 

Hvar í ósköpunum fáum við hann? Hér eru allir í eilífu fagni. Hátíðin löngu komin. Jesús minn.  

MS:  Eitt sinn þegar skrúfað hefur verið frá. Það minnir mig á fyrstu kynni okkar Óla. 

Hann er sjálfsagt orðinn þreyttur á að reyna að rifja það upp. Reyna að gleyma því. Það var áklæðið 

á sófanum sem byrjaði að rakna upp. Einn spotti stóð út úr. Svipað og í þessum hér. 

 (MS dregur í spottann og sófaáklæðið losnar frá. Vala tekur andköf. Stillir sig. Gunnar bregst við) 

Gunnar: Jæja vinur. Nú gekkstu of langt. Þú ert búinn að ganga fram úr sjálfum þér. Ég get 

ekki sagt að þú sért velkominn hér lengur. 

Dísa:  Pabbi, láttu ekki svona. Áklæðið var mjög sjúskað. Það sást langar leiðir þó þið 

væruð alltaf að reyna að leyna því.  

MS:  Var ég nokkurn tíma velkominn? Segðu mér það kæri vinur.  

Vala:  Dísa. Farðu og athugaðu með hrygginn. Gunnar. Fylgdu þessum manni út. Ég skal 

athuga með Óla. Leita að gulu síðunum. Að númeri í gulu síðunum eða kannski þú værir betri í því 

Gunnar. Hérna. Vinsamlegast finndu pípulagningarmann. Þú ert sérfræðingurinn.  

Dísa:  Ekki henda honum út án þess að hann hafi einhvern annan stað til að fara á.  
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Vala:  Við erum ekki að henda neinum út. Við fylgjum honum bara til dyra, ekki satt 

Gunnar? Hann opnar þær sjálfur og fer út. 

MS:  Það verða engar málalengingar hér. Munið bara þegar silkið flýtur yfir bakka sína og 

gáttin opnast þá neyðast menn til að hlusta. Þetta er öld vatnsberans kæru manneskjur. En áður en 

þið takið þá afdrifaríku ákvörðun um að henda mér út beiðist ég þess að þið leyfið mér að nota 

salernið fyrst. 

Vala:  Gjörðu svo vel. Inn ganginn til vinstri.  

MS:  Æi, þakka þér fyrir mín kæra. Mikilvægt er jú að komast út endrum og eins til að 

gera þarfir sínar. Innri þarfirnar þær spretta upp sisvona. Þeim verður ekki stjórnað. Og líkamlegt 

eðli þeirra gerir þær í raun og veru ekkert síðri.  

Vala:  Já. Það er nú alger óþarfi að útskýra. Passaðu þig bara, gólfið er glerhált.  

Vala við Gunnar: Fylgstu með að hann fari á klósettið en fari sér ekki að voða eitthvert annað. 

Dísa:  Af hverju leyfiði honum ekki að vera hérna? Hann er alltof kurteis til að neita að 

fara. 

Vala:  Ég er nú fullviss að hann eigi í engum vandræðum með að finna sér einhvern nýjan 

stað Dísa mín. Þú sást hvernig hann settist að hérna. Algjörlega vandræðalaust. Fór hann inná 

klósett? 

Gunnar: Já, allt er á sínum stað. 

Vala:  Nema náttúrulega aumingja Óli. Ég ætti kannski að kíkja á hann. Æ. Jæja. Ég bíð 

eftir því að blessaður maðurinn komi aftur af klósettinu. Eitt í einu. Allt í röð. 

Gunnar: Já, greyið Óli. 

(Dísa tekur upp ramma og byrjar að pússa hann) 

Dísa:  Hvenær er kjötið tilbúið? 

Vala:  Ég skal kíkja á þetta. 

Dísa:  Það verður ekki tilbúið fyrr en búið er að ramma það inn. 

Vala:  Láttu ekki svona, barn. Hvaða vitleysa er þetta. Svakalegan tíma getur ein klósettferð 

tekið. 

Dísa:  Ég vona að hann hafi ekki dottið og meitt sig. Hann er svo lýtalaus. Tær. 

Vala:  Mælirinn segir að þetta náist fyrir sex. Hún fer alveg að verða. Út með vatnið. Inn 

með kjötið. Æjá. Píparinn. Ég ætlaði að athuga með gulu síðurnar. Eru það ekki númerin sem hægt 

er að hringja í á tyllidögum? 

Gunnar: Gulu síðurnar merkja nú bara þjónustu yfir höfuð.  

Vala:  Það var það sem ég meinti. Réttu mér símaskrána Gunnar. Ég ætla að athuga þetta.  
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Gunnar: Vala, láttu mig um þetta. 

Vala:  Ég hélt ég hefði gert það og þú ert ekki enn búinn. 

(Gunnar lætur hana fá símaskrána í algjörri uppgjöf)  

Gunnar: Mér er nú hætt að standa á sama um þennan mann og tímann sem hann tekur. 

Vala:  Við skulum einbeita okkur að vatninu Gunnar. Hann kemur bara þegar hann kemur. 

Látum okkur sjá. Píparar. Hérna er einhver. Sólmundur heitir hann. Sólmundur. Undarlegt nafn. 

Látum okkur sjá. Sex. Níu. Bíddu nú við. 

 (Dísa tekur upp ramma og pússar. Notar tækifærið til að hengja upp nokkra ramma þegar foreldrar 

hennar eru niðursokknir í símanum) 

Vala:  Já, halló. Sólmundur. Halló.  

(Hún talar í lágum hljóðum en gengur um gólf á meðan og dyttar að hinu og þessu í leiðinni. Lætur 

ljósið snúa rétt. Fussar yfir römmunum sem hanga sífellt fleiri) 

Gunnar: Dísa mín. Var mamma þín ekki búin að minnast á þetta með rammana. 

Dísa:  Það er alltaf verið að minna mig á rammana pabbi. Ekki þú líka. 

Gunnar: Þú veist að okkur þykir vænt um þig. Það er ekkert sem getur komið í veg fyrir það 

en þetta er tóm vitleysa. Mamma þín hefur rétt... 

Vala:  Hann ætlar að koma. Núna. (Ennþá með símann í hendinni) Frábært. Flott. Já. 

Tunguvegur 10. Nei. Já. Þetta er á fyrstu hæð. Ég heiti Vala. Já. Valgerður. Yndislegt. Frábært. Já, 

við sjáumst þá. Takk. Takktakktakk. 

Gunnar: Er hann bara á leiðinni? 

Vala:  Já, hann er að koma. Á leiðinni. Leiðinni. Dæræræ. 

Dísa:  Jæja, þá getur veislan haldið áfram.  

Vala:  Við erum nú rétt að byrja.  

Gunnar: Komdu aðeins hingað Vala. 

(Gunnar lagar blómið sem er í hárinu hennar en hún lagar það sjálf um leið og hann er búinn að því) 

Vala:  Vonandi fáum við góðan pípara.  

Gunnar: Ég held að allir píparar eigi að vera sérfræðingar í lögnum. Það er ekkert sem heitir 

góður pípari, vondur pípari. Engar áhyggjur.  

Vala:  Ekki segja mér hverju ég á að hafa áhyggjur af Gunnar. Auk þess eru þær farnar 

strax, sisvona. Eins og fugl sem hefur sloppið úr búri.  

Gunnar: Ég ætla að fara inná bað og þurrka upp mestu bleytuna.   
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Vala:  Já, gerðu það. Alveg endilega. En Gunnar! Ekki nota handklæðið með mörgæsinni. 

Og vertu svo góður að taka tvífætta gúmmíkollinn og setja hann upp á vaskinn. Þetta er bæði 

hannað af Finnunum. Það væri alger synd ef þetta færi undir vatn. Þetta er gert úr litlum hárum sem 

eru tekin af moldvörpum í norður Noregi.  

(Gunnar bankar) 

Gunnar: Halló. Er ekki allt í lagi? 

(Hann bankar fastar) 

Gunnar: Halló! Ertu þarna? Þetta er nú alveg með ólíkindum. 

Vala:  Svarar hann ekki? 

Gunnar: Nei. Ég skil þetta ekki. 

Vala:  Halló. Halló. 

(Bankar óþreyjufull sem breytist brátt í örvæntingu) 

Vala:  Guð minn góður. Hvað gerum við Gunnar. Hvað getum við gert? Er einhver 

aukalykill að baðherberginu. 

Gunnar: Aukalykill? Eini lykillinn sem við eigum er þarna inni. 

Vala:  Jesús góður. Halló. Halló! 

Dísa:  Skórnir hans eru ennþá frammi.  

Vala:  Kollurinn er prótótýpa. Á sér engan sinn líkan. 

Dísa:  Kannski hefur hann dottið á hausinn. Kannski er honum að blæða út.  

Vala:  Hann eyðilagði sófaáklæðið. Hver og einn þarf að mæta afleiðingum gjörða sinna 

Dísa. Uss. Uss. Ég heyri eitthvað. 

Gunnar: Hvað? 

Vala:  Uss, sagði ég.  

(Óli kemur aftur fram) 

Óli:  Hvað er eiginlega í gangi hérna? 

Vala:  Óli minn. Leggstu bara aftur. Þetta er ekkert. 

Óli:  Er hann farinn? 

(Dyrabjallan hringir) 

Vala:  Hann er kominn. Ég skal svara. 

Gunnar: Voðalega er hann fljótur. 



 

39 

 

Óli:  Er hann kominn aftur? 

Dísa:  Þetta er bara píparinn.  

Óli:  Píparinn? Hvað með hann. Er hann farinn? 

Vala:  Góðan daginn og gleðilega hátíð. Heyrðu nei nei. Nei þakka þér fyrir.   

Gunnar: Hva, enginn pípari?  

Vala:  Nei, þetta var einhver frá félagi heyrnarlausra að selja eitthvað. 

Gunnar: Við ættum alla vega að reyna að opna þessa hurð. 

Vala:  Það er ekki hægt. 

Gunnar: Það sakar ekki að reyna. 

Vala:  Hahaha. Elsku Gunnar. Fallega boðið en ég held að það séu meiri líkur á því að 

hurðin opnist sjálfkrafa.  

(Þögn) 

(Gunnar fer og Óli eltir) 

Óli:  Gunnar. Gunnar. Er hann farinn? 

Gunnar: Ég veit það ekki. 

Óli:  Hvað áttu við, veistu það ekki? 

Gunnar: Hann fór inná bað og ég veit ekki meir. Ertu búinn að jafna þig? 

Óli:  Nei, ekki alveg. Er ennþá helst til loftkenndur. Er til meira rauðvín? 

Gunnar: Já, held það sé eitthvað eftir. Höfum það bara okkar á milli, ókei? 

Óli:  Já. Ekki spurning. Einn sopi sakar ekki. 

(Gunnar hellir í tvö glös, alveg upp að topp og klárar strax úr sínu glasi. Ljósin dofna. Þegar rýmið 

kemur aftur í ljós hefur einhver umbreyting átt sér stað.)  

Gunnar: Já, vatnið. Vatnið. Allt fram streymir. Endalaust. 

Óli:  Láttu ekki svona Gunnar. Komdu með flöskuna. 

Gunnar: Dæræræ. 

(Óli sér skugga bregða fyrir og fer í svolítið panikk) 

Óli:  Er hann nokkuð kominn aftur? 

Gunnar: Við erum öll komin aftur. Öll komin. 

(Óli fer að haga sér svolítið undarlega. Gengur meðfram veggjum eins og hann sé að forðast 
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einhvern ljósgeisla) 

Gunnar: Hvar eru kellingarnar? 

Óli:  Vonandi ekki búnar að opna hurðina. 

Gunnar: Hver heldurðu að kunni að opna hurðir. Píparar? Sól ... 

Óli:  Uss. Ég heyri eitthvað. Hérna leggstu niður. Ekki hreyfa þig. 

Vala:  Jæja. Það bólar ekkert á þessum pípara. Hvar er Gunnar? Gunnar. 

Óli:  Uss. Hann sefur bara hérna. Greyið. Var orðinn svolítið þreyttur. 

Vala:  Hann er með opin augun. Ég sé það. 

Óli:  Nei. Nei nei. Hann er sko ekki með opin augun. Bara alls ekki.  

(Gengur að Gunnari, strýkur honum um hárið og gefur honum auga) 

Vala:  Hvaða vitleysa. Gunnar. Gunnar minn. 

(Gunnar reynir að vanda sig við að rísa á fætur og stendur varlega upp) 

Gunnar: Gleðileg jól ástin mín. 

Vala:  Hurðin bifast ekki. Með þessu áframhaldi get ég ekki ímyndað mér hvar þetta endar. 

Hvern getum við hringt í, slökkviliðið? 

Gunnar: Held þeir slökkvi bara elda.  

(Gunnar springur næstum því úr hlátri) 

Vala:  Ertu fullur Gunnar? Ég trúi þessu ekki. Og allt að detta í gang. 

Óli:  Hvað með manninn? 

Vala:  Manninn? 

Óli:  Já, manninn. 

Vala:  Hvaða mann erum við með hér ef mér leyfist að spyrja. Hér eru engir menn. Eintóm 

ómenni. Sem neita að segja til nafns. Læðast meðfram veggjum. Hylma yfir og drekkja sér í dýrum 

vínum. Mér er spurn. Hvaða maður er þetta sem þú ert að tala um? 

(Þögn) 

Vala:  Ef þú ert að tala um ókunnuga menn sem banka uppá í miðri kyrrð þá virðast þeir 

hverfa sporlaust. Alla vega skólaust. 

(Þögn) 

Vala:  Þið eruð eflaust að velta því fyrir ykkur hvernig ég bý yfir þessari vitneskju. Hver og 

einn verður að komast að því fyrir sjálfan sig. Ég ætla ekki að færa ykkur svarið á silfurfati. Ónei 
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herrar mínir.  

(Meðan Vala heldur þessa ræðu sína þá minnka mennirnir smátt og smátt. Það er eins og Óli verði 

edrú á svipstundu) 

Vala:  Er hann eða er hann ekki? Já, þið mynduð vilja vita það. Ég ætla að athuga með 

kjötið. Þið getið gert það sem ykkur sýnist.  

(Þögn) 

Gunnar: Ég er alla vega farinn að sofa. 

Vala:  Ekki að ræða það. Við ætlum að halda jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Statt þú á fætur 

Gunnar minn. Kjötið er örugglega til. Dísa! Dísa! 

Dísa:  Hvað? 

Vala:  Við ætlum að halda jól. Ertu til í að stilla myndavélinni upp. 

Dísa:  Jól?  

Vala:  Já Dísa mín. Jól.  

Dísa:  Klukkan er ellefu. 

Vala:  Tíminn er afstæður Dísa mín. Við ætlum að halda heilög jól. Svo er messan 

örugglega á sarpinum. Þú mátt redda því Óli minn. 

Dísa:  Mamma. Hryggurinn er örugglega löngu brunninn. Jólaölið volg... 

Vala:  Hér eru jól. Núna. Sjáiði ekki hversu hreinir veggirnir eru? Komiði auga á eitthvað 

annað en jól? 

Dísa:  Við förum ekki að halda uppá jól með dauðan mann inná baði. 

Óli:  Er hann dauður? 

Vala:  Dáinn. Maður segir dáinn. 

Dísa:  Þegar það er ekkert ákveðið svar við þessari spurningu finnst mér mjög vafasamt að 

við höldum eitthvað hátíðlegt. 

Óli:  Ég hef alla vega ekkert á móti því að vera bara hér í stofunni.  

Dísa:  Við getum alveg verið hér. Mér finnst bara jól ekki alveg passa. 

Óli:  Verum bara hér. Já. Hér. 

Vala:  Þetta, mín kæru, eru jólin. Þetta eru þau. Gunnar. Komdu með kjötið. 

(Gunnar drattast á lappir en klessir á eldhúshurðina) 

Óli:  Mér líður eins og það sé eitthvað í loftinu. 
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Vala:  Varla ryk. Ég ætla nú samt að fara einn hring til öryggis.  

Óli:  Bara ekki inná bað. Ekki inná bað.  

(Vala fer á stjá og byrjar að laga hluti) 

Vala:  Svo er orðið kyrrt úti fyrir líka. Hvílík dásemd. Finnst ykkur það ekki? 

Óli:  Það veltur allt nú á ýmsu. Aðallega á því hver horfir. Ætli hann horfi? 

Vala:  Snjókornin detta svo dúnmjúkt niður á malbikið. Greinarnar hreyfast varla lengur. 

Það þarf að skipta um kerti. Eins og skot. Óli. Hérna. Taktu þessi. 

Óli:  Mig vantar kveikjara. 

(Vala lætur hann fá kveikjara áður en hann biður og ýtir honum af stað. Vatnið læðist út um 

baðherbergishurðina. Óli sér vatnið og honum bregður en hann segir ekkert. Er ennþá svolítið 

máttlaus eftir MS. Gengur út um íbúðina með kveikt á kveikjaranum. Leitar að kertum) 

Dísa:  Er hryggurinn tilbúinn pabbi? Pabbi? 

(Gunnar situr inni í eldhúsi með hrygginn i fanginu) 

Dísa:  Mamma. Hryggurinn er brunninn.  

Vala:  Kertin eru komin á sinn stað. Þessir kertastjakar standa náttúrulega alveg fyrir sínu. 

Dísa:  Mamma. Heyrirðu ekki hvað ég segi? 

Vala:  Engin ló í neinum hornum. Sléttir veggir. Og sjáiði snjókornin. Sem svífa svona 

svífa. Eins og englaryk. 

(Hún gengur í áttina að baðinu. Finnur vatn seytla á milli tánna. Bankar. Heyrir uml fyrir innan) 

Gunnar: Hérna er hryggurinn.  

(Gunnar missir hann á mitt borðið) 

Vala:  Gunnar!   

(Vala fer að vesenast í að laga borðið) 

Óli:  Hvar er Dísa? 

Vala:  Hún er einhversstaðar. Passaðu þig Gunnar. Í guðanna bænum. 

Óli:  Er hún inná baði? 

Vala:  Æi, góði besti. Það er enginn inná baði. 

Óli:  Hvað með hann? 

Vala:  Elsku Óli. Nú eru jólin. Við höfum ekki tíma til að spá í honum. 



 

43 

 

Óli:  Hvað ef. Ef hann kemur aftur? 

Vala:  Auðvitað kemur hann ekkert aftur.  

Óli:  Hvernig veistu það? 

Vala:  Gunnar minn. Vertu elskulegur og tíndu barrið hérna af gólfinu. 

Óli:  Vala, hvernig veistu það? 

Vala:  Ég veit það bara. Ókei. Ég veit það af því að ég veit það. 

Óli:  Þú veist að röklega séð gengur þetta svar ekki upp. 

Vala:  Óli minn. Allur minn kraftur fer nú í það að láta daginn líða. Farðu og skoðaðu 

speglana. Þeir eru svo skínandi hreinir. Þá gleymirðu öllum mönnum.  

(Óli stillir sér upp fyrir framan spegilinn og sér sig. Strýkur spegilmyndina varlega. Vala byrjar að 

kveikja á öllum kertunum) 

Vala:  Svo þegar þú ert búinn að því máttu endilega redda messunni. Syngja inn 

sálarfriðinn. Líður þér ekki betur? Þú sérð þig aldrei eins vel og akkúrat þarna. Þetta náttúrulega 

hreinsiefni gerir gæfumuninn. Þau nota þetta niðri í galleríi. 

Óli:  Veistu. Ég held ég sé bara allur að koma til.  

Vala:  Alveg vissi ég það. Annars væri eitthvað verulega mikið að.  

Óli:  Vala. Þú veist að mér þykir vænt um þig, er það ekki? 

Vala:  Auðvitað veit ég það Óli minn. Og sömuleiðis. Ef þú myndir svo redda hljóðinu fyrir 

mig. Gera messuna klára þá myndi ég jafnvel gefa þér knús. 

(Vatnið flæðir af enn meiri krafti. Dísa birtist aftur og hún er rennvot) 

Vala:  Jesús, hvað er að sjá þig barn. Þú þarft að skipta um föt. Drífðu þig.  

Dísa:  Hann er ekki dáinn. 

Vala:  Hvað ertu að tauta Dísa mín. 

Dísa:  Hann er hérna ennþá. Maðurinn. 

Vala:  Við höfum ekki tíma til að hugsa um þetta núna. Hvað þú dregur með þér bleytuna 

inn barn. Það er enginn tími. Farðu og skiptu um föt. Núna strax. Gunnar. Gunnar. Komdu og 

þurrkaðu af gólfinu. 

Dísa:  Hann er hérna. Hann segir hluti sem... 

Vala:  Dísa. Ef þú ætlar að halda áfram með þennan mann bjóddu honum þá inn og hentu 

honum svo út aftur. Þetta er útrætt mál. 

Dísa:  Heyriði ekki óhljóðin? Ef allir stoppa og þegja þá er hægt að heyra.  
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Vala:  Hvaða bull er þetta Dísa mín. Ég heyri ekki neitt.  

Dísa:  Uss. 

(Allt stoppar í eina sekúndu en ekkert heyrist) 

Vala:  Óli minn. Er messan komin í... 

(Áður en Óli fær ráðrúm til að svara skellur á mikill sálmasöngur. Og við sjáum Óla aftur kominn 

upp að veggnum og setjast hægt niður, eins og hann verki í magann) 

Vala:  Jæja, þá er allt á réttri leið.  

Dísa:  Uss. Það er einhver að koma niður. 

Vala:  Það er enginn að koma Dísa mín. Hættu þessari ímyndunarveiki og farðu nú að 

skipta um föt. En hjálpaðu mér fyrst að koma teppinu í öruggt skjól. Þetta er handgert af sýrlenska 

listamanninum. Hvar er hann pabbi þinn? Hvar í ósköpunum getur hann verið. Hann ætti að vera 

með moppuna að þurrka af gólfinu. Gunnar minn. Gunnar. 

(Dísa heldur á teppinu) 

Dísa:  Óli. 

Óli:  Nei. 

Dísa:  Veistu hvað hann sagði? Sérðu hvað er skrifað í vatnið? 

Óli:  Nei. Ég sé ekki neitt. 

Dísa:  Hann sagði að þú hefðir einu sinni farið. Og aldrei komið aftur. Að þú hafir farið. Sá 

sem sneri aftur hafi ekki verið þú. Einhver annar sneri aftur úr múraðri borginni. Hann minntist á 

hjartað á frönsku. 

Óli:  Er. Er hann ennþá hérna? 

Dísa:  Hann sagði að þú hafir yfirgefið hann. Þrátt fyrir að þú hafir lofað... 

Óli:  Ég held ég þurfi að kasta upp.  

Dísa:  Hann segist ekki vera hérna ennþá. Hann segist vera farinn. 

(Óli kúgast. Grípur um magann og er kominn niður á gólf) 

Dísa:  Hann er farinn.  

Óli:  Ég finn ennþá fyrir honum. Ég veit að hann er. Þú getur ekki neitað því.... 

Dísa:  Vatnið smýgur alls staðar í gegn. 

Óli:  Er ekkert hérna sem getur stöðvað þetta vatn? 

Dísa:  Drekktu vatnið Óli. 
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Óli:  Minntist hann eitthvað á veggina. 

Dísa:  Hann talar ekki um veggina. Þeir eru ekki til. Hann sagðir að þú hefðir brotið þá. 

Brotið veggina. Yfirgefið borgina. Hann talaði um rýmið. Á milli. 

Óli:  Ég verð að fara. Ég verð. 

(Dísa sest við hliðina á Óla. Það hækkar í sálmunum sem óma. Taka yfir og ljósin dofna) 

Vala:  Gunnar. Komdu hérna. Við þurfum að ganga frá þessu. 

Gunnar: Ganga frá hverju? 

Vala:  Vatninu. Sérðu ekki vatnið. Það er hérna út um allt. Ég get ekki undið ofan af þessu. 

Það er eins og það sé ekkert lát á straumum. Með þessu áframhaldi verður allt eitthvað annað. 

Skreppur saman og skemmist. 

Gunnar: Við skreppum öll saman og skemmumst. Á endanum. 

Vala:  Svona athugasemdir þurrka ekkert upp. Ekki nema bara hláturinn. Gunnar minn. Við 

verðum að taka þetta föstum tökum. Óli er orðinn eitthvað lasinn og Dísa. Þú veist nú hvernig hún 

er. Við erum þau einu sem getum gert eitthvað í þessu Gunnar. Gunnar minn. 

Gunnar: Hvað með píparann? 

Vala:  Hann kom aldrei.  

Gunnar: Enginn er fullkominn.  

Vala:  Hvaða vitleysa. Við þurrkum þetta upp og fáum okkur svo að borða. Er hryggurinn 

ekki kominn á borðið?  

Gunnar: Jú.  En það vantar allt meðlæti. Og ölið er ekki kalt. 

Vala:  Ég skal taka þetta til. Byrja þú á því að þurrka þetta upp, Gunnar minn. Ef þú vilt 

vera svo elskulegur. 

Gunnar: Ég get svo sem reynt. Höfuðið á mér er bara eitthvað svo þungt. 

Vala:  Dýru vínin fara ekki síður í mann en þessi ódýru. Þú ættir nú að vita það manna best. 

Gunnar minn. 

Gunnar: Jújú. 

Vala:  Eins og heima hjá Höskuldi. Þegar þú dast á jólatréð. Það hefði nú getað farið verr. 

Miklu verr. Jæja, það þýðir ekki að rifja neitt upp sem er búið. Sem er löngu fallið í gleymsku. Þó er 

mikilvægt að gleyma því ekki hvernig getur farið fyrir mönnum sem gleyma því hvernig á að vera 

maður. Það eru mýmörg dæmi um menn sem verða eitthvað annað en menn.  

(Gunnar er byrjaður að þurrka gólfið) 

Dísa:  Maðurinn. Hann fann Ola. 



 

46 

 

Vala:  Hvað segirðu. Er hann ennþá hérna? 

Dísa:  Já, hann situr á rúmstokknum hans. Það var ekkert sem ég gat gert. 

Vala:  Hvað áttu við? 

Dísa:  Ég er svo þreytt. Að hlusta. Að sjá. 

Vala:  Þú hressist um leið og þú færð þér að borða. Það eina sem  vantar er rauðkálið.  

Dísa:  Nei. Við getum ekki borðað. Ekki fyrr en maðurinn fer.  

Vala:  Jæja, hendum honum þá út eins og skot.   

Gunnar: En vatnið heldur bara áfram að koma. 

Vala:  Og samt er lokað inná baði. 

Gunnar: Hvernig komst maðurinn út? 

Vala:  Auðvitað hefur hann bara opnað og lokað á eftir sér. 

Gunnar: Já. Auðvitað. Hvernig læt ég.  

Vala:  Jæja, drífðu þig. Ég skal athuga með kranann. 

(Gunnar fer fram og reynir að opna baðherbergishurðina en hún er læst. Svo þegar hann ætlar inn til 

Óla þá er sú hurð líka læst) 

Gunnar: Hann er. Hann er.  

Vala:  Hvað ertu búinn að missa málið ofaná allt annað? 

Gunnar: Maðurinn. Og hann.  

Vala:  Komdu þessu út úr þér Gunnar minn. 

Gunnar: Það er allt læst. Eins og við komumst ekki inn. Maðurinn. Ég veit ekki með manninn. 

Vala:  Hvernig stendur á þessu? Reyndirðu að banka? 

Gunnar: Já. 

(Gunnar byrjar að kúgast) 

Vala:  Ekki á gólfið Gunnar. Og ekki borðið. Ekki í vasann. Dísa. Dísa. Nennirðu að ná í 

fötu fram í forstofu. Dísa. 

 (Dísa gengur um með ramma og kemur þeim fyrir hér og þar) 

Vala:  Alltaf þarf maður að gera allt sjálfur. Það er naumast! 

(Vala gengur fram í forstofu og kemur til baka með fötu. Lætur hana fyrir framan Gunnar sem er 

sestur í sófann) 
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Gunnar. Ég skil þetta ekki. Að þetta skuli koma svona allt í einu yfir mig. 

Vala:  Margur verður blautur af vökva Gunnar. Manstu? Þetta með mennina. Jæja. Fyrst 

allir eru kyrrsettir af kvölum þá skal ég bara athuga þetta. Óli sagði að það væri allt í lagi. Hann 

liggur bara fyrir. Er eitthvað slappur. Við leyfum honum bara að hvíla sig. Jæja, eru ekki allir 

tilbúnir?  

Gunnar: Ég held ég hafi ekki lyst. 

Vala:  Hvað er þetta. Sérðu þennan dýrindis hrygg? 

Gunnar: Það er eins og vatnið hafi fundið sér leið inn í líkama minn. Mér er bumbult.  

Vala:  Hvaða hvaða. Vatn er bara vatn. Og allt sem er blautt getur orðið þurrt. Það er ekkert 

mál. Við reddum þessu. Hérna. Taktu eldhúsrúlluna. Ég næ í viskustykki. Dísa mín. Dísa. 

Dísa:  Vatnið er ökkladjúpt. Ég held að við neyðumst til að bíða eftir manninum.. 

Vala:  Maðurinn hitt og maðurinn þetta. Maðurinn er ekki hér Dísa mín.  

Dísa:  Já, en... 

Vala:  Vertu svo indæl að fara niðrí þvottahús fyrir mig og ná í bala. Vertu svo væn og láttu 

þessa ramma niður.  

Dísa:  Hann... 

Vala:  Frímerki. Plöntur. Hvað sem er. Eitthvað annað en þessa ramma.  

Dísa:  sveif... 

Vala:  Dísa mín. Svona nú. Ég þarf að vinda af þessum viskustykkjum.  

(Dísa gengur af stað og opnar dyrnar að þvottageymslunni. Nær í balann) 

Dísa:  án þess að... 

Vala:  Leggðu hann hér, Dísa. Hérna. Dísa. Halló! 

(Dísa leggur frá sér balann eins og í leiðslu. Dísa tekur upp ramma. Rammar inn mömmu sína og 

pabba með tveimur stórum römmum.) 

Vala:  Láttu ekki svona Dísa. Reyndu að gera eitthvað gagn.  

(Dísa hunsar það sem mamma hennar sagði og byrjar að skoða mömmu sína og pabba í rammanum) 

Vala:  Ef maður tekur ekki til hendinni þá gerist ekkert. Það þýðir ekkert að leyfa vatninu 

að flæða. 

(Vala gengur út úr rammanum og fer að vinda vatnið upp í balann. Gunnar er að leggja 

eldhúsrúllurnar á gólfið. Hann raðar þeim hlið við hlið en gerir það hægt) 

Dísa:  Ég skal reyna að ramma inn vatnið. Þá stillist það kannski.  



 

48 

 

Vala:  Í galleríinu erum við með svaka fínan ramma. Eftir Finnana. Þeir kunna sitt fag. Ég 

skal bara gefa þér einn. Þá geturðu rammað inn væntingar og óskir um framtíðina. Áramót eru góð 

til þess. Að ramma orðin inn og hengja þau upp á vegg. Svona nú, áfram.  

Dísa:  Einn rammi er ekki að fara að ná yfir það mamma. Sá eini sem skilur... 

Vala:  ...er sá sem sækist eftir einhverju. Við erum öll svo mismunandi. Þú ættir að tala um 

þetta við hann Óla. 

Dísa:  Mamma. Óli. Hann er ekki til. Ekki lengur. Sem hann sjálfur. 

(Við heyrum eitthvað uml og einhver sem æmtir) 

Vala:  Hvaða læti eru þetta. 

Dísa:  Ég myndi ekki fara þangað inn mamma. Hann er ekki í einrúmi. 

Vala:  Öll erum við í einrúmi. Nema kannski á þessum herrans tíma.  

(Dísa fær hóstakast. Vatnið er farið að breytast í gufu) 

Vala:  Það lítur úr fyrir að við þurfum að pússa speglana aftur. Sjáiði. Og tréskreytingarnar 

frá Noregi. Þetta er handgert. Úr finnskum viði held ég. Sleðinn er byrjaður að beyglast. Jesús minn. 

Dísa:  Hann er líka beyglaður. 

Vala:  Guð hjálpi þér barn. 

Dísa:  Þeir sem skilja mig ekki geta ekki hjálpað. 

Vala:  Við skiljum þig öll ástin. Þú þarft bara að finna eitthvað að bakstra við. Einhvern 

árfarveg. 

Dísa:  Ég held að ég sé sjór. 

(Dísa tekur upp handfylli af grænu slýi úr vatninu) 

Gunnar: Viskustykkin eru búin. 

Vala:  Hvað er að? 

Gunnar: Mér er eitthvað svo þungt fyrir brjósti.  

Vala:  Hérna. Taktu meiri pappír. 

Gunnar: Ég get ekki meira.  

Vala:  Okkur vantar fleiri viskustykki.  

(Vala ætlar niður í þvottahús en kemur að læstum dyrum. Snöggreiðist og þjösnast á handfanginu) 

Gunnar: Ætli við verðum ekki að hringja á lásasmið. 

Vala:  Nei.  
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Gunnar: Nei? 

Vala:  Já, það er það sem ég sagði. Nei. 

Gunnar: Það er eins og einhver hafi slegið mig hérna. Milli rifbeinanna.  

Vala:  Þú ert nú ekki almennilegur maður Gunnar minn.  

Gunnar: Þetta snýst ekki... 

Vala:  ...bara um þig Gunnar. Nei akkúrat. Heimurinn snýst ekki um þig. Hefur aldrei snúist 

um þig. 

Gunnar: Ég held ég þurfi að leggjast fyrir.  

Vala:  Stundum er bara ein manneskja í aðalhlutverki. 

Gunnar: Leyfðu mér að hringja á lásasmið. 

Vala:  Nei.  

(Á meðan þau eiga í orðarimmu læðist Dísa frá þeim. Nær í símann og símaskránna) 

Vala:  Ekki hringja Dísa.  

Dísa:  Ég geri það sem ég vil. Það sem mér sýnist.  

Vala:  Vilja. Ha! Þú værir ekki til, hvað þá með sjálfstæðan vilja ef ég og pabbi þinn 

hefðum ekki asnast til að láta undan. Það er þessi undanlátssemi. Hún er skaðvæn heilsu manna, 

skal ég segja þér. Gunnar. Ekki leggja pappírinn bara í bleytuna. Þú verður að strjúka vatninu áfram. 

Setja það í einhvern farveg. Við getum búið til hólf hérna.  

(Dísa er byrjuð að slá inn tölurnar. Vala öslar í áttina til hennar og reynir að stoppa hana í því að 

hringja. Grípur í símann. Dísa veitir enga mótspyrnu. Vala þrífur símann af henni sem lendir í 

vatninu) 

Vala:  Hér hringir enginn neitt. Við erum stödd í miðjum hátíðum og enginn mun svara. Það 

hlustar enginn akkúrat núna. Auk þess þarf að þrífa speglana aftur. Og gluggana. Dísa. Þú ferð í 

það. 

(Þögn) 

Vala:   Ertu ekki til í það gæskan. Ég þarf að vera hérna inni hjá pabba þínum. Hann ræður 

ekki við þetta flóð einn. 

(Þögn. Dísa gengur í átt að útidyrahurðinni. Tekur í hana en hún opnast ekki. Er læst. Dísa tekur 

fastar í hana. Hristir hurðarhúninn) 

Dísa:  Það er læst.  

(Gunnar grípur um magann og leggst í sófann. Missir eldhúsrúlluna í vatnið) 

Vala:  Snúðu bara lásnum. Þú veist hvernig hurðin lætur stundum. 
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Dísa:  Ég er að snúa. Ég sný.  

Vala:  Og opnast hún ekki? 

Dísa:  Nei. Hún er pikkföst.  

Vala:  Þú ert bara ekki að taka nógu vel í hana. Ég skal. Leyfðu mér. 

Dísa:  Það skiptir ekki máli. Ég eða þú. 

(Vala rembist við að reyna að opna en ekkert gerist. Hurðin stendur á sér) 

Vala:  Hvað á þetta eiginlega að þýða? 

Dísa:  Þetta þýðir ekki neitt. 

Vala:  Gunnar! Hurðin stendur eitthvað á sér. Geturðu komið hingað og aðstoðað mig 

aðeins. 

Gunnar: Ég get ekki staðið upp. 

Vala:  Ég held ég eigi nokkrar panódíl uppí skáp. Gleyptu þær og komdu svo og hjálpaðu 

mér. Eða bíddu. Bíddu þarna. Ég skal ná í þær fyrir þig. Þú kemst ekkert. Ekki eins og þú ert í 

augnablikinu. Svo ættum við að borða. Þannig lagast allir. Lagast allt. Borðum. 

Vala:  Hérna, gleyptu þetta. 

Gunnar. Ég get ekki haldið á glasinu Vala.  

Vala:  Hvaða aumingjaskapur er þetta. Hérna. Gleyptu þetta. Ég held á þessu fyrir þig. 

Gunnar. Ég sé í loftinu. Það er eitthvað í loftinu. 

Vala:  Hvaða vitleysa 

Gunnar: Eins og einhver vefi sig í andrúmsloftið. Sérðu. Þarna. 

Vala:  Þú ert bara svangur Gunnar. Ég ætla að ná í rauðkálið og þá er allt komið.  

Dísa:  Hvað með gluggana? 

Vala:  Gluggana. Ji minn já. Við ættum kannski bara að hringja á lásasmið.  

Dísa:  Hvar er síminn? 

Vala:  Hann er hérna einhvers staðar. 

(Hún finnur símann í vatninu og tekur hann upp) 

Vala:  Enginn sónn.  

(Þögn) 

Dísa:  Gluggarnir verða bara að bíða. 
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Vala:  Nei. Kemur ekki til greina. Við verðum að klára þetta fyrir matinn. 

Dísa:  Við gætum brotið gluggana.  

Vala:  Ertu alveg frá þér? Þá þurfum við glugga ofan á allt annað.  

Dísa:  Það er ýmislegt hægt að framkvæma mamma þó svo að það virðist ekki við fyrstu 

sýn. Möguleikarnir eru óteljandi. 

Vala:  Ekkert verður brotið.  

Dísa:  Maðurinn sagði mér að glerið væri gert úr sandi. 

Vala:  Gler er ekki gert úr sandi. Það er gert úr fuglum. Þetta eru fuglar sem eiga rætur sínar 

að rekja til Suður-Ameríku. Eins konar páfuglar. Sem svífa og stilla sér svo upp. Fjaðrirnar eru 

plokkaðar af þeim, ein í einu. Svo vefar fólk net úr fjöðrunum sem mynda marga metra af svífandi 

gagnsæi. Þetta eru Svisslendingar. Ótrúlegt hugmyndaflug alveg hreint. Þessir páfuglar eru 

óbrjótandi. Óþrjótandi. Það er það sem selur.   

Dísa:  Pabbi hlýtur að eiga hamar hérna einhvers staðar. 

Vala:  Ég á einn hamar en hann er úti í bílskúr. 

Dísa:  Pabbi. Áttu einhver verkfæri? 

Vala:  Nei, hann á enginn verkfæri.   

Dísa:  Hvað með Óla? 

Vala:  Hvað með hann? 

Dísa:  Getur hann ekki afbyggt hluti? 

Vala:  Ekki í þessu ástandi. 

(Vatnavöxturinn eykst skyndilega)  

Dísa:  Við verðum að gera eitthvað í þessu. Þessu fossar niður. Þessi niður. 

Vala:  Speglarnir. Við þurfum að pússa þá uppá nýtt. 

(Rammarnir eru komnir á flot. Dísa týnir þá upp og reynir að finna staði fyrir þá) 

Vala:  Dísa. Við skulum borða. 

Dísa:  Ég hef ekki lyst. Auk þess held ég að við verðum að komast út.  

Vala:  Mennirnir geta ekki mikið án þess að matast. 

Dísa:  Er allt í lagi með pabba? 

Vala:  Það er yfirleitt allt í lagi með alla menn að ég held. Stundum eiga þeir til að gera 

fullmikið úr sjálfum sér. Án þess að efni standi til.  
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Dísa:  Andar hann? 

Vala:  Auðvitað. Pabbi þinn hefur alltaf andað. 

Dísa:  Ekki þegar hann var þarna hinumegin við, órammaður. 

Vala:  Rammar. Rammar. Rammar. Það er kominn tími til að þú hugsir um eitthvað annað 

Dísa mín. Hugsir um hvað þú ætlir að verða. 

Dísa:  En ég er. Við erum. Hér.  

Vala:  Það er ekki nóg. 

Dísa:  Hvað eigum við þá að gera? 

Vala:  Fara. 

Dísa:  Hvert? Hvert eiguum við að fara?  

Vala:  Þangað sem við viljum.  

Dísa:  Við verðum að gera eitthvað við þetta vatn. 

Vala:  Þú verður að gera eitthvað við sjálfa þig. 

Dísa:  Mig langar ekki að gera neitt. 

Vala:  Þú verður að hætta þessum eilífu uppstillingum. Það verður að byggja sig upp. Það 

þýðir ekki að hverfa inn í kassann og setjast þar að. Nota hann sem skjöld. Uppbyggingin er það 

eina sem blívar. Sjáðu til dæmis hvernig menn skapa stórvirki úr engu. Glugga úr fuglum. Augu úr 

uglum. Þríhyrnda kolla úr kattabrjóski.  

(Ljósin gefa sig. Það slokknar á jólatrénu og ljósin í loftinu blikka) 

Dísa:  Mamma. Þú verður að horfast í augu við rammann. 

(Jólaskreytingarnar frá Noregi hrynja úr loftinu og drukkna í vatninu) 

Vala:  Það er ekkert í honum. 

Dísa:  Ekkert. 

Vala:  Eins gott að við vorum ekki búnar að setja pakkana undir jólatréð. Þeir væru allir 

skemmdir. Þú ættir bara að vita hvað býður þín, Dísa mín. Jæja, við skulum setjast. Rauðkálið er 

eftir. Það er það eina. Og rósakálið. 

(Hún kemur inn með tómar skálar. Hryggurinn er skaðbrenndur. Dísa sest) 

Vala:  Viltu jólaöl? 

Dísa:  Já takk.  

(Vala hellir einhverju í glasið hennar en það er ekkert í könnunni. Dísa þykist drekka) 
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Vala:  Er þetta ekki gott? 

Dísa:  Jú, mjög svalandi.  

Vala:  Og hérna. Fáðu þér rósakál og rauðkál. Kartöflur. 

Dísa:  Takk. 

(Dísa skóflar engu á diskinn sinn og lyftir gafflinum. Strýkur honum varlega yfir tóman diskinn. 

Vala byrjar að borða með fullýktum hreyfingum og stunum) 

Vala:  Þeir vita ekki af hverju þeir missa. Þvílíkt lostæti! Jæja, þeir fá sér vonandi bara 

eitthvað á eftir. Þetta eru nú einu sinni jólin. Það má enginn svelta um jólin.  

(Gunnar hrýtur hástöfum) 

Vala:  Ótrúleg læti eru þetta. Heyrðu! Messan. Hættu að borða. Við skulum byrja aftur. Óli 

var búinn að setja hana í samband held ég. Látum okkur sjá. Já, hérna kemur þetta. 

(Messan byrjar að hljóma. Mæðgurnar gleypa ekkert í sig. Halda áfram að gefa frá sér 

vellíðunarhljóð og njóta einskis) 

Vala:  Svona er þetta. Alveg eins og venjulega. Að vísu vantar svolítið af fólki. Hvað þetta 

smakkast vel. 

(Stofuljósið springur) 

Vala:  Ertu ekki sammála? 

Dísa:  Jú. Jú. Alveg eins og venjulega en samt kannski ekki. Vatnið. 

Vala:  Vatn? Vatn. Vatnið. Já, það er rétt. Hin jólin hafa verið svolítið þurrari. 

(Dísa sækir í sig veðrið) 

Dísa:  Svo eru tveir menn hérna í tómu tjóni. Samkvæmt öllum skilgreiningum eru þetta 

menn sem okkur ætti að þykja vænt um. En annar er læstur inni. Hinn að drukkna í sófanum. Báðir 

eru á mörkunum og baðkarið lekur. 

Vala:  Jesús minn. Hvað eigum við að gera? Taka speglana? 

(Dísa byrjar að taka upp rammana og stillir þeim upp) 

Dísa:  Einu sinni var allt mögulegt. Einu sinni var mun fleira mögulegt. 

 (Jólakúla dettur í vatnið. Þögn. Gunnar umlar í sófanum og við heyrum ískur í hurð í fjarska) 

Dísa:  Heyrirðu þetta? 

(Þögn. Vala þýtur um allt. Er að leita að tuskum til að þrífa speglana) 

Dísa:  Heyrirðu ekkert? 

Vala:  Við vorum skínandi. Meira að segja raddirnar. Einhvern veginn skínandi. 
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Dísa:  Halló?  

Vala:  Það var gengið í öll horn. Alls staðar bakvið. Undir. Eins langt undir og mögulegt 

var. Spegilmyndin bjó í gólfinu, veggjunum. 

(Dísa gengur fram til að athuga hvort það bóli á einhverjum. Hún ætlar að opna hurðina fram á gang 

sem leiðir inn á baðherbergi og herbergið þar sem Óli er en hún er læst) 

Dísa:  Mamma! Mamma. Hurðin er læst. 

(Dísa tekur í hurðarhúninn og reynir að hrista hann. Ræðst á hurðina en ekkert tekst. Vala sest niður 

í stólinn og horfir yfir matarborðið. Það er einhver uppgjöf í augnaráðinu) 

Dísa:  Er til einhver hamar hérna eða eitthvað? Mamma! Pabbi.  

(Dísa fer og ýtir við pabba sínum) 

Dísa:  Pabbi. Veistu hvort við eigum einhver verkfæri til að opna hurðir? 

(Gunnar sest upp. Er svolítið vankaður) 

Gunnar. Ha. 

Dísa:  Hamar. Mig vantar hamar.  

Gunnar: Æi, hamar. Til hvers í ósköpunum. Ég get ekki hugsað mér hamarshögg. 

Dísa:  Þú þarft ekkert að gera eða hugsa. Mig vantar hamar. Ég ætla að brjótast héðan út.  

Gunnar: Hvaða asi er þetta á þér barn. Þarftu að vera mætt eitthvað?  

Dísa:  Nei. 

Gunnar: Í öllum húsum eru verkfæri. Það held ég nú. Þegar ég var lítill átti pabbi ótal 

verkfæri. Til að laga alla veröldina ef því var að skipta. 

Dísa:  Og hvar eru þau?  

Gunnar: Manneskjur fyrst og fremst. Alls staðar.  

Dísa:  En verkfærin? Hamarinn? 

Gunnar: Örugglega inní geymslu. Þar eru verkfæri yfirleitt. Í herbergjum þar sem ekkert er 

sem getur bilað. Allt er fullt af möguleikum. Lausnum. 

Dísa:   Niðri geymslu. Einmitt. 

(Dísa reynir að komast fram í forstofu en hurðin þangað er líka læst) 

Dísa:  Ég trúi þessu ekki. Þetta getur ekki verið.  

Vala:  Hvaða læti eru þetta? 

Dísa:  Komdu bara og sjáðu. Reyndu að fara frammá gang. 
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Vala:  Hvað ætti ég svo sem að vilja frammá gang? 

Dísa:  Komdu bara og prufaðu að opna hurðina. 

Vala:  Dísa mín. Ég hef ekki tíma í svona vitleysu.  

Dísa:  Komdu alla vega og sjáðu. 

Vala:  Ég er upptekin.  

Dísa:  Við erum föst og þú ert upptekin! Og þú? Ég veit ekki einu sinni hvað þú ert.  

(Vala stendur og pússar speglana milli) 

Dísa:  Ég ætla alla vega að reyna að koma okkur héðan út, með eða án ykkar hjálpar. 

Vala:  Með eða án. Án eða með. Þú ferð ekkert áður en við höfum öll sest hér við 

matarborðið og borðað, skálað.  

Dísa:  Pabbi, ert þú til í að koma og hjálpa mér með vatnið? 

(Gunnar er aftur lagstur í sófann og svarar ekki. Dísa fyllir bala og fötur af vatni en þegar hún ætlar 

að opna eldhúshurðina vill hún ekki opnast. Dísa heldur áfram að fylla ílát af vatni. Eftir smástund 

hættir hún að ausa vatninu þegar hún sér að þetta er ekki að bera tilætlaðan árangur. Hún sest við 

hliðina á pabba sínum. Svo heyrist skyndilegt bank á hurðina sem leiðir inn að ganginum. Dísa 

hrekkur við en það er eins og mamma hennar og pabbi séu orðin algjörlega ónæm fyrir umhverfinu. 

Hún fikrar sig örlítið nær hurðinni) 

Dísa:  Óli? Ert þetta þú? 

(Einhver tekur í hurðarhúninn en enginn svarar) 

Dísa:  Óli. Er allt í lagi með þig? 

Óli:  Ég er svolítið slæmur á taugum.  

Dísa:  Hurðin er biluð.  

Óli:  Slæmar. Já. Slæmar. Hendurnar láta einhvern veginn ekki að stjórn.  

Dísa:  Hvað með. (Þögn) Hann? 

(Þögn) 

Dísa:  Óli. Hvað með hann? Er hann hérna ennþá? 

Óli:  Talaðu við mig Dísa. Um eitthvað annað. Gerðu það. 

Dísa:  Hvaða hávaði er þetta? 

Óli:  Það er vindur undir hurðinni. 

Dísa:  Hvaða hávaði er þetta núna? Hvað er vindurinn að gera? 
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Óli:  Ekkert. Veistu ekkert? Sérðu ekkert? Manstu ekkert? 

Dísa:  Jú, ég man. Hann var með perlur í augum. Djúpsjávarperlur. Þær gáfu frá sér 

skínandi neista. En þú? Ertu þú? 

Óli:  Ekki alveg. En ég man. Hvað eigum við að gera á morgun? 

Dísa:  Það sem við gerum alltaf. 

Óli:  Það eru öll sund lokuð. 

Dísa:  Það er eðli þeirra. 

Óli:  Sérðu lækinn? 

Dísa:  Það er varla hægt að aðskilja hann frá vatninu. Við þurfum einhvern veginn að opna 

þessar hurðir. Þetta gengur ekki lengur.  

(Þögn) 

Dísa:  Óli! Heyrirðu í mér? 

Óli:  Já. 

Dísa:  Toga þú og ég ýti. Svona nú. Koma svo! 

Óli:  Nei, ég get það ekki. Ekki núna. Taugarnar eru eitthvað slappar. 

Dísa:  Annars komumst við ekkert Óli. 

Óli:  Hvert þurfum við að fara? 

Dísa:  Ég veit það ekki.   

(Þögn. Óli sest með bakið að dyrunum) 

Óli:  Dísa. Vertu hjá mér. 

(Dísa stendur upp og gerir seinustu atlögu að því að laga hlutina. Hún gengur um rýmið og reynir að 

hengja upp það sem hefur dottið, setur áklæðið á sófann og reynir að koma foreldrum sínum á sinn 

stað. Stillir þeim upp við matarborðið og rammar þau inn. Þegar hún er búin að reyna að hafa hemil 

á vatninu og setja allt í sitt horf tekur hún upp ramma sjálf og gengur með hann fremst á sviðið) 

Dísa: Einu sinni var fjölskylda sem var fjölskylda sem var fjölskylda sem var fjölskylda 

sem var.  

(Dísa sleppir rammanum og tekur upp penna) 

Dísa: Einu sinni var fjölskylda. 

(Hún gengur um rýmið og tekur í alla hurðarhúnana en engin hurð opnast) 

 Óli: Dísa. Ertu þarna? 
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(Óli tekur í hurðarhúninn og hurðin opnast loksins. Hann lokar henni ekki en þegar hann er kominn 

yfir í hitt rýmið lokast hún að sjálfu sér) 

Óli: Gerum það sem við gerum alltaf Dísa. 

Dísa: Bara ef þú lofar að hjálpa mér að komast út. 

Óli: Hvar er Vala? 

Dísa: Hún er hérna.  

Óli: Vala? Vala? 

Vala: Óli? Velkominn. Líður þér betur? 

Óli: Ég er löngu kominn og við ætlum öll að fara héðan út. 

Vala: Þetta þýðir ekkert Óli. Við erum hér. Hvergi annars staðar. Það stoðar ekkert að ræða 

þetta frekar.  

(Nú heyrist bank hinumegin við hurðina. Óli og Dísa hrökkva í kút en foreldrarnir eru svolítið út úr 

heiminum og taka ekki eftir því) 

Vala: Þetta er tómt mál að tala um. Þetta skiptir engu máli. Orðunum er ekki til að dreifa.  

(Aftur er bankað og Óli horfir á Dísu) 

Óli: Hvað eigum við að gera Dísa? 

(Dísa verður allt í einu skömmustuleg) 

Óli: Dísa, við verðum að ákveða hvað við eigum að gera. 

(Dísa verður ennþá skömmustulegri og þýtur undir borð. Situr þar og heldur fast utanum hnén. 

Raular eitthvað fyrir munni sér. Óli fikrar sig í áttina að hurðinni og kíkir í gegnum 

skráargatið. Hrökklast frá hurðinni) 

MS: Óli, við vorum ekki búnir að tala saman, var það nokkuð? 

Þögn. 

MS: Það er ekki kurteist að hlaupa svona í burtu frá skyldum sínum Ólafur. Þér ætti að 

vera umhugað um að koma vel fram. 

Þögn. 

MS: Öll vitum við að það skiptir mestu máli. Er það ekki Ólafur. Ólafur? Ég veit að þú ert 

þarna hinumegin við hurðina. Ef þú svarar ekki þá kem ég. Of seint. Hér kem ég.  

(MS kemur stökkvandi inní rýmið. Dísa virðir fyrir sér atburðarásina en segir ekkert. Gunnar liggur 

ennþá eins og slytti í sófanum.) 

Óli: Fy. Fyr. Fyrirgefðu. Ég ætlaði að svara, ég bara hérna. Ég. Veit ekki hvað kom yfir 
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mig. 

MS: Nei. Vitneskjan. Hún er mikilvæg í þessu samhengi. Afar mikilvæg. Það ber einhver 

ábyrgð. Sú staðreynd að ég haltra er sýnileg og sýnilega á ég sökótt við einhvern. 

Annars duga afsakanir skammt Ólafur minn.  

(Ólafur reynir að taka á sig rögg og tala hátt og ákveðið) 

Ólafur: Spurningin er kannski sú hver ætti að biðjast afsökunar. Mér finnst þú gætir verið 

frekar líklegur kandídat í það. Í einhvers konar afsökunarbeiðni. 

MS: Þvílíkar dylgjur eru þetta. Ég sit ekki vel undir slíku og sérstaklega ekki frá mönnum 

eins og þér Ólafur minn. Fingurnir virðast allir benda í eina átt. Þetta er ekki réttmæt 

ásökun. Í raun og veru er þetta fyrir neðan allar hellur. 

Óli:  Ég, ég hef ekki ásakað neinn. Neinn. Ekki neinn. Ekki ég. Aldrei. Ef ég hef gert 

eitthvað á þinn hlut...  

MS: Þá hvað? Ætlarðu að tala þig út úr því minn kæri? Ótrúlegt með ykkur, þetta fólk. Að 

reyna að útskýra. Skýra eitthvað út sem verður ekki útskýrt. Réttlæti. Þetta er ekkert 

annað en læti sem fólk sveigir að sinni eigin kennd og tilfinningu sem leiðir fólk 

oftar en ekki á tómar villigötur. Orðin mynda keðju sem krækist um úlniði hvers og 

eins og saman þramma þeir og skapa réttmæt læti. Og svo framvegis og svo 

framvegis. Framvegis Ólafur minn ættir þú að segja sem minnst. Láta lítið fara fyrir 

þér.  

(Meðan MS og Óli tala saman verður Dísa stöðugt öruggari og færir sig undan borðinu. Stendur upp 

og stillir sér á endanum upp við hliðina á MS og því meira sem MS talar því minni 

verður Óli) 

Vala: Hvað er í gangi hér? Við héldum að þú ættir að vera farinn? 

(Gunnar stendur upp en riðar og gengur í áttina að Óla. Eins og til að veita honum stuðning. Þeir eru 

báðir ansi veiklulegir) 

MS: Ég er á leiðinni en fyrst langar mig að árétta svolítið.  

Vala: Veistu, ég held við höfum ekki tíma til áréttingar.  

(Ætlar að halda áfram en sest svo niður) 

MS: Það þykir mér leitt að heyra.  

Vala: Ert þú nokkuð búinn að vera að loka öllum hurðum hér? 

MS: Nei, það er ekki mín deild. Mín deild er allt önnur. Óli veit það eflaust. Óli er 

nefnilega miklu vitrari en hann vill vera að láta. Mér sýnist allt vera hér þar á meðal 

ég sjálfur. Já, svo sannarlega erum við öll komin eitthvert, er það ekki Dísa? 

Dísa: Jú einmitt. Hér erum við komin.  
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MS: Mér sýnist ekki allir gera sér grein fyrir þeirri staðreynd. 

Þögn. 

MS: Það er ýmislegt sem mér dettur í hug þegar ég horfi hér í kringum mig. Til dæmis 

hvernig fólk hleypur í burtu. Sumir hér kannast ívið meira en aðrir. Svo er kyrrstaðan 

önnur leið til að fremja glæpi. Gleyma skyldurækninni og kveikja óvart í silkipúðum 

eða velúrgardínum.  

Vala: Guð minn góður. Nei. Aldrei myndi ég brenna silki. Kannski velúr enda er tískan... 

MS: Hér eru ormar í holum sem lengjast og lengjast. Við megum þó síst gleyma 

deildunum sem við vinnum fyrir. Skyldurnar sem við höfum hlaupist á brott frá. 

Smeygjum okkur lengst inní brynjurnar og felum okkur þar. 

Óli: Hættu. Í guðanna bænum. Hættu. 

Vala: Óli minn. Er ekki allt í lagi með þig? Um hvað snýst þetta eiginlega? 

MS: Síðast þegar ég gáði snýst allt um sjálft sig. Og ekki agnarögn meira en það. Í raun er 

æði misjafnt hvernig fólkið nálgast þennan dans en nánast allir bjóða einhverjum upp 

til þess eins að fá neitun. Láta samt ekki þar við sitja. Draga fólk út á gólfið. 

Vala: Það vantar tónlist. 

MS: Já, þú heldur það. Í raun og veru er það eina sem vantar er fólk sem kann að stíga 

nokkur spor. Engin glíma. Við vitum hvert leiðin liggur. Hring eftir hring eftir hring.  

(MS tekur Völu í fangið og byrjar að dansa við hana. Vala reynir að slíta sig frá honum)  

MS: Eitt skref í einu sem menn afmá ekki svo glatt. 

Vala:  Hvað er hann að tala um Óli? 

MS:  Við skulum ekki hafa fleiri orð um það. Annars er verst að það gangi enginn á vatni 

þessa dagana. Og talandi um. Mig langar í eitthvað að drekka. Helst rándýrt rauðvín. Er ekki 

svoleiðis á einhverjum vel hönnuðum borðstólum hér. 

Vala:  Þetta eru nú ekki borðstólar. Þegar ég ætlaði að kaupa þá voru þeir búnir allir með 

tölu. Það hafði einhver ósvífin kona keypt þá alla eftir að hafa rekist á þá í einhverjum fáránlegum 

sjónvarpsþætti um hönnun.  

MS:  Já. Fólkið er ansi fljótt að gleypa og þó sérstaklega ef réttirnir eru framreiddir á 

sérstakan hátt. Aldrei myndi ég drekka rauðvín úr skítugu mjólkurglasi svo dæmi sé tekið. Sé það 

framreitt í tærum kristal gleypi ég það. Maður sér líka langbest í gegnum kristal og heyrir hvað 

tærast. Enginn getur logið að manni í kristal, ónei. Í kristal gleypir maður hvað sem er. Ekki satt 

Dísa? 

Dísa:  Já, í kristal gleypir maður allt. Í kristal gleypir maður sjálfan sig, aðra og allan 

heiminn. Í kristalnum verður maður til.  
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Gunnar: Í guðanna bænum komið með rauðvínið. Ég held að Óli standi ekki í lappirnar 

lengur.  

Dísa:  Ef hann stendur ekki undir sér þá verður það að hafa það. Rauðvín hefur nú aldrei 

sett lappirnar aftur á fólk. 

MS:  Já, fólk missir svo oft fæturna. Það þarf ósköp lítið til. Eiginlega ekki neitt. Fólk 

nælir sér í næstum allt en þyngslin eru svo mikil að það missir jafnvægisskynið. 

Dísa:  Þannig brotna jafnvel hinir tærustu kristallar.  

Vala:  Þetta er allt að koma. Við skulum bara róa okkur aðeins. Tappatogarinn stendur 

eitthvað á sér.  

Dísa:  Ég skal. 

Vala:  Nei, láttu ekki svona. 

Dísa:  Jú. Komdu með þetta.  

MS:  Hér æsir sig enginn nema síður sé. Við kunnum okkur öll. Eigum við ekki að setjast 

aðeins niður og láta fara vel um okkur. 

(Dísa sest niður ásamt MS. Hinir standa ennþá uppréttir. Gunnar heldur nánast á Óla. Vala er að ná í 

glös. Vala skeytir litlu um Óla en byrjar að laga það sem lagað verður í húsinu milli þess sem hún 

gerir pláss fyrir glösin á borðinu. Hendir smá glimmeri á borðið. Leggur jesú á mitt borðið) 

Vala:  Svona. Jæja, eigum við að skála. Komið strákar mínir. Að borðinu. Hér sitja allir við 

sama borð. Hvort sem þeir eru við fulla heilsu eður ei.  

MS:  Já, það er nú satt. Það eina sanna sem hefur komið út úr þínum munni í allt kvöld 

held ég bara. 

Vala:  Hahaha. Já, já, einmitt.  

(Áttar sig svo seinna á því að hann var að móðga hana) 

MS:  Jæja, eigum við ekki að skála. 

Vala:  Við skulum bíða eftir því að allir séu komnir með eitthvað í glösin. 

MS:  Bíða, bíða, bíða. Seinna, seinna, seinna. Ekki núna. Svona talar mannfólkið alveg þar 

til ekkert eimir eftir nema ótal steinsteyptar grafir og örlítil skrift sem verður óskiljanleg með 

tímanum. Hvers vegna, spyr næsta kynslóð sig. Aftur og aftur og aftur. Ekki núna heldur seinna. 

Gras vex af grasi. 

Dísa:  Fólk verður að hafa eitthvað fyrir stafni á meðan það bíður. 

MS:   Fólk talar of mikið. Of mikið blaður. Það einhvern veginn kristallast í því hvernig 

fólk framkvæmir. Talar fyrst svo mikið að það flækist í eigin snöru og þá er engrar annarrar 

undankomu auðið en að klippa á snærið og leysa orðin upp, sem krefst þess að fólk standi upp, 

gangi í áttina að eldhúsinu, taki upp skærin opni þau og loki. Klippi. Það er nú hægara sagt en gert. 
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Þess vegna segir og segir og segir fólk. Seinna. Seinna. Seinna.  

Dísa:  Seinna. 

(Dísa er búin að opna flöskuna og hella í glösin) 

Vala:  Jæja, nú getum við öll drukkið. Svona. Drekkum.  

(Allir nema Óli lyfta glasi. Gunnar er ansi þreytulegur að sjá. Vala er kominn í jólagírinn á ný og 

Dísa er glöð að sjá. MS er sjálfum sér líkur) 

Dísa:  En fyrir hverju eigum við að skála. 

MS:  Fyrir Óla. Skálum fyrir Óla! Óleóleóleóle. Er það ekki? 

Vala:  Jú, fyrir Óla. Að hann nái bata fljótlega. Hann er búinn að vera eitthvað svo óttalega 

ólíkur sjálfum sér í kvöld. Alveg hreint ekki hann sjálfur.  

Dísa:  Skál fyrir Óla. 

Gunnar. Fyrir Óla. 

Vala:  Og í guðanna bænum passið að hella ekki á dúkinn. Þetta er ekta indverskt silki.  

MS:  Þú segir ekki? 

Vala:  Jú, þetta er dagsatt. Við Gunnar keyptum hann af farandssala í Kalkútta eða réttara 

sagt var þetta í London en maðurinn var indverskur. Handgert skilst mér. Reyndar kom Gunnar auga 

á þetta fyrst en ég var alveg sammála honum um gæði hans og glit. Það er eitthvað brilljant við 

hann. Maðurinn sagði að guð væri í honum. God is in it, sagði hann, eitthvað svoleiðis. God is in it. 

Já.  

MS:  Já, svona getur allur heimurinn komist fyrir í einni stofu. Það er nú það. Og einhver 

breiðir úr sér yfir allar gersemarnar þó hann sé ekki af verri endanum heldur. Hann Guð.  

Dísa:  Ekki endilega hann.  

MS:  Það verður hver að eiga það við sig. Ég á minn. Þú átt kannski þína. Við eigum 

vonandi öll okkar. Jæja. Jólin eru komin og jólin eru farin. Og hvernig líður svo fólkinu? Eru ekki 

allir við hestaheilsu? Viljum við ekki meira. Meira vín. Er enginn búinn. Meira kjöt. Meira vín. 

Meira kjöt. Meira svín.  

Vala:  Það vantar rósakálið. Enginn byrjar á neinum mat fyrr en rósakálið kemur. 

Dísa:  Ég, ég held að hryggurinn sé kaldur. Alveg ískaldur. Eins og lík. 

Vala:  Við skulum nú ekki tala um lík við matarborðið.   

Dísa:  Þetta er ekki matarborð. Ekki lengur.  

Vala:  Hvað áttu við? 

Dísa:  Þetta er viður og við hann situr helsjúkt fólk. 
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Vala:  Talaðu fyrir sjálfa þig góða mín. 

Dísa:  Ég tala nú minnst fyrir sjálfa mig. Mest fyrir aðra. Svona yfirleitt. Og ég er bara 

orðin þreytt á því. Býsna þreytt á því. Já. Þreytt.  

Vala:  Það er enginn að biðja þig um að vera hér.  

Dísa:  Sjúkt fólk biður ekki. 

Vala:  Allt sem ég sé er fólk.   

Dísa:  Að sjá og að sjá. Án þess að sjá.  

Vala:  Alltaf þarf að efast um allt. Jæja, hver vill meira rauðvín? 

MS:  Ég! 

Vala:  Það þarf nú varla að spyrja að því. Jæja, látum okkur sjá. Fyllum bara á glösin hjá 

öllum. Svo ætla ég að ná í rósakálið. 

MS:  Við þurfum ekkert rósakál. Ekki vera að hafa fyrir okkur. Við höfum best fyrir okkur 

sjálf. 

Vala:  Hvaða vitleysa. Sá sem er á annað borð kominn inná mitt heimili fær allt sem hann 

óskar eftir.  

MS:  Þá óska ég eftir þessum þrífætta ketti! 

Vala:  Ertu frá þér maður? Þetta er afsteypa af ketti faraósins í Egyptalandi. Ég fann hann á 

netinu. Hönnuðurinn er samt ekki egypskur. Hann er einhversstaðar frá. Hinir kettirnir sem hann 

gerði eru með tvo fætur og svo er einn einfættur og annar er algjörlega án fóta.  

MS:  Þeir eru þá ekki jafn verðmætir eða hvað? 

Vala:  Það kemur nefnilega svolítið á óvart. Hinir eru í raun og veru verðmætari vegna þess 

að þeir eru léleg eftirlíking af raunveruleikanum. Þá standast þeir ekki kröfurnar um að vera 

nákvæmlega eins og frummyndin. Þeir standa fyrir þá heppnu, sem sleppa!  

Gunnar: Þeir eru í rauninni mun frjálsari en sá þrífætti.  

Vala:  Gunnar tók það ekki í mál að kaupa þann einfætta enda var hann töluvert dýrari. 

Gunnar: Maður fær nú ekki vel borgað fyrir að finna fólk og númer. 

MS:  Blekkingin er töluvert dýrari, ekki satt Óli. Eða frelsið. Allt eftir því hvernig maður 

lítur á það. Eftir því hvernig maður fer með málið. Skríðum við ekki út úr einhverju öðru en búri, ha 

Óli? Erum nýsloppin dýr.  

Óli:  Það eru mismunandi sjónarhorn.  

Vala:  Meira vín, einhver? 

Óli:  Það er ekkert sem hægt er að segja um þessi mál. Ekkert konkret.  
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(Hann fer úr kjöltu Gunnars og sest í stólinn við hliðina) 

MS:  Allt er hægt að segja. Fólki ber skylda til að velja orðin varlega. En allt er jú hægt að 

segja, ekki satt? 

Gunnar: Fyrir minn part þá held ég... 

MS:  Hugsum okkur mann sem vinnur innan sama sviðs og annar maður. Hugsum okkur 

að þessi maður beri kala til mannsins í næsta skilrúmi, næsta bás og óski honum alls ills. Hann vill 

ekkert annað en að maðurinn í næsta bás hrasi, detti, falli. Botnlaust. Ber manni ekki skylda til að 

tjá slíkt.  

Gunnar. Fyrir mitt leyti held ég...  

MS:  Svo stöndum við á fætur. Hljóðlega læðumst við aftur upp, klifrum upp hverja 

tröppuna á fætur annarri og þarna uppi á pallinum stöndum við og prísum okkur sæl. Sjáumst sæl. 

Hættum okkur ekki fyrir nokkra muni niður á næsta þrep. Það er ekkert næsta þrep nema þegar við 

á endanum hoppum niður á jörðina. Ofaní jörðina. 

Gunnar: Það sem mig langaði að segja var...Tja ég held ég sé bara búinn að gleyma því. 

MS:  Jæja, dömur mínar og herrar. Þessi matur er algjörlega viðbjóðslegur. Mig langar 

ekki í meira. 

(MS klárar úr glasinu) 

Dísa:  Hahahaha! 

(Völu verður hverft við) 

Vala:  Það er náttúrulega ekki allt til staðar sem er venjulega. Hér vantar ýmislegt. En það 

sem er þó hér er alveg dásamlegt. Ég held ég leyfi mér að halda því fram með nokkurri fullvissu.  

MS:  Nei, það er ekki það! Hér er allt á sínum stað grunar mig.  

Vala:  Ég fullvissa þig um að ef allir partar máltíðinnar tyggjast saman og meltast í 

maganum þá verður það hreinasta gómsæti. Það get ég fullvissað þig um. Alveg hreint allt það sem 

þú getur ímyndað þér. Og jafnvel ekki ímyndað þér. Sumir eiga erfitt með það. Ímyndun. 

MS:  Bara ef allir gætu það. Ímyndaðu þér.  

Vala:  Já, ímynda sér. Það er samt tæplega ímyndun að þessum mat hérna. Hvað með ykkur 

strákar?  

Gunnar: Í hreinskilni sagt finnst mér vanta pláss. Alveg heilmikið pláss. Til þess að vera 

maður. 

Vala:  Það hefur enginn kvartað undan því fyrr. Ég held þetta sé ímyndun hjá þér Gunnar 

minn. Hvað með þig elsku Óli? Ert þú líka ímyndunarveikur eins og hann mágur þinn hérna.  

(Þögn) 
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Vala:  Óli minn. Er ekki allt í lagi með þig? 

Óli:  Ég...ég þarf ekkert. Ekki pláss. Ekki neitt.  

(Hann kveikir sér í sígarettu) 

Vala:  Ég var nú ekki beint að bjóða þér pláss. Ég var nú bara að athuga hvernig þér liði Óli 

minn.  

Óli:  Mér líður eins og ég hafi pláss. Já. Þannig líður mér. 

MS:  Svo oft á tíðum er aðeins eitt skilrúm sem skilur fólk að. Eitt undið skilrúm. Fólk 

reynir að klifra yfir samt. Það reynir.  

Óli:  Ég held að eitthvað sé brotið. Vala. Nennirðu að gefa mér meira rauðvín. 

MS:  Sumir veggir eru steypuveggir.  Það þarf nú ansi mikið til að þeira brotni. Ég held að 

best væri að við settum öll upp þessa hatta. Ég kom með þá til öryggis ef einhver skyldi byrja að 

ímynda sér einhvern óskunda eins og sprungur í veggjum. Svona gleymir maður þeim. 

(MS stendur upp, tekur nokkur spor og setur hatta á allt fólkið. Býður Dísu uppí dans)  

Vala:  Þetta eru nú að vísu áramótahattar. Ekki alveg rétti tíminn. 

Gunnar: Láttu ekki svona. Maðurinn má gera það sem honum sýnist.  

MS:  Heyrirðu hvað maðurinn sagði. Maður má gera það sem manni sýnist. Þá hugsa ég að 

ég fari. Held mér sýnist það besti kosturinn í stöðunni. Annars skulum við öll lyfta glösunum og 

skála. Hérna eru hattarnir. Og allir með drykki. Allir með pláss. Jæja, stöndum upp. Koma svo allir. 

Þú líka Óli. Ekki síst þú.  

(Óli riðar) 

Óli:  Skál. Skál. 

MS:  Nei, nei. Niður með glösin. Hér skála menn ekki bara sisvona. Menn eiga að kunna 

sig í slíkum aðstæðum. Það sem ber að gera er að halda ræður fyrst. Ráðast í orðin. Þetta gera menn 

svo að segja hugsunarlaust. Við skulum hins vegar vanda til verka. Taka okkur nokkrar mínútur og 

hugsa um það sem við viljum segja. Ég kalla þetta að erindast. Ég skal byrja: Kæru gestir. Mér er 

mikil ánægja að vera hér á meðal ykkar. Það sem mér þykir þó best af öllu er að vera hér á meðal 

ykkar. Á meðal ykkar. Vera meðal ykkar. Þó vil ég ekki hrósa sjálfum mér of mikið. Og þó. Ég tek 

mig hafa mikilla erinda að ganga hér. Ekki síst gagnvart því sem oftast fer forgörðum yfir 

varnargarðana. Ég er viðburður sem gengur inn og organíserar.  

(Vala ræskir sig lítillega) 

Vala:  Ég myndi nú ekki... 

MS:  Þetta er nú ekki kurteist. Að grípa frammí fyrir ræðuhöldum. En ég var semsagt að 

hugsa um skipulag. Það er eitthvað sem fólk hér þarf að hugsa um. Að stíga ekki út fyrir. Veggurinn 

skiptir máli í þessu samhengi. Skál fyrir veggnum! Nei, leggið frá ykkur glösin. Mér liggur ýmislegt 
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meira á hjarta en veggurinn nær yfir. Það sem ég vildi sagt hafa er þó veggur en ég vil útvíkka hann 

örlítið. Mig langar að sveigja hann í hring. Búa til sívalan turn og skála fyrir honum. Síðast en ekki 

síst vil ég skála fyrir Óla, þeim merka manni. Sem stendur mér svo nærri að þegar hann talar er eins 

og ég viti hvaða orð verða á hans vegi. Skálum fyrir móttökuskilyrðum! Mér líður nefnilega ekki 

vel þegar fólki líður illa sjáiði til. 

(Óli kveinkar sér og sest niður) 

MS:  Eins og núna til dæmis. Hjarta mitt berst um af. Hvaða orð notið þið aftur. 

Samkennd. Já. Samkennd. Það er það sem mitt hjarta berst um á akkúrat þessu augnabliki. Og 

mælist ég til þess að við skálum fyrir henni. Helst sem fyrst því hún er mikilvæg. Jæja lyftum 

glösum kæru gestir. Skál, skál, skál og takk fyrir góða hlustun.  

Vala:  Já, þú segir nokkuð.  

MS:  Ég útnefni þig sem næsta ræðumann þar sem þú varst sú fyrsta sem þurftir að tjá þig. 

Þetta er eftir allt saman sterkasta þörfin. Ásamt hinni. Þessari sem vill skilja. Alla skapaða hluti að 

skilja. Jæja, út með það. Svona. Koma svo.  

Vala:  Jæja þá. Já. Ég ætla að skála fyrir þessum dásamlega mat  og ekki síst fyrir jesú sem 

prýðir hérna mitt borðið og heldur þessu öllu saman. Dásamlegur matur. Samt vil ég ítreka það að 

hann er ekki fullkominn því rósakálið vantaði. Enda sagði ég það margoft. Rósakálið vantar. Það 

vantar. 

MS:  Ussussuss. Engar afsakanir við ræðuhöld. Það er regla númer eitt. Og regla númer 

tvö. Í raun og veru er þetta eina reglan.  

Vala:  Skál! 

Allir:  Skál. 

Þögn. 

MS:  Jæja, þorir enginn að vera næstur. Er enginn sem býður sig fram?  

Þögn. 

MS:  Ef enginn býður sig fram þá neyðist ég til að útnefna einhvern. 

Dísa:  Ég skála fyrir sjálfri mér. 

MS:  Bara fyrir sjálfri þér? 

Dísa:  Já. Tilvist minni. Er það kannski bannað? 

MS:  Nei, þvert á móti.  

Dísa:  Jæja þá. Nenniði að lyfta glösum svo við getum haldið áfram. Skál! 

Allir:  Skál. 

MS:  Næsti! 
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Þögn. 

MS:  Jæja, það er einhver óframfærni í mönnum sýnist mér. Þetta er allt í lagi strákar 

mínir. Ekki vera feimnir. Sérstaklega ekki í kringum mig. Ég er ekki þannig úr garði gerður að fólk 

þurfi að vera á einhvern ákveðinn hátt. Segið bara það sem ykkur býr í brjósti. Gunnar! Gunnar er 

næstur.  

Gunnar: Ja, ætli ég sé bara ekki sammála stelpunum. Skál fyrir þeim. Skál fyrir mat. Skál fyrir 

jesú.  

MS:  Ekkert fleira? 

Gunnar: Jú, kannski þér. Mögulega þér.  

MS:  Mér? En sá heiður. Jæja, skálum! Og svo getum við snúið okkur að rúsínunni í 

endanum. Loksins loksins. Skál! 

Allir nema Óli: Skál! 

MS:  Jæja nú er nánast enginn eftir. Bara alls enginn. Nema kannski að einhverju leyti ein 

manneskja. Held við þekkjum hann öll með nafni. Óli minn. Stattu á fætur.  

 (Óli stendur á fætur) 

MS:  Stattu alla vega uppréttur eins og maður. Svona já. Núna líst mér á þig. Jæja, nú 

skulum við öll hugsa okkur vandlega um. Þó sérstaklega Óli. Hvað er það sem liggur þér á hjarta 

Óli minn. Vona að málstolið sé ekki afsökun því það er ekki löggild afsökun. Ég hef rannsakað það 

hjá fjölda fólks og komist að afgerandi niðurstöðu. Þetta eru áreiðanlega ekki brotnir veggir. Við 

fórum yfir það hérna rétt áðan. Jæja Óli. Við bíðum öll eftir því að geta haldið áfram að borða. 

Komdu með það! 

Óli:  Skál fyrir engri ógleði. Skál fyrir framtíðinni. Skál fyrir dúnmjúkum tjöldum sem 

hylja þreytta líkama. Skál fyrir birtunni. Skál fyrir lygnu. Skál fyrir ólgunni sem fjarar út.  

MS:  Óskhyggja! Það er ekki leyfilegt að skála fyrir því sem ekki er orðið. Aftur! 

Óli:  Ég skála fyrir frostrósum. Stingandi nöktum greinum í golu. Myrkrinu. Snjónum. 

Desember. Ég skála fyrir desember! Fyrir hryggnum. Fyrir ykkur öllum. Ykkur. Og þó sérstaklega 

þér. Skál fyrir þér! 

MS:  Rangt! Skálir þínar stjórnast af ótta. Ekki gera það! Aftur! 

Óli:  Ég. Ég skála. Skála fyrir kvöldinu. Ég skála fyrir kvöldinu. Ég stend við mína skál.  

MS:  Aftur! 

Óli:  Ég skála fyrir kvöldinu. Ég skála fyrir því að horfa fram. Að ganga fram. Að vera 

framundan. 

MS:  Snúðu þér við minn kæri. Förum til baka.  

Óli:  Nei, ekki til baka. Gerðu það! 
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MS:  Jú, Óli minn. Það er kominn tími til að þú snúir þér við. 

Óli:  Ég skála fyrir bakaleiðinni. 

(Óli sest niður og horfir á diskinn. Tekur stóran sopa af rauðvíni og horfir niður. Skammast sín lítið 

eitt, svolítið eins og barn sem hefur verið skammað) 

MS:  Jæja. Jæja. Hápunktur kvöldsins er eftir en við bíðum bara með þetta. Ég er með 

gjafir og gjafirnar eru nú þegar undir trénu. Hvort sem þið trúið því eður ei.  

Vala:  Ji, komstu með gjafir. Það var nú alger óþarfi.  

MS:  Það sem er þarft og það sem er óþarft. Mennirnir virka sjaldnast á þeim 

mælikvarðanum. Hér er önnur mælieining sem ríkir. Það vita menn sem stoppa og íhuga.   

Dísa:  Má ég biðja um eitt. 

MS:  Biðja. Svo lengi sem þú biður til mín enda er enginn annar. Alla vega ekki til að tala 

um. 

Dísa:  Ertu til í að opna hurðirnar? 

MS:  Hurðirnar? 

Dísa:  Já, við komumst ekkert. Og skrúfa fyrir vatnið?  

MS:  Ef þú svarar einni spurningu þá skal ég gera hvað sem er mín kæra Dísa.  

Dísa:  Ég skal svara hverju sem er! 

MS:  Hvert þarftu að fara? 

Þögn. 

MS:  Ég meina hér eru allir. Allir eru hér. Við erum hér. Þú ert hér. Ég er hér. Allir eru hér. 

Ef þú veitir umhverfinu athygli þá kemstu hvert sem er mín kæra.  

Dísa:  Já, en sannleikurinn er sá að hurðirnar eru lokaðar. Ég sé það. Sama hvað ég blikka 

augunum hratt. Loka augunum fast. Ekkert breytir þessari staðreynd. 

MS:  Sannleikurinn segirðu. Er það ekki bara þín afstaða. Þitt sjónarhorn sem þarf að 

breytast Dísa mín. Nú spyr ég eins og alger viðvaningur enda er ég alger viðvaningur í þessum 

málum. Veit raunar ekkert um það sem viðkemur lokunum og opnunum. Ef ég vil komast eitthvað 

þá brýt ég upp lásana, spenni upp gluggana. Ekki það að eyðileggingin sé eitthvað atriði í þessu 

samhengi. Alls ekki enda erum við aðdáendur skipulags. Hinir mestu. Þegar ég segi við. Þá meina 

ég mig. Ég er nátturúlega svo margfaldur. Það getur enginn tekið það af mér. Ekki það að fólk reyni 

að taka neitt af mér. Það er eins og að toga tár úr augnbotnum. Það er engin leið í sjálfu sér. 

Þögn. 

MS:  Opna hurðir já. Bíddu hver var aftur spurningin. 

Dísa:  Hvort þú gætir opnað hurðir og skrúfað fyrir vatnið. 
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MS:  Já, alveg rétt. Alveg rétt. Það er ekki í mínum höndum en ég get kallað eftir teyminu 

sem sér um það. Alveg minnsta málið.  

Vala:  Okkur liggur nú ekkert á. Auk þess getum við opnað gjafirnar meðan við bíðum.  

MS:  Jæja, dömur mínar og herrar. Ég ætla aðeins að skreppa. Ná í teymið. Ekki er seinna 

en vænna. Þið finnið út úr þessu með gjafirnar.  

(Þau horfa öll á eftir honum. Dísa ætlar að segja eitthvað. Maðurinn opnar hurðina og gengur út. 

Dísa hleypur á eftir honum til að reyna að smeygja sér út) 

Gunnar: Það þarf að smyrja hjarirnar þá kemur þetta.  

Dísa:  Það kemur þessu ekkert við. 

Gunnar: Eitthvað þarf að gera. 

Dísa:  Já, þar hittirðu naglann á eitthvað ósýnilegt höfuð. Gera. Gera. Já, það þarf eitthvað 

að gera. 

Vala:  En áður en við gerum nokkuð ættum við að athuga með þessar gjafir. Ég held að þær 

séu hérna einhvers staðar. 

Vala:  Hérna! Og hérna. Hérna. Þessi er merkt. Bíddu nú við. Held að það standi Dísa. Alla 

vega eitthvað stórt og bollulegt hérna fremst. Jú, held það. Dísa. Dísa. Og Gunnar. Hérna. Þetta ert 

þú. Óli. Hér er þinn pakki. Óli. Vá, þinn er þungur og stór. Minn er svolítið lítill. En margt er kátt þó 

það sé smátt. Jæja, við skulum öll opna. Eitt og eitt í einu samt. Jæja, setjumst. Gunnar. Byrja þú. 

(Gunnar opnar sinn pakka en það er ekkert í honum) 

Vala:  Nú, en skrýtið. Ég heyri eitthvað hringl í þessum. Jæja, Dísa. Viltu ekki opna þinn. 

Dísa:  Gerum það bara öll í einu. Við þurfum ekkert að vera eitt og eitt eitthvað. Óli, 

opnaðu þinn líka. 

Óli:  Æi, ég held ég sleppi því.  

(Óli hendir sínum pakka í vatnið. Dísa rífur sinn pakka upp og ekkert er í honum) 

Dísa:  Ekkert! Jæja, hvernig eigum við svo að komast út? 

Vala:  Ég bara skil ekkert í þessu. Ekkert. 

Óli:  Ég er farinn. 

Dísa:  Já, góði. Reyndu það bara. 

Vala:  Af hverju viltu ekki opna pakkann þinn. Það er svo mikil sóun. 

Dísa:  Það er örugglega ekkert í honum.  

Vala:  Hvað ef það er allt. 
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Óli:  Ég sagðist vera farinn. 

Vala:  Og hvað? Ertu ófær um að svara út af því að þú segist vera farinn. Það þurfa allir að 

svara. 

Óli:  Æi, láttu ekki svona. 

Vala:  Hvernig? 

Óli:  Svona. 

Dísa:  Haldiði að hann komi aftur? 

Gunnar: Komutímar og brottfaratímar eru svo óskeikulir að maður veit ekki neitt. Ekkert er 

áreiðanlegt í þessum heimi lengur. 

Vala:  Við eigum nú samt ennþá þessa fínu líkindavél hérna uppi í hillu. Hún gæti fundið út 

hversu lengi fólk er í burtu svona að meðaltali. Og hversu lengi fólk er hjá hvort öðru með tilliti til 

skyldleika. Svo jú, ég mundi alveg segja að það væri vel hægt.  

Dísa:  Eigum við að bíða og vona eða reyna að gera eitthvað í þessu? 

Vala:  Vonin er eitthvað sem fólk trúir á. Ég skil hana ekki alveg. Annars myndi ég hiklaust 

skella þessu í vélina. Hún er mjög áreiðanleg og tekur mið af fólki í öllum heiminum. Tekur 

meðaltalið. 

(Hún fer að fikta í vélinni og þá fer rödd að óma um hátalarakerfið) 

Rödd:  Að meðaltali er fólk ekki til. Helst á sér það stað í Vestur-Evrópu. Þó er það stundum 

svo að Norður-Evrópa eltir. Stendur upp og gengur út. Að meðaltali standa allir. Ganga út. Að 

lokum væri hægt að segja. Sunnanáttir eru slæmar. Stundum blæs vindurinn ekki. Það er verst. 

Vala:  Ég skil þetta ekki. Hún ætti ekki að tala um áttirnar. 

Dísa:  Hún hefur örugglega komist í snertingu við vatnið. 

Vala:  Snúrurnar voru nú sérstaklega hannaðar með þetta í huga. Vatnsheldar. Þeir auglýstu 

hana sem eilífðarvél. Ég bara skil þetta ekki. 

Dísa:  Hvaða eilífð voru þeir eiginlega að tala um? 

Vala:  Nú, okkar auðvitað. 

Dísa:  Og hvenær tekur hún enda? 

Vala:  Æi, láttu ekki svona Dísa mín. Það er alltaf tekið mið af okkur. Þú veist það. 

Gunnar: Lofaðu mér að sjá hana. (Gunnar talar í uppgjafartón, af einskærum vana býður fram 

hjálp. Áttar sig á hjálparleysi sínu) 

Vala:  Nei Gunnar. Ég er að reyna þetta hérna. 

Gunnar: Prufaðu bara að endurræsa hana. 
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Vala:  Auðvitað er ég búin að prufa það. 

Óli:  Hann er óútreiknanlegur.  

Gunnar: Prufaðu að ýta á kringlótta takkann efst. Í horninu. 

Vala:  Gunnar. Ég veit hvað ég er að gera. 

(Reynir að finna innstunguna til að taka hana úr sambandi) 

Óli:  Hann er óútreiknanlegur. Þetta þýðir ekkert. 

Vala:  Nei, ert þú kominn aftur Óli minn? Velkominn. 

Óli:  Þetta þýðir ekkert. 

Vala:  Tækniframfarir þýða að við getum fundið út úr hinu ófundna. Við eigum alltaf 

eitthvað nýfundnaland í pokahorninu. Þú hefur ekki séð þessa vél í aksjón er það nokkuð?  

Dísa:  Hvað ef hún virkar ekki? 

Vala:  Hún virkar. Ég hef sannreynt það sjálf. 

Gunnar: Ég hef aldrei séð hana virka.   

Dísa:  Hvað er langt í að hann komi? 

Vala:  Ef að vélin getur ekki sirkað það út þá held ég að það sé ómögulegt að segja. Nema 

það sé klukkutími, eitthvað svoleiðis. 

Óli:  Ég er farinn. Ég er hættur að bíða. 

Dísa:  Þegar hann kemur aftur ætla ég að fara með honum. 

Gunnar: Ég hef aldrei séð neitt af þessu virka. Ekkert af þessu virkar. Það virðist ekki virka.  

 

 

   

   


