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Sköpunarsaga I 

                                                  

„Grafðu við fætur þér, þar muntu finna uppsprettuna. Staðurinn sem þú ert á  

núna skiptir öllu máli, ekki forðast  það sem þú verður að gera.“  

                                                                                                                                                 Daisaku Ikeda (1929-) 

 

Hvenær hefjum við verk? Er það þegar ég sest niður við tölvuna og byrja að skrifa orð og orð 

á stangli eða er það löngu fyrr? Hef ég kannski oft byrjað á verki án þess að vita af því? 

Formlega og meðvitað hóf ég þetta ljóðverk mitt sumarið 2014. Ákvað að þetta yrði 

ljóðasumar þar sem ég undirbyggi mig fyrir komandi meistaraverk í ritlist með ljóðalestri og 

skriftum. Lestri og meiri lestri á verkum annarra og á eigin verkum. Reyna að finna mína rödd 

í formi ljóðsins sem í mínum huga hefur alltaf verið á einhverjum dulúðlegum mörkum. En 

raunverulegt upphaf verksins er órætt. Þó ég þræði mig aftur daga og ár í gegnum tilfinningar 

og upplifanir, finni mig í tíma eða tímaleysi er eins og alltaf sé öðrum og nýjum þráðum að 

fylgja. Jafnvel enn lengra aftur er óljós tilfinning um að vera ósjálfbjarga og mannvera í 

hvítum sloppi heldur mér á hvolfi á einum fæti. Sterk tilfinning um að fóturinn sé svo 

agnarsmár en hendin svo risastór.  

Allt lífið hef ég verið í stöðugri leit að sjálfri mér. Þessi litla mannvera þráir að skynja 

og skilja tilveru sína í stóra samhenginu. Stundum glittir í kjarnann, þennan neista sem er ég 

án allra umbúða eða skilyrða. Bara hreinn tær lífskraftur og gleði. Þá er ég heima í sjálfri mér. 

Svo gerist lífið og ég týni mér aftur og aftur þar til ég finn mig enn á ný. Orðið religion í 

upphaflegri merkingu sinni að tengjast á ný útskýrir vel þetta stöðuga ferli enduruppgötvunar 

og villu. Það kom mér því ekki á óvart að stökk mitt inn í ljóðaheiminn skyldi um leið hafa í 

för með sér mikla sjálfsskoðun þar sem nýir fletir á fyrirbærinu mér komu í ljós. 

Sumarið er tími ferðalaga. Stefnan tekin á Ísland. Leita fleiri staða, finna nýjar víddir á 

þessu draumkennda, háleita en um leið kaldrifjaða landi. Finn mig alltaf svo vel á ferð. 

Hreyfingin svo mikilvæg fyrir andann ekki síður en líkamann. Og ferðalagið hófst í tvöfaldri 

merkingu í byrjun sumars. Húsbíllinn gerður klár og lagt af stað út í óvissuna. Engin plön. 

Keyra þangað sem hugurinn leiddi mig og leyfa ljóðunum að fæðast án skilyrða á misjöfnum 

vegunum, í rigningarsudda, íslensku slagviðri og á björtum sumarnóttum þar sem tjaldurinn 

og lyngið útsettu sinfóníu fyrir skilningarvitin. Þannig fylltust minnisbækurnar af setningum, 

ljóðmyndum og einhver rödd fór að tala. Mín rödd en samt ekki. Önnur útgáfa af mér. Ný 

birtingamynd. 
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Sköpunarkrafturinn er magnað fyrirbæri ef við gefum honum lausan tauminn. Hendum 

gagnrýnandanum, sem hefur komið sér svo kyrfilega fyrir í hausnum á manni, út í hafsauga 

og látum allt vaða. Eftir sumarið var ég komin með mikið magn af textum, sundurlausum og 

óreiðukenndum. Ferðaljóð sumarsins höfðu farið út um víðan völl og erfitt að henda reiður á 

samhengi eða einhvers konar framvindu sem gæti orðið að heildrænu verki. Sérstaklega voru 

stutt óreiðukennd prósaljóð að flækjast fyrir mér og vildu vera með. Hin meðvitaða ég var 

meira hlynnt sterkum hrynjanda í ljóðum eða fríljóðum með stuttum línum og markvissri 

línuskiptingu. Ég ákvað hins vegar að leyfa þessum textum að vera með. Leyfa þessari rödd, 

sem vildi endilega segja sitt, að vera með í fyrsta uppkasti og finna svo hvernig þessir textar 

gætu unnið saman og orðið að heild. Gefa ljóðunum tækifæri og sjá hvert þau leiddu mig. 

Leiðbeinanda mínum Sigurði Pálssyni var að vissu leyti vorkunn að fá alla þessa ljóðahrúgu 

yfir sig í byrjun haustannar. Heill pakki af ljóðaóreiðu. 

Fyrsti fundur okkar Sigurðar á Cafe Rosenberg var óvænt gleði. Ég hafði talið mér trú 

um að þetta væri nú allt saman meira bullið hjá mér og ég yrði örugglega að byrja upp á nýtt 

með eitthvað skipulag á reiðum höndum. En reyndin varð önnur. Með hans góða stuðningi gat 

ég smám saman farið að finna ljóðunum farveg og tilgang. Strax eftir fyrsta fundinn fór 

hugmynd að heildarverki að fæðast. Ferðalag sumarsins umbreyttist í leit. Þessa stöðugu leit 

að griðlandinu, samhljómi við sjálfan sig og lífið, að finna sig heima hvar sem maður er. 

Finna sátt.  

En þó að þemað væri komið var langt í land. Nú var tekist á við ljóðin, að endurskrifa. 

Finna styrk textans, hvar eru veikleikarnir og hvað er hægt að gera til að bæta textann? Henda 

út fyrirsjáanlegum klisjum, þétta, klippa og líma. Átta sig á því hvað nafnorð, lýsingarorð og 

sagnir gera fyrir textann. Taka burtu orð og setningar, spyrna þær saman jafnvel við önnur 

ljóð og skoða útkomuna. Leita eftir hinu áhugaverða og óvænta í hugrenningartengslum. Þetta 

ferli var afa skapandi þar sem allt var leyfilegt og útkoman oft óvænt og skemmtileg. Á 

þessum tímapunkti fengu mörg ljóð að hverfa en önnur komu í staðinn. Ég fann einnig hversu 

mikilvægt það var að gefa verkinu hvíld inn á milli og taka það svo aftur fram með ferskum 

huga. Sú aðferð hentar mér vel enda vinn ég best í törnum.  

Næst á dagskrá var að skoða ljóðin í samhengi. Reyna að skipta þeim upp í einhvers 

konar flokka þar sem hver kafli fyrir sig myndi gefa ákveðið sjónarhorn á framvindu 

ferðalagsins. Ég byrjaði á því að raða ljóðunum í flokka eftir því hvað ljóðmælandi var að 

segja og hvar hann var staddur í hverju ljóði fyrir sig. Ég sá fljótt að ljóðin flokkuðust 

auðveldlega í fjóra hluta og hver hluti gat staðið einn og sér en var samt hluti af heildinni. 
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Það var svo þegar líða tók á vinnuferlið að hugmyndir að kaflaheitum fóru að 

myndast. Ringulreið/firring, Ferðalag: jarðtenging/landtenging, Ferðalag /innri leit, og Hvað 

er heim/ Að taka sig í sátt varð niðurstaðan. Fyrsti hlutinn fjallar um firringu manneskjunnar í 

borgarsamfélagi, um markaðshyggjuna, tilgangsleysi og yfirborðsmennsku. Þar sem 

manneskja finnur sig týnda en þráir samt að finna lífi sínu tilgang. Annar hlutinn er leit að 

áfangastað. Ljóðmælandinn er á ferð um landið í leit að tengingu við sjálfan sig og umhverfi 

sitt. Leit að griðlandi. Þriðju hlutinn fjallar um innri leit manneskjunnar þar sem óreiða og 

óvissa ríkir í fyrstu en hún er þó lögð af stað í leit að tilgangi og sátt. Fjórði og síðasti hlutinn 

fjallar svo um uppgötvun ljóðmælanda og lausn um hvað felst í því að komast heim. Það er að 

taka lífið í sátt, bæði fortíð sína og nútíð. Sjá fegurðina í lífinu og taka þeim áskorunum 

fagnandi sem lífið bíður upp á. Mér fannst mikilvægt að gefa köflunum þessi nöfn. Þannig 

gæti lesandinn fylgt ferðalaginu betur og lesið verkið sem heild en ekki einungis sem einstök 

ljóð.  

Hins vegar þegar þessi hluti var kominn í höfn voru ljóðin sjálf enn nafnlaus eins og 

hálfgerðir ómagar í tilverunni, aðeins merkt tölustöfum. Næsta skref var því að skoða hvert 

ljóð fyrir sig í þeim tilgangi að gefa því titil sem bæði endurspeglaði kjarna ljóðsins en gæfi 

því líka stærri tilvist. Titillinn verður að fela í sér kraft og vísun bæði fyrir og eftir lestur 

ljóðsins. Þetta tók góðan tíma og mikla umhugsun en tókst þó að endingu. Um leið og titlarnir 

voru komnir fannst mér heildarmyndin farin að verða nokkuð skýr og tilfinningin fyrir því að 

verkið væri að fæðast var góð. 

  Allt verkferlið miðaði að því að ljóðin stæðu saman sem heild. Hvert ljóð væri 

stuðningur við hin ljóðin í sínum hluta og hver hluti verksins væri órjúfanlegur partur af 

heildinni. En ljóðin urðu einnig að geta staðið ein og sér óháð samhengi innan verksins. Svo 

nú var hafist handa við að horfa á hvert ljóð fyrir sig sem einstakling með ótal möguleika og 

skoðað hvað mætti betur fara, sérstaklega í fyrstu ljóðlínu. Fyrsta ljóðlína er svo mikilvæg. 

Hún þarf að vera nógu sterk og grípandi til að lesandann langi að halda áfram lestrinum. Og 

lokalínan er einnig afar mikilvæg, þar má alls ekki detta ofan í klisju því þá er eins og allt 

ljóðið falli um sjálft sig. Ég skoðaði ljóðmyndirnar í textunum upp á nýtt, í smásjá. Gat ég 

málað þessar myndir upp í huganum, skýrar og sterkar eins verk á striga? Gengu þær upp, 

voru þær of flóknar eða einfaldlega ekki grípandi? Það er svo mikilvægt að muna einnig að 

ljóðmyndir eru ekki bara til skrauts heldur hafa markvissan tilgang sem þekkingartæki 

tungumálsins. Þær geta þegar vel tekst til gefið okkur nýja og ævintýralega sýn á tilveruna, 

hversdaglega hluti jafnt sem upphafna.  
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Ljóð eiga ekki að vera svona eða hinsegin. Ljóð eru alls konar en samt er alveg  ljóst 

þegar maður les texta hvort hann er ljóð eða ekki. Hann færir manni eitthvað annað en hreinn 

prósatexti. Einhverja dýpt og litbrigði sem ekki eru alltaf skýr á yfirborðinu. Á sama tíma og 

textinn er oft óræður og marglaga er svo mikilvægt að finna sér viðmið í tíma og rými. Slíkar 

staðsetningar ljóðmælanda fela í sér heilmikið af hugrenningatengslum og tilfinningu. Þannig 

getur maður einnig leyft því persónulega að brjótast fram. Tungumálið er okkar 

almenningseign. Það eru alltaf ríkjandi almennar yrðingar, almennt orðalag hverju sinni sem 

öllum er tamt að nota. Hins vegar fyrir ljóðskáldið er mikilvægt að vera vakandi fyrir 

frávikum og finna jafnvægi þar á milli. Þannig er ljóðlistin línudans þess almenna og hins 

óvænta. Í ljóðinu vegur hvert orð svo þungt. Þau eru leikur að orðum þar sem form og 

innihald þurfa að haldast í hendur við að finna sinn sanna takt í tilverunni. Þar opnast nýir 

möguleikar tungumálsins. 

Nú var komið að síðustu metrunum í verkferlinu. Eftir fund með leiðbeinanda mínum í 

nóvember benti hann mér á ýmsar leiðir til að gera textann enn sterkari eins og t.d. að þétta 

hann meira og nota greinaskil til að gefa textanum  andrými, smá hik sem getur virkað sterkt á 

lesandann. Ég mátaði greinaskil og fann hvað þau gátu gert mikið. Ég fór einnig að reyna að 

þétta textann meira, henda út því sem mátti sleppa og bæta við þar sem eitthvað virtist vanta. 

Einnig fann ég hvað þrípunkturinn getur gefið textanum aukna spennu og skemmtilega óræða 

merkingu. Ljóðlínur skipta afar miklu máli og hvernig við skiptum ljóðinu niður í erindi eða 

efnisgreinar. Hér fór ég í marga hringi með ljóðin til að finna skiptinguna sem best hentaði 

hverju sinni. Ég komst að því í þessu ferli að ljóð hafa dálítið sjálfstæðan vilja. Þau koma til 

mín og þrjóskast við og vilja vera svona eða hinsegin alveg óháð mínum meðvitaða vilja. 

Stundum hef ég betur og tel þeim trú um að þessi breyting sem ég vil gera sé nú betri og þetta 

eða hitt sé ekki alveg viðeigandi en á einhverjum tímapunkti fara þau að lifa sjálfstæðu lífi, 

utan við mig. Og vilja bara vera. Þá set ég punkt við ljóðið.   

Á öllum tímum í mannkynssögunni hefur ljóðlistin lifað góðu lífi. Ljóðið er þó ekki 

eins og vísindin sem taka stöðugum framförum, verða betri og betri í að útskýra veruleika 

okkar hverju sinni. Ljóðið tekur ekki framförum á þann hátt, það verða hins vegar breytingar 

innan ljóðlistar varðandi form og innihald þeirra. Breytingar sem henta hverju sinni til að 

kljást við og koma skynjun og skilningi okkar á tilverunni í orð. Það er engin fullkomnun til í 

ljóðlistinni heldur aðeins leit að einhverjum sannleika. Þetta verk er mitt framlag til að tjá 

einhvern sannleika um minn skilning og skynjun á tilvistinni.   
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15 einingar    

 Leiðbeinandi: Sigurður Pálsson      

                                    

 

                                      

  

 

                                                    Áttun 
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I  hluti  

Ringulreið í borg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véfrétt  

Sofa sólir 

seint rís  

himnadrottning 

 

Gnístir gaddur 

geðlyndi 

á svörtum degi 
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Milli heima 

Dagskíman ófædd. Ég fálma út í nóttina. Ramba á vitundarplaninu.  

Tíminn á mörkunum kallar mig til sín. Nákaldur, blákaldur...  

Fangavörður dagsins hringir sig inn. 

Óumbeðinn.  
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Út í óvissuna 

Ég gekk út í þennan dag eins og alla hina. Bjóst við að ganga aftur heim eins og alla hina.  

Dyrnar sem ég gekk út um voru þær sömu. Gömul útidyrahurð. Farin að gefa sig á köntunum. 

Læsist ekki alltaf þegar hún á að læsast.  

 

Ég skellti á eftir mér fastar en oft áður. Ég man ekki hvers vegna en það sem ég man var 

hljóðið í lásnum þegar járn skall við járn og hurðin harðlæstist á eftir mér. Nú hef ég læst vel 

hugsaði ég og fékk undarlega tilfinningu í brjóstið að kannski hafi ég læst of vel. Kannski 

væri engin leið til baka... 
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 Óráð 

...Og ég stekk út í miðja ána þar sem hákarlar synda ekki um nætur heldur hábjartan dag og 

rífa af þér bankabókina sem amma gaf þér í fermingargjöf. Veistu ekki hvað er erfitt að vera 

banki, veistu ekki hvað það kostar… 
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Markaður ómennskunnar 

Búðarmaðurinn í Bónus skellir ógeltu svíninu svipbrigðalaust á búðarborðið. Píp, píp segir 

svínið ekki. Enda bara grís sem ískrar og emjar um leið og hálfstálpaður búðarsláninn reynir 

að framkvæma geldingu við kassann.  

Áttu grænmetisbuff spyr ég veikum rómi um leið og fætur mínir litast rauðu. 
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Málamiðlun eða...  

Innhverfir karlmenn og sjálfhverfar konur dansa Svanavatnið í Smáralind þar sem sölumaður  

selur jakkaföt með mikilli yfirbyggingu. Veistu hvað þú hugsar? spyr Jófríður sem þótti væn 

kona. Ég er kjötstykki, bleik og marin svarar ung stúlka og bíður eftir högginu. Griðlandið 

hvar er griðlandið hrópar tattúlaus maður í terlínbuxum. Gefið mér Ríókaffi í bláum poka og 

frið. Ég er sammála síðasta ræðumanni, friður væri góður og almennilegt kaffi.   

Ég stekk út úr búðinni með fullar hendur af nýjasta tískufatnaði frá París. Sættist á það næst 

besta með öryggisverði á hælunum...  
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Tískudraumar 

Mig dreymdi að ég gengi í dósum. Ein hálfdós á hvorn fót. Svona eins og litlar Ora 

baunadósir. Bara ekki með miða. Fallegar silfurgljáandi svo glampaði á fæturna í sólskininu. 

Sólin hefur falið sig oft í sumar. Sumir eru þreyttir á sólarleysinu. Leysingar eiga sér frekar 

stað á vorin. Vor er ljótt orð rímar við hor. Horaður maður er ekki tískuvara en horuð kona er 

glæsileg. Horuð kona á hálfdósum gengur rauða dregilinn í Hollywood. Já, gæti gengið.  
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Tvær geimverur 

Á meðan ég drekk kaffið mitt og les fréttir gærdagsins þeytist Júpiter um himingeiminn 

algerlega ómeðvitaður um nýjustu tísku í skófatnaði eða hverjir gengu rauða dregilinn í 

Cannes.  

Honum er líklega alveg sama. Hefur enga þörf fyrir slíkar upplýsingar ekkert frekar en ég... 

Við Júpíter erum sálufélagar. 
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Líf eða grjót 

Ó, Rósetta ertu steinn eða lykill að leyndardómi? Stonehenge er leyndardómur. Upplýsingar 

geta verið misvísandi. Sýnið gæti verið mengað. 67p er að mestu leyti vatn og koldíoxíð. 

Maðurinn er 70 % vatn. Kannski er guð vatn. Hundinum er að minnsta kosti sama. Geimfarið 

hefur ferðast á ógnarhraða um himingeiminn í 10 ár. Og hundurinn sefur. Hann eltir 

goðsögnina yfir vetrarbrautina. Stjörnumerkin titra... 

 

 Það er app á iPhóninum mínum  fyrir næturhimininn. Mér finnst gaman að skoða símann 

minn á nóttunni. Stjörnurnar eins og litlar kjarnorkusprengjur. Í nótt minnist ég Nagasaki. Ég 

græt missinn. Vísindamennirnir leita að einhverju merki um líf í alheiminum. Já, Rosetta lífið 

er dýrmætast. 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möguleikar 

Við gengum inn um skráargöt og út um húsþökin. Svifum á kaffibollum eftir þakrennum sem 

sveifluðust milli húsanna. Sváfum í kramarhúsi, notalegu, krispí  kramarhúsi. Hversdagslegir 

hlutir upphafnir í breyttum hlutverkum.  

Og lífið gæti verið þannig. Upphafið í einfaldleika sínum. 
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Málstaðurinn 

Ég stend með mávinum, refnum og lúpínunni hrópa ég við Austurvöll einn góðviðrisdag í 

maí. Fólkið sér mig ekki en sýpur latte af áfergju þótt enn sé kul í lofti. Ostakökur streyma 

upp í malandi gestina sem horfa glottandi til sólar. Rísum gegn tegundafasisma, allir sama rétt 

til lífsins öskra ég. Gestirnir hafa raðað sér eftir gangstéttinni. Þeir haggast ekki, orð mín eins 

og hvert annað suð í nývöknuðum flugunum í glugganum.  

Ég grillaði mér lóu og traðkaði niður holtasóley á túnflötinni við Þingvallakirkju, hvísla ég út 

í sumarstemminguna. Hvísla ég, hvísla, hvísla... 
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Burt 

Enginn bíll á lausu er svarað málmkenndri röddu.  

En hvernig kemst ég þá heim hrópa ég í örvæntingu.  

 

Eina leiðin heim er að fara burt svarar Guðbergur sposkur á svip um leið og hann hverfur inn 

á næsta vitundarplan.   
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II hluti  Að fara burt eða… 

Ferðalag: jarðtenging/landtenging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Í leit að Paradís 

Svo er lagt af stað 

yfir heiðina gráu 

niður krákustíg fjallsins 

þar sem reykjarbólstrar  

bera við himin 

og appelsínur vaxa  

og alls konar 

en enginn api  

enda 

búið að reka hjónin 

úr Eden 

óþarfi að stoppa 

 

aðeins hringtorgin  

hægja á bílnum. 
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Óræstar mýrar  

Mýrarauðar rollur ráfa áhugalausar á eftir húsbílnum, ómeðvitaðar um lærið í frystinum. Við 

sofandi húsin liggja vinnuvélar makindalega í sumarblíðunni. Eigendur óstaðsettir.  

Við kirkjugarðinn óræðar verur á sveimi. 

Hestarnir sýna sig þó óhræddir, spenna stælta kroppana og hrista makkann framan í forvitna 

ferðamenn... 

Veltum okkur kollhnísa niður lágan hólinn í  sunnudagskjólum og enduðum mýrarrauðar eins 

og rollurnar við veginn.  

Blautar og kjagandi.  
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Ís-lendingur 

Hjólhýsagryfja á Flúðum, framandi verur leika lausum hala... 

Kýr við veginn og Hvítá, hvít á eða meira svona grá á bakinu og mórauð á kviðinn hálfgerður 

gemlingur í sumarhlýjunni.  

Útlend tré meðfram veginum og útlendingar á hjólum hjálmlausir í óvissuferð en ég spenni 

beltið og renn þurrausin eftir þjóðveginum.  

Sleiki ís í rigningu og lendi einhvers staðar á endanum.  
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Veiði   

Bálhvasst og skýjabakkar í austri. Gengur á með túristum síðdegis. Skríða upphnepptir út úr 

rútunum. Regnjakkar bylja í eyrum. Flýja inn í andlausa sjoppuna og fá sér franskar meðan 

Skjaldbreiður felur sig hlæjandi inni í sortanum.  

 

Kíkíbú og glittir í slettóttar hlíðarnar eitt óséð augnablik.  

Spegilslétt vatnið í sumarsólinni, svart flugnager við árbakkann, ilmur af brakandi lyngi annar 

veruleiki.  

Urriðarnir öruggir um stund…  

En ég veiði vindinn við Almannagjá. 
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Landbrot 

Djúp lægð gekk yfir landið í stuttbuxum  og strigaskóm. Túristar leituðu skjóls í hellisskútum 

með öðrum kvikfénaði. Rennfull áin þrengdi sér inn á nýjar slóðir meðan jökullinn beið færis. 

Undir kvöld fannst hún örend í flæðarmálinu... 

Sleikti landið í dauðahryglunum líkt og bændurnir forðum.  

Á áttæringi með fullan bát af björg hurfu þeir rétt við túnfótinn, langafi og hans sveitungar. 

Engin björg eftir það. 
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Turninn 

Enn á ný 

horfi ég úr  

stjörnuturninum 

 

sem reis upp af 

fræinu 

sem þú sáðir  

um vorið 

 

þegar ég sat  

við hafið 

og við lásum saman 

sjóinn og himininn 

 

það var nótt  

og vonin 

fæddist inn í  

nýjan heim 

 

sem var heill 

í marglituðum  

brotum sínum 
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Leynistaðurinn  

Landið eitthvað svo kunnuglegt.  

Steinarnir flatir og rauðir eins og flísarnar í gömlu mjólkurbúðinni, hlíðarnar grænar líkt og 

vinnslusalurinn í frystihúsinu og hamrarnir eins og blokkir í Breiðholti.  

Útisundlaug í boði skaparans, kostar ekkert… ennþá. Leðjan í botninum  spýtist upp á milli 

tánna volg og nærandi. 

Allt kemur saman í eitt.  

Og ég klæðist barninu enn á ný. 
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Við Krosslaug (Að sverja sér hollustu)  

Magna ég sterka galdra 

magna ég nýja galdra 

 

Horfi inn í hellinn 

hlusta á klið vatnsins 

streyma fram úr eldi  

langt innan úr eldi 

 

Leika um mig nakta  

mjúkir votir fingur 

grasið safaríka 

grasið faðmar bakkann 

 

magnaðu sterka galdra 

magnaðu nýja galdra 

 

Komin hér og stari 

hart og fast í klettinn 

heiti nýjum goðum  

trúnaði til enda 

trúnaði og hollustu  

allt til enda 

 

magna sterka galdra 

magna nýja galdra 
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III hluti …koma heim 

Ferðalag/innri leit 

 

 

 

 

 

Endurfæðing 

Rennur á lofti 

rauður máni 

litast himinn   

geislum sólar 

 

Jarðarmegin 

allhraustur 

ögrar sólu 

himinbjartur 

 

Kólnar loft 

og leggst á rökkur 

bíða agndofa 

endurlausnar 

jarðarsynir 

og himnadætur 
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Uggur 

Nóttin gekk erinda  

dagsins 

þessi taglhnýtingur 

framvindunnar 

 

Óx mér uggur 

undir lágnætti 

fullskapaður 

í morgunsárið 

 

Gekk óstuddur 

yfir dagana 

sem á eftir komu 

litaðir svörtu 

í rauðu sólskininu 
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Leiksviðið 

Fyrsti þáttur : 

Á sviðinu er sól, vatn, blóm, tré og einfættur hundur. Aðrar dýrategundir birtast og hverfa á 

víxl.  

Maður í ýmsum myndum gengur inn á sviðið. Gengur yfir sviðið. 

Þögn  

Annar þáttur:  

Sviðið er sviðið. 

Þögn 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að finna sig til  

Slitróttir dagar leka niður regnblauta rúðuna. Svefndrukknar hugsanir reika stefnulausar eftir 

breiðstræti hugans. Hverfa um stund inn í öngstræti óminnis. Birtast aftur óboðnar flaðrandi 

upp um gestgjafann. Speglast andlit mitt í rúðunni margvíslega. Vel eitt þeirra og þar við 

situr... 

Í bili að minnsta kosti. 
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Fardagar 

Ímyndaður fuglasöngur í óútsprunginni laufkrónu reyniviðar. Og ég geng af stað út í regnið.  

Mæti nýjum steinum á veginum en fuglar svífa framhjá með óljósar fréttir. Er vegur spyr ég 

eða göng gegnum myrkrið... 

Tek í hönd mína ákveðin og leiði mig út í tómið.  

Hreyfingin mikilvægust.  

Áttin óráðin.  
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Hlutverk 

Gandhi snýr í mig baki  

horfir inn í laufþykknið 

með staf í hendi 

á eilífri ferð sinni  

að tala máli hinna  

útskúfuðu  

 

Í glerinu speglast  

bílar sem  

renna fram hjá 

að tala máli  

einhverra annarra 

 

Miðja vegu  

milli dags og vonar 

rís hann upp og spyr  

Hver talar þínu máli 

  

Friður á jörð og allt það 

hugsa ég og róta í svarta moldina 

missti ég málið á leiðinni 

 

Stíg nakin inn í þokuna 

með Gandhi á bakinu 

tala hljóðlausar myndir  

inn í hvítt myrkrið 
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Sjálfsmynd 

Ég er karlmenni 

stíg ölduna 

sef í síðum 

 

Undir jökulhamnum 

hvæsir eldurinn 

öskrar brimið 

Lífið brot á sléttum fleti 

 

EÐA… 

 

Ég er kvenmenni 

kannski ómenni 

eða ofurmenni 

veiðimaður  

á hafinu græna  

 

SVO… 

 

Opnast mér möskvinn 

og guðlaxinn spriklar  

á héluðu dekkinu 

 

Lax guðanna 

einn í netinu  

og ég ein á hafinu 

 

ÞÁ… 

  

Stari ég stari ég 

niður í bládjúpið svarta 

stekk ofan í bládjúpið bjarta 
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Blekking hugans  

Skuggamynd af hesti 

sem stekkur áfram 

reistur og stæltur 

stekkur hann áfram 

í báðar áttir samtímis 

og líka beint áfram  

í áttina til mín 

 

Snýr sér við 

og hverfur 

inn í innrammaða 

hugsunina   

en það var hestur  

alveg greinilega 

eða... 
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Í hvirfilpunkti 

Upp úr hvirfli mínum 

vaxa laufkrónur 

sem teygja sig  

út í svarta auðnina 

  

„Ertu hrædd við að vera stór 

vaxa þér yfir höfuð“ 

 

Reyni að fela mig 

undir steinvölum 

í vegkantinum 

um leið og rætur mínar 

brjóta sér leið til kjarnans 

engin leið að stöðva vöxtinn 
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IV hluti  

Hvað er heim?/ Að taka sig í sátt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagrenning 

Roðast himinn 

regin kalla 

rísa úr dróma 

 

Dætur jarðar  

synir foldar 

degi fagna 
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Tíminn og ég 

Tíminn ekkert  

nema hreyfing 

 

Tíminn allt 

nema stöðnun 

og ég óræð birtingarmynd 

á haffleti tímans 

um stund 
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Aðgát 

Farðu mjúkum höndum 

um hraunið 

svo viðkvæmt og hrjúft 

eins og hjartað 

 

Fikra mig varlega 

gegnum grasivaxna slóðina  

milli kaldra og hvassra  

orðanna 

snerti mjúklega mosann 

á úfnu yfirborðinu 

 

Ilmur lífs 

og nærvera 

krefst aðgæslu 

sálin hrungjörn 
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Skurðpunktur tímans 

Á rauðu þríhjóli 

niður brekkuna 

ofan í holur og hjólför  

drullupollarnir skemmtilegastir 

gulbrúnir dropar slettast á andlitið 

leka niður kinnarnar 

þandar í brosi  

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

kroppurinn hljóðfæri  

hjólsins og götunnar. 

 

Í baksýnisspeglinum  

fetar hestalestin  

niður brekkuna  

renna hestar og bílar saman  

í farveg vatnsins 

þurrkurnar hafa ekki undan  

 

Engir sólgulir pollar 

á malbikaðri götunni 

hjólið löngu brotið 

 

En vatnið streymir áfram 

í gljásvörtum rákum 

vatnið streymir áfram 
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Æðruleysi 

Regnið spyr einskis 

Það er merkilegt  

með regnið 

það vökvar jafnt 

rætur eikar sem illgresis 

vökvar jafnt  

og spyr einskis 

 

Það hellir sér jafnt  

yfir illa menn sem huglausa stráklinga  

drýpur jafnt yfir harðsnúna forstjóra 

sem þunnhærða poppara 

drip, drip  

drýpur jafnt  

yfir prinsessur og pönkara 

Og spyr einskis... 

Einskis  
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Eining 

Svona mánagræn og líka svo rauðbleik. Mild og mjúk dansa þau skrykkdans um 

himinhvolfið.  

Ég baða mig í stjörnunum.  

Heitur kroppurinn sáttur. 

Og andinn eitthvað svo yfirmáta stór þar sem hann hangir þarna upphafinn í litlu doppunum, 

litlu skínandi nálargötunum á svartri flauelshvelfingunni.   

Renn saman við dimma nóttina. 

Bjarta nóttina  

og er. 
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Trú 

Eins og grátt sápustykki spýttist hann inn í veröld mína hvíta og svarta. Allur í lit sem birtist í 

djúpi augnanna. 

Ég horfði á undrið smáa horfa á mig og horfði til baka langt, langt inn í lífið. 

Snerist  í spíral inn og aftur til upphafsins á grænu engi þar sem sólblóm hneigðu sig í takt við 

hjartslátt Jarðar og sólir dönsuðu um loftin án eftirsjár.  

Og lífið hélt áfram og við öll héldum áfram...   

Þrátt fyrir allt og allt. 
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Ásetningur lífsins er... 

Vængjasláttur 

yfir hafflötinn 

í dagrenningu 

 

Tifandi 

fætur sandlóunnar 

í blautum sandinum 

 

Síkvikur 

lækurinn 

í leysingum á vorin 

 

Og barnið sem 

stekkur hlæjandi 

yfir gula pollana 

í Batman stígvélum  
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Hvað er heim  

Ég horfi þúsund augum  á lífið og sjá 

stundum er ekki nóg að skipta um tón 

stundum þarf að skipta um rás 

 

Heyra nýja hljóma 

syngja nýja möguleika 

sjá það sem ekki hefur gerst 

dreyma hið ómögulega 

hlusta á röddina sem aðeins þú getur heyrt 

og dansa með lífinu  

dansa alltaf með lífinu 

Það er heim 
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Sátt 

Sjór klappar landi 

fast og hart 

og milt en klappar 

og landið hneigir sig 

ástúðlega í takt  

við lófatakið 

klapp, klapp 

og mjúkar steinvölur 

fæðast í flæðarmálinu 

jóðsóttin tekur aldir 
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Sköpunarsaga II      

 

                                                         „ Lífið er sannarlega viðsjáll raunveruleiki, handan við orð og hugtök 

                                                          tilvistar og tilvistarleysis. Það er hvorki tilvist né tilvistarleysi en birtir 

                                                          þó eiginleika beggja.“   

                                                                                                                        Nichiren Daishonin (1222-1282) 

                                            

Listin að skrifa er að mörgu leyti ný uppgötvun um sjálfan sig. Hvort sem textanum er ætlað 

að koma til skila beinum staðreyndum eða hann er færður í búning skáldskapar þá er hann 

alltaf ný mynd eða ný sýn á eigið sjálf. Hvern dag, hverja stund erum við að skapa og 

endurskapa okkur sjálf, með hugsunum okkar, orðum og verkum. Þegar við setjum síðan 

þessar hugmyndir og veruleika, sem búa innra með okkur á blað, er eins og þær öðlist eigið líf 

óháð skaparanum, mér.  

Líf elur líf og sögur fæða af sér nýjar sögur. Þegar ég hóf þessi skrif leyfði ég 

sögunum að fæðast nokkuð hugsunarlaust og sjá hvað kæmi út úr þeim. Kveikjurnar voru 

yfirleitt setningar eða frásagnir af fólki eða atburðum. Eitthvað sem vakti forvitni mína eða 

undrun.  „Rauð bylting“ varð til eftir að ég heyrði með öðru eyranu sjónvarpsviðtal þar sem 

viðmælandi heimsótti þekkta einstaklinga og skoðaði heimili þeirra. Gestgjafarnir voru hjón 

með hvítt sófasett og þar kom rauðvín aldrei inn fyrir dyr tjáðu þau sjónvarpsmanninum. 

Önnur hjón, sem ég heyrði af, raða bókum sínum í bókahillur eftir lit. Það þótti mér 

skemmtilega skrítið. Sagan um kaffihúsið var sambland af raunverulegri upplifun þar sem ég 

sat á þessu kaffihúsi í Grindavík og spjallaði við Guðberg Bergsson með öðrum nemendum úr 

háskólanum annars vegar og lestri bóka eftir þá höfunda sem koma fyrir í sögunni hinsvegar.  

Fyrstu sögurnar sem ég sýndi leiðbeinanda mínum voru afar ólíkar hvað stíl og 

efnistök varðar. Hann ráðlagði mér að sleppa þeim sögum sem voru mun raunsærri og halda 

mig við að vera á þessum mörkum raunsæis og fáránleika. Ég fann fljótt að sú rödd hentaði 

mér vel og naut ég þess að skrifa þessar sögur og leyfa mér að fara út fyrir ýmis mörk 

raunveruleikans í frásögninni. 

 Í fyrstu voru sögurnar ótengdar en smám saman fóru persónurnar í sögunum að vera 

ágengar og vilja meira rými og sumar þeirra fóru að koma fyrir í nýjum sögum. Flestar eiga 

þær sér raunverulegar fyrirmyndir en birtast þarna eins og mismunandi brot af sjálfri mér. Við 

höfum okkar persónuleika og líf sem við höfum skapað okkur en um leið erum við hluti af lífi 

annarra. Samferðafólk okkar endurspeglast í okkur á sama hátt og við endurspeglumst í  lífi  

annarra. Mér fannst áhugavert að sjá að allar persónurnar í sögunum eru í raun sannar á sinn 

hátt og í sínu samhengi. Þær eru hluti af raunverulegu lífi, samansettar úr mörgum 
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einstaklingum, og þær gætu í öðrum raunveruleika jafnvel hafa sagt og gert það sem ég 

skrifaði. Þessi íhugun mín um trúverðugleika eða sannleika persónanna fékk mig til að prófa 

að setja raunveruleg samtöl inn í texta og sjá hvað gerist. Í sögunni „Kaffihúsið við höfnina“ 

nota ég raunverulegar setningar frá þessum skáldum og læt þau tala saman með eigin orðum. 

Textinn er tekinn upp úr verkum þeirra og erindum sem þau Guðbergur Bergsson og Kristín 

Ómarsdóttir héldu fyrir nemendur við Háskóla Íslands. Kristín hóf sitt erindi í Háskóla Íslands 

á setningunni „Ég er hneta, í hnetu, í hnetu.“ Þetta fannst mér ein bestu inngangsorð höfundar 

um eigin verk sem ég hafði heyrt. 

 Þegar hér var komið sögu, ég búin að velja sögurnar og skapa persónurnar, áttaði ég 

mig á því að þemað í sögunum tengdist allt miðaldra konum sem eru í baráttu við sjálfar sig 

og umhverfið. Vilja breytingu og finnst þær hálftýndar í tilverunni. Það var ef til vill ekki 

undarlegt enda ég sjálf komin yfir miðjan aldur og var að glíma við erfið veikindi. Ég dvaldi 

m.a á Heilsustofnuninni í Hveragerði á þeim tíma sem sögurnar urðu til. Eftir veru mína þar 

fæddist sú hugmynd að láta persónurnar hittast á heilsuhæli, sem gæti orðið táknrænn 

gjörningur og mætti lesa í víðara samhengi: þær séu í einskonar endurhæfingu sem 

félagsverur. 

 Ég hef gaman af sögum þar sem höfundurinn leikur sér með sjónarhornið og notar 

mismunandi sögupersónur til að segja söguna. Ég velti mikið fyrir mér hvaða frásagnaraðferð 

ég ætti að nota í sögunum. Hvaða sjónarhorn hentaði best hverju sinni, í hvaða persónu ég ætti 

að skrifa, í hvað tíð osfrv. Í fyrstu hafði ég skrifað söguna „Glæpasaga í e-dúr“ með 

sögumanni sem var ótrúverðugur og ekki partur af þessum persónum sem síðar enduðu á 

„Heilsuhælinu“. Leiðbeinandi minn benti mér á að breyta þessu sjónarhorni og urðu skrifin þá 

mun auðveldari. Ég setti niður fyrir mér út frá hvaða persónu hver saga yrði sögð, þó 

sögumaður gæti einnig séð inn í huga annarra persóna að einhverju leyti. Ég áttaði mig á því, 

eftir leiðsögn leiðbeinanda, að vegna þess hve knappt smásagnaformið er, þarf sjónarhornið 

að vera mjög skýrt og ef farið er milli sjónarhorna, eins og ég geri í „Rauð bylting“, þurfa 

skilin einnig að vera greinileg. 

Allar eru sögurnar skrifaðar í þriðju persónu þátíð nema sagan um „Kaffihúsið við 

höfnina“ sem er skrifuð í fyrstu persónu nútíð. Mig langaði að færa mig nær lesandanum í 

þeirri sögu og reyna að vekja þá tilfinningu að sagan gerist hér og nú. Í fyrstu voru fleiri 

þekktar persónur sem komu þar við sögu. En eftir ráðleggingu leiðbeinanda míns fækkaði ég 

þeim þar sem þær skiptu svo litlu máli og bætti jafnframt inn sögupersónunni úr 

„Bókabragði“ sem sögumanni.  
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Síðustu söguna var erfiðast að skrifa. Ég kom að henni aftur og aftur og átti í basli með 

að finna söguþráð sem gæti lokað öllum sögunum. Ég var farin að ofhugsa hlutina og efast um 

að ég gæti klárað þetta. En ég vildi að sögurnar mynduðu ákveðna heild. Þá mundi ég eftir því 

sem Þorvaldur Þorsteinsson sagði á námskeiði, sem ég fór á hjá honum skömmu fyrir andlát 

hans, að leyfa hendinni að skapa án þess að hugsa, án þess að dæma. Ég reyndi þetta og viti 

menn, sagan flæddi fram og ég varð sátt við að kveðja sögupersónurnar í þessum óraunsæju 

og fáránlegu aðstæðum. Lífið er jú oft dásamlega furðulegt. 

  „Enginn maður er eyland, einhlítur sjálfum sér; sérhver maður er brot meginlands 

hluti af heild“, orti John Donne (1579-1631). Mér komu þessar fleygu setningar í hug þegar 

ég var að velta fyrir mér hvernig best væri að útskýra tenginguna milli þessara fimm þátta úr 

lífi miðaldra kvenna. Í aldanna rás hafa konur verið leiksoppar þeirra  örlaga að vera fæddar í 

kvenlíkama. Hlutverk þeirra fast mótað og staða þeirra óhagganleg. Baráttan fyrir jafnrétti 

hefur fleytt okkur langt en að sama skapi gert líf okkar flóknara. Á sama tíma og ég hef fundið 

hlekki fortíðar falla er líkt og við konur höfum hneppt okkur sjálfar í nýja fjötra. Fjötra hinnar 

fullkomnu konu. Öll blöð og tímarit eru full af þessum fullkomnu konum. Þetta eru konur á 

frambraut, með hið fullkomna heimili, grannar og fallegar og alltaf vel snyrtar. Baráttan við 

að halda jafnvægi milli væntinga annarra og sinna eigin getur stundum verði hatrömm.   

Sögurnar fjalla allar um konur sem eru ósáttar við líf sitt, þrá breytingu og 

viðurkenningu annarra. Sögupersónurnar eru allar vinkonur. Þeim líkar misvel hver við aðra 

en þær hafa þessi dýrmætu vináttutengsl kvenna. Í þriðju sögunni er vináttan í uppnámi. 

Eldurinn, þegar bústaðurinn brennur, verður táknrænn fyrir þeirra andlegu hreinsun að kasta 

burtu fortíðinni og hefja nýtt líf.  Þær þurfa allar að fara í gegnum niðurlægingu og athlægi 

almennings, María, Sigríður og Jarþrúður vegna íkveikjunnar, Lára vegna áráttu sinnar og 

Lovísa vegna eiginmannsins sem nú er farlama. Heilsuhælið verður þeirra endurreisn. Þær 

finna styrk í vináttunni og sameiginlegri baráttu við að skapa sína eigin útgáfu af tilverunni, af 

sannleikanum. Gagnrýnandinn slæst síðan í hópinn og verður sterkur liðsmaður þeirra í segja 

sannleikann, vera þær sjálfar og birta sína mynd af raunveruleikanum hversu fáránlegur sem 

hann kann að virðast.    
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15 einingar 

Leiðbeinandi: Rúnar Helgi Vignisson 
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Rauð bylting  

Daginn sem Guðjón Alfreðsson bankastjóri og frímúrari gekk sín hinstu skref í þessari tilvist 

tók Lovísa kona hans örlögin í sínar hendur. Ekkert yrði sem fyrr. Þær sátu við drykkju langt 

fram á nótt hún og Sigríður vinkona hennar og lögðu á ráðin. Lovísa var búin að fá sig 

fullsadda en hún var ekki til í hvað sem er. 

– Framhjáhald! Fyrr dræpi ég nú helvítis kallinn en að fara út í einhverja svoleiðis 

vitleysu. Það er sama rassgatið undir þeim öllum. Ég held ég finni nú ekki hamingjuna í 

karlmannspungi. Sorrý orðbragðið. 

– Er ekki aðeins of mikið að tala um morð? Ég var bara að brydda upp á því 

hvort þú þyrftir ekki smá tilbreytingu, smá spennu í lífið. Gaui þarf aldrei að komast að neinu 

og svo neitarðu bara út í rauðan dauðann ef hann fer gruna eitthvað. Ég er ekki að djóka, þetta 

bjargaði alveg hjónabandinu hennar Gullu systur.  

– Ég var nú alin upp við það að standa við orð mín og það hef ég alla tíð gert. Það skal 

enginn segja um mig að ég hafi ekki verið heiðarleg manneskja og hananú. 

– Fyrr má nú vera heiðarleikinn, Lovísa mín. Tilbúin í morð en ekki saklaust 

framhjáhald. Er það ekki aðeins verra? 

–  Ég lofaði aldrei að drepa hann ekki, hvorki frammi fyrir guði né mönnum en ég 

lofaði að vera honum trú allt til dauðadags. 

 Guðjón sinnti konu sinni ekki vitund, ekki frekar en hún væri aumur sendill í 

bankanum eða gluggaþvottamaður. Það eina sem hann hugsaði um voru peningar, helst hans 

eigin en líka annarra og svo Frímúrararegluna og allt það havarí.   

Sonurinn var uppkominn og Lovísa, sem hafði unnið sem grunnskólakennari alla sína 

starfsævi, var nýkomin á eftirlaun og vildi fara að njóta lífsins. En það var ekki við það 

komandi. Gaui hélt í peningana eins og hungraður úlfur í nýveidda bráð. Eftir því sem 

maðurinn hennar varð eldri þeim mun fleiri stundum eyddi hann í vinnu eða í frímúraravesen 

eins og hún kallaði það. Hann var alveg hættur að nenna að skreppa með henni í 

sumarbústaðinn eða heimsækja vini í erlendum borgum eins og þau gerðu svo oft hér áður 

fyrr. Hvað þá að fara með henni í leikhús eða á tónleika. Einu sinni í mánuði gat hún dregið 

hann með sér nauðugan viljugan að heimsækja soninn og barnabarnið. Þá sat hann með 

fýlusvip, drakk kaffi eins og það væri óbragð af því og tuðaði í sífellu um að þau yrðu að fara 

að drífa sig. Hann þyrfti að hitta aðstoðarmann sinn, mæta á mikilvægan fund, skrifa skýrslu 

eða eitthvað álíka ómerkilegt.  

 Lovísa hét sér því eftir síðustu heimsókn til sonarins að hún skyldi aldrei aftur draga 

hann með sér nokkurn skapaðan hlut. Hann gæti bara átt sitt fúla líf en hún ætlaði aftur á móti 
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að fara að lifa lífinu. Hún þráði breytingu, byltingu jafnvel. En það kostaði peninga og 

útsjónarsemi. Hún hafði lífeyrinn sinn, sem var nú ekki neitt til að hrópa húrra fyrir, enda 

aldrei verið í fullu starfi.  Hún varð alltaf að vera til taks ef Gaui þurfti að koma heim með 

mikilvæga viðskiptavini og á tímabili voru stórar veislur haldnar í húsinu þar sem í engu var 

sparað til að vekja hrifningu og aðdáun veislugesta. Þau bjuggu í nýlegu 450 fermetra húsi, á 

fjórum misháum pöllum. Lovísa grínaðist stundum með það að hún þyrfti ekki að borga fyrir 

rándýr kort í líkamsræktarstöð. Hún væri í pallaleikfimi allan daginn.   

 Húsið stóð hátt á nesinu með útsýni út á fjörðinn. Þetta er glæsilegt hús, sagði fólk, 

hátt til lofts og vítt til veggja. Öll hönnun og arkitektúr eftir nýjustu tísku. Þar réði Gaui mestu 

enda hafði honum tekist að sannfæra hana fyrir löngu um að hann væri mun meiri 

smekkmaður en hún. Lovísa elskaði reyndar þessar veislur. Jafnvel þótt undirbúningur og 

skipulag þeirra væri allur á hennar herðum. Það voru alltaf einhverjar konur á hennar reki sem 

hún gat spjallað við og heyrt nýjustu slúðurfréttir sem gengu manna á milli í bænum. Núorðið 

var lítið um slíkar veislur en Gaui hins vegar á stöðugu flakki til útlanda í viðskiptaferðir eða í 

kvöldverðarboð á fína veitingastaði hér og þar um borgina. ,,Sparnaðaráform bankans,“ 

kallaði hann það þegar hún innti hann eftir því hvers vegna hún fengi ekki lengur að koma 

með í þessar ferðir eða taka þátt í veisluhöldum.  

 Þær höfðu þekkst lengi. Störfuðu við sama grunnskólann í tíu ár og hittust nú 

reglulega í saumaklúbb eftir að Lovísa hætti að vinna. Lovísa var sjö árum eldri, stærri og 

þreknari og hafði aldrei verið talin nein fegurðardís. Sigríður var lágvaxin og nett og hefði 

eflaust getað valið úr karlpeningi á sínum yngri árum en einhvern veginn endaði hún með 

þessum litlausa, þreytta vörubílstjóra sem aldrei skaffaði vel. Lovísa skildi ekki hvað hún sá 

eiginlega við manninn. Hann var nú skemmtilegur hann Gaui á yngri árum. 

 Það var föstudagskvöld og Gaui hafði sagt henni að hann yrði á kvöldverðarfundi sem 

myndi eflaust dragast langt fram eftir og hún ætti ekkert að vera að vaka eftir honum. Eins og 

hún væri að vaka eftir honum yfirleitt. Hún hafði verið meira og minna ein heima alla vikuna 

svo hún ákvað að hringa í Sigríði og bjóða henni í mat. Hún hafði sérvalið hvítvín til að hafa 

með matnum. Þær tæmdu flöskuna yfir steikinni og voru nú sestar í fínni stofuna með aðra 

hvítvínsflösku og ostabakka sem Lovísa útbjó fyrr um daginn.  

– Annars veit ég ekki yfir hverju þú ert að kvarta með þetta fína hús, allt það flottasta 

og besta, sagði Sigríður og strauk fingrunum yfir mjúkt leðrið á hvíta sófasettinu. Og hvar 

fenguð þið eiginlega þetta ísbjarnarskinn? Það hefur nú kostað sitt.   

– Já, hann Gaui hefur svo sem ágætis smekk, þannig lagað séð, svaraði Lovísa annars 

hugar og nuddaði tánum ofan í skjannahvítan feldinn. 
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Um morguninn hafði hún rekið augun í auglýsingu í Morgunblaðinu þar sem verið var 

að auglýsa fjölskylduferð til Tenerife á hlægilegu verði. Hún vissi að sonur hennar yrði í fríi í 

næstu viku. Henni datt því í hug að gaman væri að þau færu öll saman í stutt frí og ef Gaui 

kæmist ekki þá væri það bara betra. Hún myndi njóta þess að fara ein með syni sínum, 

tengdadóttur og barnabarni. Stærsta vandamálið væri að fá Gauja til að samþykkja að borga 

ferðina fyrir soninn og fjölskyldu hans. Þau myndu sjálf ekki hafa efni á því. Lovísa hafði 

ákveðið að reyna að mýkja Gauja með koníaki áður en hún bæri fram tillöguna. Hún yrði að 

gera þetta í kvöld því aðeins voru örfá sæti eftir í þessa ferð samkvæmt auglýsingunni. 

Hún hafði verið á kafi í eldamennskunni þegar hún heyrði bíl keyra inn í innkeyrsluna. 

Hann er snemma í því, hugsaði hún og flýtti sér að sækja koníakið og skenkja í glas. 

– Ég sagði þér að ég yrði ekki í mat, var það fyrsta sem Gaui lét út úr sér þegar hún 

reyndi að heilsa honum með kossi og rétta honum koníaksstaupið.  

Hann greip staupið og hellti í sig innihaldinu í einum sopa. Gekk niður í 

svefnherbergi, inn í fataherbergið og kom skömmu síðar aftur upp í eldhús í sínum dýrustu 

jakkafötum, Loydsskóm og angandi af Beckham. Nú var að duga eða drepast. Hún reyndi sitt 

besta. Talaði um hve gott þau hefðu af þessari ferð. Það væri búið að vera svo erfitt hjá ungu 

hjónunum og hana langaði svo að koma þeim skemmtilega á óvart. Sonur þeirra ætti einmitt 

afmæli í næstu viku.  

– Kemur ekki til mála, sagði hann og snaraðist fram í anddyri. Gegnum opnar 

útidyrnar sá hún að leigubíll beið hans fyrir utan. 

– En okkur munar ekkert um þetta, kallaði hún á eftir honum. 

Hann stansaði augnablik í dyragættinni og svaraði henni eins og kenjóttum krakka. 

– Kemur ekki til mála. Hann er ekkert of góður til þess að sjá fyrir sínu eigin barni og 

þessari konuómynd. Ekki gat ég hlaupið til pabba eða mömmu til að redda mér þegar við 

vorum að hefja búskap. Hann hefði betur farið að mínum ráðum og lært viðskipta- eða 

lögfræði. Ekki leikskólakennarann eins og einhver hippakjáni.  

Og svo var hann farinn. Lovísa horfði á eftir bílnum keyra út götuna. Í fyrstu langaði 

hana að gráta en svo kom reiðin. Heiftug og yfirþyrmandi. Hún hafði skellt aftur hurðinni svo 

harkalega að hundur nágrannans fór að gelta.  

– Helvítis karlfífl! öskraði hún og sparkaði um koll forláta vasa sem hann hafði keypt 

á uppboði í útlöndum. Vasinn skall með látum í gólfið og mölvaðist á gljásvörtum flísunum. 

Lovísa gekk inn í eldhús, tók vænan slurk af koníakinu af stút og hélt áfram að elda. Hann 

skyldi sko ekki eyðileggja fyrir henni kvöldið. 
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 – Skál! sagði hún, tók stóran sopa og horfði á hvítvínsdropa leka af glasinu niður á  

ísbjarnarskinnið. Hún drakk yfirleitt rólega en reiðin, sem sauð í henni, fékk hana til að hella í 

sig hraðar en hún var vön. 

Þær urðu fljótt báðar vel kenndar enda Lovísa stöðugt að skála og Sigríður ekki heldur 

mikil drykkjumanneskja. 

– Mikið langar mig að láta hann finna fyrir því, sagði Lovísa á fjórða hvítvínsglasi. 

Hann ráðskast og stjórnast með allt og hlustar aldrei á mig, rausaði hún. Ég er eins og hvert 

annað húsgagn. Og hver heldur þessu fínaríi hans öllu hreinu? Passar upp á að allt sé 

óaðfinnanlegt? Og til hvers? Svo ég geti hangið hér í listaverkinu hans ein á kvöldin með 

hvítvínið mitt. Og mér finnst hvítvín ekkert sérstaklega gott. Vildi miklu frekar fá almennilegt 

rauðvín. 

– Hvað, af hverju færðu þér þá ekki rauðvín manneskja? 

– Hann yrði brjálaður kallinn. Rauðvín kemur ekki inn fyrir þessar dyr! Sko það gæti 

nefnilega hellst niður í fína hvíta sófann eða yfir þetta ógeðslega ísbjarnarskinn. Hver vill hafa 

dautt hræ á gólfinu hjá sér? Ekki ég. En ég fæ engu að ráða.  

– Nú bara gerir þú uppreisn, við reddum okkur rauðvínsflösku og drekkum hana hér 

inni, sagði Sigríður og hellti restinni af hvítvíninu í blómapott.  

–  Hann fengi hjartaáfalll ef hann sæi þetta, hló Lovísa og slagaði niður tröppurnar.  

Kom til baka með rauðvínsflösku og tappatogara í hendinni. 

– Þessi hérna er sko búin að bíða síns tíma, sagði hún og lyfti flöskunni yfir höfuð sér. 

Mamma og pabbi komu með hana þegar ég hélt upp á sextugsafmælið. Ég þóttist hafa hent 

henni þegar þau fóru en faldi hana í nærfataskúffunni.  

Hún settist í hvíta sófann með flöskuna milli fóta sér og reyndi að opna hana. Það gekk 

illa og endaði með því að hún braut korktappann svo eina leiðin var að þrýsta honum niður í 

flöskuna. Það hafðist að lokum en við það láku rauðvínsslettur niður á ísbjarnarfeldinn.  

– Sjáðu, það blæðir úr kvikindinu, skál drepum það endanlega, sagði Lovísa og 

slengdi glasi sínu svo harkalega í glas Sigríðar að innihaldið slettist upp úr. 

 – Blóðrauð bylting, hrópaði  Sigríður og hellti meira rauðvíni í hálftómt glasið. Um 

miðnætti voru þær báðar sofnaðar. Tóm flaskan lá á gólfinu.  

 

* 

Gaui opnaði útidyrnar og gekk inn. Það var komið framundir morgun. Sólin farin að skína og 

hann heyrði fugla syngja í kirsuberjatrénu sem hann lét flytja á lóðina stuttu eftir að þau fluttu 

í húsið. Það hafði ekki verið auðvelt verk enda tréð yfir þrír metrar og svo hafði það kostað 
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sitt að fá eigendurna til að samþykkja söluna. En hann bauð bara hærra þar til þau stóðust ekki 

mátið og seldu honum tréð. Það hafði staðið við gamalt hrörlegt hús í austurbænum. Hann 

hafði verið á leiðinni á fund þegar hann sá það fyrst. Það var í fullum skrúða og blómstraði 

hvítum fínlegum blómum. Ekki þessum bleiku væmnu, sem birtast á öllum myndum og 

póstkortum frá Japan, heldur hvítum líkt og nýfallinn snjór. Gaui tók andköf yfir fegurðinni 

sem var algjörlega á skjön við annars illa hirtan garðinn. Hann gat ekki hætt að hugsa um 

þetta tré. Þegar hann kom heim um kvöldið og horfði yfir lóðina, sem besti landslagsarkitekt 

bæjarins hafði hannað fyrir hann, vissi Gaui að hann yrði aldrei sáttur fyrr en tréð væri komið 

í garðinn hans. Hann brosti með sjálfum sér. Hann fékk alltaf sínu framgengt, ekki af frekju 

heldur einfaldlega vegna þess að hann vissi hvað hann vildi og hafði þrautseigju til að gefast 

aldrei upp. 

 Hann hafði eytt kvöldinu og nóttinni með gjaldkeranum í aðalútibúinu. Ungri 

metnaðarfullri stúlku með einstaklega hvíta húð. Hvíta eins og kirsuberjablómin sem voru rétt 

farin að springa út. Hvítt var hans litur. Honum leið vel í hvítu umhverfi þar sem engan blett 

var að sjá. Þannig var líf hans. Hvítt og hreint. Heiðarlegur maður með allt sitt á hreinu. Þetta 

með stelpurnar var ekkert nema eðlileg þörf hjá karlmanni og hafði alltaf viðgengist hjá 

mönnum í hans stöðu. Hann var hreinskilinn gagnvart þeim og aldrei of lengi með sömu 

stúlkunni. Það gæti valdið misskilningi og kallað á illt umtal. Og hann sá til þess að þær 

myndu aldrei kjafta frá. Hann þurfti heldur ekki að hafa neinar áhyggjur yfir því að einhver 

þeirra kæmi og heimtaði meðlag með einhverjum króga. Fyrstu árin sín saman höfðu þau 

hjónin reynt að eignast barn. Þegar ekkert gekk varð hann afhuga hugmyndinni og fannst 

fráleitt að vera að gera eitthvað veður út af því þó þau yrðu barnlaus. Hún heimtaði hins vegar 

að þau létu athuga hvort allt væri í lagi með þau. Honum fannst það einstaklega ógeðfelld 

tilhugsun og laug að konu sinni í þetta eina skipti. Þóttist hafa farið í þannig skoðun áður en 

þau kynntust og allt væri í lagi. Læknirinn hennar hélt því fram að ekkert væri að henni. Það 

hlyti því að vera honum að kenna. Þegar hún varð svo barnshafandi nokkrum árum síðar gat 

hann ekki losnað við  grunsemdirnar um að þetta barn væri ekki hans. Það var eitthvað í 

augunum á henni þegar hún sagði honum að þau ættu von á barni sem vakti grunsemdir hans. 

Í einni af utanlandsferðum sínum fékk hann svo endanlega úr því skorið. Hann gæti líklegast 

aldrei eignast barn hafði læknirinn sagt en hann þyrfti að gera nánari rannsóknir til að vera 

öruggur um niðurstöðuna. Hann hafði engan áhuga á frekari rannsóknum. Hann var 

sannfærður um niðurstöðuna. Hann gæti aldrei eignast börn. Punktur og basta. 

 Hann heyrði tónlist berast frá fínni stofunni. Hvað var hún að gera þarna? Þetta var 

uppáhaldsstaðurinn hans í húsinu sem hann vildi helst hafa út af fyrir sig. Hann naut þess að 
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setjast niður í stofunni eftir langan vinnudag með koníaksstaup og horfa út á sjó. Jökullinn, 

hvítur og tignarlegur í fjarska. Stundum var eins og hann flyti á sjónum, stundum eins og hann 

svifi í lausu lofti. Og kirsuberjatréð, hvítt á vorin, stolt áminning um að fylgja alltaf draumum 

sínum af þrautseigju. Hann hafði aldrei sagt neitt við Lovísu og leyfði henni að halda að hún 

hefði komist upp með svikin. Eftir fæðingu barnsins varð hún afhuga öllu samlífi. Hún var  

ekki tilbúin, ennþá svo aum eftir fæðinguna og þreytt eftir svefnlausar nætur. Það var þá sem 

það rann upp fyrir honum að þar sem hún hafði ekki staðið við sinn hluta hjónabands-

sáttmálans, að vera honum trú, væri engin ástæða fyrir hann að vera það. Mest var hann hissa 

á því hve auðvelt það var að finna stúlkur til að gamna sér með og aldrei nefndi Lovísa það 

einu orði þó hann væri úti heilu og hálfu næturnar. Eflaust vissi hún upp á sig sökina. Hún 

kvartaði heldur ekkert yfir áhugaleysi hans í rúminu þegar framliðu stundir.   

Stofan var á efsta palli hússins. Hann gekk upp marmaraþrepin og ætlaði að teygja sig 

í fjarstýringuna til að slökkva á græjunum þegar hann áttaði sig á því að hann var ekki einn í 

stofunni. Hann leit á konu sína sem hékk hálf uppi í sófanum með rauðvínsstaup í hendinni og 

enn var örlítil lögg eftir í glasinu. Restin hafið lekið yfir sófann og niður á feldinn. Gaui tók 

undir sig stökk til að bjarga því sem bjargað varð en gætti ekki að sér og steig á 

rauðvínsflöskuna sem lá á gólfinu. Við það missti hann jafnvægið, kastaðist aftur fyrir sig 

niður af pallinum og lenti á marmaratröppunum.  

 Þegar sjúkraflutningamenn og lögregla komu á staðinn var Gaui með meðvitund en gat 

sig hvergi hreyft. Hann bannaði þeim stranglega að fara inn í stofu. Hann gat ekki látið 

nokkurn mann sjá fínu hvítu stofuna sína svona útlítandi, alla í rauðum blettum. Þeir virtu 

hann að vettugi og þar með var heimur hans hruninn.  

Gaui stóð aldrei upp eftir þetta. Þau hjónin urðu að flytja þar sem hús á mörgum 

pöllum hentaði ekki manni í hjólastól. Lovísa fann handa þeim ágætis íbúð í vesturbænum 

nálægt syninum og aðstoðarmann til að sinna daglegum þörfum Gauja enda yrði hún mikið í 

burtu vegna ferðalaga og annarra erindagjörða, eins og hún orðaði það. Með hjálp sonarins 

var nýja íbúðin standsett á nokkrum vikum og þau flutt inn fyrir sumarlok.  

– Ég er farin, sagði Lovísa og stóð snögglega upp frá morgunmatnum. Síðsumarssólin 

skein inn um gluggann og fuglarnir sungu í reyniviðartrjánum. 

– Nú, hvert? 

– Út. 

– Einmitt. Hvenær kemurðu? 

– Til hvers þarftu að vita það?  

– Bara. 
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– Það verður starfsmaður hjá þér allan tímann. Hann sefur í gestaherberginu.  

Guðjón horfði út um gluggann á eftir konu sinni þar sem hún gekk út hellulagða 

stéttina með ferðatösku í eftirdragi og keyrði í burtu á svarta Bensinum hans. Hann varpaði 

öndinni feginn. Hann vildi helst vera einn í sínum nýja heimi. Hann keyrði rafmagns- 

hjólastólinn varlega frá borðinu út úr eldhúsinu og inn í stórt herbergi andspænis stofunni. Þar 

hafði Lovísa látið útbúa sérstakt herbergi fyrir hann, það mátti hún eiga. Það var málað hvítt, 

með hvítu rúmi, hvítum rúmfötum, hvítum gardínum. Málverkin voru hvít. Ekkert annað í 

íbúðinni var hvítt. Þetta var hans yfirráðasvæði. Þarna svaf hann, borðaði þegar Lovísa var 

ekki heima og horfði út um gluggann. Annað slagið sá hann glitta í jökulinn inni á milli 

húsaraðanna. En mest saknaði hann kirsuberjatrésins. 

 

  

 

Bóka-bragð  

Lára var þekkt fyrir röggsemi sína og einstaka skipulagshæfni. Heimilið var óaðfinnanlegt, 

allt var á sínum stað í röð og reglu. Bókum var raðað í hillur eftir lit. Rauðar saman, bláar í 

næstu hillu og þannig koll af kolli. Í rauðu hillunni voru dökkrauðu bækurnar fremst, vinstra 

megin og eftir því sem nær dró hægri enda hillunnar urðu þær ljósari og ljósari, þær síðustu í 

röðinni fölbleikar. Hún reyndi nokkrum sinnum að taka fram eina og eina bók til að glugga í 

en gatið sem myndaðist í hillunni þegar bókin var fjarlægð lét hana ekki í friði svo hún gafst 

fljótt upp, setti bókina á sinn rétta stað og leyfði henni að bera einstökum smekk hennar vitni.    

Lára var í saumaklúbb. Ekki vegna þess að hún hefði svo gaman af  handavinnu heldur 

til að hafa góða ástæðu til að bjóða vinkonum sínum heim þar sem þær gátu dáðst að 

smekkvísi hennar og skipulagshæfni. Og um leið borið sig saman við vinkonurnar sem ekki 

komust í hálfkvisti við hana í myndarskap og dugnaði. Hún var töluvert yngri en vinkonurnar 

sem allar höfðu löngu lokið við barnauppeldi og öllu sem því fylgdi.  

– Hvernig hefurðu tíma til að lesa allar þessar bækur? spurði Sigríður og horfði 

aðdáunaraugum á bókahilluna sem fyllti heilan vegg í borðstofunni. Þær voru rétt að ljúka við 

kræsingarnar sem Lára hafði töfrað fram á sinn einstaka hátt. Hver rétturinn öðrum betri. 

Vinkonur hennar í saumaklúbbnum voru löngu hættar að reyna að toppa hana enda næstum 

ofurmannlegt að ætla sér slíkt. En þær nutu veitinganna og horfðu þess vegna framhjá því að 

hún taldi sig miklu hæfari og betri manneskju en þær. 
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– Er þetta ekki bara spurning um gott skipulag, útsjónarsemi og tímastjórnun eins og 

þú segir alltaf, sagði Jarþrúður hæðnislega enda vissi hún fyrir víst að Lára hafði ekki 

hundsvit á bókmenntum og las lítið annað en tímarit um húsráð, uppskriftir og tísku. 

– Jú, það er rétt hjá þér, svaraði Lára stutt í spuna og reyndi að breyta umræðuefninu 

með því að bjóða þeim meira kaffi með eftirréttinum. Henni hafði aldrei líkað vel við 

Jarþrúði, þessa klunnalegu óhefluðu konu sem passaði engan veginn inn í vinkonuhópinn. En 

Sigríður og María vildu endilega hafa hana með. Þær höfðu víst verið vinkonur allar þrjár frá 

því í barnaskóla. Það endaði með því að Lára samþykkti að bjóða henni í hópinn með því 

skilyrði að hún fengi þá líka að bjóða einni af sínum vinkonum. Hún bauð Lovísu konu 

bankastjórans í útibúinu þar sem eiginmaður hennar starfaði. Þær höfðu kynnst í veislum og 

náð vel saman. Síðar komst hún að því að Sigríður og Lovísa störfuðu við sama skólann svo 

það var auðsótt mál. Lovísa bjó í fínu hverfi í nokkuð smekklegu húsi en ekki um of. Það 

vantaði einhvern kvenleika í húsið fannst henni. 

– Hafið þið lesið einhverjar góðar bækur nýlega? spurði María. Ég var að lesa eina 

frábæra sjálfshjálparbók eftir indverskan gúru. Ég man bara ekki hvað hann heitir en bókin 

fjallar um leitina að hamingjunni. Alveg einstaklega áhugaverð. Þetta er allt spurning um 

hugarfar. 

– Fyrr lægi ég dauð en að lesa einhverja sjálfshjálparbók, fussaði Jarþrúður. Þú lætur 

alltaf ljúga þig fulla af alls konar jógakjaftæði. Og hvað hjálpar þetta þér? Ertu ekki alveg jafn 

illa stödd? Ég eyði ekki tíma mínum í svona bull. 

– Og hvað ert þú þá að lesa núna? spurði Lára og vonaðist eftir óljósu svari til að geta 

rekið það ofan í hana. 

–  Ég er að lesa Hundrað ára einsemd eftir Gabriel Garcia. Sannkallaðar 

heimsbókmenntir. Ég er nefnilega komin í bókaklúbb, bætti hún við. Við hittumst reglulega 

nokkrir bókmenntasinnaðir vinir og ræðum saman um einhverja merkilega skáldsögu sem við 

höfum lesið. Þar tekur maður sko þátt í djúpum samræðum um lífið og tilveruna og hvernig 

helstu hugsuðir heimsins varpa ljósi á grunneðli mannsins. 

– Vá, svaraði María full aðdáunar. Hún var þegar búin að gleyma dónaskap Jarþrúðar. 

Oh, hvað væri gaman ef við myndum gera eitthvað slíkt. Við gætum allar valið okkur bók til 

að segja frá og hvað okkur finnst merkilegt við hana. Fundið virkilega góðar bókmenntir sem 

tala til okkar, hélt María áfram og ljómaði af eftirvæntingu.  

– Frábær hugmynd, svöruðu Sigríður og Lovísa einum rómi. Hvernig væri að við 

læsum eitthvað verulega áhugavert, einhverjar heimsbókmenntir, eins og þú sagðir og hafa 

svo bókasaumaklúbb í haust? Væri það ekki meiri háttar gaman? bætti Lovísa við. 
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– Hvað segir þú? Lest þú ,,góðar” bækur? eða bara rauðar bækur? hló Jarþrúður 

stríðnislega og beindi orðum sínum til Láru. Hefurðu kannski ekki tíma í þetta verkefni? 

Lára herpti saman varirnar og hnúarnir hvítnuðu undir eikarborðinu. Hún dró djúpt 

andann, nasavængirnir þöndust út. Hún leit ekki á Jarþrúði en sá hvernig augu þeirra allra 

beindust að henni. Þær biðu. Nú varð hún að hugsa skýrt. Sekúndurnar liðu ein af annarri. Það 

ríkti algjör þögn við borðið. 

– Ég verð ekki í miklum vandræðum með það, kæru vinkonur, svaraði Lára og stóð 

upp eins og til að leggja áherslu á þessa stóru ákvörðun. Hún hafði reyndar ekki lesið heila 

bók síðan hún útskrifaðist úr menntaskóla. En hún skyldi svo sannarlega sýna þeim að hún 

gæti lesið og fjallað um fagurbókmenntir eins og Jarþrúður hélt áfram að tönnlast á þegar leið 

á kvöldið og þær voru sestar inn í stássstofuna. 

Þegar Lára hafði kvatt vinkonurnar gekk hún inn í borðstofu og leit yfir fallega 

bókaskápinn. Hér var allt fullkomið. En hún skyldi sko sýna þeim. Hún var sannfærð um að 

allt sem þyrfti í þetta verkefni sem önnur væri dugnaður, röggsemi og tímastjórnun.  

Það var þá sem hún fékk hugmyndina að fara á bókasafn bæjarins og ná sér þar í bók 

svo hún þyrfti ekki að raska jafnvægi heimilisins. 

 Á sólríkum degi í júní ákvað hún að nú myndi hún láta verða af þessu. Börnin voru að 

byrja á leikjanámskeiði og eiginmaðurinn var ekki enn kominn í sumarfrí. Hún rak hvað eftir 

annað á eftir þeim við morgunverðarborðið. Hún var komin í keppnisskap. 

– Kláraðu nú grautinn þinn og vertu ekki að leika þér með skeiðina, sagði hún höstug 

um leið og hún reyndi að troða Lillu í strigaskó. 

– Þú meiðir mig, vældi Lilla og sló skeiðinni af alefli í borðið svo grauturinn slettist út 

á gólf. Lára tók andköf og rauk fram til að ná í tusku til að þrífa sletturnar. 

– Svona, svona, Lára mín, sagði eiginmaður hennar, ég skal sjá um að koma 

krökkunum út. Þú klárar þetta bókasafn léttilega.   

– Af hverju ætlar mamma að klára bókasafnið? spurði Lilla áhyggjufull. Get ég þá 

aldrei skoðað Dóru og klossa aftur? Ég skal klára allan matinn minn strax, ég lofa.  

– Þú ert svo vitlaus, hló Addi bróðir hennar sem var tveimur árum eldri. 

– Ekki tala svona við systur þína, ávítti pabbi þeirra. Hún er bara fjögurra ára. En nú 

drífum við okkur svo mamma hafi frið til að klára sín verkefni.   

Þegar þau voru farin gekk hún frá morgunverðarborðinu og bjó um rúmin. Hún hafði 

lokið við öll önnur þrif og þvotta deginum áður, því ekki fór hún út úr húsi án þess að 

fullvissa sig um að allt væri í röð og reglu og tandurhreint heima fyrir.  
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Hún gekk full eftirvæntingar inn á bókasafnið og hóf að líta í kringum sig á fyrstu 

hæðinni. Þar var allt í óreiðu. Bláar bækur og rauðar lágu óþægilega þétt og ögrandi upp við  

svartar og brúnar. Hún leit yfir hillurnar hverja af annarri og reyndi að horfa framhjá þessari 

hræðilegu óreiðu. Hún hélt aftur af sér en löngunin til að taka til hendinni og færa bækurnar á 

sinn rétta stað í hillunum, eftir lit og áferð, tók verulega á hennar andlega þrek. Hún varð að 

koma skipulagi á óreiðuna og hóf að lesa titlana á bókunum. Fyrst á öllum rauðu bókunum í 

hillunni, síðan þeim grænu og þeim bláu til að sjá hvort þar væri ekki eitthvað skemmtilegt að 

finna. Hún varð að velja vel því þar sem hún var búin að ákveða að taka þátt í þessu verkefni 

vildi hún ekki eyða tíma sínum í að lesa eitthvað slæmt eða miðlungsgott. Það varð að vera 

framúrskarandi eða að minnsta kosti frábært. Hún gekk frá rekka til rekka og las á alla 

bókatitla í fyrstu þremur rekkunum án þess að verða viss um eina einustu bók. Sumar 

kannaðist hún við og hafði séð auglýstar í jólabókaflóðinu í fyrra eða hittiðfyrra eða guð má 

vita hvað. En hún var ekki viss. Hana svimaði og lófarnir voru þvalir. Hún var við það að snúa 

við og ganga út í sumarið. Hætta í þessu asnalega verkefni. Hún gekk í áttina að dyrunum en á 

leiðinni út rak hún augun í fagurrauða bók yst í hillunni. Hún las á kjölinn: Hundrað ára 

einsemd. Lára snarstoppaði. Hún sá fyrir sér kaldhæðnislegt andlit Jarþrúðar. Nei, hún skyldi 

sko ekki gefast upp. Hún hélt áfram að leita. 

Þegar hún hafði ráfað þarna um góða stund gekk starfsmaður safnsins til hennar og 

spurði hvort hann gæti aðstoðað hana. Þetta var ungur karlmaður í ullarvesti með dökkrautt 

hár sem stóð eins og strý í allar áttir. Lára fann sterka löngun til að strjúka yfir höfuðið á 

honum og slétta úr óreiðunni á þessu annars fagurlitaða hári. Hún hélt þó aftur af sér, þakkaði 

unga manninum fyrir og bað hann um að benda sér á virkilega góða bók til að lesa. Hann gekk 

að rekka númer fimm og dró þar fram eina dökkrauða miðlungsþykka bók með gylltum 

stöfum.  

– Þessi, sagði hann, spenna frá upphafi til enda. Klikkar ekki.  

  Hún tók við bókinni með hálfum huga. Liturinn var vissulega fallegur en hún var ekki 

alveg viss um hvort spennubækur gætu flokkast sem fagurbókmenntir. Samt þakkaði hún 

unga manninum fyrir og gekk upp á aðra hæð með rauðu bókina í hendinni. Hún staðnæmdist 

í dyrunum og tók andköf. Þessi salur var enn stærri en sá á neðri hæðinni. Og óreiðan í 

hillunum virkaði á hana eins og þungt högg í kviðinn. Hún var aftur við það að snúa við í 

gættinni og hlaupa sem hraðast út í sólskinið en sá þá fyrir sér glottandi andlit vinkvennanna. 

Nei, hún skyldi takast á við þetta verkefni eins og önnur og bera af eins og alltaf. Þær gátu 

aldrei gert veisluborðin eins vel útilátin og kræsingarnar eins gómsætar og hún. Hún bar af í 

prjónaskap, fatasaumi og öllu því sem sneri að heimili og snyrtimennsku. Hún skyldi sko sýna 
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þeim að hún hefði líka vit á góðum bókmenntum þó hún eyddi ekki öllum stundum í að lesa 

spennu- eða ástarsögur eins og sumar vinkonurnar eða fagurbókmenntir eins og Jarþrúður var 

stöðugt að stæra sig af.  

Hún herti upp hugann og gekk inn ganginn meðfram bókahillunum. Hér hlyti hún að 

finna eitthvað áhugaverðara en rauðu bókina. Hún hélt samt fast í hana, bara svona til öryggis. 

Hún notaði aftur sömu aðferð og á neðri hæðinni, skoðaði bækurnar eftir lit sem var reyndar 

mjög tafsamt þar sem hún þurfti að hlaupa fram og til baka til að fylgja rétta skipulaginu. 

Byrja á sömu hillu aftur og aftur. Það var komið fram á miðjan dag og Lára hafði lokið við að 

grandskoða allar bækur á annarri hæð þegar hún ákvað að snúa sér að bókaverðinum á þessari 

hæð sem sat á bak við tölvuskjá og hafði ekki svo mikið sem litið upp þegar Lára gekk í 

salinn. 

– Jú, ég get svo sem hjálpað þér, svaraði þreytt eldri kona með afskaplega leiðinlegt 

andlit. Þetta var luraleg kona í síðu pilsi sem skrjáfaði í þegar hún gekk meðfram 

bókahillunum. Grátt hárið lá í tjásum niður á signar axlir. Hún hefur örugglega verið hér síðan 

safnið var stofnað, hugsaði Lára með sér. Mikið ef hún lyktaði ekki eins og gömul bók. Þreytti 

bókavörðurinn rétti henni snjáða ljósbrúna bók sem greinilega var í eldri kantinum og sagði 

að allir Íslendingar ættu að lesa þessa. Lára tók við bókinni en hryllti við tilhugsuninni um hve 

margar hendur væru búnar að handleika þessa snjáðu bók. Jafnvel fólk sem sleppir því að þvo 

sér eftir salernisferðir. Hún hélt bókinni með tveimur fingrum í hæfilegri fjarlægð frá 

líkamanum. Hún var ekki viss um að Íslendingasögur myndu fara vel í vinkonurnar í 

saumaklúbbnum. Hún mundi óljóst eftir að hafa lesið um einhvern útlaga fyrir vestan í 

menntaskóla en gat ómögulega munað söguþráðinn eða ímyndað sér að slíkar sögur gætu 

kallast heimsbókmenntir. Þegar bókavörðurinn leit undan hljóp hún út úr salnum og upp á 

efstu hæð.  

 Klukkan var langt gengin í sjö og safninu yrði lokað eftir rúman klukkutíma. Hún 

ákvað að trufla ekki bókasafnsfræðinginn, sem sat á skrifstofu inn af ganginum á þriðju hæð, 

heldur læddist framhjá án þess að hann tæki eftir henni. Hún kom bókunum tveimur fyrir í 

hillu við innganginn. Þeirri rauðu við hliðina á rauðri Alistair Maclean bók og þeirri ljósbrúnu 

hjá gömlu brúnu ljóðakveri frá 19. öld. Hún reyndi síðan að þurrka mögulega sýkla af 

höndunum í blautþurrku sem hún gekk með í veskinu og tók síðan til óspilltra málanna að 

finna hina fullkomnu lesningu. Hún ákvað að gera þetta skipulega. Byrjaði á fyrsta rekka, 

efstu hillu frá hægri og þannig koll af kolli. Nú skyldi gengið hratt og örugglega til verks. 

Fyrst voru það rauðu bækurnar í hillunum enda voru fallegustu bækurnar alltaf rauðar og það 

sem er fallegt hlýtur að vera gott. Það var greinilega ekki nóg að lesa á kilina. Hún hafði áttað 
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sig á því. Hún tók fram hverja bókina á fætur annarri. Opnaði, þuklaði og las eina og eina 

setningu. Hún beið eftir hugboði, hugljómun sem segði henni að þetta væri bókin. Þessa ætti 

hún að taka með sér heim. Þessi myndi vekja aðdáun og eftirvæntingu vinkvennanna í 

saumaklúbbnum. Sumt kallaði á hana en aldrei alveg, svona næstum því. En næstum því var 

bara alls ekki boðlegt. Hún reif út hverja einustu bók úr hillunni. Ef hún fann engin áhrif, 

ekkert sem minnti á snilli, henti hún bókinni í gólfið og tók fram þá næstu. Og svo næstu og 

næstu. Undir miðnætti var hún búin með alla þriðju hæðina. Bækurnar lágu í hrúgum á 

gólfinu. Rauðar í einni hrúgu, bláar í annarri og svartar í þeirri þriðju og þannig koll af kolli. 

Hún horfði yfir salinn og fann slakna á hnútnum sem hafði myndast í kviðnum. Hér var 

kominn vísir að skipulagi. Sviminn var horfinn og henni fannst hún óvenju létt í skapi. Hún 

klofaði brosandi yfir staflana og gekk fram að skrifstofu bókasafnsfræðingsins. Hún ætlaði að 

biðja um álit hans en þar var allt lokað og læst. Búið að slökkva ljósin á ganginum og ekkert 

hljóð í húsinu. Lára lét það ekki á sig fá. Hún var búin að bíta það í sig að hún færi ekki út úr 

þessu húsi fyrr en hún væri búin að finna réttu bókina.  

Hún hljóp aftur niður á aðra hæð og hófst handa við að fara á sama hátt í gegnum allar 

bækurnar. Opna, þreifa, lesa og kasta þeim síðan í réttu hrúgurnar. Það þarf ekki að orðlengja 

það en hún fann ekkert sem hreyfði við henni við lestur eða snertingu en hljóðið sem heyrðist 

þegar bækurnar skullu á gólfið og fegurðin sem myndaðist þegar heiðbláar, dökkbláar og 

dimmbláar bækur lögðust saman og hjúfruðu sig hver upp að annarri í dansandi litatónum 

fyllti hana krafti og enn meiri ákefð í að klára verkefnið. 

 Um miðja nótt var hún búin að henda öllum bókum safnsins á gólfið án þess að geta 

valið eina einustu til að taka með heim. Gleðin yfir hinu nýja skipulagi safnsins fór að fjara út. 

Verkinu var ekki lokið. Hún gekk örvæntingarfull fram og til baka yfir bókahrúgurnar. Tróð á 

Arnaldi og Yrsu, stappaði á Vilborgu og Kristínu Ómars. Tók svo til við að fá útrás fyrir 

örvæntingu sína og pirring á bókunum og hóf að rífa þær sem henni mislíkaði mest við. 

Sérstaklega var henni í nöp við Stephen King og Stefán Máni fékk einnig slæma útreið. Í æði 

sínu greip hún Franz Kafka úr einni hrúgunni og reif blaðsíðurnar úr með tönnunum enda 

orðin þreytt í handleggjum og fingrum við að rífa og tæta. En um leið og fínlegt letrið snerti 

varir hennar fann hún söguna streyma um tunguna, niður í kok og um allan líkamann. Það 

hríslaðist um hana fögnuður. Þarna fann hún snilldina. Hún hætti ekki fyrr en hún hafði klárað 

bókina. Hún fann líf sitt stækka og vaxa út fyrir þann þrönga stakk sem hún hafði sniðið sér. 

Nú yrði ekki staðar numið. Hún greip aðra bók, renndi tungunni mjúklega yfir fremstu 

blaðsíðuna og lygndi aftur augunum. Hún fann sterkan keim af beiskju leika um tunguna, 

kokið herptist saman og hún kúgaðist. Hana hryllti við þessari bók. Orðin runnu ískrandi hvert 
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í kapp við annað í engri hrynjandi eftir blaðsíðunum. Bókin var rauð. Hún tók hverja bókina á 

eftir annarri og sleikti en komst fljótt að því að útlit bókanna, litur og áferð var í engu 

samræmi við gæðin. Hún sneri frá rauðu hrúgunni og að þeirri svörtu. Hún hafði ekki sleikt 

og japlað á mörgum bókum þegar hún upplifði aftur stórkostleg áhrif orðanna. Líkt og ljúfasti 

konfektmoli streymdu þau mjúklega ofan í maga og út um allan líkama. Fullkomið samræmi 

orða og innihalds. Persónur dönsuðu eftir blaðsíðunum og fegursti samhljómur streymdi frá 

bókinni. Vesalingarnir, þetta var sko bók til að bragða á. Hún tók bókina báðum höndum og 

gekk hátíðlegum skrefum að leshorni safnsins. Þar var blár sófi með stórum púða og teppi í 

mildum litum. Þarna hafði hún stundum farið með börnin til að leyfa þeim að skoða 

barnabækurnar. Hún vildi ekki hafa of mikið af þannig drasli heima hjá sér. Hún kom sér vel 

fyrir í sófanum og breiddi teppið yfir fæturna. Hún skoðaði bókina gaumgæfilega að utan, 

velti henni fram og til baka, þreifaði á gylltu upphleyptu letrinu, hlustaði á skrjáfið í síðunum 

og lyktaði. Notaði öll skilningarvitin til að meðtaka þessar miklu heimsbókmenntir. Þetta var 

hátíðleg stund. Því næst bragðaði hún á fyrstu síðunni. Nýr heimur opnaðist. Persónur lifnuðu 

við og urðu nánari en vinir. Þær runnu um æðarnar og hún sá heiminn með augum þeirra. 

Upplifði sorgir þeirra og gleði eins og þær væru hennar eigin. Undir morgun lauk hún við 

síðustu blaðsíðuna, lagði sig í sófann, lokaði augunum og sofnaði, endurnærð á sál og líkama.  

 

 

 

 

Glæpasaga í e-dúr 

Þær voru á leið í sumarbústað, höfðu fengið leigt eina helgi hjá stéttarfélagi Jarþrúðar. Þær 

höfðu lengi suðað í henni að sækja um bústað og loks lét hún undan. Hafði aldrei nennt að 

vera í einhverju sumarbústaðakjaftæði. Hafði farið einu sinni með eiginmanninum og fannst 

það nóg. Kannski hefur hana grunað að sumarbústaðaferð með vinkonunum gæti endað með 

ósköpum. Hér höfum við sem sagt þrjár vinkonur á leið í sumarbústað að grilla saman og 

drekka rauðvín. Afar hversdagslegt og ekkert spennandi við það. Nema hvað, bústaðurinn 

springur í loft upp um miðja nótt. Glæpur er framinn. En hver var raunverulega hinn seki í 

málinu? Það er önnur saga. 

 Þær stöðvuðu bílinn á bílastæði neðst í sumarbústaðahverfinu og gengu af stað. Þær 

ákváðu að stytta sér leið og í stað þess að ganga stíginn, sem lá upp að bústöðunum, tóku þær 

strikið beint í áttina að bústað sem þær sáu efst í hlíðinni. Gangan var öll á fótinn, 

jarðvegurinn laus og vindurinn tók vel í. Leiðin var erfiðari og lengri en þær óraði fyrir og 
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farangurinn seig í. María og Jarþrúður voru farnar að rífast. 

 –Snúum við, suðaði María, það er miklu öruggara og einfaldara að ganga eftir stígnum 

heldur en að vera að klöngrast hér upp þessa brekku. 

 –Hvað, ég hélt að þú værir í svo góðu formi, sagðir að það væri ekkert mál að skokka 

hérna upp eftir. Við hefðum sko átt að keyra alla leið að bústaðnum eins og ég sagði og láta 

sem við sæjum ekki þetta skilti við bílastæðið. Ég er komin hingað til að slappa af, ekki til að 

fara í fjandans torfærur með ykkur. 

 Þær héldu áfram að tuða dágóða stund án þess að breyta um stefnu. Sigríður gekk í 

humátt á eftir þeim en tók ekki þátt í samræðunum. Hún skipti sér aldrei af rifrildum þeirra. 

Lét eins og hún heyrði þau ekki. Þær eru örugglega orðnar svangar, hugsaði hún með sér. Þær 

verða alltaf svo æstar þegar þær eru svangar. Henni var hins vegar orðið mjög kalt. Hafði  

gleymt að taka með sér húfu en var ekkert að nefna það. Sigríður vildi aldrei láta fólk hafa 

áhyggjur af sér. Þetta hafði verið kalt vor, enn voru snjóalög í hlíðinni og hitinn rétt yfir 

frostmarki.  

– Þú getur bara sjálf snúið við, hvæsti Jarþrúður og hélt áfram á meðfæddri þrjósku 

sinni. Hún var reyndar sjálf við það að gefast upp enda ekki íþróttamannslega vaxin og gekk 

helst ekki meira á degi hverjum en frá útidyrahurð og út að bíl. 

–Ég fer ekkert að snúa við ein, svaraði María, meginreglan í fjallaferðum er að halda 

alltaf hópinn. 

–Ég er ekki í neinni helvítis fjallaferð, fussaði Jarþrúður. 

 Það var farið að þykkna í Sigríði þó hún legði ekkert til málanna frekar en fyrri 

daginn. Mikið djöfull eru þær óþolandi. Geta aldrei verið til friðs, hugsaði hún með sér. Til 

hvers er ég að eltast við þær? Ég vona að þær drepist úr hungri. Þá verður meira að éta fyrir 

mig. Drekk rauðvínsflöskuna í friði og ró. Læt renna í pottinn og hef það ógeðslega kósí. Hún 

reyndi að hrista af sér reiðina en gat það ekki.  

– Getið þið ekki hætt þessu, öskraði hún skyndilega. Henni brá þegar hún heyrði 

röddina sem kom úr hennar eigin barka. Var það kuldinn eða uppsafnaður pirringur yfir 

sífelldu nöldri þeirra sem hafði þessi áhrif? 

 Vinkonunum krossbrá. Hvað var eiginlega að gerast? Þær snerust á hæli og litu 

undrandi á Sigríði þar sem hún stóð grafkyrr í brekkunni jafn hissa og þær yfir þessu 

frumhlaupi hennar. Jarþrúður, sem ekki var lipur í hreyfingum, missti jafnvægið við 

snúninginn, féll kylliflöt fram fyrir sig og rúllaði nokkra metra niður hrjóstruga brekkuna. 

Hún lá hreyfingarlaus með höfuðið upp við stóran grjóthnullung. Blóð rann úr skurði á höfði 

hennar og litaði lítinn snjóflekk fagurrauðan.  
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– Er ég búin að drepa hana? veinaði Sigríður og fól andlitið í höndum sér. Ég meinti 

þetta ekkert, hélt hún áfram lágum rómi. Ég ræð ekkert við svona hugsanir, þær bara koma og 

fara. Þær eru ekki ég.  

Sigríður hafði lengi velt því fyrir sér hvort vondar hugsanir gætu skapað slæmt karma 

eins og María var alltaf að tönnlast á. Getur það verið satt að við séum það sem við hugsum? 

Eða að hugsanir og hugmyndir séu kannski sjálfstæð fyrirbæri eins og litlar öreindir 

sveimandi um loftið? Geta þotið fyrirstöðulaust í gegnum allt. Líkamslaus fyrirbæri sem leita 

uppi líkama til að fylla. Eða eru það líkamarnir sem draga að sér þessar óværur, hýslar fyrir 

sníkjudýr tómsins? Eru hugsanir ekki alltaf undanfari alls, orsök að verknaði? Hitler vaknaði 

ekki bara einn daginn og sagði: ,,Í dag útrýmum við öllum gyðingum.“ Hann þurfti fyrst að fá 

hugmyndina, hugsunina. Velta henni fyrir sér fram og til baka. Leggja á ráðin með 

samstarfsmönnum sínum. Gera plön löngu áður en fyrsti gyðingurinn var sendur nakinn og 

horaður inn í gasklefa foringjans. Aldrei vanmeta hugsunina. Hvað hafði hún gert einni af 

sinni bestu vinkonum! Nú gæti hún aldrei litið glaðan dag. Hún væri glæpamaður, dæmd og 

útskúfuð um alla eilífð. 

– Stattu ekki þarna eins og þvara, komdu og hjálpaðu mér. 

Sigríður hrökk upp úr hugsunum sínum og leit á Maríu þar sem hún stóð og stumraði 

yfir Jarþrúði neðar í brekkunni. Jarþrúður var sest upp og nuddaði höfuðið svo blóðið 

klístraðist um allt andlitið. Sigríði fannst hún ferleg á að líta, eins og tröllkona sem nýlega 

hafði rifið í sig blóðugt kjöt. Hún hristi af sér þessar hugsanir og stökk niður brekkuna til 

vinkvennanna. 

– Fyrirgefðu, fyrirgefðu, er allt í lagi með þig? Guð minn góður, ég ætlaði 

ekki…stamaði Sigríður. 

– Svona, hættu þessari vitleysu. Þú gerðir ekkert. Það er allt í lagi með mig, þusaði 

Jarþrúður, ýtti vinkonunum frá sér og reyndi að standa upp. Andskotinn! hrópaði hún við 

áreynsluna og hlammaði sér aftur niður. Löppin á mér er í klessu. Ég get ekki stigið í hana. 

Þið verðið að styðja mig.  

Þær ákváðu í sameiningu að snúa við og keyra bílinn upp að bústaðnum þrátt fyrir 

bannmerkið. Þær hefðu góða ástæðu til þess núna. Ferðin til baka var erfið enda Jarþrúður 

ekki nett kona. Þær voru dauðuppgefnar þegar þær komu að bílnum.  

–Við hefðum átt að keyra eins og ég sagði strax, tautaði Jarþrúður þegar þær höfðu 

komið henni inn í bílinn. 

–Já, einmitt, ætlar þú ekki kenna okkur um þetta og halda svo áfram að tuða í allt 

kvöld ef ég þekki þig rétt, svaraði María. Þú getur aldrei hætt. Getum við ekki reynt að hafa 



66 
 

þetta kósí og skemmtilegt. 

Þær héldu áfram að kýta þar til þær komu að afleggjara sem lá upp að bústaðnum.  

– Er þetta ekki örugglega bústaðurinn? spurði María um leið og hún beygði inn á 

afleggjarann. Hvað stóð annars á þessu skilti. Stóð ekki Bannað að…og eitthvað fleira? 

–Ég hlusta ekki á neitt bannað núna. Þú bara keyrir alla leið og ekkert kjaftæði, hreytti 

Jarþrúður út úr sér. Hún var farin að finna verulega til í fætinum. Það var hætt að blæða úr 

sárinu á höfðinu enda bara smáskeina en fóturinn var hins vegar farinn að bólgna ískyggilega 

mikið. 

– Bíðið á meðan ég opna og ber inn eitthvað af farangrinum, sagði Sigríður um leið og 

María lagði bílnum fyrir utan glæsilegan bústað. Henni fannst hún þurfa að bæta fyrir afglöp 

sín og ætlaði að gera sitt besta til að helgin yrði þeim vinkonum ánægjuleg, þrátt fyrir allt. 

Hún stökk með fullar hendur af farangri upp tröppurnar að bústaðnum og leit í kringum sig. 

Veröndin var upplýst með glæsilegum nuddpotti í einu horninu og íburðurinn ekkert í líkingu 

við það sem hún átti að venjast hjá hennar eigin stéttarfélagi. Þessir háskólamenntuðu geta 

víst haft það flott. Hún ýtti hugsuninni kröftuglega frá og reyndi að setja jákvæða hugsun í 

staðinn. Mikið erum við heppnar að geta verið hér með henni Jarþrúði. Hún lagði á sig  allt 

þetta háskólanám og við njótum góðs af því. Hún gekk að útidyrahurðinni, sem var útskorin 

úr dökkri eik. Lykillinn var í skránni. Hún opnaði og gekk inn. 

– Vá, hingað verðum við að koma oftar, hrópaði María móð og másandi, um leið og 

hún kom inn í bústaðinn. Þetta er meiriháttar. Þær höfðu hjálpast að við að koma Jarþrúði út 

úr bílnum og hálf bera hana upp tröppurnar og inn í bústaðinn. Nú verður sko stuð, hélt hún 

áfram og hagræddi Jarþrúði í rafknúnum hægindastól í stofunni. 

– Ég þoli ekki þetta stuðkjaftæði alltaf. Af hverju þurfa allir alltaf að vera í stuði. Má 

maður ekki bara vera eins og maður er? Þú getur ekkert ákveðið að ég eigi að vera í stuði og 

hafa það kósí bara af því að þú vilt, svaraði Jarþrúður og horfði í kringum sig. Þessi bústaður 

var ekkert líkur BHM bústaðnum sem þau Guðmundur, maðurinn hennar, tóku á leigu fyrir 

mörgum árum. Ekki að furða að allt hafi farið á hausinn á þessu volaða landi fyrst að 

stéttarfélögin leyfðu sér svona munað. Hún fussaði með sjálfri sér. Þetta er nú meira ruglið. 

Nú yrði hún að skrifa harðort bréf til stjórnar félagsins. 

Klukkan var langt gengin í sjö þegar þær Sigríður og María voru búnar að ganga frá 

dótinu og hófu að undirbúa matseldina. Á meðan lá Jarþrúður sárkvalin og önug í 

hægindastólnum og reyndi að láta fara sem best um sig. Þær sögðu ekkert. Sigríður, sem var 

kvalin af samviskubiti yfir að hafa átt sökina á þessu öllu, að eigin mati, reyndi af öllum mætti 

að gera þeim til geðs. Hún hljóp til og opnaði rauðvínsflösku og hellti í glas fyrir Jarþrúði. 
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– Nú, bara slakar þú á og við sjáum um matinn. Hún leit á Maríu sem var að reyna að 

pakka lambalæri inn í álpappír en fórst það ekki vel úr hendi. Hún hryllti sig í hvert sinn sem 

fingurnir snertu bert holdið.  

– Þetta er svo ógeðslegt, ég get þetta ekki, sagði María og henti frá sér álpappírnum.  

– Ég skal gera þetta, þú sérð um grænmetið. Þú gerir svo góða grænmetisrétti. Þetta 

verður frábært. Ég græja þetta, hélt Sigríður áfram og tók upp álpappírinn sem hafði dottið 

niður á gólf og þurrkaði blóðtauma eftir lærið af eldhúsbekknum. María svaraði engu en hófst 

handa við að finna til grænmetið sem þær höfðu keypt á leiðinni.  

Sigríður hafði pakkaði lærinu vandlega inn í álpappír og lagði það á grillið úti á 

veröndinni. Hún hafði reyndar aldrei verið góð í matseld. Jarþrúður var snillingur í lambakjöti 

en ekki gátu þær látið hana sjá um matseldina svona illa á sig komna, svo hún varð að gera sitt 

besta. Sigríður fylgdist með þegar María skar niður salatið af slíku offorsi að það mynduðust 

djúpar rákir í skurðarbrettið. Það er eins og hún sé að reyna að drepa salatið, hugsaði hún með 

sér. Eins gott að vera ekki of nálægt henni með þennan hníf. Hún gekk aftur út á veröndina og 

stóð yfir lærinu í nöprum vindinum. Andrúmsloftið var orðið óbærilegt inni í bústaðnum. Það 

er eiginlega skárra að hlusta á þær rífast. Hún reyndi að brydda upp á umræðuefni en þær 

þögðu báðar þunnu hljóði.  Af tvennu illu var betra að standa úti í kuldanum og hlusta á kjötið 

krauma inni í álpappírnum. Fitudropi lak niður á ristina og kveikti eld undir lærinu. Logarnir 

léku um innpakkað lærið og vörpuðu bjarma á bústaðinn. Hún horfði á dansandi logana 

endurspeglast í stofuglugganum og gleymdi sér eitt augnablik. Það var eitthvað svo 

áhrifamikið og dularfullt við þetta. Hún sá fyrir sér brennandi bústaðinn og vinkonurnar að 

reyna að berjast við að sleppa úr eldhafinu. Hún ein kæmist lífs af og allir myndu sýna henni 

svo mikla samúð og hluttekningu að… 

 – Ætlarðu að kveikja í helvítis kofanum? æpti Jarþrúður innan úr stofunni og barði 

harkalega í rúðuna. Sigríður hrökk upp úr hugsunum sínum um jarðarför og blómakransa, 

slökkti eldinn hið snarasta, reif kjötið af grillinu, skellti því á bakka og hljóp inn. 

Jarþrúður fikraði sig með harmkvælum að borðinu og settist. Sigríður lagði steikina 

varlega á borðbrúnina við hliðina á kartöflum, salati og öðru meðlæti sem María hafði útbúið. 

Hún leit sem snöggvast á vinkonu sína sem stóð við enda borðsins. María var með stóran 

steikarhníf í hendinni. Svipurinn harður og óræður. Hún lyfti hnífnum snögglega og stakk 

honum af alefli á kaf í lærið. Blóðtaumar láku niður á gólf.  

 – Oj, æpti María. Þetta er blóðugt. Hvernig á einhver að geta borðað þetta?  

 – Láttu ekki svona, svaraði Jarþrúður, við skerum bara ystu bitana og skellum svo 

lærinu aftur á grillið þegar við erum búnar að borða og notum restina á morgun. Hún hafði 
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þegar hellt í sig einu rauðvínsglasi á meðan þær útbjuggu matinn. – Sorrý hvað ég er búin að 

vera leiðinleg. Ég var búin að hlakka svo til að komast aðeins burt frá karlinum og svo skeður 

þetta. Skál, bætti hún við og brosti uppörvandi til Maríu.  

   Eftir matinn sátu þær góða stund í leðursófa í stofunni  með rauðvínsglas í hendi og 

horfðu út í svart myrkrið. Jarþrúður og María voru farnar að tala saman eins og ekkert hefði í 

skorist. Sigríður heyrði í þeim eins og úr fjarska. Hún greindi ekki orðin en sá varir þeirra 

hreyfast. Henni fannst andrúmsloftið enn rafmagnað. Það var greinilegt að eitthvað var 

yfirvofandi. Hver taug í líkama hennar var strekkt til hins ýtrasta. Hún hafði fengið nóg af 

yfirgengilegri frekju Jarþrúðar, tillitsleysi og stöðugri neikvæðni. Hún var ekki einu sinni 

þakklát fyrir björgunina og það sem þær höfðu lagt á sig til að koma henni í skjól. Hún hrökk 

upp úr hugsunum sínum við hryssingslegan hlátur Jarþrúðar. 

 –Vertu ekki svona mikil tepra, María. Það er enginn hér nema við. Víst ferðu í heita 

pottinn. Við förum bara allar naktar í pottinn. Þá ertu ekki ein án sundfata. Það er enginn hér. 

Ekki ein einasta hræða.  

 Það var komið undir lágnætti. Þær sátu í heita pottinum og horfðu á tunglið vaða í 

skýjum. Þær voru heitar og rjóðar. Vínið farið að segja til sín og þær orðnar bestu vinkonur á 

ný. Jarþrúður var hin kátasta og hætt að finna til í fætinum. Meira að segja María, sem varla 

smakkaði vín, var orðin vel kennd. Þetta hefði getað endað sem fínasta sumarbústaðaferð en 

reyndin varð önnur.  

     Eflaust voru það samverkandi þættir sem urðu þess valdandi að María missti sig þarna 

í heita pottinum. Þreytan eftir að hafa borið Jarþrúði niður brekkuna hefur eflaust haft áhrif, 

blóðugt kjötið, sem hún borðaði annars aldrei, vínið og heiti potturinn hafa líklegast ruglað 

hana í ríminu. Þegar hún sá þau standa þarna á pallinum með frekjusvip gat hún ekki setið á 

sér. Sjálfur jógakennarinn hefði jú átt að muna eftir núvitundinni og anda rólega. Henni datt 

bara ekki í hug að þær væru í vitlausum bústað og þegar hún sá hver kom með þeim…  

   Inn á pallinn gengu fjögur snyrtileg ungmenni í glaðværum samræðum. Þau 

snarstoppuðu og hrópuðu upp yfir sig af undrun þegar þau sáu naktar konurnar í pottinum. 

Ungu piltarnir litu blóðrauðir undan en stúlkurnar hörfuðu óttaslegnar niður af pallinum. Þykk 

og loðin rödd heyrðist út úr myrkrinu.  

 – Er ekki allt í lagi krakkar mínir? Upp á pallinn gægðist feitlaginn föðurlegur 

karlmaður. 

   Augu Maríu skutu gneistum, varirnar titruðu og hnúarnir hvítnuðu. Áður en vinkonur 

hennar gátu svo mikið sem lyft hendi til að hylja nekt sína stökk hún upp úr pottinum og hljóp 

öskrandi að karlmanninum. Hún áttaði sig hins vegar ekki á því að pallurinn var hélaður, 
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missti fótanna í miðjum formælingum og kastaðist af alefli á grillið sem stóð við 

stofugluggann. Gaskúturinn féll á hliðina, slangan rifnaði frá svo gasið, sem Sigríður hafði 

gleymt að skrúfa fyrir eftir eldamennskuna, slapp laust út í andrúmsloftið. Það hefði í sjálfu 

sér verið saklaust og ekki skaðað neinn ef María hefði ekki fyrr um kvöldið kveikt upp í 

litlum útiarni sem stóð í horninu á pallinum um leið hún og lagði restina af lærinu aftur á 

grillið. Gaskúturinn rúllaði í áttina að arninum með gasslönguna iðandi eins og snák sem beið 

eftir að höggva. Karlmaðurinn með loðnu röddina sá hættuna, öskraði á ungmennin að leita 

skjóls, um leið og hann sveif líkt og vel þjálfaður markmaður út af pallinum. Sprengingin varð 

gríðarleg. Rúðan í stofunni brotnaði og eldurinn læsti sig fljótt í gardínur og aðra húsmuni. 

Engu varð bjargað. Á pallinum lá María með sviðinn rass. Við hlið hennar vel eldað lærið og 

forsætisráðherrann fótbrotinn fyrir neðan pallinn.  

 Sigríður starði á eldtungurnar læsa sig um bústaðinn. Hún heyrði hróp og köll í fjarska 

en greindi ekki orðaskil. Þetta hafði hún gert. Þetta voru hennar hugsanir. Hún sat stjörf í 

pottinum þar til slökkviliðsmenn komu á vettvang, tóku hana með valdi og neyddu inn í 

sjúkrabíl.  

 – Þú skalt aldrei vanmeta hugsunina, aldrei vanmeta hugsunina, endurtók hún í sífellu 

þar til sjúkraflutningamennirnir gáfu henni vænan skammt af morfíni. 

      

 

 

 

Kaffihúsið við höfnina    

Þetta eru mín síðustu spor, hugsa ég og horfi á ölduna skola burt öllum ummerkjum um veru 

mína hér á þessari svörtu strönd. Ég dýfi tánum í ískaldan sjóinn, nú verður ekki aftur snúið. 

Dýpra og dýpra þar til myrkrið umlykur mig og vitundin hverfur inn í óminnið.  

 Ég hef brotið allar brýr að baki mér. Orðið manni mínum og börnum til ævarandi 

skammar, verið úthýst af öllum bókasöfnum landsins og nú síðast með nálgunarbann frá 

leikskóla dótturinnar. Það er ekki eins og það sé hægt að nálgast merkilegar bókmenntir þar 

innandyra. Þetta var ein bók, sem ég rétt nartaði í, meðan ég beið eftir Lillu. Hún þurfti 

endilega að vera í eigu leikskólastjórans. Þetta nálgunarbann var dropinn sem fyllti mælinn. 

Ég get ekki lagt meira á fjölskyldu mína. Ég klæddi mig í fallegan rauðan kjól og þröngar 

svartar leggings því ég vildi vera fallegt sjórekið lík.  

 Ég kippi tánni upp úr sjónum. Hún logar. Skrítið hvað kuldi getur verið brennandi 

tilfinning. Ég reyni aftur með sama árangri.  
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 – Er ekki aðeins of kalt til að vaða í sjónum? heyri ég kallað úr fjarska. 

 Ég lít í kringum mig og sé hóp af fólki ganga meðfram sjávargarðinum. Þau veifa og 

ég veifa á móti. 

 – Jú, hann er ansi kaldur, hrópa ég og klæði mig í skóna sem ég hafði skilið eftir í 

fjöruborðinu. Þau fylgjast með mér úr augsýn og ég læt sem ég eigi mikilvægu erindi að sinna 

inn í bænum. Ég geri bara aðra atlögu þegar hópurinn er farinn, hugsa ég með mér. Ég heyri 

óminn af líflegum samræðum þeirra, þau eru greinilega ekkert að flýta sér. Ég nem aðeins orð 

og orð á stangli en það er einhver hljómur í þessum orðum, einhver tónn sem dregur mig að 

sér. Ég geng í humátt á eftir þeim og læt sem ég sé að skoða steina og plöntur við fætur mér. 

Beygi mig annað slagið niður og tek upp stein og grandskoða hann í krók og kring. Í miðjum 

hópnum gengur hávaxinn maður með taupoka um öxl. Hann virðist heimavanur og bendir 

samferðamönnum sínum á hitt og þetta á leið þeirra sem oftar en ekki veldur því að hópurinn 

staðnæmist og dettur inn í langar umræður sem ég næ ekki að greina svo nokkru nemi.  

Við erum komin inn í lítið þorp sem kúrir hér fyrir opnu hafi. Þetta er Grindavík. 

Greinilega heimabær þess hávaxna. Og þá rennur það upp fyrir mér að þetta er enginn annar 

en Guðbergur sjálfur, sonur Grindavíkur, umvafinn skáldum heimsbókmenntanna. Ég kikna í 

hnjánum og þarf að styðja mig við ljósastaur til að falla ekki til jarðar. Ég hafði drukkið í mig 

eða öllu heldur smjattað á bókunum hans hverri af annarri og aldrei fengið nóg. Og hér er 

hann sjálfur kominn holdi klæddur, rétt innan seilingar. Öll hugsun um að hverfa í sjóinn er 

farin en í staðinn kviknar þessi brennandi þrá, þessi djúpa löngun að fá að snerta hann bara 

rétt aðeins augnablik með...  

Hópurinn hverfur inn á lítið kaffihús við höfnina. Ég geng hljóðlega inn á eftir þeim. 

Panta mér Swiss mokka og sest. Þau taka ekki eftir mér. Eru niðursokkin í samræður. 

Guðbergur situr innst við gluggann. Það lýsir af honum öryggi og friður þess sem hefur 

fundið sér stað í tilverunni. Við hlið hans situr Dante í síðum kufli. Hann setur lárviðarkórónu 

sína varlega á höfuðið á Guðbergi. Guðbergur tekur ekki eftir neinu og heldur áfram að tala. 

– Það er í eðli skálda að gelta hvert að öðru, segir Guðbergur sposkur á svip og burstar 

kusk af flónelsskyrtu sinni.  

Ég finn sæluhroll hríslast um mig. 

– Innan þessa ljóss er maður svo heillaður að hann mundi aldrei af eigin hvötum snúa 

frá því fyrir neina aðra sýn, segir Dante og horfir dreymandi augum á Guðberg.  

 Guðbergur brosir eins og sá sem skilur og dregur útpáraða snepla upp úr taupokanum 

sem hangir á stólbakinu. Þetta hefur upphaflega verið hvítur poki með rauðum stöfum. Ég 

reyni að átta mig á letrinu á pokaræksninu en það er of máð til að ég nái nokkru samhengi í 
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textann. Eitthvað um hafið. Guðbergur rótar í blöðunum, leggur eitt á borðið fyrir framan sig 

og horfir glettnum augum á sessunauta sína.    

– Eins og steinn sem hafið fágar, les hann af gulnuðu blaðinu. Dante kinkar kolli og 

býður Guðbergi gráfíkjur úr leðurskjóðu sem hann hefur bundna við mitti sér.  

       Við borðið hjá þeim sitja þær Kristín Ómars og Auður Ava. Á næsta borði situr skáldið 

Jóhann aleinn og starir ofan í glasið, myrkur á svip. Ég sá hann ekki í fjörugöngunni, kannski 

er hann svona fúll yfir að hafa misst af henni. Kristín reynir að draga hann inn í hópinn.  

       – Ég er hneta, í hnetu, í hnetu, hrópar Kristín og potar létt í Jóhann.  

       Jóhann haggast ekki en Auður hlær svo ofsalega að hún dettur ofan af stólnum og lendir 

við fætur hans. 

 – Reikult er rótlaust þangið, kveður Jóhann dimmum rómi og teigar síðasta dropann úr 

glasinu. Hann gefur þjónustustúlku merki um að bæta í glasið en virðir Auði að vettugi.  

       – Maður á alltaf heima þar sem maður dvelur, segir Guðbergur með miklum þunga og 

leggur slitna taupokann aftur á stólbakið.  

       – Þú segir nokkuð, svarar Dante og tekur í nefið. Mér líst vel á að dvelja hér um stund.  

       – Hér er bara nokkuð gott að vera. Þar til eitthvað hræðilegt gerist, segir Kristín um leið 

og hún lyftir Auði með einu handtaki aftur upp á stólinn. 

       – Ég heiti sjálfum mér að verða aldrei blindur á neitt, hvorki lífið né dauðann, heldur 

horfast jafnan í augu við hvort tveggja, heyri ég Guðberg segja um leið og hann heilsar 

vertinum og þakkar fyrir síðast. 

       – Sammála, svarar Dante, það svínvirkar. 

       – Heimurinn man þjáningu í hálfan dag, skáld gefur henni merkingu og varanleika. Því 

kvalinn maður leitar að fegurð, segir Auður sem hefur nú tekist að draga Jóhann með í 

hópinn. Hún situr glaðvær í fangi hans og dillar sér í takt við glymskratta hússins. 

       – Í myrkrinu hljóða dauða djúpar sprungur, segir Jóhann og lyftir glasinu að vörum sér.      

       – Að mínu viti var allt hið æðsta á sviði vitsins langt í burtu en fegurð blóma, jarðar og 

fólks er hvergi meiri en á heimaslóð…ég hef þess vegna reynt að eiga mér ból í fjarlægð og 

nálægð í senn aldrei í öðru hvoru, mælir Guðbergur og bítur varlega í kleinu. 

        Ég veðrast upp við þessar djúpvitru samræður og ákveð að grípa tækifærið og fá svar við 

spurningunni sem svo lengi hefur leitað á hugann. Ég geng að borði þeirra, staðnæmist fyrir 

aftan Dante og stari á Guðberg. 

       – Hver er tilgangur skáldskaparins? spyr ég í upphafinni eftirvæntingu þess sem vill nema 

við fætur meistarans.       
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       Þau horfa undrandi á mig og segja ekkert í fyrstu. Ég bíð, finn spennuna vaxa innra með 

mér. Nú eru þau að hugsa djúpt. Ég gríp blað og penna til að vera viðbúin að skrá niður allt 

sem þau segja. Alla þá heimsins visku sem hér er saman komin. Og skyndilega gerist það. Það 

birtir yfir öllu og flóðgáttir opnast lengst inn í iður meistaranna og út frussast og streyma 

kleinur og kaffi milli hlátursgusanna. Meira að segja Jóhann brosir út í annað. Ég þakka þeim 

greinargóð svör, geng aftur að borði mínu og klára úr bollanum. 

Þau halda áfram samræðum eins og ekkert hafi í skorist en ég hef séð ljósið. Nú er 

bara eitt í stöðunni. Hamingja mín er að veði. Ég bíð færis hreyfingarlaus, öll skynfæri 

skarpari en nokkru sinni fyrr. Það er langt liðið á daginn þegar þau loks standa upp og kveðja. 

Leiftursnöggt stekk ég á fætur, gríp um axlirnar á Guðbergi og læsi tönnunum í háls hans og 

sýg af áfergju. Hann tekur ekki eftir neinu en heldur áfram að dyrunum, snýr sér við og kastar 

kveðju á starfsfólkið. Blóðtaumar leka niður kragann á flónelsskyrtunni hans.  

 

 

 

 

 

Heilsuhælið   

Borðsalurinn var miðpunktur alls í litskrúðugu mannlífi hælisins. Grænmetisréttir í öllum 

regnbogans litum lágu snyrtilega í bökkum á matarborði í miðjum salnum. Réttirnir voru 

girnilegir jafnt fyrir auga sem bragðlauka. Skínandi rauðrófustrimlar lágu vinalega þétt upp 

við glaðlegar eplaskífur. Grasgrænt spínat, í fagurlega mótuðu beði, kallaði á athygli gestanna 

og lofaði sumri og hlýju. Hver rétturinn af öðrum bar vitni ríkri sköpunargáfu, listfengi og 

natni matreiðslumannsins.  

Gestirnir röðuðu sér fumlaust við enda borðsins og hófu að skammta sér á diska hver á 

fætur öðrum. Röðin gekk hratt fyrir sig og við enda borðsins beið jógúrtsósa hússins í allri 

sinni dýrð líkt og sólgulir geislar morgunsólar undirstrika fegurð náttúrunnar. Hljóðlátt 

starfsfólk eldhússins smeygði sér reglulega milli gestanna án þess að nokkur yrði þeirra var, 

bætti á réttina og lagfærði útlit þeirra ef með þurfti. Matreiðslumaðurinn leit annað slagið 

fránum augum út um opna rifu á eldhúsdyrunum, tilbúinn að taka af skarið ef eitthvað færi 

úrskeiðis.  

– Hvernig svafstu? spurði gamall maður og brosti til hennar um leið og hann smjattaði 

á réttunum. 
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 –  Bara ágætlega þakka þér fyrir, svaraði María eins kurteislega og hún gat. Hún skildi 

ekki þessa áráttu allra á hælinu að vilja vita hvernig hún hafði sofið. Aldrei hafði nokkur spurt 

hana um svefnvenjur hennar fram til þessa og henni fannst engum koma þær við. Hún reyndi 

að horfa ekki á gamla manninn sem settist hjá henni og starði þess í stað ákveðin á diskinn 

eins og þar væri mikilvægu verkefni að sinna.  

 – Ég kannast eitthvað við þig. Ertu að norðan? spurði eldri kona um leið og hún settist 

við hlið mannsins.  

 –Nei, svaraði María stuttlega og starði enn fastar ofan í matardiskinn. Hún vissi að það 

voru mistök að koma hingað. Það var alltof stutt síðan. Fólk kannaðist við andlit hennar af 

samfélagsmiðlum og DV  hikaði ekki við myndbirtingar frekar en fyrri daginn. Hún fengi 

aldrei uppreisn æru. Kannski yrði hún að flytja úr landi en ekki til Noregs, þar morar allt í 

Íslendingum sem geta ekki beðið eftir að smjatta á vandræðagangi og óförum landa sinna. 

Syngjandi glaðir með feitt launaumslag í vasanum.  

 –Verði ykkur að góðu, sagði hún kurteislega og stóð á fætur. Hún tók diskinn og gekk 

með hann að borði þar sem gestir lögðu frá sér óhreinu ílátin. Hún leit á girnilegan matinn á 

diskinum. Hún var enn svöng. Hún hætti við að henda matnum í ruslið. Hún hafði tekið  

ákvörðun. Hér eftir myndi hún sækja sér matinn og borða hann ein inni á herbergi. Enginn 

myndi taka eftir því. Og ef hún greiddi hárið ofan í augun og gengi álút myndi enginn bera 

kennsl á hana. Það voru stór mistök að koma hingað. En hún lét sig hafa það eftir að maðurinn 

hennar, hann Gabríel, grátbað hana.  

 – Þú getur ekki lokað þig inni mánuðum saman. Lífið heldur áfram. Jú, auðvitað er 

þetta erfitt en við getum komist yfir það ef við bara stöndum saman og gefumst ekki upp. 

Það var dálítið kaldhæðnislegt fannst henni að heyra Gabríel endurtaka orðin sem hún hafði 

svo oft sagt við hann þegar allt var að hrynja í kringum þau.  

–Við lærum að lifa með þessu eins og öllu öðru sem lífið færir okkur, bætti hann við 

og tók utan um hana alveg eins og hún hafði gert við hann þegar uppboðsmennirnir frá 

sýslumanni luku sér af og slógu húsið þeirra hæstbjóðanda. 

En þetta var ekki það sama, hún var dæmdur sakamaður á skilorði. Brot gegn 

valdstjórninni, sagði dómarinn, auk íkveikju og ofbeldishegðunar, en hún slapp við 

innbrotskæruna þar sem talið var trúlegt að þær vinkonur hefðu ruglast á sumarbústað.  

Lögfræðingur hennar bar við tímabundnu brjálæði vegna andlegs álags og þar með slapp hún 

við fangelsisvist. En hún fengi aldrei uppreisn æru. Allir vissu hver María Flygering var og 

það var hvíslað og pískrað hvar sem hún sást á almannafæri. Hún hafði ekki farið út í þrjá 

mánuði þegar Gabríel fékk hana loksins til að fara á hælið.  
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Og hér var hún komin og átti að vera í sex vikur til að ná aftur andlegu jafnvægi og 

styrk. Tveir dagar voru liðnir og hún var búin að fá meira en nóg af þessum stað þar sem allir 

buðu henni brosandi góðan daginn langt fram á kvöld. Einhvern tíma hefði hún elskað að 

koma hingað, njóta grænmetisréttanna, fara í leirböð og vatnsleikfimi og allt hitt sem í boði 

var en ekki núna. Hún var rétt búin að klára matinn þegar bankað var kröftuglega á hurðina. 

Hún hrökk við og reyndi að fela matarbakkann undir fatahrúgu. Kannski var bannað að fara 

með mat á herbergin og einhver séð til hennar og klagað? Svo mundi hún allt í einu að konan í 

móttökunni hafði sagt henni, þegar hún mætti á hælið, að hún yrði að deila herbergi með 

annarri konu. Það voru tvö rúm í herberginu en hún hafði alveg gleymt þessu enda minnið 

ekki upp á sitt besta þessa síðustu mánuði. Hún starði á hurðina sem lömuð, hjartað hamaðist í 

brjóstinu og hana svimaði.  

– Svona, opnaðu manneskja, heyrði hún kunnuglega rödd segja, drífðu þig nú. 

Hún gekk undrandi að hurðinni og opnaði dyrnar. Fyrir utan stóðu þær allar 

vinkonurnar úr saumaklúbbnum. Hún hafði ekki séð þær síðan við réttarhöldin og ekki fengið 

sig til að taka símtöl eða svara skilaboðum þeirra. Hún andaði léttar. 

– Hvað eruð þið að gera hingað? Hvernig vissuð þið að ég var hér? Hún horfði á þær 

hverja af annarri og áttaði sig á því að hún hafði saknað þeirra. Meira að segja Lovísu 

bankastjórafrúarinnar sem hafði víst reynt að drepa manninn sinn samkvæmt sögusögnum.  

–Ætlarðu bara að standa þarna í dyrunum og gapa eða hleypa okkur inn? sagði 

Jarþrúður og ýtti Maríu varlega til hliðar og gekk inn í herbergið. Gabríel sendi okkur, svaraði 

hún loks og hlammaði sér niður í hægindastól í einu horni herbergisins.  

– Gaman að sjá ykkur, sagði María undrandi á því hve orð hennar voru sönn. Hún 

hafði vissulega saknað þeirra og fann strax að henni leið betur að vera innan um þessar konur. 

Einsemd átti ekki við hana þó hún hefði valið þá leið undanfarna mánuði. 

– Hvaða bók ertu að lesa, spurði Lára sem þegar hafði komið auga á græna bók á 

náttborðinu. 

– Ekkert sem þig langar að vita, svaraði Jarþrúður, greip bókina og kastaði henni undir 

rúm. Gabríel var viss um að þú mundir bara loka þig inni á herbergi og ekki tala við neinn svo 

við ætlum að vera hérna með þér og ef einhver abbast upp á þig þá er okkur að mæta. 

– Ég verð með þér í herbergi, bætti Sigríður við og Lovísa borgaði fyrir okkur allar.  

– Blessuð, hana munar ekkert um það. Verð að nota þessa peninga sem kallinn fékk í 

starfslokasamning, ekki gerir hann það. 

Þetta verður kannski bærilegt hérna, hugsaði María með sér og faðmaði allar 

vinkonurnar að sér, meira að segja Jarþrúði sem fussaði smávegis yfir því af gömlum vana. 
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Þær gengu hnarreistar inn í matsalinn í kaffitímanum og settust við fimm manna borð. 

Innan um þessar glaðværu og misháværu konur leið Maríu betur og þorði jafnvel að líta örlítið 

í kringum sig til að athuga hvort hún sæi einhver kunnugleg andlit.  

– Er þetta ekki hann þarna gagnrýnandinn, hvíslaði María og gætti þess að karlmaður á 

næsta borði með grásprengt hár og þóttalegan svip heyrði ekki til hennar. 

– Jú, svei mér þá, það lekur af honum fýlan, svaraði Jarþrúður og greip fyrir nefið. 

Vinkonurnar flissuðu og fólk fór að gjóa augunum til þeirra. Maðurinn sat sperrtur 

einn við borð og horfði einbeittur á vatnsglas fyrir framan sig. 

– Eins og með prik uppi í rassgatinu, hélt Jarþrúður áfram og vinkonurnar hlógu enn 

hærra.  

Ungur maður koma gangandi með bakkann sinn, settist brosandi hjá gagnrýnandanum 

og bauð góðan daginn. Gagnrýnandinn umlaði eitthvað sem gæti verið hvað sem var en ungi 

maðurinn tók því sem góðan daginn og settist. 

Skyndilega stóð ungi maðurinn upp með þjósti, tók bakkann sinn og settist við annað 

borð. Honum leið greinilega ekki vel í návist mannsins. 

– Hvað sagði hann eiginlega við strákinn? spurði Sigríður sem hafði fylgst vel með 

þegar ungi maðurinn settist hjá gagnrýnandanum. 

Engin þeirra hafði heyrt orðaskil en allar voru þær sammála um að þessi gagnrýnandi 

væri hinn versti maður og að það þyrfti sko að kenna honum mannasiði. 

– Er ekkert almennilegt með kaffinu hérna? spurði Lovísa og horfði vantrúuð á 

matarborðið. Nú var eitthvað annað upp á teningnum en í hádeginu. Hrökkbrauð í ýmsum 

stærðum og gerðum, allt grátt og nöturlegt. Osturinn rétt náði að setja örlítinn gulan blæ á 

veitingarnar en virtist eitthvað svo fölur og framlágur í öllum þessum matargráma. Kokkurinn 

sást hvergi. 

– Það er ekkert kaffi, sagði María og tók sér auka ostsneið á diskinn. Það er te, einhver 

svona blanda af jurtunum hér í kring. 

– Ertu ekki djóka í okkur, sagði Jarþrúður þegar þær voru sestar. Þetta er nú það 

aumasta sem ég hef séð í langan tíma. Við skreppum á kaffihúsið í verslunarmiðstöðinni  á 

eftir og kaupum okkur almennilegt kaffi og... 

– Og allt sem okkur langar í hélt Lovísa áfram, ég borga. 

– Þú borgar, svöruðu þær allar einum rómi og stóðu upp frá ókláruðu hrökkbrauði og 

jurtatei.  

Eftir að hafa gætt sér á gómsætri súkkulaðiköku með rjóma og cafelatte tóku þær eftir 

gagnrýnandanum sem sat nokkrum borðum frá þeim á kaffihúsinu og slafraði í sig rjómatertu 
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af mikilli áfergju. Hann hafði greinilega líka fengið nóg af hrökkbrauði og tei. Jarþrúður gat 

ekki setið á sér og kallaði til hans. 

– Hvað, bara verið að svindla á prógramminu?  

– Það er víst nóg að vera settur í þessar æfingar og þurfa að kúldrast hérna í heilan 

mánuð og fá svo ekkert kaffi eða almennilegt með því, svaraði hann og leit vandræðalega í 

kringum sig. Ég geri þetta fyrir eiginkonuna. Hún hefur tröllatrú á þessu prógrammi hérna. 

Segir að ég sé alltaf miklu glaðari og þægilegri í sambúð eftir að hafa verið hérna.  

– Komdu og sestu hérna hjá okkur, sagði Lára og sótti stól á næsta borð. 

– Hvað sagði strákurinn eiginlega við þig í matsalnum? spurði Jarþrúður þegar 

gagnrýnandinn hafði komið sér fyrir og kynnt sig. 

– Hann spurði mig hvort hann mætti segja mér dálítið fyndið. 

– Og hvað sagðir þú? 

– Ég sagði honum að ég hefði ekki húmor. Það segir konan mín að minnsta kosti. 

– Þú hlýtur að eiga góða konu, svona leiðinlegur eins og þú ert? bætti Sigríður við og 

klappaði gagnrýnandanum mildilega á bakið. Hún hafði lært af biturri reynslu að leyfa engum 

neikvæðum hugsunum að setjast að í huganum heldur lét allt flakka óritskoðað og saklaust. 

– Gangrýnandinn brosti út í annað og þakkaði Sigríði fyrir. Þau voru strax orðin mestu 

mátar. 

Þær komust fljótt að því að gagnrýnandinn passaði vel inn í vinkvennahópinn. Svona 

skemmtilega leiðinlegur eins og Sigríður orðaði það.  

– Fólk er alltaf að reyna að vera svo gáfulegt og djúpt þegar það talar við mig og 

heldur að það sé eitthvað merkilegt fyrir vikið. Það sem er merkilegt er nefnilega ekki alltaf 

svo djúpt heldur það sem er einlægt og satt. En fáir þora að segja sannleikann. Fólk skrifar og 

talar til að þóknast öðrum, til að fá stjörnur. Að ganga með hatt og í síðum frakka gerir mann 

hvorki að skáldi né listamanni, útskýrði gagnrýnandinn þegar Sigríður spurði hann hvað það 

væri sem pirraði hann svona mikið í lífinu. 

Þau sátu góða stund á kaffihúsinu og ræddu fram og til baka um mikilvægi þess að 

þora að vera maður sjálfur og segja sannleikann. Þau urðu síðan samferða aftur að hælinu. 

Framundan var vatnsleikfimi og síðan fyrirlestur um „drauma og dásemdir“ sem forstjóri 

hælisins ætlaði að flytja.   

– Ætlið þið á fyrirlesturinn? spurði gagnrýnandinn, þegar þau voru komin til baka að 

hælinu. 

– Æ, ég veit það ekki. Er hann að segja eitthvað af viti? spurði Jarþrúður.  
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– Ó, nei ég hef aldrei náð að halda mér vakandi heilan fyrirlestur. En endilega kíkið á 

hann. Hann er kvennamaður. 

– Nú hvað meinarðu? 

– Þær halda ekki vatni yfir honum. Hann er hár og myndarlegur, kann að nota réttu 

orðin og hefur sannfæringarkraft. Fær fólk til að trúa hvaða bulli sem er. En það er eitthvað 

mikið bogið við þennan mann.   

– Svona, komdu með það maður, sagði Sigríður, hvað er svona skrýtið við hann? 

– Sjáið til, svaraði gagnrýnandinn og settist á bekk í garðinum við hælið, það er 

eitthvað undarlegt í gangi hérna. Það virðist allt slétt og fellt á yfirborðinu en ég er sannfærður 

um að undir niðri kraumar eitthvað óhreint og forboðið eins og í öllu góðu eldhúsdrama. Það 

er nú ein af  ástæðunum fyrir því að ég kem hingað aftur og aftur. Ég er alltaf að bíða eftir 

endinum. Einhvern tíma mun ormagryfjan opnast og sannleikurinn koma í ljós. Ég er meira en  

til í að vera viðstaddur þá sýningu. 

– Við  mætum á fyrirlesturinn, sagði Jarþrúður og þú kemur líka bætti hún við og  

beindi orðum sínum að gagnrýnandanum.  

Þau gengu öll saman inn í salinn og settust á fremsta bekk. Forstjórinn var mættur, vel 

greiddur í teinóttum jakkafötum, bindislaus en efsta talan á skyrtunni hneppt frá. Hann var 

búinn að koma sér fyrir á sviðinu með míkrafón í hendi. Hann brosti til þeirra og kipraði 

annað augað í hálfgert blikk um leið og hann renndi sjónum yfir kvennahópinn. Hann leit ekki 

á gagnrýnandann, eina karlinn í hópnum.  

– Við erum draumar okkar, hóf hann upp raust sína af þvílíkri sannfæringu og krafti að 

jafnvel gagnrýnandinn kipptist við. Hljómur raddarinnar barst um salinn eins og andvari sem 

lék um hlustir gestanna. Röddin var þýð og sefjandi og fljólega var gagnrýnandinn farinn að 

draga ýsur. 

Hvað er hann að gera? hugsaði María með sér og starði vantrúuð á forstjórann. Í fyrstu 

hafði hún dregist með röddinni inn í ótal möguleika og drauma. Hún var stödd á hvítri 

sólarströnd, áhyggjulaus að drekka pinakolada þar sem enginn þekkti hana. Hún gat verið 

hvað sem hún óskaði sér. En nei, eitt hafði hún lært í allri andlegri vinnu undanfarin ár og það 

var að greina einlægni frá yfirborðsmennsku. Hér var á ferðinni sefjun, ekkert annað. Þessi 

maður hafði enga trú á þessu brotna fólki sem hér var saman komið. Hvert orð, hvert 

smáatriði í tjáningu hans benti til hroka og sjálfumgleði. Áherslan sem hann lagði á fornafnið 

ÞIÐ fékk hana til að finna til ógleði og glottið í augum hans fylltu hana reiði. Allt þetta fólk 

sem kom hingað í leit að bata, niðurbrotið á líkama og sál og þessi maður leyfir sér að blekkja 

það svona og lítilsvirða. Þó hann klæddi orð sín í skrúðbúning þá vissi hún að það sem hann 
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meinti með orðum sínum var „þið aumingjarnir, sem hér eruð, sættið ykkur bara við ástandið, 

ykkur er hvort eð er ekki viðbjargandi.“   

Salurinn fylltist af lófataki þegar forstjórinn kvaddi gestina og gekk brosandi út.  

 – Þetta var nú meira bullið, sagði María þegar fólkið var farið og þær einar eftir, ásamt 

gagnrýnandanum. Hann reynir að telja öllum þessum konum og eina karlmanninum sem hér 

er trú um að okkur séu allir vegir færir. Hvern er hann reyna að blekkja?  

 – Svo þið eruð ekki sannfærðar heldur, sagði gagnrýnandinn og það var ekki laust við 

að það vottaði fyrir brosvipru í öðru munnvikinu. 

 – Við þurfum að kenna þessum manni lexíu, sagði Sigríður. Hann þarf að læra að 

segja sannleikann. Það er óþolandi að stöðugt sé verið að blekkja fólk og spila með 

viðkvæmar sálir. 

 – Ég held að það sé eitthvað meira en lítið bogið við þennan kauða, bætti Jarþrúður 

við.  Ég held að við ættum að rannsaka hann nánar. Hvað er hann að fela? 

 Og þar með var rannsóknin sett í gang. Gagnrýnandinn notaði tengsl sín við 

blaðamenn til að kanna bakgrunn mannsins. Lovísa og Lára fóru í að skoða samfélagsmiðla 

og höfðu samband við kunningja úr samkvæmislífi borgarinnar. Sigríður, María og Jarþrúður 

komust  á snoðir um íverustað hans og viðveru á hælinu með því að beina saklausum 

spurningum til starfsmanna staðarins. Þeir voru margir hverjir meira en lítið áhugasamir um 

að deila vitneskju sinni um þennan merka mann. Þær komust fljótt að því að hann dvaldi oft á 

tíðum á staðnum í nokkra daga í senn og hafði þá til yfirráða eitt af starfsmannahúsunum á lóð 

stofnunarinnar. 

 – Þetta gengur ekki, sagði Jarþrúður eitt kvöldið er þau sátu í setustofunni og báru 

saman bækur sínar. Það er enginn svona hvítþveginn. Það er eitthvað bogið við þetta.  

 Tvær vikur voru liðnar og rannsóknin hafði aðeins leitt í ljós það sem starfsfólkið á 

hælinu hélt fram; að maðurinn væri fullkominn. Hann átti konu sem var listamaður og rak 

gallerí í París. Þrjú börn sem öll höfðu dúxað í háskóla, í lögfræði, læknisfræði og 

stjórnmálafræði. Hann hafði lært í Sorbonne háskólanum og starfaði síðan sem geðlæknir í 

París við góðan orðstír áður en hann tók við forstjórastöðunni á hælinu. Hann átti glæsilegt 

einbýlishús á Arnarnesi, fjármálin í góðu lagi og engar sögusagnir um framhjáhald eða 

lausaleikskróga.  

 María og Sigríður héldu áfram að ræða um forstjórann þegar þær voru komnar í rúmið.  

          – Ég er sko ekki tilbúin að gefast upp, sagði María. Öll niðurlægingin og fyrirlitningin 

sem hún hafði upplifað síðustu mánuði kristölluðust í þessum manni. Hún yrði aldrei róleg 

fyrr en þeim tækist að afhjúpa skinhelgina og lygina sem kraumaði undir hvítþvegnu 
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yfirborðinu. Það hlaut að vera eitthvað meira sem þær gætu gert. Einhver steinn sem ætti eftir 

að velta upp. 

 – Ég er með hugmynd, sagði Sigríður, hann er í bænum núna. Förum og kíkjum á 

gluggana á starfsmannahúsinu. Bara til gamans. Það er efsta húsið á lóðinni. Þær klæddu sig 

og gengu hljóðlega að útidyrunum. Þeim til undrunar var Jarþrúður þar að klæða sig í útiskó. 

Hún gat ekki sofnað, sagði hún, og ætlaði að fá sér smá göngutúr. Henni leist vel á að kanna 

íverustað forstjórans. Hún var heldur ekki sátt við niðurstöður rannsóknarinnar fremur en þær.   

 Klukkan var tólf á miðnætti þegar þær stóðu fyrir framan húsið sem forstjórinn gisti í 

þegar hann var á staðnum. Það stóð í brekku ofan við heilsuhælið, umkringt trjám og gróðri 

svo ekki sást til þeirra. Þær gengu í kringum húsið. Ljósin voru slökkt og enginn bíll 

sjáanlegur. Það var dregið fyrir alla glugga. 

 – Sjáðu þarna er opinn gluggi, hvíslaði María og læddist að glugga á bakhlið hússins.  

 Nú komu sér vel allir jógatímarnir, hugsaði hún með sér um leið og hún smeygði sér 

fimlega inn um glugga á þvottahúsinu. Áður en vinkonurnar áttuðu sig var hún horfin inn um 

gluggann. 

 María fikraði sig hljóðlega um íbúðina, að útidyrahurðinni og opnaði fyrir 

vinkonunum sem stóðu náfölar fyrir utan.  

 – Ertu brjáluð manneskja, sagði Sigríður um leið og hún smeygði sér inn um dyrnar á 

eftir Jarþrúði og lokaði varlega á eftir sér. Nú er vissulega hægt að kæra okkur fyrir innbrot. 

María svaraði engu en gekk ákveðnum skrefum inn í rökkvaða stofuna. Þung gluggatjöldin 

hleyptu engri birtu inn í íbúðina. María lýsti í kringum þær með ljósi úr símanum sínum. Inn 

af stofunni var eldhúskrókur, allt snyrtilegt og ekkert  óvenjulegt að sjá. Á móti baðherberginu 

voru tvennar dyr. Báðar lokaðar. María opnaði aðra og gekk inn. Þetta var svefnherbergi 

forstjórans. Eins og allt annað í húsinu var það snyrtilegt og óaðfinnanlegt. Rúmið uppábúið 

og í fataskápnum héngu raðir af jakkafötum og skyrtum.  

 – Það er ekkert að finna hér, sagði Jarþrúður og lokaði hurðinni á svefnherberginu. 

Hún gekk næstum á Maríu sem nú hafði opnað dyrnar á næsta herbergi en snarstansaði í 

gættinni. Þær störðu inn á myrkt herbergið. Þungur fnykur lá í loftinu.  

 – Förum, hvíslaði Sigríður skjálfandi. Ég get ekki verið hérna. Ég næ ekki andanum.  

 – Hvur andskotinn, hnussaði Jarþrúður og bakkaði úr dyrunum. María hlustaði ekki á 

þær og gekk rakleitt inn í herbergið, að vegg sem var þakinn myndum af alls konar fólki og 

undir myndunum voru tákn og krotaðar athugasemdir á minnismiða með rauðu og svörtu 

bleki. Yfir sumar myndanna var krotað X og „tout est fini“ með skýrum stöfum.  
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 – Sjáðu, þetta erum við. Hér er gagnrýnandinn, þarna eruð þið Lára. Og fullt af öðru 

fólki af hælinu. Þær reyndu að lesa párið og gátu í sameiningu lesið orð og orð á stangli. „Má 

missa sín,“ stóð við mynd af Sigríði, „auðveld bráð,“ við mynd af gamalli brosmildri konu, og  

„verk í vinnslu“ stóð við myndina af Maríu.  

 Þegar þeir höfðu vanist myrkrinu í herberginu sáu þær að undir myndunum á veggnum 

var svartur skenkur sem á stóð kertastjaki með sex svörtum kertum og reykelsisker fullt af 

ösku. Auk þess var þar bikar með rauðum vökva í botninum og hnífur með útskornu 

handfangi og eðalsteinum lá á dúk við hliðina á skálinni.  

 – Þetta eru nú ekki alveg hefðbundnar læknaskýrslur, sagði María og  hóf að mynda 

herbergið hátt og lágt á meðan Sigríður beið enn skjálfandi í gættinni. Jarþrúður, sem hafði elt 

hana inn í herbergið, tók upp hnífinn og skoðaði hann vandlega. 

– Ái, hann er vel brýndur þessi, sagði hún og kippti að sér hendinni. Blóðdropi lak 

niður á hvítan dúkinn. 

 – Förum núna, bað Sigríður þegar María opnaði fataskáp í herberginu og svört þykk 

skikkja kom í ljós.  

 Skyndilega heyrðu þær umgang og útidyrahurðinni var lokið upp. Forstjórinn var 

kominn. Þær stukku að glugganum, án þess að segja orð og földu sig bak við hnausþykkar 

gardínurnar. Þær héldu niðri í sér andanum. Hvernig kæmust þær úr þessari klemmu? Þær 

heyrðu vatn renna á baðherberginu og skömmu síðar þrusk sem færðist nær og nær – 1,2,3, 

hviss, 1,2,3 hviss. María fann óstöðvandi löngun til að gægjast út á milli gardínanna. Hún 

varð að vita hvað olli þessu undarlega hljóði. Í myrkvuðu herberginu greindi hún hreistraða 

fætur og hala sem myndaði undarlegt hvisshljóð um leið og hann dróst eftir gólfinu. 

Grængulir fætur, eins og nýsprottin salatblöð, stefndu að gluggatjöldunum, eitt skref enn. 

María veinaði þegar slímugar krumlur gripu um hálsinn á henni. Hún reyndi að brjótast um og 

sparkaði af öllum mætti milli fóta skepnunnar, sem horfði á hana í forundran og lyppaðist 

síðan niður við fætur hennar með útskorna rýtinginn í bakinu. Grængulir taumar runnu úr 

sárinu.   

 – Ég gat ekki látið helvítið drepa þig, sagði Jarþrúður og kippti hnífnum úr skepnunni 

sem smám saman fór að taka á sig form forstjórans.  

– Það var og, sagði gagnrýnandinn þar sem þau stóðu öll yfir hræinu efst í skóginum 

fyrir ofan hælið. Þar var skógarbotninn mjúkur og auðvelt að grafa. Sigríður hafði vakið þau 

öll upp og skipað þeim að koma hið snarasta að húsi forstjórans.  

– Erum við að gera rétt? hvíslaði Sigríður þegar þau höfðu lokið við grafa hann. 
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– Já, svaraði gagnrýnandinn ákveðinn, þetta er sko alvöru endir, bætti hann við og 

dustaði mold af höndunum. Þetta er það sem ég hef beðið eftir. Nú get ég farið sáttur heim á 

morgun. 

Þau gengu létt í spori til baka að hælinu og mættu glaðvær og sátt í morgunmatinn. 

Þau kvöddu gagnrýnandann daginn eftir með virktum og ákváðu að hittast aftur að ári liðnu 

því þau voru sammála um að matreiðslumaðurinn væri heldur ekki allur þar sem hann var 

séður. 


