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Ágrip 

Verkefni þessarar meistararitgerðar er bókin Exercices de style eftir franska rithöfundinn 

Raymond Queneau. Exercices de style er einstök bók. Queneau teflir hér fram 99 tilbrigðum 

um litla, einfalda sögu. Hún er sögð í mismunandi stílbrigðum og alls kyns orða- og 

stafaleikjum, í ljóðum og á mállýskum.  

Verkefnið skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er rætt um höfundinn, ævi hans og verk, 

um þetta einstaka verk og áhrif þess allt frá því það var fyrst gefið út 1947. Þá er fjallað um 

helstu kenningar þýðingafræði, en margbreytileiki æfinganna 99 gefur þýðandanum einstakt 

tækifæri til að spreyta sig á helstu aðferðum fræðigreinarinnar t.d. Skopos-kenningunni og 

Jafngildi. Einnig er rætt um þýðingarferlið og fjórar þýðingar eru teknar til samanburðar: á 

ensku, þýsku, dönsku og sænsku. Með samanburði þessara þýðinga er leitað svara við 

spurningunni hvort þetta flókna verk, Exercices de style, sé ef til vill ókleifur tindur. 

Seinni hluti verkefnisins er íslensk þýðing allra 99 tilbrigða Exercices de style eftir 

Raymond Queneau. Vonandi sannar íslenska þýðingin, líkt og 35 þýðingar verksins á 

mismunandi tungumál, að verkið er kleifur tindur nái þýðendur að svífa vængjum þöndum og 

öðlast eigið frelsi undan brellum höfundarins. 

  



2 
 

 

Raymond Queneau 

 

Exercices de style 

Stílæfingar 

Rut Ingólfsdóttir 

Svifið vængjum þöndum 

  



3 
 

Efnisyfirlit 

 
Inngangur .................................................................................................................................... 4
Raymond Queneau, ævi og störf ................................................................................................. 5
Tilraunir Raymonds Queneaus með tungumálið og Oulipo-hópurinn ....................................... 6
Verk Queneaus ............................................................................................................................ 7

Exercices de style, hugmynd og þróun bókarinnar ..................................................................... 8
Uppbygging verksins ................................................................................................................ 10
Helstu þýðingarkenningar og hvernig þær eru notaðar í þýðingunni ....................................... 14

Jafngildi ................................................................................................................................. 14
Skopos ................................................................................................................................... 15
Framandgerving eða heimfærsla ........................................................................................... 16

Að segja það sama ................................................................................................................. 17
Þýðingarferlið ........................................................................................................................... 18

Fjórar þýðingar til hliðsjónar ................................................................................................. 18
Samanburður á þýðingum ......................................................................................................... 19

Heimfærsla ............................................................................................................................ 19
Dulmál ................................................................................................................................... 21
Mikilvægi hljómsins .............................................................................................................. 22

Imitation, eftiröpun ................................................................................................................ 24
Orðaforði ............................................................................................................................... 24
Þátíð ....................................................................................................................................... 28
Mállýskur .............................................................................................................................. 29
Ljóðformin ............................................................................................................................ 31

Er Exercices de style kleifur tindur? ......................................................................................... 33

Áhrif Exercices de style ............................................................................................................ 34
Lokaorð ..................................................................................................................................... 38
Heimildaskrá ............................................................................................................................. 39
Íslensk þýðing bókarinnar Exercices de style eftir Raymond Queneau .................................... 42

 

  



4 
 

Inngangur 

Í hugann koma hvetjandi orð góðs vinar, Pauls Zukofskys, bandarísks tónlistarmanns og 

áhugamanns um bókmenntir, sem sagði þegar hann fékk línu um að ég hefði innritað mig í 

þýðingafræði í Háskóla Íslands: „Þú verður að þýða Exercices de style eftir Raymond 

Queneau“. Ég þekkti ekki til Queneaus enda hefur enn engin bóka hans komið út á íslensku. 

Hugmyndin að lokaverkefni mínu hafði því kviknað áður en námið í þýðingafræði hófst. 

Líklega er ekki ráðist á garðinn þar sem hann er lægstur fyrir fyrstu þýðingu þar sem 

Exercices de style er einstök bók.  

Raymond Queneau teflir fram 99 tilbrigðum um litla, einfalda sögu. Hún er sögð í ótal 

stílbrigðum og alls kyns orða- og stafaleikjum, í ljóðum og á mállýskum. Í þýðingu þessa 

verks reynir því á marga þætti, fjölbreyttan orðaforða, gamalt mál, nýtt mál, hástemmdan stíl 

eða lágstemmdan, lausnir á óteljandi gátum og leikjum. Hver kafli er sérstakt 

úrlausnarverkefni sé vísað til helstu kenninga þýðingafræðinnar. Má þar nefna Skopos-

kenninguna og Jafngildi. Oft þarf þýðandinn að finna nýjar leiðir, jafnvel að endurskrifa vissa 

kafla. 

Verkefnið skiptist í tvo hluta. Fyrri hlutinn er ritgerð um höfundinn, um ævi hans og 

verk, um þetta einstaka verk og áhrif þess sem enn eru mikil þótt 70 ár séu liðin frá því það 

kom fyrst út. Þá er rætt um helstu kenningar þýðingafræði, þýðingarferlið og fjórar þýðingar 

teknar til samanburðar: á ensku, þýsku, dönsku og sænsku.  

Í ritgerðinni er leitað svara við nokkrum spurningum. Fyrst er spurt hvort yfirleitt sé 

gerlegt að þýða öll tilbrigðin á önnur tungumál, hvert með sínu lagi, með ótrúlegum flækjum í 

málfari og leikjum. Er þetta flókna verk, Exercices de style, ef til vill ókleifur tindur? 

Uppbygging verksins er skoðuð og meðal annars athugað hvort einhver regla sé á röðun 

kaflanna þó að svo virðist ekki við fyrstu sýn. Leitað er svara við því hvernig þýðendum tekst 

að flytja fjölbreytileika verksins yfir á annað tungumál, í aðra menningu og annað umhverfi. 

Nokkrir kaflar eru skoðaðir nánar og greint hvernig þýðendurnir fimm bera sig að við 

þýðinguna. Í lokin er fjallað um á hvern veg má sigrast á Exercices de style leggi þýðendur 

óendanlega vinnu í verkið, öðlist frelsi til að sleppa frummálinu, endursemji textann á 

markmálinu og leggi sig fram um að ná sem mestu jafngildi í þýðingunni.  

Í seinni hluta verkefnisins fylgir íslensk þýðing allra 99 tilbrigða Exercices de style 

eftir Raymond Queneau.  
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Raymond Queneau, ævi og störf 

Raymond Queneau var franskur rithöfundur. Hann fæddist í Le Havre árið 1903 og lést í París 

1976. Queneau var strax ungur að árum áhugasamur um ólíkustu málefni og aflaði sér 

snemma víðtækrar þekkingar á mörgum sviðum sem síðar nýttist honum vel, bæði sem 

rithöfundi og ritstjóra. Hann lærði latínu og grísku í menntaskóla og stundaði síðar nám í 

stærðfræði, heimspeki og sálfræði við Sorbonne-háskóla. Einnig lærði hann arabísku þegar 

hann gegndi herþjónustu í Alsír og Marokkó. Á yngri árum átti Raymond Queneau marga vini 

í hópi súrrealista, þ.á.m. skáldin Paul Éluard, Louis Aragon og André Breton, en sagði skilið 

við þá þegar þeir gengu í kommúnistaflokkinn. 

Þegar Þjóðverjar náðu til Parísar 1942 bjó Queneau í borginni en eiginkona hans og 

sonur höfðu flúið, því hún var gyðingur. Þau hittust aftur að stríðinu loknu og lést hún 1972. 

Sonur þeirra er Jean-Marie Queneau f. 1934, listmálari. Á tímum hernámsins og Vichy-

stjórnarinnar vann Queneau sem yfirlesari og ritstjóri hjá Gallimard. Árið 1943 var hann 

skyldaður í nauðungarvinnu en tókst að fá leyfi til að vinna sem ritstjóri fyrir CNE, Comité 

national des écrivains, samband rithöfunda. Hann neitaði ætíð að vinna að útgáfum Vichy- 

stjórnarinnar og hernámsliðsins og skrifaði eingöngu í blöð og tímarit 

andspyrnuhreyfingarinnar. Ævistarf Queneaus var fyrir Gallimard-forlagið þar sem hann vann 

allan sinn starfsaldur, fyrst sem yfirlesari og síðar sem þýðandi og ritstjóri. Hann ritstýrði 

meðal annars bókmenntabindum Pléiade, en Pléiade-útgáfan hjá Gallimard er fallega 

innbundin hátíðarútgáfa, bæði bókmennta og alfræðirita um ýmsa málaflokka í vísindum og 

listum. 

Það var ekki síst að þakka velgengi bókarinnar Exercices de style, sem kynnt verður 

nánar hér á eftir, að Queneau var valinn í Goncourt-akademíuna árið 1951. Rithöfundurinn og 

útgefandinn Edmond de Goncourt stofnaði akademíuna í minningu bróður síns. Edmond lést 

árið 1896 en fyrsta úthlutun Goncourt-verðlaunanna var 1903. Í akademíunni eiga sæti 10 

rithöfundar sem skrifa á frönsku og er nýr valinn inn þegar einhver fellur frá. Þeir hittast 

mánaðarlega yfir hádegisverði og fá árleg laun. Bókmenntaverðlaun akademíunnar Prix 

Goncourt, sem veitt eru árlega, eru heiðursverðlaun með 10 evra ávísun. Auk þess veitir 

akademían viðurkenningar fyrir fyrstu bók, ljóð, smásögur og fleiri tegundir bókmennta. Seta 

Queneaus í akademíunni og ritstjórastaða hjá Gallimard unnu honum sess sem einn virtasti og 

áhrifaríkasti rithöfundur Frakklands eftirstríðsáranna. Með tilraunum hans með tungumálið og 

nýju frönskuna, þar sem ritmálið var fært nær talmáli og jafnvel slangri, töldu margir hann 
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stuðla að eyðileggingu franskrar tungu en hann öðlaðist viðurkenningu sem mikilsvirtur 

höfundur og var mjög dáður langt út fyrir heim bókmenntanna. 

 

Tilraunir Raymonds Queneaus með tungumálið og Oulipo-hópurinn 

Raymond Queneau var vel að sér í mörgum tungumálum og hafði áhuga á þróun þeirra, ekki 

síst í málvísindum og rituðu máli. Hann tilheyrði þeim hópi sem vildi færa franska tungu nær 

nútímanum, ritmálið nær töluðu máli. Le nouveau français eða nýja franskan um miðja 

tuttugustu öld byggðist m.a. á orðaforða þar sem slangur var óspart notað, rithætti eftir 

framburði og breyttri setningaskipan. Queneau lagði sitt af mörkum fyrir le nouveau français, 

og notaði málið í verkum sínum, bjó sjálfur til mikið af orðum, sameinaði orð og fékk þar 

með út ný orð, það sem kallað er néologisme eða nýyrði. 

Queneau var einn af stofnendum Oulipo-hópsins, hóps rithöfunda sem vildu 

nútímavæða og opna möguleika tungumála sinna. Nafnið er skammstöfun fyrir Ouvroir de 

littérature potentielle eða Verkstæði mögulegra bókmennta. Þrengingarreglur þeirra settu 

vissulega mörk en gáfu um leið frelsi og ótal möguleika, sem er það sem potential þýðir hjá 

Oulipo. Aðrir í hópnum voru stærðfræðingurinn François Le Lionnais, rithöfundarnir Georges 

Perec og Italo Calvino, skáldin Oskar Pastior og Jean Lescure og skáldið og 

stærðfræðingurinn Jacques Roubaud. Þessir rithöfundar höfðu áhuga á aðferðum þar sem 

skrifunum eru settar hömlur eða það sem kallað er á ensku constrained writing techniques. 

Skoðun þeirra var að með hömlunum losnaði um hugmyndir og flæði. 

Bandaríska skáldið Louis Zukofsky og eiginkona hans Celia voru opin og áhugasöm 

um tilraunir Oulipo-hópsins. Þau þróuðu sínar eigin aðferðir í þýðingum sem byggðust á að ná 

svipuðum hljóðkerfislegum áhrifum og frumtextinn hefur að geyma. Var þýðing þeirra á 

ljóðum rómverska skáldsins Catullusar víðfræg en mjög umdeild (Creeley, 1991, bls. xii). 

Líkja má hugmyndum Oulipo-hópsins við hugmyndir Arnolds Schönbergs og félaga 

hans Antons Weberns og Albans Bergs um tólftónatæknina í tónsmíðum á öðrum áratug 

tuttugustu aldar. Uppistaða þeirrar aðferðar er röð tólf krómatískra hálftóna, sem allir eru 

jafnréttháir. Samkvæmt reglunum má ekki endurtaka tón fyrr en allri röðinni er lokið. Þessi 

aðferð var forvitnileg en ekki hlustendavæn eða ljóðræn og hafa verk sem samin voru 

samkvæmt henni fæst orðið langlíf. Hins vegar opnuðust nýjar leiðir út frá tólftónatækninni 

sem yngri tónskáld gátu nýtt sér. 
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Markmið Oulipo-hópsins var að leita að nýjum mynstrum og aðferðum sem 

höfundarnir gætu notað á hvern þann hátt sem þeim þætti skemmtilegt. Hópurinn var 

stofnaður 1960 þegar nokkrir félaganna hjálpuðu Queneau við endanlegt handrit 

ljóðabókarinnar Cent Mille Milliards de Poèmes, sem fjallað verður nánar um síðar. 

 

Þekktustu tilraunir Oulipo-hópsins eru 

S+7 eða N+7 

þar sem hverju nafnorði er skipt út fyrir sjöunda nafnorð þaðan í orðabókinni. Útkoman 

verður ólík eftir því hvaða orðabók er notuð. 

Snjóboltinn, „Boule de neige“ 

Snjóboltinn er kvæði þar sem fyrsta línan er eins stafs orð og við bætist einn stafur í hverri 

línu. 

Lipogramme 

Í Lipogramme er einum eða fleiri stöfum alveg sleppt. 

 

Verk Queneaus 

Eftir Raymond Queneau liggja 17 skáldsögur, 14 ljóðabækur auk greina, bréfasafna og 

þýðinga. Exercices de style er flokkuð með öðru efni því textinn er svo margslunginn að ekki 

er hægt setja bókina í einn flokk eins og komið verður að síðar. 

Fyrsta skáldsaga Queneaus Le Chiendent, var gefin út árið 1933. Síðan komu út fjórar 

bækur byggðar á lífi hans sjálfs: Les Derniers Jours, Odile, Les enfants du limon og Chêne et 

Chien. Sú síðastnefnda er skrifuð á bundnu máli. 

Í dagblaðinu L’Intransigeant birtust daglega á árunum 1936-1938 þrjár spurningar um 

París eftir Queneau og voru svörin birt í smáauglýsingadálkum blaðsins. Hér er efniviður 

Queneaus blanda af heimildum, gamansögum, upplýsingum um byggingar og fyrrum íbúa 

Parísar, allt sett fram í stuttu máli og á skemmtilegan hátt. Hann blandar þarna saman fræðslu 

og skemmtun. Queneau hafði borið þessa tillögu að efni undir ritstjóra blaðsins 

L’Intransigeant í leit hans að launuðu verkefni. Hann sá ekki fyrir þá gríðarmiklu vinnu sem í 
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þessum skrifum og undirbúningi þeirra fólst, að hann myndi kynnast borginni út og inn, sögu 

hennar, byggingum og samgöngum, en öll þessi atriði urðu honum mikilvæg á ferli hans sem 

rithöfundar, ekki síst þegar hann skrifaði Exercices de style. Árið 2011 gaf Gallimard út 

bókina Connaissez-vous Paris? með yfir 400 spurningum og svörum af þeim rúmlega 2000 

sem Queneau hafði birt á sínum tíma. Þetta var fyrsta útgáfa verksins. 

Pierrot, mon ami, 1942, var fyrsta bók Queneaus sem færði honum frama en þegar 

bókin Zazie dans le métro kom út 1959 komu viðtökurnar höfundinum í opna skjöldu. Í Zazie 

í neðanjarðarlestinni notar Queneau, sem vildi gjarnan færa ritmál frönskunnar nær talmáli, 

mikið frönsk slanguryrði og má segja að flestir Frakkar þekki þessa bók og muni hvernig hún 

byrjar á orðinu „Doukipudonktan“ sem er hljóðskrift af „D'où (est-ce) qu'ils puent donc tant?“ 

eða „Af hverju er svona vond lykt af þeim“? 

Árið 1961 sló ljóðabókin Cent mille milliards de poèmes enn sölumet. Hundrað 

þúsund milljarðar kvæða er brotin um á þann hátt að hver blaðsíða er klippt niður í strimla 

þannig að raða má línum ljóðsins saman á mismunandi hátt. Sagt er að Queneau hafi fengið 

hugmyndina frá barnabókum þar sem hægt er að raða saman líkamshlutum og fatnaði á 

endalausa vegu. Hundrað þúsund milljarðar kvæða eru 10 sonnettur á 10 blöðum. 

Sonnettuformið hefur 14 línur og er því hverju blaði skipt í 14 strimla, ein lína á hverjum 

strimli. Samkvæmt heiti ljóðabókarinnar er líklegt að Queneau hafi talið möguleikana vera 

hundrað þúsund milljarða, með öðrum orðum óendanlega. 

Þótt Zazie í neðanjarðarlestinni hafi aflað Queneau mikilla vinsælda og nýrra lesenda, 

má telja líklegt að nafni hans verði lengst haldið á lofti vegna bókarinnar Exercices de style 

sem hefur nú þegar verið þýdd á yfir þrjátíu tungumál og hvarvetna vakið athygli og náð til 

lesenda vegna sérstöðu sinnar og skemmtigildis. 

 

Exercices de style, hugmynd og þróun bókarinnar 

Exercices de style eða Stílæfingar er einstök bók í frönskum bókmenntum. Queneau segir 

sjálfur svo frá að hugmyndina að þessu meistaraverki hafi hann fengið þegar hann var á 

tónleikum á fjórða áratugnum, þar sem Kunst der Fuge eftir Johann Sebastian Bach var flutt á 

sembal. Kunst der Fuge inniheldur 18 tilbrigði um sama stefið sem verða smám saman 

flóknari. Margt bendir til þess að Exercices de style hafi mótast í huga Queneaus yfir langan 

tíma því auk hugmyndarinnar um tilbrigðin má rekja grunninn að vissum þáttum verksins, 
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Parísarumhverfið, til skemmtilegu hugmyndarinnar sem hann kom á framfæri í fyrrnefndum 

spurningum Connaissez-vous Paris? eða Þekkið þér París? á árunum 1936-1938. 

Í Exercices de style er andi andspyrnuhreyfingarinnar oft áþreifanlegur. Um helmingur 

æfinganna er skrifaður í miðri síðari heimsstyrjöldinni og bera þess vott. Queneau skrifaði 

æfingarnar í syrpum frá maímánuði 1942 fram til júlímánaðar 1944. Um það bil fimmtíu 

fyrstu kaflarnir birtust í fjórum tímaritum sem tengdust andspyrnuhreyfingunni á árunum 

1943 til 1945. Líkt og með spurningunum um París vildi Queneau bæði fræða og ekki síst 

skemmta almenningi á þessum erfiðu tímum. 

Eftir stríðið, sumarið 1946, bætti Queneau við fimmtíu og þremur æfingum sem aftur 

segja sömu söguna og loks endurskoðaði hann allt verkið og var það gefið út í heild 1947 í 

seríu Gallimard, Collection Blanche. Í bréfi til útgefanda síns, Gastons Gallimards segir hann: 

„Ég er undirlagður af kvíða út af nýju skruddunni minni.“ Hins vegar segir hann síðar: „Bókin 

kom út 1947, algerlega án þess að eftir henni væri tekið. Það var ekki fyrr en með grein eftir 

Émile Henriot nokkrum mánuðum seinna að lesendur tóku við sér. Síðar setti Yves Robert 

upp sýningu með verkinu, Fauchaux gerði margs konar myndir 1956 og Massin tíu árum 

seinna. Carelman myndskreytti. Upp á síðkastið virðist bókin stundum vera notuð við kennslu 

— þetta er allt svo óvænt þegar ég hugsa til tómlætisins þegar hún kom fyrst út.“ (Souchier, 

2012, bls. 13).Við aðra útgáfu bókarinnar árið 1963 endurskoðaði Queneau hana og skipti út 

nokkrum æfingum. Hann taldi sumar þeirra of bundnar stríðinu og andspyrnuhreyfingunni og 

þær hentuðu því ekki lengur. Fyrir útgáfuna 1973 endurskoðaði hann einnig bókina, að þessu 

sinni meira í átt að hugmyndum Oulipo-hópsins. Nú skipti hann um nöfn á átta æfingum og 

skipti sex æfingum út fyrir aðrar. Í þessari útgáfu er að finna nokkra kafla sem greinilega eru 

unnir með hliðsjón af tillögum Oulipo, t.d. Lipogramme þar sem Queneau sleppir bókstafnum 

e sem er mjög algengur í frönsku. Lipogramme er þó ekki uppfinning Oulipo-hópsins því 

þetta er algengt fyrirbæri og þekktist þegar hjá Forn-Grikkjum. Í kaflanum Translation skal í 

orðabók finna sjöunda nafnorðið frá upphaflegu nafnorði. Sagan verður því nær óskiljanleg en 

þar sem alltaf er um sömu söguna að ræða getur lesandinn getið sér til um innihaldið og 

leikinn. Stærðfræðikaflarnir eru einnig undir áhrifum hugmynda Oulipo-hópsins um hömlur. 

Útgáfan frá 1973 er sú síðasta sem Queneau hafði sjálfur umsjón með og því er þar að finna 

æfingarnar sem hann sjálfur kaus að hafa í endanlegri mynd verksins. 

Í hátíðarútgáfu Folio hjá Gallimard 2012 má í viðbæti finna margar þeirra æfinga sem 

Queneau hafði tekið út og eru ekki með í endanlegri útgáfu hans. Um fjölda æfinganna er haft 

eftir Queneau að honum hafi þótt þessi fjöldi, níutíu og níu, hæfilegur. 
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Uppbygging verksins 

Raymond Queneau segir í grein í tímaritinu Volonté í nóvember 1938: „Hvert einstakt 

bókmenntaverk krefst þess að verða brotið til mergjar til að hægt sé að skynja það og skilja, 

hvert einstakt verk veitir lesandanum mótspyrnu, hvert einstakt verk er erfitt viðureignar …“ 

(Queneau, 1995, bls. 212). 

Í Exercices de style, færir Queneau lesendum sínum í stuttu og hnitmiðuðu formi 

kynningu á ótal stíltegundum í ritlist, á fáguðu máli eða götumáli, og ennfremur kynningu á 

fettum og brettum tungumálsins í formi leikja og gátna. Með fullkomnu valdi sínu á 

tungumálinu og göldrum þess leiðir Queneau lesandann áfram leynda stigu sem hann hefði 

annars ekki kannað. Þótt margar æfinganna séu mjög flóknar og Queneau leggi erfiðar þrautir 

fyrir lesendur sína gerir hann einnig margt til að létta þeim lesturinn, til að auðvelda 

skilninginn og leiða lesandann að lyklinum. Í formála sínum að hátíðarútgáfu bókarinnar 2012 

nefnir Emmanuel Souchier meðal annars hversu stuttur textinn er, söguþráðurinn sé alltaf sá 

sami og auðvelt að muna hann. Queneau færi sér í nyt gamlar hefðir mælskulistarinnar hvað 

varðar minnisgeymd og auðveldi þannig lesandanum að feta sig áfram. Hann noti stundum 

rím og stuðla til að hjálpa lesandanum (Souchier, 2012, bls. 23). Í raun þarf lesandinn ekki að 

skilja allt, hann glímir við kaflana hvern af öðrum og brýtur heilann í sumum þeirra líkt og 

lesendur nú á dögum glíma við sudoku-æfingar sér til skemmtunar og heilabrota. Markmið 

Queneaus var að skemmta lesendum um leið og hann fræddi þá. Þekki maður söguþráðinn er 

hægt er að grípa niður í bókina hvar sem er og fjölbreytni æfinganna gerir lesturinn enn þá 

áhugaverðari og skemmtilegri. 

Við fyrstu kynni af Exercices de style veltir lesandi því sennilega fyrir sér hvernig 

höfundurinn hafi séð fyrir sér uppbyggingu verksins. Sagan sem allt verkið byggir á er 

einföld. Hún segir frá ungum manni sem er í strætisvagni og fer að rífast við annan mann. 

Seinna um daginn sést hann aftur við Saint-Lazare-brautarstöðina á tali við vin sinn. Verkið 

hefur að geyma 99 tilbrigði um þessa stuttu sögu sem sögð er í upphafi, en sú spurning vaknar 

hvort einhver regla sé varðandi uppröðun þeirra.   

Fljótt á litið virðist ekki vera nein sérstök regla, því höfundurinn virðist ekki raða 

tilbrigðunum eftir neinu heildarskipulagi heldur kæruleysislega og blátt áfram. Æfingarnar eru 

ekki í stafrófsröð og ólíkt Kunst der Fuge hjá Bach verða kaflarnir ekki flóknari eftir því sem 

lengra líður. Íslenska þýðingin sem hér birtist er unnin eftir síðustu útgáfu frá hendi 
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Queneaus, 1973, þar sem hann hafði raðað og valið vandlega hvaða æfingar skyldu vera í 

verkinu til frambúðar. 

Velta má fyrir sér hvort það sé tilviljun að æfingarnar í miðju bókarinnar, æfingar 

númer 49 og 50, Ávarp (bls. 94)1 og Klaufskur (95), fjalla um starf rithöfundarins, annars 

vegar í upphöfnum stíl og hins vegar þar sem hann er klaufskur. Af þessu mætti leiða líkur að 

því að uppröðun kaflanna sé þaulhugsuð líkt og allt sem frá höfundinum kom. Queneau byrjar 

bókina á minnisatriðum um söguþráðinn og endar hana á óvæntri uppljóstrun leyndarmáls. 

Þrjár æfingar eru í raun sagan sjálf án nokkurra bellibragða, en þó ólíkar; Minnispunktar (45) 

telur upp helstu atriðin, Frásögn (60) er sagan sjálf og Í skeytastíl (105) er textinn 

samþjappaður. Oft raðar Queneau saman köflum sem eru líks eðlis og tengjast, t.d. málfræði: 

Óákveðin þátíð, Nútíð, Einföld þátíð, Ólokin þátíð (73-76), en Spádómar (52), sem kemur 

framarlega í bókinni, gerist í framtíð. Sérstakir málfarskaflar eru nokkrir, t.d. Í tvöföldum leik 

(46), sem er samheitakafli og andheitakaflinn Öfugsnúið (128), Orðræðuhlutar (122), 

greining orðanna og Orðarugl (53), orðaröðin. Queneau ritar fimm æfingar um skynfærin og 

eru þær saman í hóp: Út frá lykt, Út frá bragði, Út frá snertingu, Út frá sjón og Út frá heyrn 

(100-104). Í þessum æfingum segir Queneau söguna með nafnorðum og lýsingarorðum sem 

fylgja hverju skyni fyrir sig og er orðaforðinn mjög fjölbreyttur. Í köflunum Grasafræðilegt, 

Læknisfræðilegt, Meinyrt, Af matargerðarlist og Dýrafræðilegt (134-138) notar Queneau 

mikið líkingamál og fjölmörg orðasambönd þar sem t.d. nöfn dýra eða ávaxta eru notuð í 

annarri merkingu en alla jafna. Kvæðaformunum fimm dreifir Queneau um verkið, fyrst er 

Alexandrínur (77), þá Sonnetta (99), síðan Óður (106), Tanka (114) og Óbundið ljóð (115). 

Tvö síðustu formin standa hlið við hlið og eru algjörar andstæður í formi. 

Queneau skrifar fjórar æfingar í leikformi þar sem tveir eða fleiri skiptast á orðum: 

Yfirheyrsla (87), Gamanleikur (88), Kæruleysislegur (96) og Óvænt (147). Í kaflanum Innskot 

(90) skiptast hins vegar á frásögn sögumanns og hugsanir hans. Í nokkrum æfinganna leikur 

Queneau sér að hljóði og hljóðlíkingum t.d. í Síbylja (66), þar sem mjög mörg orðanna hafa 

sömu endingu, Hljóðlíkingar (69), þar sem t.d. er líkt eftir hljóðum klukku og bíls, 

Endurtekningar (91), en í þeirri æfingu kemur sama atkvæðið fyrir hvað eftir annað, og 

Samhljóma (130), þar sem Queneau notar önnur orð sem hljóma eins og upphaflegi textinn. 

Endurtekningar koma fyrir í fleiri köflum en Endurtekningar (91), t.d. í Þrákelkni (71) og 

Meinyrt (136) og er þá oft einnig um sérstök stílbrögð að ræða t.d. „pléonasme“ eða tuggu í 

æfingunni Í tvöföldum leik (46), „anaphore“ eða klifun í Neitanir (62) og Meinyrt (136) og 
                                                
1 Tölur innan sviga vísa héðan í frá til blaðsíðutals í þýðingu þeirri sem fylgir greinargerðinni.  



12 
 

loks „hyperbole“ eða ýkjur í Uppskafningslegur (146). Segja má að Queneau noti öll 

hugsanleg brögð ritlistar, kveðskapar, nútímamáls og fornmáls í verkinu. Í æfingunum Í 

líkindum (48), Draumur (51), Spádómar (52) og Draugalegur (92) er framsetningin 

draumkennd og óraunveruleg, í æfingunum Opinbert bréf (67), Skrúðmálugur (85), 

Heimspekilegur (93), og Ávarp (94) er ritstíllinn upphafinn, háleitur, margorður. Kaflinn 

Kynningartexti (68) er hnitmiðaður, Vanmáttugur (139) lýsir óöryggi og Líkindatól (141) því 

sem mögulega gæti gerst. Í þónokkrum æfingum er vísað til annarra tungumála í framburði 

eða orðum t.d. Með grísku ívafi (111) og Enskuskotið (118) og nýtist hér þekking Queneaus á 

tungumálum og málvísindum vel. Hann notfærir sér skopstælingar, líkingamál og litbrigði af 

mikilli list og er um það bil fimmtungur tilbrigðanna leikir með stafi, stafarugl, orðaleikir og 

dulmál. 

Ef reynt er að flokka leikjakaflana byggjast nokkrir þeirra á stafabrengli: Anagramm, 

öfugritunarröð (64), er þar fremst í flokki og sú tegund sem flestir þekkja. Í æfingunum 

Aferesur, Apokopur og Synkopur (79-81) er stöfum sleppt úr orðum en á mismunandi hátt. Í 

köflunum Proþesur, Epenþesur og Paragogur (119-121) er hins vegar stöfum bætt inn í orðin 

á mismunandi stöðum. Oft verður útkoman í leikjunum skemmtileg og myndar jafnvel ný orð 

sem breyta merkingunni t.d. í Metaþesur (123) og Contre-petteries (133). Í æfingunni Víxlun 

með vaxandi hópum stafa (109) er stöðugt fleiri stöfum bætt inn í. Í stafaruglsæfingunum er 

mikilvægi hljómsins eitt aðalatriðið. Auk áherslu á hljóminn leggur Queneau mikla áherslu á 

hrynjandi textans í verkinu. Í raun er gaman að lesa kafla í röð sem hafa sams konar þema 

með mismunandi útfærslum, bæði hvað varðar stafabrengl og lýsingar. Lesandinn er þá 

fljótari að átta sig á leiknum. 

Orðaleiki er að finna í Orðatilbúningur (61) þar sem búin eru til ný orð, Distinguo (65) 

þar sem Queneau leikur sér með orð og rím og í Stagl (78), þar sem sama orðið 

„contribuable“, skattgreiðandi, kemur fyrir 22 sinnum í mismunandi samsetningu orða. Bæði 

leikirnir með stafi og orð bera í sér skemmtigildi hvað varðar lausnina, en einnig gamanið sem 

felst í því hvernig ruglið og endurtekningarnar koma út og hljóma. 

Þótt Queneau skrifi æfingar í vissum stílfræði- og mælskulistarformum tekur hann þau 

ekki öll með, né heldur öll leikjaformin enda hefðu æfingarnar þá orðið óhóflega margar. 

Fyrir Queneau var þessi fjöldi sá rétti. Hluti af leik Queneaus er heiti kaflanna því þar setur 

hann lesandann strax í vanda en vekur um leið eftirvæntingu. Sé kafað dýpra í verkið leynast 

víða líkingar, rím, tilvísanir og tengingar sem ekki liggja í augum uppi. Má í því samhengi 



13 
 

nefna stafrófið sem er innbyggt í Út frá lykt (100), enska setningabyggingu í Nútímastíl (140) 

eða hálfrím í Óður (106). 

Queneau teflir andstæðum oft saman hlið við hlið t.d. Í tvöföldum leik (46) og 

Úrdráttur (47), Tanka (114) og Óbundið ljóð (115), Upphafinn (85) og Lágkúrulegur (86). 

Sagan gerist um hádegi og um kvöld og er oftast skipt í tvennt með greinaskilum. 

Tíminn er vel skynjanlegur. Í nokkrum æfinganna notar Queneau mismunandi tíðir sagna til 

að aðgreina atburðina í tíma eða aðgreina það sem gerist og hugsun sögumannsins, líkt og í 

Distinguo (65), Ég sjálfur (82) og Vanmáttugur (139). 

Forvitnilegt er að bera saman margar af æfingum Queneaus t.d. Hik (56) og Klaufskur 

(95) þar sem mælandinn er í báðum tilfellum mjög óöruggur og hikandi, eða Hik (56) og 

æfinguna Upphrópanir (83) sem er full af öryggi og sannfæringu. 

Tilvísanir í nöfn og staðarheiti í París sýna hversu vel Queneau þekkti París og var 

almennt fjölfróður enda áhugamál hans óteljandi. Ólíklegt er að í hugum Íslendinga hafi uppi 

á Jósefínunni í Eiginnöfn (125) nokkra sérstaka merkingu, en á frönsku er hér átt við Jósefínu 

keisaraynju. Efri hæð strætisvagnanna var gjarnan kölluð „l‘impériale“ sem er kvenkynsmynd 

af lýsingarorðinu impérial sem þýðir keisaralegur. André Lefevere segir í bók sinni Þýðingar, 

endurritun og hagræðing bókmenntaarfsins: „…það er afar erfitt að koma aukamerkingu til 

skila í þýðingu, eða mismunandi tjáningarmáta eða mismunandi mállýskum eða 

einstaklingsbundinni málnotkun í nýju umhverfi“ (Lefevere, 2013, bls. 87). 

Í formála sínum að enskri þýðingu Barböru Wright segir Umberto Eco að verkið í 

heild sé mikil áskorun fyrir málvísindin því þó að sumir kaflanna virðist ekki hafa mikla 

þýðingu, geti þeir haft það frá málvísindalegu sjónarhorni. Þeir séu tengdir saman bæði með 

textatengslum (intertextuality) og samtextun (con-textuality). Hver æfing fær merkingu í 

tengslum við hinar. Eco segir einnig erfitt að greina á milli gamansemi tungumálsins og 

söguþráðarins. Hann veltir fyrir sér hvað sé fyndið og hvað geri hluti hlægilega og segir það 

blöndu af aðstæðum, uppeldi og þekkingu. Spaug þurfi ekki að vera málfræðilegt en sé alltaf 

táknfræðilegt. Grín í tungumáli sé alltaf bundið við þekkingu og aðstæður utan málvísindanna 

(Eco, 2013, bls. XII-XIII). 
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Helstu þýðingarkenningar og hvernig þær eru notaðar í þýðingunni 

Í bók sinni segir Lefevere: „…Þýðing snýst ekki fyrst og fremst um tungumálið. Tungumálið 

sem tjáning (og sjóður) menningar er öllu heldur einn þáttur í þeim flutningi menningar sem 

nefnist þýðing.“ (Lefevere, 2013, bls. 86). 

Að þýða 99 tilbrigði af sömu sögunni krefst mikils sveigjanleika, frjós ímyndunarafls 

og fjölbreytts orðaforða svo vel takist. Að sama skapi þarf þýðandinn að virða mörk og kröfur 

sem settar eru fram í fræðigreininni þýðingafræði. Sem fræðigrein kom þýðingafræði fyrst 

fram á 20. öld en öldum saman höfðu menn sett fram hugmyndir sínar um hvernig best væri 

að bera sig að við að þýða. Þýðingar á móðurmálið þróuðust hratt eftir siðaskiptin þegar 

margir fóru að ráði Lúthers og þýddu Nýja testamentið á sitt móðurmál.  

Jafngildi 

Einna fyrstur til að koma fram með þær kenningar sem síðar voru kenndar við jafngildi var 

John Dryden, sem uppi var á 17. öld. Hann var skáld og þýddi mörg skáldverk m.a. eftir 

Virgil. Dryden kynnti þrískiptingu í þýðingum: þýða mætti með orð fyrir orð aðferð, (e. 

metaphrase), með umskrifun textans til að ná sama inntaki, (e. paraphrase), og með 

eftiröpun, (e. imitation) þar sem orð og merking frumtextans er aukaatriði en skrifaður er nýr 

texti sem vísar til upprunatextans. 

Jafngildishugtakið er þó oftast rakið til bandaríska málfræðingins Eugene Nida sem 

setti það fram á sjötta og sjöunda áratug tuttugustu aldar. Nida sérhæfði sig í biblíuþýðingum 

og hvernig hægt væri að ná formlegu jafngildi og áhrifajafngildi í þeirri umfangsmiklu vinnu. 

Hann vann fyrir Vatíkanið og alþjóðlegt samband biblíufélaga við að stuðla að samræmdum 

þýðingum biblíunnar um allan heim. Jafngildishugtakið má þó rekja til rannsókna frönsku 

fræðimannanna Jean-Pauls Vinay og Jeans Darbelnet sem skrifuðu saman bókina Stylistique 

comparée du français et de l'anglais. Bókin kom út 1958 og fjallar um málvísindalegan 

samanburð milli frönsku og ensku og þau áhrif sem munurinn getur haft í þýðingu. Kenningar 

Vinay og Darbelnet byggðu á kenningum Svisslendingsins Charles Bally, sem uppi var á fyrri 

hluta 20. aldar. Þeir voru allir þrír málvísindamenn. Í jafngildishugtakinu felst að leitast skuli 

við að ná sömu áhrifum í þýðingu eins og í frummálinu. Nida og fylgismenn hans skiptu 

jafngildishugtakinu í tvennt, formlegt jafngildi (e. formal equivalence) og áhrifajafngildi (e. 

dynamic equivalence).  
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Einn helsti sérfræðingur í notkun jafngildis var svissneski  málvísindamaðurinn 

Werner Koller (f. 1942) sem taldi jafngildi fyrst og fremst hugtak sem tákna ætti samband 

milli frumtexta og marktexta, bæði hvað varðar jafngildi (e. equivalence) og samband (e. 

correspondance). Því ætti frekar að tala um jafngildissamband en jafngildi. Koller skiptir 

jafngildishugtakinu upp í fimm myndir sem þýðandi þurfi að hafa í huga:  

1. Jafngildi merkingarinnar sem lýsi umhverfi og menningu (e. denotative equivalence) 

2. Jafngildi  aukamerkingar sem tengist textanum (e. connotative equivalence) 

3.  Hefðarjafngildi tungumálsins (e. text-normative equivalence)  

4. Aðstæðujafngildi við móttöku textans (e. pragmatic/communicative equivalence) 

5. Formfegurðarjafngildi sem komi til skila fagurfræði textans. (e.formal equivalence) 

(J. Munday, 2012, 73-74). 

Ástráður Eysteinsson segir í bók sinni Tvímæli að hver þýðing feli í sér jafngildi, að 

ólíkar þýðingar á sama texta geti byggst á mismunandi jafngildi og því geti tvær þýðingar t.d. 

á ljóði verið gjörólíkar því þýðendurnir hafi hvor fyrir sig leitað eigin skilnings og túlkunar á 

textanum. Hann segir jafngildið í raun vera einskonar innbyggt leiðsögutæki, sem samstilli 

einstaka þætti þýðingarinnar út frá skilningi og túlkun hvers þýðanda á frumtextanum. Í bók 

sinni segir Ástráður einnig að ýmis önnur orð en  jafngildi mætti nota um  samsvaranir í 

þýðingum og nefnir til dæmis „samræmi“, „samsvörun“, „hliðstæðu“ eða „pörun“. (Ástráður 

Eysteinsson, 1996, 96).  

Í Exercices de style eftir Queneau reynir á margskonar jafngildi, ekki síst 

áhrifajafngildi, merkingarjafngildi og formlegt jafngildi. Með áhrifajafngildi er áhersla lögð á 

að ná fram áhrifum á lesanda þýðingar sem jafngilda áhrifum af lestri á frummálinu. Í flestum 

kaflanna í Exercices de style er þetta nauðsynlegt til þess að ákveðin atriði úr frumtextanum, 

ekki síst hvað varðar hljóm og hrynjandi, skili sér í þýðingunni. Alloft þarf að víkja frá 

upprunatextanum til að ná líkum áhrifum. Merkingarjafngildið lýtur að því að flytja merkingu 

upprunatextans sem best og ná þannig sem mestu jafngildi jafnvel þótt umskrifa þurfi textann 

á markmálinu. Formfegurðarjafngildið á ekki síst við þegar þýdd eru ljóð og textar þar sem 

hrynjandi, lengd lína og setninga skipa háan sess. 

Skopos 

Skopos-kenningin í þýðingafræði kom fram um 1980 og má rekja þær hugmyndir til þýsku 

fræðimannanna Katharinu Reiss og Hans Vermeers annars vegar og hins vegar til finnska 

fræðimannsins Justa Holz-Mänttäri. Samkvæmt Skopos-kenningunni er mikilvægt að greina 
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hlutverk og tilgang þýðingarverksins. Hér gildir hlutverkastefnan (e. functionalism) sem 

flokkar textana í þrjá flokka þótt þar séu ekki skýr skil á milli:  

1. Tjáningartexti t.d. bókmenntir (e. expressional text) 

2. Upplýsandi texti t.d. leiðbeiningabæklingar (e. informative text) 

3. Virkjandi textar t.d. auglýsingar (e. operative text) 

Samkvæmt fylgjendum Skopos-kenningarinnar skyldi ætíð að hafa Skopos-

kenninguna í huga við þýðingar og leitast við að finna rétt samband frumtexta og marktexta. 

Þeir töldu hlutverk og tilgang þýðingarinnar mikilvægari en jafngildishugtakið. Skopos-

kenningin ýtti jafngildishugmyndinni til hliðar, því aldrei væri hægt að ná algjörlega 

jafngildum texta. Kenningar fylgjenda Skopos-kenningarinnar, sem m.a. töldu bækur eins og 

Biblíuna og Mme Bovary falla undir upplýsingaframboð (e. informative text), kom illa við 

bókmenntamenn sem töldu slíkar hugmyndir helgispjöll. 

Segja má að stílæfingarnar eftir Queneau geri Skopos-kenningunni hátt undir höfði því 

hver kafli hjá Queneau hefur sitt hlutverk, og ætti heiti kaflans strax að gefa til kynna að 

hverju skuli stefnt. Samkvæmt hlutverkaskipaninni þarf að huga að hvort þetta sé 

bókmenntatexti, auglýsingatexti eða leiðbeiningatexti. Eftir þessari kenningu falla æfingar 

Queneaus undir tvo af þremur þessara flokka. Æfingar sem segja söguna eru bókmenntatextar 

en orðaleikir og stafarugl myndu flokkast sem leiðbeiningatextar. Gauti Kristmannsson segir 

um skilgreiningu þeirra Reiss og Vermeers í grein í tímaritinu Jón á Bægisá: 

Slíkur skilningur á tilgangi frumtextans ásamt með skýrum markmiðum fyrir 

þýðinguna hlýtur að auðvelda þýðandanum að brjóta smærri vandamál til mergjar og 

forða honum frá því að falla í gildrur frumtextans, fólgnar í orðaröð og öðrum mál- og 

menningarsérkennum hans, þáttum sem enga merkingu hafa í markmálinu, nema 

vísvitandi sé verið að ögra sérkennum frummálsins (Gauti Kristmannsson, 1995, bls. 

11). 

 

Framandgerving eða heimfærsla 

Friedrich Schleiermacher var þýskur guðfræðingur og heimspekingur í byrjun 19. aldar. Hann 

var mikilvirkur biblíuþýðandi og taldi mikilvægt í öllum þýðingum að átta sig á hvernig boð 

höfundar berist huga viðtakanda og hugarheimi hans þannig að merkingin skili sér. Um tvennt 
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væri að ræða: að færa lesandann til höfundarins með því að þýða inn í heim höfundar, það 

sem kallast framandgerving, eða að færa textann til lesandans, í umhverfi hans og hugarheim, 

sem kallað er heimfærsla eða staðfærsla. Í Exercices de style reynir bæði á framandgervingu 

og heimfærslu í mörgum tilbrigðanna. 

 

Að segja það sama 

Þar sem hver kafli hjá Queneau er nýtt úrlausnarefni í ritstíl, krefst þýðing verksins þess af 

þýðendum að þeir átti sig á og nái í þýðingunni muninum sem liggur í orðavali, framsetningu, 

setningaskipan og fleiru sem aðgreinir tilbrigðin 99 um sömu söguna. Aðgæta þarf hvernig 

textinn er samsettur, hvort hann er lýsandi með mikilli notkun lýsingarorða eða frekar í 

frásagnarformi þar sem sagnorð og frásögn njóta sín, eða þá í umræðuformi þar sem nafnorð 

skipa hærri sess. Formin hjá Queneau eru ólík, t.d. eru fimm ólík ljóðform eins og áður var 

getið. 

Í þó nokkrum æfingum í þýðingunni er eftiröpun (e. imitation) lausnin því ekki er um 

raunverulega þýðingu að ræða heldur flutning á áhrifum og hljómi. Á þetta helst við um 

nokkra af orðaleikjunum þar sem grípa þurfti til annarra ráða en Queneau hafði gert, t.d. í 

kaflanum Samhljóma (130). Þýðingarnar ættu að geta sagt lesandanum að mestu leyti það sem 

höfundurinn hafði í huga. 

Í tveimur æfingum notar Queneau dulmál: Loucherbem (126) og Javanais (127). Í 

báðum tilvikum er setningabyggingin eins og í frönsku en hvort dulmálið um sig hefur sína 

sérstöku aðferð þar sem orðum er breytt með innskotum. Queneau notar hins vegar alþýðumál 

eða götumál í um það bil 20 æfingum. 

Einungis tvær æfingar eru skrifaðar samkvæmt þekktustu aðferðum Oulipo-hópsins, 

Hliðrun (116), samkvæmt N+7 aðferðinni, og Lipogramm (117). Greinilegt er þó að fleiri 

æfingar eru skrifaðar undir áhrifum af Oulipo-samstarfinu, til dæmis báðir 

stærðfræðikaflarnir, Mengjafræðilegt (112) og Rúmfræðilegt (143), Vel útskýrt (113), 

Öfugsnúið (128) og Samhljóma (130). Í raun mætti segja að hömlur séu settar á allar 

æfingarnar því með hverju tilbrigði af sögunni koma ný fyrirmæli og takmarkanir. 

 Dire presque la même chose (Að segja næstum því það sama) er heiti bókar eftir 

Umberto Eco. Þar fjallar Eco um það hvernig hægt sé að komast sem næst tungutaki og 

áhrifum höfundar í þýðingu, en viðurkennir um leið að oft sé ekki hægt að gera betur en að 
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segja næstum því það sama. Margt komi þar til, ekki síst munurinn á menningu ólíkra þjóða 

(Eco, 2003). 

Í formála að enskri þýðingu Barböru Wright segir Eco að þýðing á Exercices de style 

sé jafnframt undir tungumálinu komið. Æfingarnar gangi vel á frönsku því franska Queneaus 

túlki menningu Frakka og vísi til sérstaks félagslegs samhengis, til sérstaks tíma, til Parísar og 

til Frakklands. Væru þessar æfingar þýddar bókstaflega myndi fara fyrir þeim eins og 

þýðingum á amerískum glæpamyndum sem gera ósennilegar og falskar tilraunir til að flytja 

aðstæður, slangur, störf og málfar sem er sérstakt fyrir vissan hluta heimsins. Eco telur samt 

að hægt sé að þýða Exercices Queneaus upp að vissu marki, því engin þeirra sé eingöngu 

tungumálalegs eðlis og að þær séu allar tengdar innbyrðis og tengdar sögulegum 

kringumstæðum. Ekki megi heldur taka þær úr sínu umhverfi – franska andanum – sem móti 

þær frá upphafi. Þess vegna verði fremur að endurskapa þær en að þýða (Eco, 2013, bls. 

XIV). 

 

Þýðingarferlið 

Fjórar þýðingar til hliðsjónar 

Þegar litið er yfir þennan ótrúlega margbreytileika, gamansemi og skemmtigildi sem Queneau 

nær fram í Exercices de style, vaknar sú spurning hvernig þýðendum verksins tekst að koma 

þessu til skila. Þeir þýðendur sem hér verður rætt um hafa af mikilli list lagt sig fram um að 

komast sem næst upphaflegri hugmynd Queneaus og reynt að ná sem lengst bæði í formlegu, 

merkingar- og áhrifajafngildi í tilbrigðunum níutíu og níu. Þær þýðingar sem hafðar voru til 

hliðsjónar íslensku þýðingunni eru fjórar: þýðing á ensku eftir Barböru Wright (1915-2009), 

sem fyrst var gefin út 1958 og var fyrsta þýðing sem gefin var út á verkinu, þýsk þýðing eftir 

Ludwig Harig (f. 1927) og Eugen Helmlé (1927-2000) sem fyrst kom út 1961, þýðing á 

dönsku eftir Otto Jul Pedersen, gefin út 1993 og þýðing á sænsku eftir Lars Hagström (1960-

2001), fyrst gefin út 1987. Þessar þýðingar hafa verið gefnar út oftar en einu sinni og notið 

mikilla vinsælda, enda eru sumar þeirra nú ófáanlegar. 

Barbara Wright nýtur þess að hafa haft mikið forskot á alla aðra þýðendur þessa verks, 

sem eru yfir 30 talsins, því hún kynntist Queneau persónulega og gat borið þýðingu sína undir 

hann. Barbara var píanóleikari sem sneri sér að þýðingum og varð mjög fær þýðandi. Hún 

taldi verkið í fyrstu óþýðanlegt en heillaðist síðan af því. Barbara var í miklu sambandi við 

Queneau, í síma og bréflega, og mun hún hafa breytt eða aðlagað suma kaflana með vitund 
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hans og samþykki. Sem fyrr segir kom þýðing hennar fyrst út 1958 og fylgir hún því fyrstu 

útgáfu bókarinnar frá 1947. Þýska þýðingin kom fyrst út 1961 og hefur því einnig fylgt 

upphaflegu útgáfunni frá 1947. Köflum í þýsku þýðingunni var síðan breytt í næstu útgáfu 

1990 og er nú eins og síðasta útgáfa Queneaus frá 1973 með tveimur undantekningum, þriðja 

kaflanum í þátíð er sleppt en kaflinn Réactionnaire frá fyrstu útgáfu fyllir upp í töluna 99. Þótt 

þýðing Lars Hagströms á sænsku komi ekki út fyrr en 1987 og þýðing Ottos Juls á dönsku 

1993 hafa þeir valið japanska ljóðformið Haikai sem var í fyrstu útgáfu Queneaus í stað 

Tanka sem var í síðustu útgáfu hans. Nokkrir þýðendur munu hafa farið svipaða leið og 

jafnvel með fleiri kafla. Er álitamál hvort þýðandi hafi rétt til að sniðganga óskir og lokaorð 

höfundarins á þennan veg. 

Samanburður á þýðingum 

Allir þýðendurnir gera sitt besta til að koma efni hvers kafla fyrir sig sem sannast til skila. Þó 

virðist Barbara hafa mest frelsi, sem stafar líklega af beinu sambandi hennar við höfund 

verksins. Þýðing hennar virðist nær alltaf áreynslulaus og í fullkomnu jafnræði við 

upphafstextann. Í verkinu reynir mikið á hugmyndaauðgi og orðfimi hvers og eins þýðanda í 

viðkomandi máli. Orðræðuheimur Queneaus er svo fjölbreyttur að nú til dags þurfa mörg 

mannanöfn eða staðarnöfn skýringa við, jafnvel fyrir Frakka. Þýðendurnir virða tilgang 

hverrar æfingar fyrir sig og leggja sig fram um að ná jafngildi á hinum ólíkustu sviðum. 

Ljóðformin liggja misvel fyrir þessum þýðendum og nota t.d. enski og sænski þýðendurnir 

meira rím í óðnum en Queneau gerði sjálfur. Þegar kemur að leikjaköflunum felst galdurinn í 

því að leysa gátuna og reyna síðan að ná því sama fram í þýðingunni. Hvort áhrifajafngildið 

næst þar hlýtur að vera ólíkt eftir tungumálum en með þolinmæði í leit að orðum, atkvæðum 

og rími er efalaust hægt að ná sömu áhrifum í leik og skemmtun. 

Heimfærsla 

Heimfærsla er ekki oft viðhöfð í þessum þýðingum en kemur þó fyrir. Sagan gerist í París og 

best fer á því að hún sé þar. Þó eru kaflar þar sem hægt er að leyfa sér, og jafnvel nauðsynlegt, 

að heimfæra, því annars hefðu kaflarnir litla merkingu. Sérstaklega á þetta við um kaflann 

Eiginnöfn (125). Í franska textanum vísa nöfnin ýmist til þekktra persóna, eða 

skáldsagnapersóna eða þau innihalda lausn fyrir nafnorð. Þarna reynir á þekkingu á sögu 

Parísar og almenna þekkingu á merkingu eða hliðarmerkingu nafna. Misjafnt er í þýðingunum 

hversu langt er gengið í heimfærslu í kaflanum enda sum nöfnin vel gjaldgeng í ýmsum 

tungumálum. Í íslensku þýðingunni er nöfnum unga mannsins og herramannsins haldið, en 
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reynt að heimfæra flest önnur nöfn. Nokkrar tenginganna gætu þótt langsóttar, en það er hluti 

af leiknum. 

Eiginnöfn (125) 

Franska: Sur la Joséphine arrière d‘un Léon complet, j‘aperçus un jour Théodule avec 

Charles le trop long et Gibus entouré par Trissotin et pas par Rubens. 

Íslenska: Á aftari Jósefínunni á troðnum Óla Ket tók ég dag einn eftir Théodúlusi með 

Baunagrass-Jóa og Eyfeld sem umvafinn var af Línu en ekki Gyrði. 

Enska: On the back Josephine of a full Leo, I noticed Theodulus, one day, with Charles the 

Too Long, and Derby, surrounded by Plato and not by Rubens. 

Þýska: Auf der hinteren Emma eines vollen Leos erblickte ich eines Tages Theophilius mit 

dem langen Hein und Gibus, von Kordula umgeben und nicht von Benda. 

Danska: På en fuld Buus‘s bag-Joséphine fik jeg en dag øje på Teo med Frans den Alt for 

Lange og Borsalino omgivet, ikke af Bonde men af Treschow. 

Sænska: På Barbara plattformen på en fullbelagd Buster, såg jag en Dag Emanuel med för-

lång-Kalle och på hans huvud satt Baskerville med Elvira Rembrandt runt. 

 

Lars Hagström heimfærir nokkra kafla með því að nota sænskar mállýskur eða gamalt 

sænskt mál, t.d. þýðir hann kaflann Ítölskuskotið (131) á sænska mállýsku, Hytlensk, og í stað 

Sveitalegur (144), sem er skrifuð á franskri sveitamállýsku, notar hann 1600-talssvenska eða 

17. aldar sænsku. Textinn er allt annar en franski textinn í Sveitalegur. Hagström heimfærir 

einnig kaflann Javanais (127) sem hann kallar Kineserier og vísar til kínverskra áhrifa og 

endinga. Í stað Loucherbem (126) notar hann Fikonspråk, sem er þekkt klíkumál eða dulmál á 

sænsku. Í Fikonspråk verða orðin mun lengri því þar er fleiri atkvæðum bætt inn í. Í ensku 

þýðingunni heimfærir Wright tvær æfingar með þekktum útgáfum af dulmáli, Pig Latin fyrir 

Javanais (127) og Back Slang fyrir Loucherbem (126). Ennfremur notar hún Cockney í 

æfingunni Lágkúrulegur (86). Danski þýðandinn notar Laletonk fyrir Loucherbem-dulmálið. 

Þýsku þýðendurnir nota Berlínarmállýsku í æfingunni Ég sjálfur (82) og mállýsku frá 

Bæjaralandi í Sveitalegur (144). 
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Dulmál 

Loucherbem er þekkt franskt dulmál, upprunnið hjá slátrurum í Lyon. Í því tilbrigði breytir 

Queneau öllum nafnorðum en lætur hin standa. Oftast er fyrsti stafur færður til í orðinu og l 

sett fremst í orðið. Aftan við orðið er einnig bætt við stöfum. Loucherbem var notað hjá 

frönsku andspyrnuhreyfingunni í seinni heimsstyrjöldinni. 

Þýsku þýðendurnir tóku frönsku reglurnar upp frá Loucherbem og bjuggu til dulmál á 

sínum málum. Sama var gert í íslensku þýðingunni og má hér sjá dæmi um byrjun 

Loucherbem-kaflans: 

 

Franska: Un lourjingue vers lidimège sur la lateformeplic arrière d‘un lobustotem, je gaffe un 

lypétinge avec un long loukem et un lapeauchard entouré d‘un lalongif au lieu de lubanrogue. 

Íslenska: Lagdan einn um ládeghisbilif á lallpinumtem aftan á lætisvagnistrem, kem ég auga á 

lánungatem með langan lálshem og með latthard sem er umvafinn lobraðard í stað landsbard. 

Enska, Back Slang: One yad around yaddim on the rear morftalp of a sub which was almost 

luff, I saw a nam who had a long ken and a tah with a detalp droc round it deatsni of a nobbir. 

Þýska: Eines Lagestan gegen Littagmer erblickte ich auf der hinteren Lattformplick eines 

Lautobusstems einen Lerlkon mit einem langen Lalsher und einem anstelle des Landbasses 

mit einer Lordelkeu umwundenen Luthan. 

Danska, Laletonk:En lagdelse hen imod lokostfreng på en lagperronbe af en lusbion bider jeg 

lærkemik i en lyrfe med en lang lalshonk og en lathel omgivet af en lorsne i stedet for 

låndbine. 

Sænska, Fikonspråk: Momitottot popå dodagogenon sosågog jojagog popå 

SOSbobusossosenon enon totypop momedod lolånongog hohalolsos ocochoh enon hohatottot 

foförorsosedoddod momedod enon foflolätotadod roremom isostotälolloletot foföror 

hohatottotbobanondod. 

Javanais er slangur, esmamál þar sem av/va er bætt inn í orðin. Queneau notar hér 

miklu fleiri útgáfur með mörgum mismunandi stafasamsetningum. Eins og áður er getið notar 

enski þýðandinn Pig Latin-mállýsku í þessum kafla og sænski þýðandinn Kineserier. Þýsku 

þýðendurnir og sá danski notuðu Javanais-aðferðina: bættu inn v eða w og mismunandi 

sérhljóðum, oftast þeim sömu og eru fyrir í orðinu sem er svipað og hjá Queneau. Hið sama 

var gert í íslensku þýðingunni. 
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Macaronique er latneskur texti þar sem orðum á öðrum málum er í mismiklum mæli 

skeytt inn í með latneskum endingum. Hér er dæmi úr íslensku þýðingunni: Sol erat in 

regionem zenithi et calor atmospheri magnissima. Senatus populusque parisiensis sudebant. 

Strætisbi passebant trodni. In uno ex supradictis strætisbibus qui S denominationem portebat, 

hominem quasi ungum, cum collo multo elongato et cum hatto a bordo flettato cerclato vidi. 

Við samanburð á þessum kafla hafa allir viðkomandi þýðendur farið sömu leið, skipt út 

nokkrum orðum fyrir orð úr sínu máli og sett á þau latneskar endingar. Þekkt dæmi um 

macaronique er lokaatriðið í Ímyndunarveikinni eftir Molière. Í íslenskri þýðingu Lárusar 

Sigurbjörnssonar og Tómasar Guðmundssonar á því verki er þetta atriði mikið stytt og er allur 

textinn á íslensku (Molière, 1951, bls. 74). Til samanburðar var litið á enska þýðingu Charles 

H. Walls þar sem atriðinu er haldið óbreyttu á latínu með frönsku makkarónísku orðunum 

(Molière. The Imagionary Invalid. Third Interlude (6)). 

Queneau var óþreytandi að rannsaka möguleika tungumálsins og finna nýjar leiðir, t.d. 

kemur fyrir gamalt mál, gömul stafsetning og setningabygging í Afturgaungufrasaga (88). Í 

þeim kafla nefnir hann staði sem voru til eða tengja má við það tímabil sem kaflinn á að 

gerast, það er árið 1783. Við þýðingu þessa kafla á íslensku var doktorsritgerð Jóhannesar B. 

Sigtryggssonar (2011) skoðuð en hún fjallar um málið í Ævisögu Jóns Steingrímssonar. Í 

þýðingunni var stafsetningu breytt á þann hátt að nota ie fyrir é, ø fyrir ö og d fyrir ð. Einnig 

voru samkvæmt ævisögu Jóns notaðir hástafir á nokkrum stöðum sem ekki væri gert í 

nútímaíslensku. Auk þess var leitað að orðum í ævisögunni sem hægt væri að nota t.d. 

ølfaung. Ævisaga Jóns Steingrímssonar var fyrst gefin út í heild 1913-1916 og er þar 

stafsetningu breytt til þess tíma (Jón Steingrímsson, 1913-1916). 

 

 

 

Mikilvægi hljómsins 

Til að halda sér við brellur Queneaus þarf þýðandinn oft að víkja frá réttri merkingu orðanna 

og innihaldi textans, t.d. með orðum sem uppfylla kröfuna um hljóð eða rím, hann þarf jafnvel 

að búa til orð til að ná áhrifum æfingarinnar. Fróðlegt er að sjá á hve ólíkan hátt þýðendur 

taka á æfingunum, hvað þeir teygja sig langt til að fylgja orðaforða frumtextans og hversu 

mikið frelsi sumir þeirra taka sér t.d. í Síbylja (66) þar sem finna þarf endingu sem hljómar 
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skemmtilega. Í franska textanum notar Queneau -cule sem bæði getur verið ending á nafnorði 

og lýsingarorði: véhicule, minuscule. Á sænsku er notuð endingin -al sem einnig hentar bæði 

fyrir lýsingarorð og nafnorð: kolossal, material. Á ensku er það endingin -ate: date, electorate, 

á þýsku -alte eða -allte sem nær til nafnorða og sagna í þátíð. Danska þýðingin á þessum kafla 

er mjög athyglisverð því þar er notuð endingin -ere: observere, datere. Flest orðanna eru til á 

dönsku en eru komin úr latínu eða frönsku. Auk þeirra bætir þýðandinn -ere við dönsk orð. Í 

íslensku þýðingunni var farin sú leið að finna endingu sem nýst gæti í fleiri en einum 

orðflokki, -olla: blikkdolla, drolla og búa til þó nokkur ný orð. Allir þýðendurnir fylgja 

fordæmi Queneaus og búa til ný orð í sama stíl í seinni málsgreininni. Þýðendurnir ná því ekki 

sama hljómi heldur jafngildi í hljómi og þar með áhrifajafngildi. 

Franska: Un jour de canicule sur un véhicule où je circule, gesticule un funambule au bulbe 

minuscule, à la mandibule en virgule et au capitule ridicule. 

Íslenska: Í hitamollu dag einn í blikkdollu sem ég drollaði í, sást flottrolla skolla með hárkollu 

lolla og bolla óholla. 

Enska: On a certain date, a corporate crate on which the electorate congregate when they 

migrate at a great rate, late, had to accommodate an ornate, tracheate celibate … 

Þýska: Der wohlbestallte Autobus stand an der Halte. Ein junger Balte krawallte, denn der 

Alte prallte an seine gebügelte Falte. 

Danska: Ved middag at datere, til en bus at lokalisere, mod Champerret sig at dirigere, ser jeg 

stadig flere mig entassere, da en condottiere jeg må percipere en gondoliere denuncere for at 

chikanere … 

Sænska: När solens arsenal var nästan vertikal befanns en kolossal universal personal i ett 

material med pedal från en kommunal terminal. 

Að nokkru leyti á hið sama við í Óður (106) og í Síbylja (66) því þar þarf að finna 

endingu sem hægt er að nota í annarri hvorri línu í öllu kvæðinu sem er alls 94 línur. Queneau 

býr sjálfur til þónokkur orð til að bæta inn í þar sem hann vantar orð með endingunni -on. Í 

ensku þýðingunni er notuð endingin -in, í þeirri þýsku -und, þeirri dönsku -ys, þeirri sænsku -

an og í íslensku þýðingunni -á. Þar þurfti einnig oft að búa til orð til að fylla inn í. Auk 

þessara endinga sem eiga að ríma kemur hálfrím oft fyrir í kvæðinu á frummálinu. Wright og 

Hagström ganga í sínum þýðingum lengra en Queneau sjálfur í rími hinna línanna. 
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Imitation, eftiröpun 

Erfiðast viðfangs í þýðingu þessa verks má að öllum líkindum telja kaflann Samhljóma (130). 

Queneau leikur sér að því að setja æfinguna saman með öðrum orðum en upphaflega æfingin 

er og velur orð sem hljóma líkt þegar lesið er upp, eru samhljóma. Í þessari æfingu hefur enski 

þýðandinn náð að fara svipaða leið og Queneau. Sænski þýðandinn bætir inn orðum og setur 

æfinguna þar með í annan farveg. Danski og þýsku þýðendurnir nota um það bil sömu orðin 

en skipta þeim á óvenjulegum stöðum. Í íslensku þýðingunni var sú aðferð eina leiðin. Oft er 

því ekki um eiginlegt orð að ræða heldur orðleysu. Þessi æfing er mikil þraut og fer það eftir 

tungumálum hversu langt er hægt að ná í jafngildi í orðaleiknum. Þar sem íslenskan er hrein 

og bein í framburði gefur hún ekki kost á leik sem þessum. 

Franska: Ange ouvert m‘y dit sur la pelle à deux formes d‘un haut obus (est-ce?), j‘à peine 

sus un je nomme (ô Coulomb!) avec de l‘adresse autour du chat beau. 

Íslenska: Dagey (n.n.) varjest haddur á! pal linu mafta nást ræti svag ni oh! sáun Ganma en! 

um! eðha tog flé túenek kibband. 

Enska: Won date bout mid Dane the plait former finesse boss, I naughtiest aitch up with a 

longing egg and a nodder rat — a bitterest ring a row and it. 

Þýska: Ein Eßtag. Eß um Mittag, auf der Platt‘! Form eine Sau! Tob: uh! Eß! eß! ehe ich eine 

Gans jung Emma‘n mitlange! mh! Als … 

Danska: Endda hen i mod Meta påagter Peron N. af en bush c‘er jeg en langhal sæd yndling 

með flet æd Lise om senat. 

Sænska: En (buske) Dag framme mot mid daggs daggs såg (verktyg) jag på bak (plåt) rep lat 

form (bak-) inpå Äss-buss än än fil (-mjölk) ur (klocka) med (på kälke) ett snö rep å huv ett is 

tele föret (skid-) hatt bann. 

 

Orðaforði 

Í þeim æfingum sem skrifaðar eru í mælskulistarstíl eiga þýðendur möguleika á miklu 

formlegu jafngildi. Þeir fylgja Queneau eftir á götum Parísar í mismunandi aðstæðum og geta 

með orðavali sínu og setningabyggingu náð fram gamanseminni sem alltaf er til staðar í 

frumlegum og fjölbreyttum stíl höfundarins. Þýðendurnir reyna að hafa orðaforða sinn eins 
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ríkulegan og Queneau með því að vera vel á verði fyrir fjölbreytni hans, t.d. í orðum yfir unga 

manninn, herramanninn eða vininn. 

 

Hér eru dæmi um orð yfir unga manninn: 

Franska: Un jeune homme, oisillon, poulet, damoiseau, girafeau, garnement, jouvenceau, 

garçon, morveux, gamin, flandrin. 

Íslenska: ungur maður, náungi, gaur, kjáni, fuglsungi, strákur, spjátrungur, yngissveinn, 

kjánaprik, furðufugl, oflátungur. 

Enska: Chap, young man, juvenile, brat, young gentleman, runt, citizen, fink, mug, boy, lout. 

Þýska: Kerl, junger Mann, Geck, Süßholzraspler, Individuum, Bursche, Junge, Jüngling, 

Bengel, Jämmerling, junger Herr, Sir, Grünschnabel. 

Danska: Fyr, ung mand, dreng, ungersvend, spradebasse, lømmel, dummerhoved, ung herre, 

springfyr, vindbøjtel, knægt, grønskolling. 

Sænska: Kille, ung man, fjant, sillmjölk, yngling, feglingskitunge, dumskalle, puttefnask, 

grabb, lymmel, karl, slyngel. 

 

Hinn maðurinn í strætisvagninum er fyrst nefndur voisin og fær síðan heitin: 

Franska: quidam, burgrave, richard, seur, cacochyme, vieux con, voyageur placide, individu. 

Íslenska: granni, samferðarmaður, herra, maður, karl, herramaður, farþegi, bubbi, eldri 

borgari, náungi. 

Enska: Neighbour, man, passenger, person, gentleman, vulgar type, chap, elder, gent. 

Þýska: Nachbar, Mitreisender. Herr, Fahrgast, Individuum, Mann, Flegel, rätselhafte Person, 

Bürger. 

Danska: Sidemand, medpassager, herre, rejsende, skikkelig mand, mand. 

Sænska: Granne, medpassagerare, mann, passagerare, herre, person, gubbe, snubbe, 

medborgare, individu. 

 

Vinurinn í lok sögunnar fær einnig ýmis heiti: 
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Franska: camarade, ami, X, copain, compagnon, personnage, zazou. 

Íslenska: kunningi, vinur, X, gæi, gaur, félagi, furðufugl, slæpingi. 

Enska: Friend, companion, X, pal, buddy, chap. 

Þýska: Kamerad, Freund, Burschen, Kumpel, Gefährte, Geck. 

Danska: Kammerat, ven, makker, ledsager, person, vagabond, modeherre. 

Sænska: Vän, kamrat, kompis, kille, individ. 

 

Queneau notar þrjú orð sem tengja má beint við stríðsárin og árin eftir stríð: quidam, zazou og 

dandy. Í fransk-íslenskri orðabók eru þessar skýringar gefnar: quidam: (grín) náungi; zazou: 

úrelt orð, notað um einhvern sem fylgir tísku eftirstríðsáranna, dandy: spjátrungur eða 

skartmaður. Quidam kemur oft fyrir í bókinni og er bæði notað um unga manninn og vininn. 

Þetta orð hefur merkinguna „venjulegur Frakki“, en fékk á stríðsárunum hliðarmerkinguna 

„borgari sem fylgir Pétain að málum“. 

Quidam-hugtakið breyttist síðar yfir í þá manngerð sem kölluð var zazou. Orðið zazou 

gefur í skyn mann í síðum frakka eða síðum jakka og gjarnan með regnhlíf. Dandy er enskt 

orð sem táknar mann sem leggur mikið upp úr klæðaburði sínum og útliti, málfari og 

athöfnum. Þótt Queneau noti ekki oft orðið dandy er vinurinn sýndur sem sú manngerð, t.d. í 

Eiginnöfn (125) þar sem Queneau notar nafn eins frægasta dandys á 19. öld, G. Brummel. Í 

æfingunni Enskuskotið notar Queneau franska orðið beau (fallegur) sem hefur á frönsku 

hliðarmerkinguna dandy. Lýsingin á vininum gefur þennan stíl í skyn og í íslensku 

þýðingunni eru notuð orðin spjátrungur, dómari glæsileikans, tískuráðgjafi og í Eiginnöfnum 

nafnið Heiðar, en þar er vísað til Heiðars Jónssonar, snyrtis. Dandyismi kemur víða fyrir í 

bókmenntum 19. aldar. Í Út frá lykt (100) notar Queneau í þessu samhengi enska orðið 

fashionable, sem var mikið notað í frönsku á 20. öld þegar rætt var um hátísku. 

 

Til gamans er vert að skoða æfinguna Ávarp (94) sem er gott dæmi um upphafinn stíl 

Queneaus. 

Franska: Apostrophe. O stylographe à la plume de platine, que ta course rapide et sans heurt 

trace sur le papier au dos satiné les glyphes alphabétiques qui transmettront aux hommes aux 

lunettes étincelantes le récit narcissique d‘une double rencontre à la cause autobusilistique. 



27 
 

Íslenska: Ávarp. Ó lindarpenni með platínufjöður, lát hratt og áreynslulaust skrið þitt draga á 

pappírinn, með silkikenndri bakhlið, þau staftákn, sem færa munu mönnum með glampandi 

gleraugu sjálfsdýrkunarfrásögn um tvöföld kynni af strætisvagnalegum toga. 

Enska: Apostrophe. O platinum-nibbed stylograph, let thy smooth and rapid course trace on 

this single-side calendered paper those alphabetic glyphs which shall transmit to men of 

sparkling spectacles the narcissistic tale of double encounter of omnibusilistic cause. 

Þýska: Apostrophe. O Füllhalter du mit Platinfeder, daß dein Lauf rasch und ohne Anstoß die 

alphabetischen Zeichen, die den Menschen mit funkelnden Brillen die narzißtische Erzählung 

einer doppelten Begegnung autobusilistischen Anlasses übermitteln, auf das Papier mit 

geglättetem Rücken schreibe. 

Danska: Apostrofe. O! fyldepen med platin-pennespids, lad dit hurtige og gnidningsløse løb 

hen over papiret med den silkeglatte bagside nedskrive de alfabetiske tegn, som til 

menneskene med glimtende briller overfører den narcissistiske fortælling om et dobbelt møde 

med busilistisk årsag. 

Sænska: Apostrofering. O platinastiftade reservoarpenna, låt din smidiga och flinka flykt på 

detta ensidessatinerade papper spåra de alfabetiska skåror vilka till män med gnistrande 

glasögon skola vidarebefordra den narcissistiska historietten om ett dubbelmöte av 

omnibusilistisk natur. 

Í þessari upphöfnu æfingu er auðvelt að sjá þann gríðarlega mun sem er á íslensku og 

mörgum öðrum tungumálum hvað orðaforða varðar. Á íslensku eru til orð yfir flest hugtök en 

mörg tungumál nota alþjóðleg orð sem oft eru af grískum eða latneskum uppruna. Í þessum 

kafla sést þetta glöggt strax í heiti æfingarinnar þar sem öll tungumálin nema íslenskan geta 

notað orðið apostrophe. Önnur orð í þessum hluta æfingarinnar sem eru eins á málunum fimm 

eru orðin alphabet, narcissisme og autobus/omnibus. Í nokkrum köflum verksins er mikið um 

slík orð, t.d. grísk orð í Með grísku ívafi (111), Læknisfræðilegt (135) og Yfirheyrsla (87). Í 

íslensku þýðingunni var tekin sú ákvörðun að halda latneskum heitum margra kaflanna en 

hafa þau sum með íslensku ívafi. Hjá Queneau er það hluti af leiknum að finna út um hvað 

æfingin snýst. Í nokkrum æfingum notar Queneau golfrönsku þar sem hann blandar saman 

frönsku og öðru máli, ítölsku og frönsku í Ítölskuskotið (131) og ensku og frönsku í 

Enskuskotið (118). Í æfingunni Poor Lay Zanglay (132) eru frönsk orð hins vegar skrifuð eftir 

enskum framburði. Í þýðingunni er æfingin á íslensku sem skrifuð er eftir enskum framburði. 

Allir þýðendurnir fara sömu leiðir og Queneau en alþjóðleg orð í viðkomandi tungumáli hljóta 

að auðvelda þýðendum vinnuna þar sem þau gagnast. 
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Þátíð 

Í frönsku eru notaðar þrjár mismunandi gerðir þátíðar eftir því hvort atburðurinn gerðist í 

óákveðnum tíma, á vissri stundu eða hvort honum er ef til vill ólokið. Queneau skrifar 

sérstaka æfingu fyrir hverja þeirra. Þetta er snúið fyrir þýðendur og fara þeir ýmsar leiðir. 

Franska: Passé indéfini. Je suis monté dans l‘autobus de la porte Champerret. Il y avait 

beaucoup de monde … 

Íslenska. Óákveðin þátíð. Ég fór upp í strætisvagninn til Champerret-hliðsins. Þar var margt 

um manninn … 

Enska: Past. I got into the Porte Champerret bus. There were a lot of people in it … 

Þýska: Vollendete Gegenwart. Ich bin in den Autobus nach der Porte Champerret gestiegen. 

Es waren viele Menschen darin … 

Danska: Førnutid. Jeg er steget på bussen til Porte Champerret. Der har været mange 

mennesker … 

Sænska: Imperfekt. Jag steg på bussen till Porte Champerret. Det var massor av folk på den… 

 

Franska: Passé simple. Ce fut midi. Les voyageurs montèrent dans l‘autobus. On fut serré. 

Íslenska: Þátíð. Það var hádegi. Farþegarnir stigu upp í strætisvagninn. Það var þröngt. 

Enska: Reported speech. Dr Queneau said that it had happened at midday. Some passengers 

had got onto the bus. They had been squashed tightly together. 

Þýska: Vergangenheit. Es war Mittag. Die Fahrgäste stiegen in den Autobus. Wir standen 

gedrängt. 

Danska: Præteritum. Det blev middag. De rejsende sprang på bussen. Man blev klemt. 

Sænska: Pluskvamperfekt. Det hade varit mitt på dagen. Passagerarna hade stigit på bussen. 

Det hade varit trångt. 
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Franska. Imparfait. C‘était midi. Les voyageurs montaient dans l‘autobus. On était serré. 

Íslenska: Ólokin þátíð. Það var um hádegi. Farþegarnir voru að fara upp í strætisvagninn. Það 

var þröng á þingi. 

Enska: Passive. Midday was struck on the clock. The bus was being got onto by passengers. 

They were being squashed together. 

Þýska: Sleppt. 

Danska: Imperfektum. Det var ved middagstid. Rejsende steg langsomt op i bussen. Man 

masede og skubbede. 

Sænska: Perfekt. Det har varit mitt på dagen. Passagerarna har stigit på bussen. Det har varit 

trångt. 

 

Í fyrstu æfingunni nota danski þýðandinn og þeir þýsku núliðna tíð. 

Í annarri æfingunni notar enski þýðandinn frásögn í þriðju persónu og þáliðna tíð. 

Sænski þýðandinn notar einnig þáliðna tíð í þeirri æfingu. 

Í þriðju æfingunni um þátíð notar enski þýðandinn þolmynd, sá sænski núliðna tíð, 

danski þýðandinn notar þátíð og reynir að orða setningarnar á þann veg að athöfninni sé ekki 

lokið. Í íslensku þýðingunni var farið líkt að. Eins og sýnt var hér að ofan slepptu þýsku 

þýðendurnir þriðju útgáfunni af þátíð. 

 

Mállýskur 

Í meginatriðum ná þýðendurnir vel að koma því sem mestu skiptir yfir á annað tungumál. Þeir 

hafa allir náð því sem Lefevere kallar samband „trúnaðar“ og „frelsis“ í þýðingum sínum 

(Lefevere, 2013, bls. 79). Þýðendurnir halda sig við form hvers kafla fyrir sig og þá ritlist sem 

Queneau beitir þar, þeir nota rímið, stutt formið, halda sig við París og nota umhverfið. 

Þannig halda þeir menningarjafnvægi í flestum kaflanna. Segja má að sænski, enski og þýsku 

þýðendurnir nái menningarjafngildi með því að færa málið í kaflanum Lágkúrulegur (81) yfir 

á mállýskur eigin tungumála.  
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Í kaflanum Lágkúrulegur (86) notar Queneau franskt götumál. Sænski þýðandinn, 

Hagström, setur kaflann fram á sænskri mállýsku, „väschöttska“. Wright hefur kaflann á 

Cockney-mállýsku, þýsku þýðendurnir og sá danski nota einnig mállýskur í sínum þýðingum. 

Í íslensku þýðingunni er farin sú leið að hlaupa yfir atkvæði, sameina orð, setja inn einstök 

slanguryrði og reyna að ná áhrifajafngildi með því. Skoðað var leikhandrit af My Fair Lady 

sem Ragnar Jóhannesson þýddi og Stefán Baldursson endurskoðaði fyrir sýningu 

Þjóðleikhússins 1992. (Lerner, 1992). Aftur reynir á hversu einsleit íslenskan er nú um allt 

land.  

 

Vulgaire 

Franska: L‘était un peu plus dmidi quand j‘ai pu monter dans l‘esse. Jmonte donc, jpaye ma 

place comme de bien entendu et voilàtipas qu‘alors jremarque un zozo l‘air pied, avec un cou 

qu‘on aurait dit un télescope et une sorte de ficelle autour de galurin. 

Íslenska: Þavar komð smá framyfr hádegi þegar ég gad farið uppí Essið. Smsagt, éfer inn, 

kassa miðann að sjálfsögð‘og nem‘kvað étek eftir öm gæa, með háls einsog kíkjog 

eikkurskonar snúr‘um derruna.  

Enska, Cockney: So A‘m stand‘n‘ n‘ ahtsoider vis frog bus when A sees vis young Froggy 

bloke, caw bloimey, A finks, ‘f‘at ain‘t ve most funniest look‘n‘ geezer wot ever A claps eyes 

on. 

Þýska: ‚S war was über Mittag, als ich in‘n Ess steigen konnte. Ch steig also ein, ch zahl 

meinen Platz wie sichs gehört, und schon bemerk ich da so‘n bekloppten Stenz mit nem Hals 

wie‘n Teleskop und ner Art Schnur umn Deckel. 

Danska: D‘var blevet lidt over middag, da jeg kukomm‘ med S‘eren. Jeg står alså på, betaler 

min billet sæfølig, og får jeg såikk‘ øj‘ på en springfyr med en hals, som man skutro var en 

kikkert, og en snor rundt om børen. 

Sænska, väschöttska: Dä ä la lite äffte tôlv när ja går på ässbussen sôm ä gôrfuller, pissis 

knôkatjockt mä fôlk. Ja går allså på å dä ä nä ja betalar biljätten sôm ja lägge märke te dän 

hära kufen mä en recktitt sketlång halls, sôm ett telleskåp rätt upp bara, å mä nôtt jäddra snöre 

runt hatten. 
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Æfingin Sveitalegur (144) er einnig sérstakt úrlausnarefni því þar notar Queneau 

franska sveitamállýsku. Þýsku þýðendurnir nota mállýsku frá Bæjaralandi, sá sænski notar 

ólíkan texta á 17. aldar sænsku, danski og enski þýðandinn nota úrfellingar og má ætla að þau 

skrái þar mállýskur frá sínum löndum. Á íslensku var gerð tilraun til að nota flámæli þótt það 

finnist ekki lengur á Íslandi. Bæði var skoðuð bók Björns Guðfinnssonar um breytingar á 

framburði (Björn Guðfinnsson, 1981, bls. 55-58) og leikhandrit Þjóðleikhússins af My Fair 

Lady. (Lerner, 1992). 

Franska: Paysan. J‘avions pas de ptits bouts de papiers avec un numéro dssus, mais jsommes 

tout dmême monté dans steu carriole. 

Íslenska: Sveitalegur. Jeg hef ekke soddan pínku snepla með númmeri á, en jeg fór samt öpp í 

þessa kerrö. 

Enska: Country. Oi didn‘t have one o‘ them pieces o‘paper wi‘ little numbers on, but oi got 

onter the charabanc anyways. 

Þýska: Bayrisch. Ich habe keine kleinen Babirfezn mit einer Numero drauf gehapt, haber ich 

bin drozdem in düsen Wagen eingeschtign. 

Danska: Bondsk. A ha‘e sgu‘et sårn noen papir mæ æ små nummer på, men a kom li‘godt mæ 

æ bus. 

Sænska: 1600-talssvenska. Hercules arla stod vpp, en mid-dagh, i sidsta sin vngdom, 

Opå ett seglande Skep, vtan Styre; 

Ljóðformin 

Í ljóðunum er formfegurðarjafngildið mikilvægt og er mikils um vert að vera trúr forminu, ná 

rími og venslum t.d. með lengd lína enda eru ljóðformin fimm í verkinu mjög ólík. Tanka 

hefur sitt stranga fimm línu, 31 atkvæðis form, Óbundið ljóð er opið og frjálst og Óður krefst 

hrynjandi þar sem létt atkvæði kemur fyrst í hverri fjögurra atkvæða línu og ríms í að minnsta 

kosti annarri hverri línu. Í óðnum er farin sú leið að líkja sem mest eftir franska textanum þar 

sem Queneau slær á létta strengi og fylgir ekki venjum um form lofsöngs. Reynt er að fylgja 

hefðum um 1 höfuðstaf og stuðla, auk rímsins. Rímendingin sem Queneau notar er nefmælt  

-on sem vekur upp hlátur. Af þýðingunum sem skoðaðar voru kemst sænska þýðingin næst 

frumtextanum hvað þetta varðar. Við þýðingu ljóðanna á íslensku var mikil áskorun fólgin 
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bæði í alexandrínu-forminu, sem ekki finnst í íslenskum kveðskap, og í sonnettunni vegna 

strangra reglna í íslenskum bragarháttum. 

Alexandrína hefur öldum saman verið mjög algeng í frönskum kveðskap. Þar er 

formið 6+6 atkvæði í línu með cesura (bil) á milli og áherslu á síðasta atkvæði í hvorum lið. 

Ekki hefur mikið verið þýtt undir alexandrískum bragarhætti á íslensku en Karl Guðmundsson 

þýddi Tartuffe eftir Molière úr frönsku fyrir Þjóðleikhúsið. Karl þýddi einnig leikritið Le 

Misanthrope eða Mannhatarinn eftir Molière undir alexandrískum hætti. 

Í þessari þýðingu var ákveðið að fylgja jambísku hexametri þar sem létt og þung 

atkvæði koma til skiptis, byrjað á léttu. Áherslurnar eru sex í línu. Í alexandrínu þarf að huga 

vel að staðsetningu stuðla í línu auk höfuðstafa og ríms.  

Sonnettuformið hefur hins vegar verið þýtt sem form yfir á íslensku og er þekktasta 

dæmi þess Nú andar suðrið sæla vindum þýðum eftir Jónas Hallgrímsson. Sonnettan er fjórtán 

lína kvæði sem krefst ríms, stuðla og höfuðstafa á réttum stöðum og með réttum áherslum. 

Línan byrjar á áherslulausu atkvæði og eru áherslur fimm í hverri línu. Bæði í Alexandrínur 

(77) og Sonnetta (99) notar Queneau rím en ekki stuðla og höfuðstafi og á það sama við um 

þýðingarnar fjórar sem stuðst var við. 

Að lokum koma dæmi um hvernig þýðendum tókst til með fyrsta erindið af Sonnetta 

(99): 

Franska: 

Glabre de la vaisselle et tressé du bonnet, 

Un paltoquet chétif au cou mélancolique 

Et long se préparait, quotidienne colique, 

A prendre un autobus le plus souvent complet. 

 

Íslenska: 

Ó vesældar skúmur með hálsinn svo ljótan og langan 

og ljómandi skalla og fléttuband hringað um kúfinn 

hvern sólbjartan dag fór hann hræddur með hugann svo úfinn, 

á heimleið í vagni af troðningi alltaf svo strangan. 

 

 



33 
 

Enska: 

Glabrous of dial, a plait upon his bonnet, 

This lousy lout — (how sad the neck he bore 

And long also) — performed his usual chore: 

The bus was full and he tried to get on it. 

 

Þýska: 

Mit langem Hals ein jämmerlicher Schemen, 

von Hut geflochten und von Schnauze kahl, 

bequemte sich zur täglich neuen Qual, 

den meistens voll besetzten Bus zu nehmen. 

 

Danska: 

En langhalset og dunløs ungersvend 

Ej bånd, men snor omkring sin hattepuld 

I bussen her til middag næsten fuld. 

Man spurgte sig, hvor han mon skulle hen. 

 

Sænska: 

Hans nylle var helt slätt och hatten vidrig, 

En lymmel klen med tungsint hals att föra 

Och lång, var nu i färd med dagligt göra; 

Att ta en buss som aldrig är för tidig. 

 

 

Er Exercices de style kleifur tindur? 

Svarið við spurningunni hvort Exercices de style sé kleifur tindur hlýtur að vera jákvætt. Að 

klífa hann krefst hins vegar mikils af þýðandanum. Viðfangsefnið er ekki einvörðungu þýðing 

á texta byggðum á orðaforða eða setningafræðilegum grunni, heldur er verkið allt tengt saman 

með sögulegum þræði og menningarlegu ívafi. Þýðendur verksins þurfa að kafa svo miklu 
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dýpra en að finna öll orðin sem henta í mismunandi æfingum. Þeir þurfa að finna leikinn, 

umhverfið, tenginguna við söguna, allt það sem Queneau felur í heiti hvers nýs kafla. 

Umberto Eco segir verkið sjálft vera svo tengt tungumáli höfundarins, frönskunni, að 

þar verði aldrei alveg skilið á milli. Því hljóti þýðingar á önnur tungumál alltaf að verða að 

hluta til tilfærsla yfir í annan veruleika hjá annarri þjóð og tungu (Eco, 2013, bls. XIV). Á 

sama máli eru þýsku þýðendurnir því Ludwig Harig segir í eftirmála sínum með þýðingunni 

að þeir hafi fljótt séð að þeir yrðu að brjótast út úr hefðinni og teygja tungumál sitt og reglur 

þess til hins ýtrasta (Ludwig Harig, 2014, bls. 165). 

Þýðendurnir fimm sem hér hefur verið rætt um hafa örugglega farið að orðum 

Rabelais sem segir við lesandann í formála sínum að Gargantua: „ …Svo eftir vandlegan 

lestur og tíða íhugun, skuluð þið brjóta beinið og sjúga merg málsins…“ (Rabelais, 1993, bls. 

12). 

 

Áhrif Exercices de style 

Meðan á hernámi Þjóðverja í Frakklandi og París stóð, árin 1940-1944, áttu margir um sárt að 

binda. Queneau var sjálfur dæmdur til nauðungarvinnu, en var svo lánsamur að fá að vinna 

við það sem honum var kærast, skriftir. Hann skrifaði greinar í blöð andspyrnuhreyfingarinnar 

og eins og fram hefur komið birtust þar einnig fyrstu æfingarnar úr Exercices de style á 

árunum 1942-1944 en hann hugsaði þær sem dægradvöl á erfiðum tímum.  

Meðan Queneau var á lífi var bókin þegar orðin mikilvægt og áhrifaríkt kennsluefni 

því hún býður upp á endalausa möguleika. Bókin er enn mikilvæg í kennslu og í nokkrum 

útgáfum bókarinnar er einnig að finna ítarefni fyrir kennara og nemendur. Emmanuel 

Souchier segir í formála sínum að hátíðarútgáfu Gallimard 2012 að það sem geri bókina svo 

vel fallna til notkunar í kennslu sé hversu fjölbreyttur stíllinn er og þar hjálpi einnig til þau 

atriði minnisgeymdar sem Queneau nýtti við skrif æfinganna, stuttur texti, sama sagan, sömu 

staðirnir, endurtekningar og oft rím og stuðlasetning sem auðvelda minnið. Hann segir einnig 

að Queneau hafi ekki talið rím enda við venjulegt rím, heldur væri hægt að teygja það út í rím 

hugsunarinnar. Hjá honum sé rím og endurtekning tvær hliðar á sömu 

skáldskaparkenningunni sem hjálpi til við að leggja á minnið í munnlegri hefð (Souchier, 

2012, bls. 24). 
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Tveimur árum eftir að bókin kom út var verkið leiklesið í klúbbi í París. Frères 

Jacques var hópur gamanleikara sem sögðu verkið fram. Þessi sýning varð óhemju vinsæl og 

gekk árum saman í leikhúsum. 1954 kom út hljómplata hjá Philips með 22 þáttum frá sýningu 

hópsins og 1996 var gefinn út tvöfaldur geisladiskur með öllum þáttunum. 

Eins og áður hefur komið fram voru gefnar út myndskreyttar bækur með verkinu, sú 

fyrsta árið 1956 með 13 myndskreytingum eftir grafíklistamanninn Pierre Faucheux, síðan 

með myndum eftir Gabriel Paris árið 1961 og 1963 var gefin út útgáfa myndskreytt af Jacques 

Carelman sem gerði 33 myndir við kaflana og Robert Massin sem skreytti æfingarnar 99 með 

mismunandi leturgerðum. Síðast nefnda útgáfan var gefin út með upphaflegum texta, enda var 

endurskoðuð útgáfa Queneaus ekki komin út. Myndskreytta útgáfan var endurútgefin 1973 

með upphaflega textanum og enn 1979 með fleiri myndum. 

Báðar útgáfur texta Queneaus eru því enn fáanlegar, önnur með endanlegum texta hans 

sjálfs og hin með upphaflega textanum og myndskreytingum. Eftirtektarvert er að þótt 

Queneau hafi breytt verki sínu og tekið út sem mest af því sem tengdist stríðsárunum er enn til 

sölu útgáfa með fyrri gerð textans. Báðar heita bækurnar Exercices de style og eru gefnar út 

hjá Gallimard. 

Áhrif Exercices de style náði líka til sjónvarpsauglýsinga sem þá byggðust á 

hugmyndum Queneaus, t.d. um endurtekin atkvæði og hljóðlíkingar. Queneau leyfði og tók 

þátt í gerð tveggja auglýsinga á sínum tíma sem um leið voru góð kynning á bókinni. Einnig 

voru þó viðhöfð óheiðarleg vinnubrögð þar sem leikir Queneaus voru stældir í auglýsingum 

án hans aðkomu. 

Hugmyndaauðgi Queneaus í Exercices de style hefur breiðst út um heim því þýðingar 

á verkinu hafa verið gefnar út á yfir 30 tungumálum (Þýðingar á önnur mál, 2017):  

Enska, Barbara Wright, 1958 
 
Serbneska, Danilo Kiš, 1964 
 
Þýska, Ludwig Harig og Eugen Helmlé, 1974 

Hollenska, Rudy Kousbroek, 1978 

Ítalska, Umberto Eco, 1983 

Gríska, Achilleas Kyriakides, 1984 

Tékkneska, Patrik Ouředník, 1985 
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Serbneska, Danilo Kiš,1986 

Esperanto, István Ertl, 1986 

Sænska, Lars Hagström,1987 

Ungverska, Róbert Bognár, 1988 

Katalónska, Annie Bats and Ramon Lladó, 1989 

Finnska, Pentti Salmenranta, 1991 

Danska, Otto Jul Pedersen, 1994 

Slóvenska, Aleš Berger, 1994 

Brasilísk portúgalska, Luiz Resende,1995 

Galisíska, Henrique Harguindey Banet og Xosé Manuel Pazos Varela,1995 

Japanska, Asahina Koji, 1996 

Norska, Ragnar Hovland, 1996 

Spænska, Antonio Fernández Ferrer, 1996 

Rússneska, V. A. Petrov , 1998 

Evrópsk portúgalska, Helena Agarez Medeiros, 2000 

Tykneska, Armağan Ekici, 2003 

Zürich-þýska, Felix E.Wyss, 2004 

Makedóníska, Elizabeta Trpkovska, 2005 

Pólska, Jan Gondowicz, 2005 

Baskneska, Xabier Olarra, 2006 

Rúmenska, Romulus Bucur, 2006 

Úkraínska, Yaroslav Koval', Yuriy Lisenko og Yurka Pozayaka, 2006 

Búlgarska, Vasil Sotirov og Elena Tomalevska, 2007 

Eistneska, Triinu Tamm og Jana Porila, 2007 

Króatíska, Vladimir Gerić, 2008 
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Kínverska, Tan-Ying Chou, 2016 

Hebreska, Rotem Atar, 2016 

Litháíska, Akvilė Melkūnaitė, 2016 

 

Í formála að hátíðarútgáfu Gaillmard á Exercices de style 2012 segir Souchier: „Það sem 

venjulega leyfist ekki í bókmenntum gefur höfundurinn okkur hér til að lesa og leika okkur 

með: ferli þar sem lesandinn aðlagar sig aftur að tungumáli sem hann talar dags daglega. 

Þjóðtungan er hér vettvangur fyrir alla til að koma fram á ritvöllinn. Lesandinn er ekki lengur 

hlutlaus þátttakandi heldur „Écriveron“, skriffinnur, sem tekur þátt í lífi verksins og dreifingu 

þess og af því verður mikill ávinningur fyrir bókmenntaheiminn“ (Souchier, 2012, bls. 25). 

Souchier lýsir því hvernig nemendur fundu frelsi til að prófa sig áfram og hvernig 

vinnustofur um ritsmíðar spruttu upp á vegum skóla og síðar á veraldarvefnum. Hann lýsir því 

hvernig verkið lifir sjálfstæðu lífi á netinu og hvernig netverjar nota aðferðirnar sem þar voru 

lagðar fram til að auðga stíl sinn. Hann veltir því fyrir sér hvað gerði verkið svona vinsælt. 

Var það skrítni gaurinn og skemmtilegheitin eða voru það möguleikar tilraunanna sem fólust 

t.d. í Oulipo-hugmyndunum? Hann segir endurtekninguna eiga þar stóran þátt en hún sem slík 

væri þó einskis virði án ánægjunnar, leiksins og grínsins sem séu undirstaða vinsælda 

Exercices de style. Souchier telur langt í frá að Exercices de style hafi skemmt tungumálið, 

þvert á móti hafi bókin endurnýjað og endurlífgað áhuga á tungumálinu og notkun þess. 

(Souchier, 2012, bls. 25) 

Raymond Queneau er þakkað að hafa með Stílæfingum og öðrum verkum sínum opnað 

franska tungu fyrir almenningi. Queneau hvetur almenning til dáða, hann hvetur alla til að 

reyna og til að vera með í leiknum, að vera með í að endurnýja og móta franska tungu. Í 

gegnum æfingarnar í þessu verki áttuðu menn sig á að allir máttu vera með, allir máttu spreyta 

sig og eins og segir í æfingunni Klaufskur: „Það er með því að skrifa sem maður verður 

skriffinnur.“ 
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Lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur verið leitast við að skýra fyrir lesendum margþætt litróf Raymonds 

Queneaus í verkinu Exercices de style. Verkið, sem er fullt af leikjum, gamni og alls kyns 

brögðum í ritstíl, reynir mjög á þolmörk þýðandans. Með fjölbreytileika sínum kemur þýðing 

bókarinnar inn á flest það sem þýðendur þurfa að fást við og velta fyrir sér. Þýðing Exercices 

de style gefur því einstakt tækifæri til að læra þá list að þýða vel. Nokkrir kaflar voru valdir úr 

til nánari athugunar á aðferðum þýðendanna fimm og hvernig þeir tókust á við áskorun hvers 

kafla.  

Niðurstaða ritgerðarinnar er að mögulegt sé að þýða verkið en það krefjist mikils 

hugarflugs, mikillar þolinmæði og mikils áræðis. Á hinn bóginn fylgir erfiðinu líka sæt 

ánægju- og sigurtilfinning þegar erfið úrlausnarverkefnin leysast að lokum.  

Löngu er tímabært að verk eftir Queneau verði gefið út á íslensku en eftir hann hafa 

einungis birst tvö kvæði í þýðingu Jóns Óskars (Jón Óskar, 1991). Væri því óskandi að þessi 

þýðing á Exercices de style yrði gefin út. 

Eftir að Barbara Wright hafði þýtt Exercices de style þýddi hún sjö aðrar bækur eftir 

Queneau. Hún lét hins vegar hjá líða að þýða nokkrar bækur hans því hún taldi mikilvægt að 

þýðandi gæti samsamað sig hugmyndafræði viðkomandi verks og hann yrði að hafa gaman af 

að glíma við það.  

Ánægjan af glímunni við þýðingu Exercices de style var óviðjafnanleg og má taka 

undir orð slóvenska þýðandans, Aleš Bergers (Actes Sud, 1987, bls. 112) um þá stórkostlegu 

gleði sem þýðing verksins hafi kallað fram hjá honum. Það hafi ekki verið nein smáskemmtun 

heldur einlæg gleði sem hann upplifði við að fylgja Queneau niður í gegnum hvert lagið af 

öðru í frönskunni og reyna að finna sömu blæbrigðin og kostina í sínu eigin máli.  

Aðrir þýðendur hafa örugglega kynnst þessari sömu tilfinningu.  
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Íslensk þýðing bókarinnar Exercices de style eftir Raymond Queneau 
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Þýðing verksins er helguð minningu Pauls Zukofskys,  

fiðluleikara og stjórnanda 1943-2017. 
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Minnispunktar 

Í S-inu, á álagstíma. Náungi, um það bil tuttugu og sex ára, flókahattur með snúru í 

stað borðans, of langur háls, rétt eins og teygt hafi verið á honum. Fólkið fer út. 

Náunginn sem um ræðir nöldrar í næsta manni. Hann ásakar hann um að rekast í sig í 

hvert sinn sem hann hleypir einhverjum framhjá. Í vælutón til þess að vera með 

leiðindi. Þegar hann sér laust sæti, flýtir hann sér í það. 

 Tveimur tímum seinna rekst ég á hann á Cour de Rome-torginu, fyrir 

framan Saint-Lazare-brautarstöðina. Hann er með kunningja sínum sem segir við 

hann: „Þú ættir að láta bæta við tölu á frakkann þinn“. Hann sýnir honum hvar (við 

hálsmálið) og af hverju.  
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Í tvöföldum leik 

Um miðjan daginn og á hádegi var ég staddur og steig upp á pallinn og skörina aftan á 

troðnum og í nánast fullum strætisvagni og almenningssamgöngutæki á S-línunni og 

sem fer frá Contrescarpe að Champerret. Ég sá og tók eftir ungum manni og gömlum 

unglingi sem var hálf hlægilegur og frekar fáránlegur: grannur háls og grindhoraður 

hólkur, snúra og þvengur um hattinn og pottlokið. Eftir troðning og ringulreið segir 

hann og bunar út úr sér væminni og grátklökkri röddu og róm að granni hans og 

samferðamaður geri í því og af ásettu ráði ýti sér og angri sig í hvert sinn sem einhver 

stígur af og fer út. Að þessu sögðu og þegar hann hafði opnað munninn fer hann í 

áttina og flýtir sér í laust og autt pláss og sæti. 

Tveimur klukkustundum seinna og hundrað og tuttugu mínútum síðar sé ég 

hann og rekst aftur á hann á Cour de Rome-torginu og framan við Saint-Lazare-

brautarstöðina. Hann er með og í félagsskap vinar og kunningja sem ráðleggur honum 

og hvetur hann til að láta bæta við og sauma tölu og pálmahnetutölu á yfirhöfn sína og 

frakka. 
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Úrdráttur 

Við vorum þarna nokkrir sem vorum á sömu leið. Ungur maður sem ekki virtist stíga í 

vitið, talaði nokkur andartök við herra einn sem var við hliðina á honum, síðan fór 

hann og settist. Tveimur stundum síðar hitti ég hann aftur; hann var með kunningja 

sínum og ræddi nýjustu tísku. 
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Á líkindamáli 

Um miðbik dagsins fór kjúklingur með stóran, fjaðurlausan háls, sem fleygt hafði 

verið innan um ógrynni sardína sem tóku sér far í skjaldvængju með hvítleitan kvið, 

upp úr þurru að þruma yfir einni þeirra, friðelskri, og mál hans barst um loftið, úrugt af 

andmælum. Þá, heillaður af tómarúmi einu, flýtti fuglsunginn sér þangað. 

Í drungalegri borgarauðn, sá ég hann aftur sama dag þar sem, vegna hrokans, 

var verið að setja ofan í við hann út af venjulegri tölu. 
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Aftur á bak 

Þú ættir að bæta við tölu á frakkann þinn, sagði vinur hans við hann. Ég rakst á hann á 

miðju Cour de Rome-torginu, eftir að ég skildi við hann þar sem hann henti sér af 

ákefð í sæti. Hann hafði verið að mótmæla stimpingum frá öðrum farþega, sem, eftir 

því sem hann sagði, ýtti við honum í hvert sinn sem einhver fór út. Þessi ungi, 

skinhoraði maður bar fáránlegan hatt. Þetta gerðist á pallinum aftan á fullum S vagni 

þetta hádegi. 
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Með ólíkindum 

Það sem við vorum í miklum troðningi á pallinum á strætisvagninum! Og það sem 

þessi strákur gat verið heimskulegur og hlægilegur! Og hvað gerir hann svo? Er það 

ekki hann sem vill fara að rífast við karl einn sem — hélt hann fram! þessi kjáni! — 

væri að ýta við sér! Og síðan finnur hann sér ekkert betra að gera en að flýta sér að ná 

sæti sem var laust! Í stað þess að bjóða það dömu! 

Tveimur stundum síðar, hvern heldur þú að ég rekist á fyrir framan Saint-

Lazare-brautarstöðina? Þennan sama spjátrung! Að þiggja ráð um klæðnað! Frá 

kunningja! 

Alveg ótrúlegt! 
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Draumur  

Mér fannst eins og allt væri þokukennt og perluhvítt í kring um mig, með 

margbreytilegum og óljósum verum, þeirra á meðal kom þó ein býsna skýrt í ljós, 

andlit ungs manns, of langur hálsinn virtist þó sjálfur strax gefa til kynna að hann væri 

bæði heigull og nöldrari. Borðanum á hatti hans hafði verið skipt út fyrir fléttað band. 

Hann reifst síðan við mann einn sem ég sá ekki, þar næst skaust hann í dimman gang 

líkt og hann hefði orðið hræddur. 

Í öðrum hluta draumsins sé ég hann á gangi í glampandi sólskini fyrir framan 

Saint-Lazare-brautarstöðina. Hann er með kunningja sem segir við hann: „Þú ættir að 

láta bæta við tölu á frakkann þinn.“  

Þar með vaknaði ég.    

  



52 
 

 

Spádómar 

Þegar líður að hádegi, munt þú vera staddur á pallinum aftan á strætisvagni þar sem 

farþegarnir safnast saman og meðal þeirra munt þú taka eftir hlægilegum yngissveini: 

háls eins og á beinagrind og ekkert band um mjúka flókahattinn. Honum mun ekki líða 

vel, þeim stutta. Hann mun halda að herra nokkur ýti viljandi við honum í hvert sinn 

sem hann hleypir framhjá fólki sem er að fara út eða inn. Hann mun segja honum það, 

en hann mun ekki svara, fullur fyrirlitningar. Og hlægilegi yngissveinninn mun, 

felmtri sleginn, renna honum úr greipum, í átt að lausu sæti.  

Þú munt sjá hann aftur seinna, á Cour de Rome-torginu, fyrir framan Saint-

Lazare-brautarstöðina. Vinur hans verður með honum og þú munt heyra þessi orð: 

„Frakkinn þinn lokast ekki nógu vel; þú verður að láta bæta á hann tölu.“ 
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Orðabrengl 

Hlægilegum ungum manni, þar sem ég er dag einn í strætisvagni á línu S troðnum sem 

hefur verið togað í, ef til vill með of langan háls, á hattinum vafið band, tek ég eftir. Í 

hrokafullum vælutón, sem er við hliðina á honum, við herramanninn, andmælir hann. 

Því hann ýtti við honum, sinn hvert sem fólk fer út. Laust sest hann og flýtir sér í sæti, 

að því sögðu. Á Rome (torginu) ég rekst aftur á hann seinna tveimur tímum á frakkann 

sinn tölu að bæta við vinur ráðleggur honum. 
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Regnboginn 

Dag einn var ég staddur á palli fjólublás strætisvagns. Þar var fyrir ansi hlægilegur 

ungur maður: dimmfjólublár háls, snúra um hattinn. Skyndilega fer hann að andmæla 

bláum herramanni. Hann sakar hann, með grænni röddu, sérstaklega um að ýta við sér 

í hvert sinn sem fólk stígur út. Að þessu sögðu, flýtir hann sér í átt að gulu sæti, til að 

setjast þar. 

Tveimur tímum seinna, rekst ég á hann fyrir framan appelsínugula brautarstöð. 

Hann er í fylgd með vini sem ráðleggur honum að láta bæta við tölu á rauða frakkann 

sinn. 
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Orðarallý 

(Heimanmundur, byssustingur, óvinur, kapella, andrúmsloft, Bastilla, bréf.) 

Dag einn var ég staddur á palli strætisvagns sem var vafalaust hluti af heimanmundi 

dóttur herra Hjúskapar, sem réð yfir rekstri almenningssamgangna á Parísarsvæðinu. 

Þarna var ansi hlægilegur ungur maður, ekki af því að hann bar ekki byssusting, heldur 

af því að hann leit út fyrir að bera hann þótt hann gerði það ekki. Allt í einu ræðst þessi 

ungi maður á óvin sinn: herramann sem var fyrir aftan hann. Hann sakar hann einkum 

um að hegða sér ekki eins hæversklega og í kapellu. Eftir að hafa þannig skapað 

spennu í andrúmsloftinu fer skíthællinn og sest. 

Tveimur tímum seinna, rekst ég aftur á hann tvo til þrjá kílómetra frá 

Bastillunni með kunningja sem ráðlagði honum að láta bæta við tölu á frakkann sinn, 

ráð sem hann hefði allt eins getað gefið honum í pósti.   
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Hik 

Ég veit ekki vel hvar þetta gerðist … í kirkju, ruslatunnu, líkhúsi?  Ef til vill í 

strætisvagni? Þarna var … ja, hvað var þá þarna? Egg, teppi, radísur? Beinagrindur? 

Jú, en ennþá holdi klæddar, og lifandi. Ég held jú að þetta hafi verið svona. Fólk í 

strætisvagni. En þarna var einn (eða tveir) sem maður tók eftir, ég man ekki alveg 

lengur á hvern hátt. Vegna mikilmennskubrjálæðis hans? vegna spiksins? vegna 

depurðarinnar? Eða frekar … nær sanni … vegna ungæðis hans sem skreytt var löngu 

… nefi? höku? þumalfingri? nei: hálsi, og með furðulegan, furðulegan, furðulegan 

hatt. Hann fór að rífast, jú þannig var það, örugglega við annan farþega (mann eða 

konu? barn eða öldung?). Þessu lauk, jú þetta endaði með því að þessu lauk á einhvern 

hátt, líklega með því að annar mótherjanna flúði af hólmi. 

Ég held að þetta sé sami einstaklingurinn og ég rakst á aftur, en hvar? Fyrir 

framan kirkju? fyrir framan líkhús? fyrir framan ruslatunnu? Með kunningja sem var 

líklega að segja honum eitthvað, en hvað? en hvað? en hvað?   
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Nákvæmni 

Klukkan 12.17 í strætisvagni á línu S, sem er 10 metra langur, 2,1 á breidd, 3,5 á hæð, 

kominn 3 km og 600 m frá brottfararstað sínum, þegar hann hafði 48 manns 

innanborðs, fór einstaklingur sem var karlkyns, 27 ára, 3 mánaða og 8 daga gamall, 

1,72 m á hæð og 65 kíló, sem bar á höfðinu hatt sem var 17 sentimetra hár og var 

kúfurinn umvafinn borða sem var 35 cm langur, að hrópa á mann einn, 48 ára, 4 

mánaða og 3 daga, 1,68 m á hæð og 77 kíló með 14 orðum sem tók 5 sekúndur að 

flytja og ýjuðu að óviljandi hreyfingum um 15 til 20 mm. Hann fer síðan og fær sér 

sæti í um 2,10 m fjarlægð. 

 118 mínútum síðar var hann staddur 10 metra frá Saint-Lazare-

brautarstöðinni, við bakinnganginn, og gekk fram og til baka 30 metra spotta með 

kunningja, 28 ára gömlum, 1,70 m á hæð og 71 kg að þyngd sem ráðlagði honum í 15 

orðum að færa tölu sem var 3 sentimetrar í þvermál til um 5 cm í átt að hápunkti 

himinsins.  
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Huglæga hliðin 

Ég var ekki ósáttur við klæðaburð minn þennan dag. Ég vígði nýjan hatt, ansi flottan, 

og frakka sem mér fannst mikið til koma. Hitti X fyrir framan Saint-Lazare-

brautarstöðina, sem freistar þess að skemma fyrir mér ánægjuna með því að reyna að 

telja mér trú um að þessi frakki sé of fleginn og að ég ætti að bæta við einni tölu. Hann 

þorði samt ekki að ráðast á höfuðbúnað minn. 

Lækkaði pent skömmu áður rostann í hálfgerðum dóna sem gerði í því að 

meiða mig í hvert skipti sem einhver fór fram hjá, til að fara út eða inn. Þetta gerðist í 

einum af þessum subbulegu strætóum sem fyllast af hyski einmitt á þeim stundum 

þegar ég verð að sætta mig við að nota þá.  
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Önnur huglægni 

Á pallinum í strætisvagninum í dag stóð við hliðina á mér einn þessara krakkakjána, 

sem maður til allrar hamingju sér ekki mikið af lengur, annars myndi ég enda með að 

kála einum þeirra. Þessi, strákur svona tuttugu og sex, þrjátíu ára, fór sérstaklega í 

taugarnar á mér, ekki svo mjög vegna langa reytta kalkúnahálsins heldur vegna þess 

hvernig bandið á hattinum hans var, band sem var ekki mikið meira en reim, eins og 

eggaldin á lit. Ó, en sá fantur! Hvað mér bauð við honum! Þar sem það var fullt af 

fólki í strætisvagninum okkar á þessum tíma dags, nýtti ég mér troðninginn sem varð 

þegar fólk fór út og inn til að reka olnbogann á milli rifjanna á honum. Að lokum, áður 

en ég ákveð að stíga smávegis á bífurnar á honum til þess að kenna honum lexíu, flýr 

hann af hólmi eins og bleyða. Til þess að ergja hann, hefði ég líka sagt honum að það 

vantaði tölu á frakkann hans sem var of fleginn. 
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Frásögn 

Á opna pallinum aftan á strætisvagni á leið S (í dag 84) sem var næstum því fullur, sá 

ég við Monceau-garðinn, dag einn um hádegisbil, mjög hálslangan náunga sem bar 

flókahatt með fléttuðu bandi í stað borða. Allt í einu sneri þessi náungi sér að þeim 

sem var við hliðina á honum og sagði stundarhátt að í hvert sinn sem farþegar færu inn 

eða út úr vagninum gerði hann í því að stíga á tærnar á sér. Hann hætti þó nöldrinu 

skyndilega og skellti sér í sæti sem hafði losnað. 

 Tveimur tímum seinna sá ég hann aftur við Saint-Lazare-brautarstöðina 

í hrókasamræðum við vin sinn sem ráðlagði honum að fá færan klæðskera til að 

minnka hálsmálið á frakkanum hans með því að færa efstu töluna ofar. 
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Orðatilbúningur 

Ég strætisvagnspallaði með samþjöppunarkennd í suðstraumlægu tímarúmi og 

nágrannaði langhálsað fléttumkringdanhatts kjánaprik. Sá segir við einhvernóþekktan: 

„Þér eruð að virðistýta á mig“. Að þessu frásérkomnu, laussest hann græðgislega. Í 

síðari rúmtímanleika sá ég hann þar sem hann saintlazaretorgaði með X nokkrum sem 

sagði við hann: þú ættir að töluviðbæta frakkann þinn. Og hann hversvegnaútskýrði 

það fyrir honum.  
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Neitanir 

Þetta var hvorki bátur, né flugvél, heldur samgöngutæki á landi. Þetta var hvorki að 

morgni, né að kvöldi, heldur á hádegi. Þetta var hvorki ungbarn, né öldungur, heldur 

ungur maður. Þetta var hvorki band, né snúra, heldur fléttaður borði. Þetta var hvorki 

skrúðganga, né ryskingar, heldur troðningur. Þetta var hvorki elskulegur, né illkvittinn, 

heldur skapbráður maður. Þetta var hvorki sannleikur, né lygi, heldur fyrirsláttur. Þetta 

var hvorki standandi maður, né liggjandi, heldur einhver sem vildi sitja. 

Þetta var hvorki daginn áður, né daginn eftir, heldur sama daginn. Þetta var 

hvorki Nord-brautarstöðin, né Lyon-brautarstöðin, heldur Saint-Lazare-brautarstöðin. 

Þetta var hvorki ættingi, né einhver ókunnugur, heldur vinur. Þetta var hvorki 

svívirðing, né spott, heldur ráðlegging varðandi föt. 
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Andatrú 

Mjúkur, brúnn hattur, velktur, með slútandi börðum, kúfurinn umvafinn fléttuðum 

borða, hattur innan um alla hina, sem kipptist einungis til þegar ójöfnurnar á veginum 

náðu til hans í gegnum hjól farartækisins sem flutti hann, hattinn sjálfan. Á hverri 

stoppistöð varð hann fyrir hliðarhreyfingum, sumum ansi þungum af rápi farþeganna, 

og að lokum reitti það hann til reiði, hattinn sjálfan. Hann tjáði reiði sína í gegnum 

mannsrödd tengdri honum með massa af holdi, skipulega komið fyrir á nokkurs konar 

götóttum hnetti úr beini undir honum, hattinum sjálfum. Síðan fór hann allt í einu og 

settist, hatturinn sjálfur. 

 Einni eða tveimur klukkustundum síðar sá ég hann aftur þar sem hann 

sprangaði í um hundrað sextíu og sex sentimetra hæð yfir gangstéttinni, fram og til 

baka fyrir framan Saint-Lazare-brautarstöðina, hatturinn sjálfur. Vinur ráðlagði honum 

að láta setja aukatölu á frakkann sinn … aukatölu … á frakkann sinn … að segja 

honum það … honum … hattinum sjálfum. 
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Anagramm 

Í S-inu á tímlagsáa róf ungnái nein, mu það lib tugutut og sxe áar, með galnan, ómjan 

sláh og með tath með tuftlé en ekki diban, að írafst við nanan arþegaf go kasáaði hann 

mu að ýta rés lit go fár af sáteningi. Þegar hann hifða sauði sesþu úr sér, tiflýr hann sér 

í staul tæsi. 

Stukkuklund raðsí és gé hann aftur á Urco de More, fyrir framan Nasit- Zalera-

traubiðnaröst. Hann var með jakunning sem gaðsi við hann: Þú tætir að tála tjesa auka 

lötu á nankfrak þinn. Hann dýsni muhon hvar (við slámhálið). 
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Distinguo 

Í strætisvagni (sem ekki má skilja sem sætisgagn), sá ég dag einn (ekki aleinn) 

undarlegan fír (ekki í góðum gír) sem bar á höfði hattkúf (ekki þó með skúf) umvafinn 

fléttuðum borða (sem ekki var vafningskorða). Á léttum búki sínum (sem við þó ekki 

týnum) bar hann langan háls (alls ekki langinmáls). Þegar mannfjöldinn tróðst þar 

fram (enginn stóðst hann bláttáfram), ýtti nýr farþegi (ekki hinn háfleygi) við hinum 

sama (ekki þeim handlama). Furðufuglinn fer að rífast (hann lét sko ekki hrífast), en 

kom auga á laust sæti (ekki traust verðmæti) og flýtti sér í það (lét ekki ónýttan þann 

stað).  

Seinna ég sá hann aftur (ekki brást mér sannkraftur) fyrir framan Saint-Lazare-

brautarstöðina (en ekki seint klasar þrautarfjölina) þar sem hann talaði við kunningja 

(hann eggjaði ekki erfingja) vegna tölu á frakka hans (sem ekki má rugla saman við 

sölu á jakka manns).   
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Síbylja  

Í hitamollu dag einn í blikkdollu sem ég drollaði í, sást flottrolla skolla með hárkollu 

lolla og bolla óholla. Lognmolla pollar og mollar, hinn skollar: „Búkolla“ en sollar 

hraunbolla, lollar og fer og setur skolla sinn annars staðar.  

Einni stollu seinolla, fyrir framan Saint-Lazare-brautarstolluna, sésolla ég hann 

þar sem hann rökrollar út af töllum, töllum á frakkolla.  
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Opinbert bréf 

Ég hef þann heiður að upplýsa yður um eftirfarandi atriði sem mér auðnaðist að verða 

vitni að, í senn hlutlaus og skelfdur. 

Einmitt þennan dag, um hádegisbil, var ég staddur á pallinum aftan á 

strætisvagni sem var á leið upp Courcelles-götu í áttina að Champerre-torginu. Téður 

strætisvagn var fullur, yfirfullur dirfist ég að segja, því vagnstjórinn hafði hleypt allt of 

mörgum farþegum inn, án gildrar ástæðu og knúinn áfram af of mikilli góðmennsku, 

sem varð til þess að hann sniðgekk reglurnar svo jaðraði við undanlátssemi. Á hverri 

biðstöð, við umgang farþega inn eða út, varð töluverður troðningur sem æsti einn 

farþegann upp í að mótmæla en þó feimnislega. Ég verð að segja að hann flýtti sér að 

setjast um leið og færi gafst. 

Við þessa stuttu frásögn vil ég bæta þessu: Skömmu síðar gafst mér kostur á að 

sjá þennan farþega aftur með einstaklingi sem ég gat ekki borið kennsl á. Líflegar 

samræður þeirra á milli virtust vera af fagurfræðilegum toga.  

Miðað við þessar aðstæður, bið ég yður, herra, að benda mér á hvaða eftirmála 

ég á að gera ráð fyrir af þessum gjörðum, og hvaða afstöðu yður finnst ég ætti að taka í 

framhaldi af þessu og hvernig yður þætti við hæfi að ég hegðaði mér í lífi mínu héðan 

í frá. 

Meðan ég bíð svars, fullvissa ég yður um, herra, að ég er ætíð til þjónustu 

reiðubúinn. 
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Kynningarbréf 

Í nýjustu skáldsögu sinni, sem skrifuð er af þeim glæsibrag sem einkennir verk hans, 

leggur hinn frægi skáldsagnahöfundur X, sem við eigum nú þegar svo mörg stórvirki 

að þakka, sig fram um að kalla aðeins til sögunnar velmótaðar persónur í aðstæðum 

sem allir, ungir sem aldnir, skilja. Söguþráðurinn snýst semsagt um það þegar hetjan í 

þessari sögu hittir í strætisvagni dularfullan einstakling, sem fer að rífast við þann 

fyrsta á vegi hans. Í lokakaflanum sést til þessa leyndardómsfulla náunga þar sem hann 

hlustar af mikilli athygli á ráð vinar, meistara í flottræfilshætti. Allt hefur þetta 

hrífandi áhrif sem skáldsagnahöfundurinn X hefur meitlað á sjaldséðan hátt.  
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Hljóðlíking  

Það var um hádegisbil, ding, ding, dong, ding, ding, dong, á pallinum, pall, pall, pall, á 

strætisvagni, búmm, búmm, búmm, á línu S (sem þessir hvissandi snákar vissulega eru 

ætlaðir), að hlægilegur unglingspiltur, he,he, sem var með eitt af þessum höfuðfötum, 

oj, sneri sér (snú, snú) skyndilega að næsta manni reiður á svip, grrh, grrh, og sagði 

við hann, humm, humm: „Þér ýtið við mér af ásettu ráði, herra.“ Og bank. Síðan kastar 

hann sér, vúpps, í laust sæti og sest þar, búmm. 

Þennan sama dag, svolítið síðar, ding, ding, dong, ding, ding, dong, sá ég hann 

aftur með öðrum unglingspilti, he,he, sem talaði við hann um frakkatölu, (brr, brr, brr, 

það var sem sagt alls ekki svo hlýtt ...) 

Og bank. 
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Rökfræðileg greining 

Strætisvagn. 

Pallur. 

Pallur aftan á strætisvagni. Það er staðurinn. 

Hádegi. 

Um. 

Um hádegisbil. Það er tíminn. 

Farþegar. 

Rifrildi. 

Rifrildi milli farþega. Það er atburðarásin. 

Ungur maður. 

Hattur. Langur, mjór háls. 

Ungur maður með hatt sem er með fléttuðu bandi í kring. Það er aðalpersónan. 

Náungi. 

Einhver náungi. 

Einhver náungi. Það er önnur persónan. 

Ég. 

Ég. 

Ég. Það er þriðja persónan. Sögumaður. 

Orð. 

Orð. 

Orð. Það er það sem var sagt. 

Laust sæti. 

Upptekið sæti. 

Laust sæti verður upptekið. Það er afleiðingin. 

Saint-Lazare-brautarstöðin. 

Klukkustund síðar. 

Vinur. 

Hnappur. 

Önnur setning sem heyrist. Það er niðurstaðan. 

Rökrétt niðurstaða. 
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Þrákelkni 

Dag einn, um hádegisbil, fór ég inn í næstum fullan strætisvagn á leið S. Í næstum 

fullum strætisvagni á línu S var ungur, býsna hlægilegur maður. Ég fór inn í sama 

strætisvagn og hann, og þessi ungi maður, sem kom á undan mér inn í þennan sama 

næstum fulla S-strætisvagn um hádegi, var með hatt á höfði, sem mér fannst mjög 

hlægilegur, mér, sem hafði farið upp í sama vagn og þessi ungi maður, í S-strætisvagn, 

dag einn, um hádegisbil. 

Um hattinn var vafinn eins konar fléttaður borði eins og í axlasnúru, og ungi 

maðurinn með hattinn — og borðann — var í sama strætisvagni og ég, í næstum fulla 

strætisvagninum því það var hádegi, og undir þessum hatti, sem var með borða sem 

líktist axlasnúru, kom í ljós andlit á löngum, löngum hálsi. Ó hvað hann hafði langan 

háls, ungi maðurinn sem var með hatt umvafinn axlasnúru, í S-strætisvagninum, dag 

einn um hádegisbil. 

Troðningurinn var mikill í strætisvagninum sem fór með okkur á endastöð S-

leiðarinnar, dag einn um hádegisbil, mig og unga manninn sem setti langan háls sinn 

undir hlægilegan hatt. Stimpingarnar sem áttu sér stað, enduðu skyndilega í orðasennu, 

orðasennu frá unga manninum með langa hálsinn á pallinum á S-strætisvagninum, dag 

einn um hádegisbil.  

Borin var fram ásökun af rödd sem hljómaði klökk af særðu stolti, því á 

pallinum aftan á S-strætisvagninum var ungur maður með hatt umvafinn axlasnúru og 

með langan háls; það losnaði líka allt í einu sæti í þessum næstum fulla S-strætisvagni 

því það var hádegi, sæti þar sem ungi maðurinn með langa hálsinn og hlægilega 

hattinn settist fljótt, sæti sem hann ásældist því hann vildi ekki lengur láta ýta sér til og 

frá á pallinum aftan á strætisvagninum, dag einn um hádegisbil. 

Tveimur tímum seinna sá ég hann aftur fyrir framan Saint-Lazare-

brautarstöðina, unga manninn sem ég hafði tekið eftir á pallinum aftan á 

strætisvagninum á leið S, sama dag, um hádegisbil. Með honum var vinur af sama 

sauðahúsi sem gaf honum ráð vegna tölu á frakkanum hans. Hinn hlustaði af athygli. 

Hinn, það er að segja ungi maðurinn sem var með axlasnúru um hattinn sinn og ég 

hafði séð á pallinum aftan á næstum fulla S-strætisvagninum, dag einn, um hádegisbil. 
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Vanþekking 

Fyrir mitt leyti veit ég ekki hvers fólk væntir af mér. Jú, ég tók S-vagninn um 

hádegisbil. Var margt fólk? Að sjálfsögðu, á þessum tíma dags. Hvort þarna var ungur 

maður með mjúkan hatt? Það er alveg hugsanlegt. Fyrir mitt leyti þá skoða ég fólk 

ekki svo nákvæmlega. Mér er alveg sama. Hvort það var einhvers konar fléttaður 

borði? Í kringum hattinn? Ég skil vel að þetta þyki skrýtið, en fyrir mitt leyti þá tek ég 

ekki sérstaklega eftir þessu. Fléttaður borði … Hvort hann átti í orðasennu við annan 

mann? Slíkt gerist. 

Og svo hvort ég hafi séð hann aftur einum eða tveimur klukkutímum seinna? 

Hví þá ekki? Það er svo margt ennþá furðulegra í lífinu. Þannig rifjast það upp fyrir 

mér að pabbi minn sagði mér svo oft frá … 
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Óákveðin þátíð 

Ég fór upp í strætisvagninn til Champerret-hliðsins. Þar var margt um manninn, 

æskufólk, gamalmenni, konur, hermenn. Ég borgaði fargjaldið og leit síðan í kring um 

mig. Það var ekki sérlega áhugavert. Að lokum tók ég samt eftir ungum manni sem 

mér fannst hafa of langan háls. Ég velti hattinum hans fyrir mér og áttaði mig á því að 

á honum var fléttaður borði í stað bands. Í hvert sinn sem nýr farþegi kom í vagninn 

urðu stimpingar. Ég sagði ekkert en ungi maðurinn með langa hálsinn hrópaði engu að 

síður á þann sem var næstur honum. Ég heyrði ekki hvað hann sagði en þeir horfðust 

reiðilega í augu. Síðan settist ungi maðurinn með langa hálsinn skyndilega. 

Þegar ég var á leiðinni tilbaka frá Champerret-hliðinu fór ég framhjá Saint-

Lazare-brautarstöðinni. Ég sá náungann sem var að tala við kunningja. Kunninginn 

benti með fingrinum á tölu rétt fyrir ofan hálsmálið á frakkanum. Svo fór 

strætisvagninn með mig áfram og þeir hurfu mér úr augsýn. Ég sat og hugsaði ekki um 

neitt. 
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Nútíð 

Á hádegi dreifir hitinn sér á milli fóta farþega strætisvagnsins. Það þarf ekki nema að 

heimskur haus, skrýddur forljótum hatti, æsi sig, til þess að allt fari strax í háaloft. 

Reyndar rennur það fljótt út í sandinn, því í þungu andrúmslofti berast ótvíræðar 

svívirðingar illa frá manni til manns. Þá fær maður sér sæti inni, í svalanum. 

Fyrir utan lestarstöðvar með tveimur portum geta seinna komið upp spurningar 

varðandi klæðaburð, vegna hnapps sem svitastokknir fingur fitla við af öryggi. 
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Þátíð 

Það var hádegi. Farþegarnir stigu upp í strætisvagninn. Það var þröngt. Ungur 

herramaður bar hatt á höfði, með fléttu, ekki borða. Háls hans var langur. Hann 

kvartaði við þann sem næstur honum stóð undan steytingunum sem hann mátti þola. 

Strax og hann kom auga á laust sæti, flýtti hann sér þangað og tyllti sér. 

Ég kom aftur auga á hann fyrir framan Saint-Lazare-brautarstöðina. Hann 

klæddist frakka og kunningi hans sem var þarna lagði fram þessa tillögu: það þurfti að 

bæta við einni tölu. 
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Ólokin þátíð 

Það var um hádegi. Farþegarnir voru að fara upp í strætisvagninn. Það var þröng á 

þingi. Ungur herra var með hatt á höfði með fléttu en ekki bandi í kring. Hann var 

hálslangur. Hann stagaðist á því við næsta mann að hann væri að meiða sig. Um leið 

og hann sá laust sæti hraðaði hann sér þangað og settist. 

Ég varð aftur var við hann seinna, framan við Saint-Lazare-brautarstöðina. 

Hann var klæddur frakka og kunningi hans sem var staddur þarna var að segja við 

hann: Það þyrfti að setja aukatölu.  

  



77 
 

 

Alexandrínur 

Einn dag ég stúrinn steig | í strætó númer S 

og leit þar furðufugl: | Mér fannst hann lítið hress. 

Hann fýldur var þótt allt | í kringum hattinn hans 

hann hefði komið fyrir | snúru eins og krans. 

Hann lítilsigldur var | og leiðan var með hátt 

og líka háls of teygðan, | fúlan andardrátt. 

Og mann sem virtist orðinn | eldri borgari 

hann ásakað‘um troðning | þegar farþegi 

sig hífði upp í vagninn, | víst í tímahraki, 

en vildi ná að snæða | undir sínu þaki. 

Samt ekkert klandur varð | og áfram ríkti friður 

því okkar gaur fann sæti | og hlammaði sér niður. 

Á ferð að nýj‘á leið | til bak‘á vinstri bakkann 

þá bar mér fyrir augu | sama ljóta frakkann, 

og með í för ég sá | með gaurnum glópskan spjátrung 

sem gegndi: „Þennan hnapp | skal færa upp um þumlung". 
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Stagl 

Ég fór upp í strætisvagn sem var fullur af skattgreiðendum sem afhentu peninga 

skattgreiðanda nokkrum sem hafði á skattgreiðandamaga sínum lítið box sem greiddi 

fyrir því að aðrir skattgreiðendur gætu haldið áfram skattgreiðandaferð sinni. Í þessum 

strætisvagni tók ég eftir skattgreiðanda nokkrum með langan skattgreiðandaháls og á 

skattgreiðandahöfði hans var linur skattgreiðandahattur, sem var umkringdur fléttu, 

ólíkt því sem nokkur skattgreiðandi hafði nokkru sinni borið. Skyndilega hrópar téður 

skattgreiðandi á nálægan skattgreiðanda og ásakar hann biturlega um að stíga viljandi 

á skattgreiðandafætur sína í hvert sinn sem aðrir skattgreiðendur stigu inn eða út úr 

strætisvagni fyrir skattgreiðendur. Síðan fór þessi argi skattgreiðandi og settist í 

skattgreiðandasæti sem annar skattgreiðandi hafði rétt í því skilið eftir laust. Nokkrum 

skattgreiðandastundum síðar kom ég auga á hann á skattgreiðenda-torginu Cour de 

Rome, með skattgreiðanda nokkrum sem gaf honum ráð um skattgreiðendaglæsileika.  
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Apheresur 

Ór upp tisvagn þegum. Ók tir um anni tist affa ar att eð uðum orða. Reið geg rum þega 

kar um troð num vert kipti u í ú ú. Jast þar æti aust.  

Bak stri kanum ann anga am baka ni af kuráð di stu lu kanum. 
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Apokópur 

Ég stí upp í stræti fullan af farþe. Ég tek ef ung mann sem e með há sem líki gíra og e 

með ha með flétt borð. Hann fe að æ sig við ann far, kenn hon um að stí á fæt á sé í 

hve sin sem ein fe út eð in. Síð fe hann og ses því þa er lau sæt. 

Þeg é ke aft á vin bakk, te é eft hon þar se hann geng fra og til með vi sem gef 

hon tísku og ben á ef töl á frakk hans. 
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Synkópur 

Éfór uppí stræsvagn, fullraf farþegm. Étók eftr ungm mannmeð nokkrskonraffháls og 

mefléttuðborðhatt. Hann fór að æsig við annfarega og ásaði hann um að 

stígáfæturnásér. Síðan settistann í laustæti. 

Þegar ég vará sömleitibaka, tók ég eftronum á Courome þar sem hann fékk 

tíráð varðölu. 
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Ég sjálfur 

Ég skil þetta vel sjálfur: að það fjúki í þig þegar einhver náungi hamast við að troða á 

tánum á þér. En að fara og setjast eins og bleyða eftir að hafa mótmælt, það skil ég 

ekki sjálfur. Ég sá þetta sjálfur um daginn á pallinum aftan á S strætisvagninum. 

Sjálfum fannst mér hálsinn á þessum unga manni ansi langur og líka ansi hlægileg 

þessi fléttuómynd sem hann var með um hattinn sinn. Ég þyrði sjálfur aldrei að ganga 

með slíkt pottlok. En þetta er eins og ég sagði, eftir að hafa öskrað á annan farþega 

sem steig á fæturna á honum, fór þessi náungi og settist bara sí svona. Ég hefði sjálfur 

gefið þessum drullusokk á hann, ef hann hefði troðið mér um tær. 

Það er margt skrítið undir sólinni, það get ég sjálfur fullyrt, það eru bara fjöllin 

sem færast ekki úr stað. Tveimur stundum síðar hitti ég sjálfur þennan pilt aftur. Ég 

tek sjálfur eftir honum fyrir framan Saint-Lazare-brautarstöðina. Sjálfur sé ég hann 

með vini af sama sauðahúsi sem sagði við hann, ég heyrði það sjálfur: „Þú ættir að 

hækka þessa tölu.“ Ég sá þetta sjálfur greinilega, hann benti á efstu töluna. 
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Upphrópanir 

Ja hérna! Hádegi! kominn tími til að taka strætisvagninn! en sá mannfjöldi! en sá 

mannfjöldi! og þrengslin! fyndið! þessi náungi þarna! en það smetti! og en sá háls! 

sjötíu og fimm sentimetrar! að minnsta kosti! og borðinn! borðinn! ég hafði ekki séð! 

borðann! þetta er það fyndnasta! einmitt þetta! borðinn! í kringum hattinn hans! Borði! 

fyndið! ótrúlega fyndið! já og þarna er hann, sá sem er að nöldra! náunginn með 

borðann! út í næsta mann! hvað er hann að segja! Hinn! á að hafa stigið á hann! Þeir 

munu slá hvor annan utan undir! það er öruggt! nei, ekki! jú, víst! áfram! gerð’að! 

gefðu honum á kjaftinn! sláð’ann! hitt’ann! skollinn sjálfur! ó nei! það er úr honum 

allur vindur! náunganum! með langa hálsinn! með borðann! hann skellir sér í laust 

sæti! jú! gaurinn! 

Ja sko! í alvöru! nei! mér skjátlast ekki! jú, þetta er hann! þarna! á Cour de 

Rome-torginu! fyrir framan Saint-Lazare-brautarstöðina! sem röltir fram og til baka! 

með öðrum gæja! og hvað er hinn að segja honum! að hann ætti að bæta við tölu! já! 

tölu á frakkann sinn! á frakkann sinn! 
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Svo  

Svo kom strætisvagninn. Svo fór ég upp í hann. Svo sá ég borgara nokkurn sem vakti 

athygli mína. Svo sá ég langan hálsinn á honum og ég sá fléttuna sem hann var með í 

kringum hattinn. Svo fór hann að formæla næsta manni sem var að stíga á fæturna á 

honum. Svo fór hann og settist. 

Svo seinna, sá ég hann aftur á Cour de Rome-torginu. Svo var hann með 

kunningja sínum. Svo sagði hann við hann, kunninginn: þú ættir að láta setja aðra tölu 

á frakkann þinn. Ja svo. 
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Skrúðmálugur   

Á þeirri stundu er rósrauðir fingur morgunroðans byrja að gliðna, skaust ég eins og 

elding upp í strætisvagn, sem var mikill vexti og með kýraugu, á S-línunni á 

bugðóttum vegi. Með nákvæmni og skerpu indjánans á vígvellinum, tók ég eftir návist 

ungs manns sem hafði lengri háls en hinn fótfrái gíraffi og mjúkan, krumpinn 

flókahatt, skreyttan fléttu, rétt eins og hetja í stílæfingu. Hin skaðvænlega Misklíð með 

sótsvartan faðm kom úr andrömmum munni hans vegna skorts á tannkremi, Misklíðin, 

segi ég, blés meinfýsnum vírus sínum milli unga mannsins með gíraffahálsinn og 

fléttuna um hattinn, og fölleits farþega sem var óákveðinn á svip. Sá fyrrnefndi 

ávarpaði hinn síðarnefnda með þessum orðum: „Heyrið mig, illgjarni maður, það 

mætti halda að þér stigjuð vísvitandi á fæturna á mér!“ Að þessum orðum sögðum 

flýtti ungi maðurinn, með gíraffahálsinn og fléttuna um hattinn, sér í sæti. 

Síðar, á hinu mikilfenglega Cour de Rome-torgi, kom ég aftur auga á unga 

manninn með gíraffahálsinn og fléttuna í kringum hattinn, í fylgd með vini, dómara 

glæsileikans, sem jós úr sér þessari gagnrýni sem mér lánaðist að heyra vegna næms 

eyra míns, gagnrýni sem beindist að ysta fatalagi unga mannsins með gíraffahálsinn og 

fléttuna um hattinn: „Þú ættir að láta minnka hálsmálið með viðbót eða upphækkun 

tölu á hringlaga jaðrinum“.  
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Lágkúrulegur  

Þavar komð smá framyfr hádegi þegar ég gad farið uppí Essið. Smsagt, éfer inn, kassa 

miðann að sjálfsögð‘og nem‘kvað étek eftir öm týpu, með háls einsog kíkjog 

eikkurskonar snúr‘um derruna. Ékíkj‘á‘nn aþþíað mér finnst‘ann öm þegar þessanna 

ferað argaþrasí næsta jakkalakka. Onej, hvað gerst, gedurð‘ekki passaðig, bætir‘ann 

við, eða frekar, vælir‘ann, að þú geriríðí, tafsar‘ann, að stíg‘alltaf á lappiddnar á mér, 

segr‘ann. Þaráeftr sest‘ann, góðr meðsig. Einso klessa. 

Érekst seinná‘ann á Cour de Rome-torgi og ésé‘ann aræða mál málann‘ við 

annan lúser úr sama fam. Sjáð‘til, sýnd‘inn honum, þú ættr, sagð‘ann, að setj‘aðra 

tölu, bætt‘ann við, á mussuna ðína, endað‘ann á. 
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Yfirheyrsla 

— Klukkan hvað kom tólf 23 stætisvagninn á S línunni í átt að Champerret-hliðinu 

þennan dag? 

—Klukkan tólf 38. 

—Var margt fólk í strætisvagninum á S línunni sem vísað er til að framan? 

—Alveg hellingur. 

—Tókuð þér eftir einhverju sérstöku þar? 

—Náunga sem hafði mjög langan háls og féttu í kringum hattinn. 

—Var hegðun hans jafn undarleg og klæðaburður hans og líkamsbygging? 

—Í fyrstu nei; hann var eðlilegur, en á endanum reyndist þetta vera 

þunglyndissjúklingur, haldinn ofsóknaræði og votti af lágþrýstingi, sem var með 

meltingartruflanir.  

—Hvað benti til þess? 

—Náunginn sem málið snýst um hrópaði í vælutón á næsta mann og spurði 

hvort það væri ekki viljandi sem hann stigi á tærnar á sér í hvert sinn sem farþegar 

fóru inn eða út.  

—Voru þessar skammir á rökum reistar? 

—Mér er ókunnugt um það 

—Hvernig endaði þessi uppákoma? 

—Með skyndilegum flótta unga mannsins sem fór og settist í laust sæti. 

—Hafði þetta atvik ófyrirséðar afleiðingar? 

—Innan við tveimur stundum síðar. 

—Í hverju fólust þessar afleiðingar? 

—Í því að þessi einstaklingur varð aftur á vegi mínum. 

—Hvar og hvernig sáuð þér hann aftur? 

—Á leið í strætisvagni fyrir framan Rómartorgið. 

—Hvað gerði hann þar? 

—Hann þáði ráð um glæsileika. 
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Gamanleikur 

   FYRSTI ÞÁTTUR 

   Fyrsta atriði 

( Á pallinum aftan á strætisvagni S, dag einn, um hádegisbil.) 

MIÐASALINN. — Borga, gjör‘so vel. 

(Farþegarnir rétta honum peningana.) 

 

   Annað atriði 

(Strætisvagninn stoppar.) 

MIÐASALINN. —Hleypum fólki út. Nokkur með kort? 

 Einn með kort! Það er fullt. Ring, ring, ring. 

 

   ANNAR ÞÁTTUR 

   Fyrsta atriði 

(Sama sviðsmynd.) 

FYRSTI FARÞEGI (ungur, langur háls, flétta kringum hattinn).  —Segja 

mætti, herra, að þér gerið í því að trampa á tánum á mér í hvert sinn sem fólk fer 

framhjá. 

ANNAR FARÞEGI (yppir öxlum). 

 

   Annað atriði 

(Þriðji farþegi fer út.) 

FYRSTI FARÞEGI (talar til fjöldans). — Æði! Laust sæti! Ég stekk á það. 

(Hann flýtir sér að setjast í það). 
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ÞRIÐJI ÞÁTTUR 

Fyrsta atriði 

(Cour de Rome-torgið.) 

UNGUR SPJÁTRUNGUR (við fyrsta farþega sem nú er á gangi).  —

Hálsmálið á frakkanum þínum er of vítt. Þú ættir að þrengja það smávegis með því að 

láta hækka efstu töluna. 

Annað atriði  

(Í S-strætisvagni sem fer fram hjá Cour de Rome-torginu.) 

FJÓRÐI FARÞEGI —Ja hérna, gaurinn sem var rétt áðan með mér í 

strætisvagninum og reifst við karlinn. Áhugaverð uppákoma. Ég mun skrifa um þetta 

gamanleik í þremur þáttum og í óbundnu máli. 
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Innskot 

Strætisvagninn kom úttroðinn af farþegum. Bara að ég missi ekki af honum, en sú 

heppni að það er enn þá pláss fyrir mig. Einn þeirra með stórfurðulegan koll á allt of 

löngum hálsi var með hatt úr mjúkum flóka sem var umvafinn einhvers konar snúru í 

stað bands meira hvað þetta er nú yfirlætislegt og allt í einu fer hann nei sko, hvað 

kemur yfir hann að bölsótast í næsta manni hinn hlustar ekki eftir hvað hann segir við 

hann sem hann ásakaði um að stíga viljandi rétt eins og hann sé að sækjast eftir 

áflogum, en hann missir móðinn á fæturna á sér. En þar sem það var laust sæti inni 

hvað sagði ég ekki, snerist hann á hæli og flýtti sér að setjast í það. 

Um það bil tveimur stundum síðar þær eru skrýtnar þessar tilviljanir, var hann 

staddur á Cour de Rome-torgi með vini gaur af sama sauðahúsi sem benti með 

vísifingri á tölu á frakkanum hans hvað í ósköpunum getur hann verið að segja 

honum? 
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Endurtekningar 

Á burðarvirki aftan á bussinum sem bunaði með bugaða burgeisa að bugt nokkurri 

ekki svo burðugri, buldraði buxnaskjóni einn með burst langt frá bungunni og bugðu 

án bunkastokks í bubba nokkrum sem buppaði í hann: „Buppi! Bugastu á 

buffeitunum!“ Hann bunar í burðarstól, og burðast með bumlunga í bullustrokk. 

Seinna í buldri, fékk hann buslubæn frá bullustampi: „Busi! þessi buklari 

bunkar ekki burunni þinni“. 
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Affturgaungufrásaga 

Vier, veidiverdirnir á Monceau-sléttunni, höfum þann heidur ad gera grein fyrir 

óútskýranlegri og illhryssingslegri nærveru miuks hatts sem var allóvanalegur í laginu 

og umvafinn eins konar fliettudum borda, á þeim Herrans Degi, sextanda mai seytian 

hundrud attatio og þriu í nágrenni austurhlids gards hans konunglega, 

allrahædstæruverduga Herra Philippe, hins tilnefnda Hertoga af Orléans. Á eptir þessu 

sáum vier að undir tiedum hatti kom í lios ungur maður, með óvenjulangan háls og 

klæddur eins og menn klædast án efa í Kína. Við að sjá skelfilegan svip þessa snáps 

fraus blódid í æðum vorum og gátum vier ekki lagt a flótta. Snápurinn hielt kyrru fyrir 

um stund, sídan for hann að æsa sig og sífraði, likt og hann ýtti fra sér ødrum snápum 

allt um kring sem voru ósiedir en sem hann fann fyrir. Athygli hans beindist allt í einu 

að frakkanum hans og heyrdum vier hann stumra eftirfarandi upp úr sier: „Þad vantar 

tølu, þad vantar tølu“. Þá lagdi hann af stad gangandi í áttina að Pépinière 

gródrarstødinni. Þó oss væri það a móti skapi drógumst vier að skrítileika þessa 

firirbæris og fylgdum honum út fyrir mørk løgsøgu vorrar og vier komum vier þrier 

fløkkupiesinn og hatturinn ad litlum gardi sem var yfirgefinn en þar var yfirfullt af 

kálhausum. Á bláu skilti af ókunnuglegum en ørugglega diófullegum uppruna stód 

skrifad: „Cour de Rome“. Fløkkupiesinn var órólegur enn nokkra stund og tautaði: 

„Hann ætlaði að stíga á fætur mier“. Þar effter hurfu þeir, first hann og nokkru sidar 

hans hattur. Eptir ad hafa gefid skýrslu um þetta hvarf, fór eg og fiekk mier ølfaung á 

Petite Pologne.  
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Heimspekilegur 

Stóru borgirnar eru þær einu sem geta boðið fyrirbærafræðilegri andagift upp á 

stundlegar og ósennilegar tilviljanir. Heimspekingurinn sem af og til stígur inn í 

innantóman og nytsamlegan óraunveruleika S strætisvagns getur þar, með skýrleika 

næms auga síns, skynjað hverfult og litlaust yfirbragð leikmannsvitundar sem þjáist af 

löngum hálsi fordildarinnar og höfuðfatsfléttu fáviskunnar. Þetta efni kastar sér 

stundum, án þess að brýna nauðsyn beri til, út í eindregnar kröfur af sinni lifandi 

aðfinnsluástríðu gegn þeim neoberkleyíska óraunveruleika líkamlegs gangverks sem 

ekki er íþyngt með samvisku. Þessi siðferðilega afstaða leiðir því þann þeirra sem er 

ómeðvitaðri að tómarúmi þar sem hann leysist upp í sínar upphaflegu og bjúgu eindir. 

Hin heimspekilega könnun heldur yfirleitt áfram með því að sama veran rekst 

af tilviljun en þó á yfirnáttúrulegan hátt á sömu persónuna sem er í fylgd með 

léttvægum jafningja af skraddaraiðn, sem gefur honum hið einstaka ráð að færa til á 

dómgreindarsviðinu hugtakið um tölu á frakka sem félagsvísindalega séð var of 

neðarlega.  
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Ávarp 

Ó lindarpenni með platínufjöður, lát hratt og áreynslulaust skrið þitt draga á pappírinn, 

með silkikenndri bakhlið, þau staftákn, sem færa munu mönnum með glampandi 

gleraugu sjálfsdýrkunarfrásögn um tvöföld kynni af strætisvagnalegum toga. Stolti 

sendiboði drauma minna, trygglynda burðardýr bókmenntaafreka minna, íturvaxna 

uppspretta orða sem eru talin, valin og metin, dragðu upp mynd af þeim bugðum í 

orðavali og setningaskipan sem grafískt munu móta þá lítilvægu og háðulegu frásögn 

af gerðum og látbragði þessa unga manns sem dag einn tók S strætisvagninn án þess 

að gruna að hann yrði ódauðleg hetja í vandasömu starfi mínu sem rithöfundur. 

Oflátungur með langan háls og yfirslútandi hatt, umvafinn fléttuðum borða, uppstökki 

skaphundur, nöldurseggur og hugleysingi sem, til að forðast ryskingar, fórst svo og 

tylltir aumum afturenda þínum, sem aldeilis hafði fengið á sig spörkin, á grjótharðan 

trébekk, óraði þig fyrir þeim stílbrögðum örlaganna að þú skyldir, framan við Saint-

Lazare-brautarstöðina, hlusta sperrtum eyrum á klæðskeraráð frá einstaklingi sem var 

upptendraður af efstu tölunni á frakkanum þínum? 
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Klaufskur 

Ég er ekki vanur að skrifa. Ég kann það ekki. Ég vildi svo gjarnan skrifa harmleik eða 

sonnettu eða lofsöng, en það eru reglur. Það truflar mig. Það er ekki fyrir óreynda. Allt 

þetta er nú þegar illa skrifað. Nú jæja. Hvað sem því líður þá sá ég nokkuð í dag sem 

ég myndi gjarnan vilja skrá niður. Að skrá eitthvað niður virðist mér ekki svo 

merkilegt. Þetta hlýtur að vera eitt þessara tilbúnu orðatiltækja sem vekja andúð hjá 

þeim sem lesa fyrir útgefendur og leita eftir frumleika sem þeim finnst nauðsynlegur í 

handritum sem útgefendur gefa út þegar þau hafa verið lesin af yfirlesurum sem hafa 

andúð á tilbúnum orðatiltækjum í stíl við „skrá niður“ sem mig langar samt að gera 

vegna nokkurs sem ég sá í dag jafnvel þó ég sé bara viðvaningur sem truflar reglur 

harmleiksins, sonnettunnar eða lofsöngsins því ég er ekki vanur að skrifa. Fjandinn 

sjálfur, ekki veit ég hvað ég gerði en hér er ég aftur kominn á byrjunarreit. Ég kemst 

aldrei í gegnum þetta. Þá það. Tökum nú bola á hornunum. Enn þá ein flatneskjan. Og 

þar að auki var þessi gaur alls ekki eins og boli. Sjáum til, þetta var nú alls ekki svo 

slæmt. Ef ég skrifaði: tökum oflátunginn á fléttunni á mjúka flókahattinum hans sem 

settur var á langan háls, þá væri þetta ef til vill frumlegt. Kannski kæmi þetta mér 

jafnvel í kynni við herramennina í frönsku akademíunni, á Flore eða í Sebastien-Bottin 

götu. Af hverju skyldi ég ekki geta tekið framförum, þegar öllu er á botninn hvolft? 

Það er með því að skrifa sem maður verður skriffinnur. Þetta er nú ansi gott. Það þarf 

samt sem áður að gæta hófs. Það gerði hann ekki náunginn á pallinum á 

strætisvagninum þegar hann fór að skamma næsta mann undir því yfirskyni að hann 

hefði stigið á fæturna á sér í hvert sinn sem hann hleypti fram hjá fólki á leið inn eða 

út. Enn frekar vegna þess að eftir að hann hafði mótmælt svona, flýtti hann sér að 

setjast um leið og hann sá laust sæti inni rétt eins og hann væri hræddur við högg. Ja 

hérna, ég er nú þegar búinn að segja hálfa söguna mína. Ég velti fyrir mér hvernig ég 

fór að. Það er nú gaman að skrifa. En það erfiðasta er eftir. Það slungnasta. Umskiptin. 

Enn frekar þar sem það eru engin umskipti. Ég vil frekar hætta.   
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Kæruleysislegur 

   I 

Ég fer inn í strætisvagninn. 

— Fer hann ekki örugglega að Champerret-hliðinu? 

— Kanntu semsé ekki að lesa? 

— Fyrirgefðu.  

Hann gatar miðana mína ofan á ístrunni á sér. 

— Hérna. 

— Takk.  

Ég lít í kring um mig. 

⎯Heyrðu mig nú, þarna. 

Hann er með nokkurs konar borða um hattinn. 

⎯Gætirðu ekki farið svolítið gætilega?  

Hann er með mjög langan háls. 

⎯Ó nei, svei mér þá.  

Og þarna fer hann og flýtir sér í laust sæti. 

—Ja hérna.  

Segi ég við sjálfan mig. 

 

  II 

 

Ég fer upp í strætisvagninn. 

— Fer hann ekki örugglega á Contrescarpe-torgið? 

— Kanntu semsagt ekki að lesa? 

—Fyrirgefðu. 

Lírukassinn hans fer af stað og hann réttir mér miðana mína með  

þóttasvip. 

— Hérna. 

—Takk.  

Við förum fram hjá Saint-Lazare-brautarstöðinni. 

—Ja hérna, náunginn sem ég sá áðan.  

Ég legg við hlustir. 

—Þú ættir að láta setja annan hnapp á frakkann þinn.  
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Hann sýnir honum hvar. 

—Frakkinn þinn er of fleginn.  

Það er alveg rétt. 

—Ja hérna.  

Segi ég við sjálfan mig. 
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Hlutdrægur 

Eftir endalausa bið kom strætisvagninn loks fyrir hornið á götunni og hemlaði fram 

með gangstéttinni. Nokkrir stigu út, nokkrir aðrir stigu inn: ég var einn af þeim. Það 

var troðningur á pallinum. Miðavörðurinn togaði af ákefð í bjöllustrenginn og vagninn 

fór aftur af stað. Meðan ég reif úr hefti þann fjölda miða sem maðurinn með litla 

kassann myndi gata á ístrunni fór ég að virða fyrir mér samferðamenn mína. Bara 

samferðamenn. Ekki konur. Sem sagt, áhugalaust augnaráð. Fljótlega uppgötvaði ég 

rjómann af þessum sora í kringum mig: strák um tvítugt sem hafði lítinn haus á 

löngum hálsi og stóran hatt á sínu litla höfði og litla, sæta fléttu um sinn stóra hatt.  

En sá aumingi, sagði ég við sjálfan mig.  

Þetta var ekki bara aumingi, heldur illmenni. Hann æsti sig upp í hneykslun og 

ásakaði mann nokkurn um að traðka á fótunum á sér í hvert sinn sem farþegi færi 

framhjá, inn eða út úr vagninum. Hinn horfði fast á hann og leitaði að hatrömmu 

andsvari í þeim aragrúa svara sem hann hafði á takteinum og þurfti að dröslast með 

fyrir hvaðeina sem fyrir gæti komið í lífinu, en þennan dag fann hann það ekki í safni 

sínu. Hvað varðar unga manninn, sem óttaðist að vera sleginn utan undir, þá færði 

hann sér í nyt að allt í einu losnaði sæti, flýtti sér þangað og settist. 

Ég fór út á undan honum og gat ekki lengur fylgst með hvernig hann hegðaði 

sér. Ég hafði reiknað með að gleyma honum, þegar ég, tveimur tímum síðar, sá hann 

aftur á Cour de Rome-torgi, ég í strætisvagninum og hann á gangstéttinni, alltaf jafn 

aumkunarverður.  

Hann gekk fram og aftur með kunningja sínum sem hlaut að vera tískuráðgjafi 

hans og sem ráðlagði honum, af nákvæmni spjátrungsins, að láta minnka hálsmálið á 

frakkanum sínum með því að bæta við aukatölu. 

En sá aumingi, sagði ég við sjálfan mig. 

Síðan héldum við áfram leið okkar, strætisvagninn minn og ég. 
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Sonnetta 

Ó vesældar skúmur með hálsinn svo ljótan og langan 

og ljómandi skalla og fléttuband hringað um kúfinn 

hvern sólbjartan dag fór hann hræddur með hugann svo úfinn, 

á heimleið í vagni af troðningi alltaf svo strangan. 

 

Þá kom þar leið tíu, eða líklega línuvagn S 

og lumaði’ á hagkvæmum þverpalli aftan á vagni 

þar mannfjöldinn tróðst líkt og grúi af góðvinum fagni 

og gikkslegir bubbarnir fóru að kveðjast með „bless!“. 

 

En gíraffinn sá sem var getið í fyrstu línu, 

nú gengur á pallinn að snupra þar herramann einn 

og sakar hann um að valda sér vondri pínu. 

 

Vill losna úr klípu og svipast um eftir sæti,  

svo sest hann. Og tíminn líður. En ótuktar sveinn 

á heimleið sést tala um tölu á hans frakka af kæti. 
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Út frá lykt 

Í þessu hádegis S-i var auk venjulegrar lyktar, lykt af abbadísum, af chilipipar, af 

déskotans efjuflugum, af geldhönum, af idjótum, af káli, af ellimóðum náunga, af 

ostapoka, af kú, af rauðsokkum, af téðum uppvakningi, af 1000 W x-geisla, af 

yfirsetukonu, af þurræti, af öli, þar var viss angan af löngum æskuhálsi, viss útgufun 

frá fléttuðum borða, viss stækja af bræði, viss heigulslegur og kindarlegur óþefur, allt 

svo greinilegt að þegar ég fór fram hjá Saint-Lazare-brautarstöðinni tveimur stundum 

síðar, þekkti ég hana aftur og gat aftur borið kennsl á hana af snyrtivöru-, tísku- og 

klæðskerailmi sem kom frá tölu sem var á skökkum stað.  
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Út frá bragði 

Þessi strætisvagn hafði alveg visst bragð. Furðulegt en óvéfengjanlegt. Strætisvagnar 

hafa ekki allir sama bragð. Svo er sagt, en þetta er satt. Það nægir að upplifa það. Þessi 

— sem hefur stafinn S — svo engu sé nú haldið leyndu — hafði smá keim af 

grilluðum jarðhnetum, ég fer ekki nánar út í það. Pallurinn hafði sína sérstöku lykt, af 

jarðhnetum sem ekki höfðu bara verið grillaðar heldur líka trampað á. Í eins meters og 

sextíu sentimetra hæð yfir stökkpallinum hefði sælkeri, en þar var enginn slíkur, getað 

sleikt eitthvað smá súrt sem var hálsinn á manni um þrítugt. Og tuttugu sentimetrum 

ofar bauðst hinum þjálfaða gómi einstakt tækifæri til að smakka á fléttuðum borða 

með kakóbragði. Við brögðuðum síðan á jórturgúmmíi þrefsins, kastaníuhnetum 

pirringsins, þrúgum reiðinnar og klasa beiskjunnar.  

Tveimur stundum síðar gátum við notið ábætisins: frakkatölu … 

raunverulegrar hnetu. 
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Út frá snertingu 

Strætisvagnarnir eru mjúkir viðkomu einkum ef maður setur þá á milli læranna og 

gælir við þá með báðum höndum, frá toppi til táar, frá vélinni að pallinum. En þegar 

maður er staddur á þessum palli finnur maður fyrir einhverju harðara og hrjúfara sem 

er málmurinn eða stuðningssúlan og svo eitthverju sem er búttaðara og fjaðrar meira 

sem er rasskinn. Stundum eru þær tvær og þá hefur maður setninguna í fleirtölu. 

Maður getur líka gripið í einhvern hlut sem skelfur og er eins og rör í laginu, sem 

ropar út úr sér kjánalegum hljóðum eða þá áhald með fléttaða spírala sem eru mýkri en 

talnabönd, silkikenndari en gaddavír, líkara flaueli en reipi og grennri en strengur. Eða 

þá að maður getur drepið fingri á heimskupör mannanna, léttfljótandi og límkennd 

vegna hitans.  

Síðan, ef maður hefur eirð í sér að bíða í einn eða tvo tíma, getur maður fyrir 

framan óheflaða brautarstöð sökkt hlýrri hendinni í yndislegan ferskleika 

pálmahnetutölu sem ekki er á sínum rétta stað. 
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Út frá sjón 

Í heildina er þetta grænt með hvítu þaki, ílangt, með gluggarúðum. Það er ekki fyrir 

hvern sem er að búa til gluggarúður. Pallurinn er litlaus, það mætti segja að hann væri 

að hálfu grár og að hálfu kastaníubrúnn. Umfram allt hefur þetta mikið af sveigjum, 

helling af S-um svo að segja. En á hádegi semsagt, á álagstíma, er þetta ótrúleg flækja. 

Ef vel ætti að vera ætti að draga ljósokkurgulan rétthyrning út úr þessum hrærigraut, 

setja þar niður ljósokkurgulan egglaga hlut, og líma þar á dökkokkurgulan hatt sem í 

ofanálag væri umvafinn fléttu úr brenndum, blönduðum Siena leir. Þá myndi maður 

dengja í þetta allt klessu af gulgrænum lit til að tákna bræðina, rauðan þríhyrning til að 

túlka reiðina og smábunu af grænu til þess að sýna niðurbælt gallið og vonlausa 

hræðsluna. 

Eftir þetta yrði þér sýndur einn af þessum sætu litlu dökkbláu 

dásemdarfrökkum sem hafa efst, rétt neðan við hálsmálið, sæta, litla dásemdartölu, 

nákvæmlega útpælt. 
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Út frá heyrn 

Gaggandi og fretandi kom S vagninn ískrandi meðfram hljóðlátum gangstéttunum. 

Básúna sólarinnar gaf til kynna hádegi með mollhljómi sínum. Vegfarendur, 

skrækjandi sekkjarpípur, hrópuðu lögin sín hástöfum. Nokkrir fóru upp um hálftón, 

sem nægði til að koma þeim nær Champerret-hliðinu með syngjandi bogagöngunum. 

Meðal hinna másandi útvöldu fyrirfannst klarinetturör, sem ógæfur lífsins höfðu 

mótað í mannsmynd og gefið siðleysi hattara, sem gerði honum kleift að hafa á 

ketiltrumbunni tæki sem líktist gítar sem fléttað hefði strengi sína til að búa sér til 

belti. Allt í einu mitt í mollhljómunum brýst út frá framsæknum ferðamönnum, 

eftirgefanlegum ferðafrúm og úr hröðu jarmi gíruga miðasalans hlægilegur mishljómur 

þar sem reiði kontrabassans blandast pirringnum í trompetnum og skelfingu fagottsins. 

Síðar, eftir andvarp, hljóð, þögn og heils takts þögn brestur á hið sigurreifa lag 

tölu, sem er á leið upp um áttund. 
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Í skeytastíl 

STRÆTISVAGN FULLUR STOP UNG MAÐUR LANGAN HÁLS HATT 

UMVAFINN FLÉTTU ÁVARPAR ÓÞEKKTAN FARÞEGA ÁN GILDRAR 

ÁSTÆÐU STOP SPURNING KRUMPAÐAR TÆR SNERTING HÆLAR SAGT 

VILJANDI STOP UNG MAÐUR HÆTTIR SAMRÆÐUM VEGNA LAUSS SÆTIS 

STOP KLUKKAN FJÓRTÁN PLACE ROME UNG MAÐUR HLUSTAR RÁÐ 

KLÆÐNAÐ FÉLAGA STOP FÆRA TÖLU STOP UNDIRRITAÐ ARCTURUS. 
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Óður 

Í strætisbíl 

í strætisgná 

á línu S 

á leiðaskrá   

um strætin fer  

um strætin frá 

fer sína leið  

svo langtífrá 

rétt hjá Monceau 

rétt hjá Monsá 

einn ljúfan dag 

með loftin blá 

með langan strák 

með langháls á 

með hatt en ei 

með hýra brá 

í strætisbíl   

í strætisgná 

 

Á hatti þeim 

á hatti þá 

ein flétta finnst 

ein fléttan frá 

í strætisbíl 

í strætisgná  

og svo er mjög 

og svo er mjá 

og mikið garg 

og mikil gá 

frá löngum strák 

með langháls á 

sem fer að smá 
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og fer að hrjá 

einn bláan koll 

með bláan skjá 

í strætisbíl 

í strætisgná 

en blákoll þeim 

með bláan skjá 

er ei til friðs 

svo af og frá 

hann sýnir tönn 

hann sveiflar tá 

í strætisbíl 

í strætisgná 

og langintes 

með langháls á 

sinn setur rass  

og sína rá 

í vagni S 

á vagnaskrá 

á lausan bekk 

með lagni þá 

 

Á lausum bekk 

með lagni þá 

ég skáldið sjálft  

með skáldaþrá 

en síðar meir  

og seinna’ en þá 

við Saint-Lazare  

við Saint-Lazrá 

við lestarstöð 

við lestarstá 

sá langintes 

með langháls á 
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og frakkinn hans 

bað forláts þá 

hjá kunningja 

hjá kunningjá 

á töluþörf 

af töluþrá 

nær strætisbíl 

nær strætisgná 

 

Ef sagan sú 

er sagt var frá 

þér vekur hugð 

þér vekur þrá 

þá bíð þú ei  

og bíð ei þá 

uns dagur rís 

uns dag má fá 

í strætisbíl  

í strætisgná 

þér gefst að sjá  

með glyrnuskjá 

þann langa strák  

með langháls á 

með hatt en ei 

með hýra brá 

og tölu til   

að tönglast á 

í strætisbíl   

í strætisgná 

á línu S 

á leiðaskrá 
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Víxlun með vaxandi hópum stafa 

Num dagein ánum hádegisallin anbil paftá vagstræ átisni sín lumo kaug águnga éman 

annof langeð man álsems hemrav hemt taðum umfléta arð botuð. Einalltu paríhan 

hróán senæþam nost durn gegst endir gesera hangir aþí stíví ætað áfurnar árísért sím 

hvarþeginn arinn aðsútem. Ættann hirjótta hræðuflnum stamaða ilkausér stísu æstil. 

Rokknum síðstundum lukkar sínkaf tursá nanrir haftir géman fyfram stóru 

stöðræðum saint brautarrök ívið lazare mesvin umsagaði haðon ækkalá tefsta unutöl 

ísfrakk mumunana.  
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Víxlun með vaxandi hópum orða 

Um einn dag hádegisbil, aftan á línu S pallinum á strætisvagni kom auga á ég mann 

með ungan háls of sem langan var með umvafinn hatt fléttuðum borða með. Hrópaði 

mann skyndilega á næsta hann og fullyrti í því að hann að stíga á gerði sér fæturna á 

sem farþegi hvert í sinn út eða inn færi. Reyndar snögglega hætti og hann múðrinu til í 

laust sæti sér að kasta. 

Aftur nokkrum klukkustundum síðar sem fyrir sá ég hann í hrókasamræðum 

framan Saint-Lazare-brautarstöðina sem þar sagði að hann ætti við kunningja að láta 

færa efsta á frakkanum svolítið hnappinn ofar. 
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Með grísku ívafi 

Í hyperstrætisvagni sem var fullur af petroförum, varð ég martýr í þessu mikrorama í 

metaumferðarkróníku: ikósymmetrískur hypernáungi með petasus sem var sirklaður 

með kaloflegna og umsýlindraða makrotrekt anatemísaði á empatískan hátt að 

efemískum og anonymum Útiss sem eftir því sem hann pseudológeraði, epítróð á 

bífótum hans en um leið og hann euriskóperaði könótópí eitt peristadaði hann þangað 

til að katapeltera sig í það.   

Í hysteríkróníku esþesaði ég hann fyrir framan siderodrómaða, hagiolazara 

staþmóinn perípatandi við kunnantróp nokkurn sem symbólíseraði fyrir honum 

metakisu sfinkters umfalósa. 
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Mengjafræðilegt 

Látum A vera mengi af sitjandi farþegum og D vera mengi af standandi farþegum í 

strætisvagni S. Á tiltekinni biðstöð er mengi P af fólki sem bíður. Látum C vera mengi 

þeirra farþega sem stíga inn í vagninn; það er hlutmengi í menginu P og sjálft 

sammengi mengisins C' af þeim farþegum sem halda kyrru fyrir á pallinum og 

mengisins C'' af þeim sem setjast. Sannið að mengi C'' er tómt. 

Látum Z vera mengi af jakkalökkum og {z} vera sniðmengi mengjanna Z og 

C', en það hefur aðeins eitt stak. Átæk vörpun frá fótpunktum staksins z á fótpunkta 

staks y (sem er eitthvert stak í C'' frábrugðið z) hefur í för með sér tilvist mengis M af 

orðum sem stakið z mælir fram. Þar sem mengi C'' er ekki lengur tómt, sannið að það 

hefur eitt ótvírætt ákvarðað stak, nefnilega stakið z. 

Látum nú P vera mengi gangandi vegfarenda sem eru staddir framan við Saint-

Lazare-brautarstöðina, {z, z'} vera sniðmengi mengjanna Z og P, B vera mengi 

hnappanna á frakka staksins z, B' vera mengi hugsanlegra staðsetninga sagðra hnappa 

samkvæmt z'. Sýnið að eintæka vörpunin frá B til B' er ekki gagntæk. 
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Vel útskýrt 

Í stóru úthverfaalmenningssamgönguökutæki sem merkt er með nítjánda staf 

stafrófsins, sást ungur furðufugl sem gefið hafði verið viðurnefni í París 1942, og var 

með þann hluta líkamans sem tengir saman höfuðið og axlirnar teygt í allmikla lengd 

og bar á efri enda líkamans höfuðbúnað sem var margbreytilegur að lögun og 

umvafinn þykkum borða sem var snúinn saman í fléttu — þessi ungi furðufugl, sem 

bar þá sök á náunga sem var á leið frá einum stað til annars að vera stöðugt að færa 

fæturna hvorn af öðrum á sína fætur, leggur af stað til að setjast í húsgagn sem komið 

var fyrir til að menn gætu fengið sér sæti, húsgagn sem var ekki lengur upptekið.  

Hundrað og tuttugu sekúndum seinna, sá ég hann aftur fyrir framan allar 

byggingarnar og járnbrautarteinana þar sem er birgðageymsla fyrir vörur og farþegar 

fara um borð eða frá borði. Annar ungur furðufugl sem bar nafn sem gefið var í París 

1942 veitti honum álit á því sem væri við hæfi að gera varðandi hring úr járni, úr 

horni, úr við o.s.frv. annað hvort yfirdekktur eða ekki, sem gegnir því hlutverki að 

halda fötum saman, í þessu tilviki karlmannsflík sem menn klæðast yfir öðrum fötum. 
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Tanka 

Strætóinn kemur 

Spjátrungur með hatt fer inn 

Ágreinings gætir 

Seinna rétt við Saint-Lazare 

Snýst allt um eina tölu 
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Óbundið ljóð 

 

Strætisvagninn  

fullur 

hjartað  

tómt 

hálsinn 

langur 

bandið  

fléttað 

fæturnir  

flatir 

flatir og útflattir 

sætið 

autt 

 

og hið óvænta stefnumót nálægt brautarstöðinni innan um þúsund  

slokknaða elda  

þessa hjarta, þessa háls, þessa bands, þessara fóta,  

þessa auða sætis,   

og þessarar tölu.  
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Hliðrun  

 
Í Xinu á tínslu álasa. Návista ein um það bil þrjátíu og tveggja áradrátta, mjæmtandi 

hauður með flibba í stað bandaskós og of langa hálseitla eins og togað hefði verið í þá. 

Fólksfjölgun fer niður. Návistan sem um spýr pirrast út í annan fasa. Hann ásakar hann 

um að ýta við sér í hvert sinn sem einhver fer fram hjá, vælukjói sem vill vera með 

leiðindi. Þegar hann sér lausan sætleika flýtir hann sér í hann.  

Átta tínslum síðar sé ég hann á rómantísku torleiðinni fyrir framan Saint-

Dizier-brautryðjandann. Hann er með vipru sem segir við hann: „Þú ættir að láta setja 

auka talgervil á framanáttina þína.“ Hann sýnir honum hvar (við hálstygilinn) og af 

hverju. 
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Lipogramm    

Þannig var þetta. 

Strætisvagninn stansaði á biðstöðinni. Þar bar að spjátrung einn með helst til 

langan háls sem hafði á hausnum hattskúf með mjúkum linda. Hann réðst að löppum 

náunga eins, en býfur hans, nabbarnir, einneginn siggið afmyndaðist strax; síðan 

stekkur hann á bekk og sest í fellisæti þar sem enginn var fyrir.  

Síðar, beint gegnt Saint-þessu eða Saint-hinu, sagði félagi hans við hann: „Það 

er tala á slánni þinni sem hefur verið sett helst til hátt“. 

Þar hefurðu það. 
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Enskuskotið 

Dei einn um middei teik ég bússinn og sí jong mann með greit nekk og hatt með kænd 

af fljettuðum stríng umkríng. Allt í einu þezi jong mann bíkomms kreisí og akkjúser 

respektibúl sör um að træda á tósunum hans. Síðan rönner hann í átt að önokkúperuðu 

sít. 

Áers leiter sí ég hann agein; hann vokaði öp og dán fyrir framan Seint Lazare 

steisjónina. Smart gæji geiv honum advæs varðandi bötton. 
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Proþesur 

Sdag beinn sum lhádegisbil, sá spallinum laftan pá pstrætisvagni, lekki blangt afrá 

Émonceaugarðinum, ítók nég leftir jungum ámanni emeð dof álangan óháls asem 

áflíkaði éhatti asem óvar fumvafinn íborða sí ástað íbands. Áskyndilega íhrópaði 

úhann lá knæsta smann mog íhélt áfram sað phann agerði  sí áþví tað ástíga lá 

úfæturna lá tsér sí áhvert tsinn asem æfarþegi skæmi tinn meða ófæri sút. Úhann 

áhætti ifljótt krifrildinu stil tað skasta ásér sí glaust ásæti. 

Snokkrum eklukkustundum áseinna ísá nég úhann taftur ufyrir íframan Esaint-

Blazare-íbrautarstöðina sí ádjúpum úsamræðum evið skunningja asem ágaf ohonum 

óráð kvarðandi stölu lá fffffffffffffffffrakkkkkanum ohans. 
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Epenþesur 

Díag einon ulm hárdegisbil, á palilinum afotan á S-sterætisvagni, svá éng  unugan 

manon merð orf lanigan hálvs seim vaur merð hatit seym vaur umovafinn flétituðum 

boreða í stauð banads. Sokyndilega ræðast hanon auð næsita manoni org áslakar hanon 

ulm auð stífga á fætlunrna á sérr í hveirt seinn selm farþegli kosm inin eðla flór úst. 

Reynódar hlætti hanon fljótót auð ríftast org kastraði smér í laumst slæti. 

Nokokrum klukukustundum síðlar sjá éng hanon aftmur á Sainit-Lazarte 

brautþarstöðinni í djúlpum samsræðum veið klunninga selm slagði homnum auð lásta 

færla lístillega ofnar efstru tösluna á frakkkkkkkkkkkkanum hanos. 
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Paragogur 

Daga einna umo hádegisbilm, át pallinumo aftano át strætisvagnib, tókt égó eftiri 

unguma mannir meða ofó langana hálsa oga semo vara meða hattæ, umvafinna 

fléttuðuma borðar ís staðs bandsa. Skyndilegar ræðstu hannu aðu næstat mannin oga 

ásakarl hanna umu aðu gerat íl þvís aðu stígat át fæturnam ám sért íl hverta sinna sema 

farþegit ferl innl eðal útl. Reyndars hættirs hannu fljóttö aðu rífasti oga kastari séra ít 

lausta sætir. 

Nokkruma klukkustunduma síðara sér égó hanon afturá fyriró framaná Sainta-

Lazaret-brautarstöðinat ím djúpuma samræðums viða kunningjar sema sagðir honumo 

aðu látar hækkar efstur tölunar át frakkanuma hanssssssssssssssssssss. 
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Orðflokkar 

NAFNORÐ: dagur, hádegi, pallur, strætisvagn, S-línan, hlið, garður, Monceau, 

maður, háls, hattur, band, staður, borði, granni, fótur, skipti, farþegi, samræða, sæti, 

klukkustund, lestarstöð, dýrðlingur, Lazare, hrókasamræður, kunningi, hálsmál, frakki, 

klæðskeri, tala. 

LÝSINGARORÐ: fullur, umvafinn, laus, langur, fléttaður, fær. 

SAGNORÐ: sjá, vera með, snúa sér að, fullyrða, gera í því að, stíga, fara inn, 

fara út, hætta, skella sér, sjá aftur, segja, minnka, láta, færa ofar. 

FORNÖFN: ég, hann, sig, honum, sinn, hver, þessi, hvað, sérhver, allur, 

einhver. 

ATVIKSORÐ: smá, aftan á, fyrir framan, mjög, gagngert, annars, skyndilega, 

fljótt, seint. 

FORSETNINGAR: um, á, af, í, við, af, til, vegna, með, um. 

SAMTENGINGAR: að, eða, og. 
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Metaþesur 

Gad nein um dáhegisbil á laplinum tafan á stærtisvigna kót ég fetir namni með galnan 

láhs og taht sem vafuminn var skoneinar télftu. Lalt í eniu fyllurti nahn að stæni raðum 

istgi valjindi á tæfurna á nohum. En raþ mes nahn faðorðist firirldi týtfli nahn rés í 

sault tæsi.  

Meitvur kuklukstundum saríð sá ég nahn turaf ryfir mafran Saint-Lazare með 

namni mes fag homun árð arðvandi lötu. 
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Að framan, að aftan 

Dag einn að framan um hádegisbil að aftan á pallinum að framan aftan á að aftan  

strætisvagni að framan næstum því fullum að aftan, tók ég eftir að framan manni að 

aftan sem var með að framan langan háls að aftan og hatt að framan umvafinn fléttuðu 

bandi að aftan í stað borða að framan. Allt í einu fer hann að aftan að ónotast að 

framan í náunga að aftan sem, að hans sögn að framan, í hvert skipti sem farþegar að 

aftan komu inn að framan. Síðan fór hann að aftan og settist að framan, því að sæti að 

aftan hafði losnað að framan.  

Stuttu seinna að aftan sá ég hann aftur að framan Saint-Lazare-brautarstöðina 

að aftan með vini að framan sem gaf honum að aftan ráð varðandi glæsileika. 
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Eiginnöfn 

Á aftari Jósefínunni á troðnum Óla Ket tók ég dag einn eftir Théodúlusi með 

Baunagrass-Jóa og Eyfeld sem umvafinn var af Línu en ekki Gyrði. Allt í einu fór 

Théodúlus að hrópa á Théodósus sem stappaði eins og Gög og Gokke í hvert sinn sem 

Potterarnir fóru inn eða út úr vagninum. Annars yfirgaf Théodúlus Skarphéðinn fljótt 

fyrir Sessu.  

Tveimur Gilbertum seinna sá ég Théodúlus aftur fyrir framan Heilagan Lasarus 

í miklum Seljan við Heiðar sem sagði honum að fara aftur til Andersen & Lauth til að 

láta færa Tuma upp um þumlung.   
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Loucherbem  

Lagdan einn um ládeghisbilif á lallpinumtem aftan á lætisvagnistrem, kem ég auga á 

lánungatem með langan lálshem og með latthard sem er umvafinn lobraðard í stað 

landsbard. Skyndilega fer hann að laragaþvarsa í læstan lanmin því hann leigst á 

læfturnaga á honum. En leyðblan sú lýftir sér í lauslat læsitum. 

Seinna kem ég laugat á hann fyrir framan Saint-Lazarillus-lautbrarstöðinam 

með lánungat af sínu lauslahúsim sem gaf lárðem larðvardi lötum. 
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Esmamál 

Davag einvin uvam hávadegisvibil í strævætivisvavagni á essvelínvíunni sává égvé 

ungvanan mannvan meveð langvavan háváls ogvo havivatt umvuvuvavafinn 

reiveiveim íví stavað bavanvands. Skyvinvindilegva ferve hanvan avað abvabvabavast 

uppvuvu áva nævævæstva manvan ogva fullvuvyrðvir avað/aðva hanvan stívívígi ává 

fævævæturnva ává sérvé . Hanvan lævævætur máváválvið fljóvóvótvót niðviviður 

fallvavala ogvo kavavastar sérvé íví lauvevest sæveveti. 

Tveiveiveimur klukkvuvustundvum svíðvivar sává égvé hanvan aftvivivur 

fyrvir fravaviman Saiveint-Lavavazarve brauvauvautarstöðvövövina ívi 

hrókvavasamveiveiræðum vivið kunnvivinga sevem ráðváválagðvi honvuvum aðvað 

mivivinnka  háválsmáválið ává fravakkvakkvanum sínvum meveð þvíví aðvað láváta 

kunnváttváttvumanvan hvækkvækkva efvevestu tölvövövuna  ává fyrrvevenefndum 

fravakkvakka. 
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Andhverfa 

Miðnætti. Það rignir. Strætisvagnarnir fara hjá næstum tómir. Á húddinu á AI í 

nágrenni við Bastilluna þakkar gamlingi nokkur, með höfuðið sokkið milli axlanna og 

hattlaus, frú sem situr mjög langt frá honum, því hún strýkur á honum hendurnar. 

Síðan tekur hann sér stöðu ofan á hnjám herra nokkurs sem situr enn í sæti sínu. 

Tveimur stundum fyrr, á bak við Lyon-brautarstöðina, hélt þessi gamlingi fyrir 

eyrun til þess að heyra ekki í útigangsmanni nokkrum sem neitaði sér um að segja að 

hann þyrfti að færa neðri töluna á nærbuxunum sínum svolítið niður.  
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Makarónískt 

Sol erat in regionem zenithi et calor atmospheri magnissima. Senatus populusque 

parisiensis sudebant. Strætisbi passebant trodni. In uno ex supradictis strætisbibus qui 

S denominationem portebat, hominem quasi ungum, cum collo multo elongato et cum 

hatto a bordo flettato cerclato vidi. Iste junior insultavit alterum hominem qui 

proximus erat trampat, inquit, pedes meos post deliberationem animæ tuæ. Tunc 

sedem libram vidente, cucurrit þangat.  

Sol duas horas in himelo habebat descenderat. Sancti Lazari stationem 

jarncaminorum passente framanat, ungum supradictum cum altero ejusdem farinae qui 

arbiter elegantiarum erat et qui apropo uno ex hnappis capae junioris radsilium gefabat 

vidi. 
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Samhljóma 

Dagey (n.n.) varjest haddur á! pal linu mafta nást ræti svag ni oh! sáun Ganma en! um! 

eðha tog flé túenek kibband. Ha? en býr jarm eða þar gað rasa ín æst amma ennis 

emha enn só rað stíg já fæ turs ína ah! fá settur áði. 

Skömm usein nasá ég ha! (n.n.) fyr fram anseint las arst öði NA. Ha! en varm 

Eðvini Semga fráðu mað fær atöl uph! áfrak kanu manns.  
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Ítölskuskotið  

Giorno einn á mezzo giorno, var io staddio sulla pallorma á átóbuss og quel uomo 

credo io hafi séð? Io sá einn unguomo með lunga col og flettíu circlo cappello. Og 

ditto unguome oltraggar einn póvere uomo sem hann rimproveraði að hann troddi á 

fótum hans og hann troddi nullemento á fótum hans, en þegar hann vidit ein laus sedie, 

flýttit hann sér að sedersila.  

Eina áróru tardo revideraði ég hann þar sem hann ascoltaði consúlráð frá 

bellamíó einum og zebrinotta a causa ein hnappato á frakkato. 
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Fæir Brettana 

Da ein úm hadejsbil tok ek straetisvajnnínn æ att ad Chaperrett halidinu. Han vaer 

naestúm fúlllúr. Ek for saemt inn æ han ok par sa ek man med lann kjan halls ok med 

hat sem var úmm vafffinn einvers konnar flettú. Pessí madúr for ad rífffast vid nánga 

sem stæg á fædúr hans sídan fór han ok setttist. 

Nókkrú sænna sa ek han aftúr fæir framen Seint-Lasari stódæna æ filld spjat 

rúnga æns sem radlaggdí hónúm at lata hækka smaveggis tólúna a frakkkanúm hans. 
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Stafavíxl 

Hag einn um dádegisbil, á stallinum aftan á prætisvagni, má ég sann með lög hangan 

mjáls og með umvatt sem var hafinn réttaðri fleim. Fyndilega sker nessi máungi að 

usaka þæsta nann ám að hann fígi á sæturna á stér. Síðan sleypur hann í haust læti. 

Sveimur hundum tíðar sé ég stann aftur lyrir sraman Faint-Fazare 

þrautarstöðina bar sem rann slustar á háð sprá fjátrungi. 
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Grasafræðilegt 

Eftir að ég hafði næstum skotið rótum undir sólblómi sem hafði blómstrað svo 

dásamlega, plantaði ég mér á grasker sem var á leið á Perret-akurinn. Þar gref ég upp 

kálhaus með stöngli sem mátti muna sinn fífil fegri og á gulaldininu var krónubelgur 

sem kringdur var umfeðmingi. Þessi biðukolla fór að dreifa sér í kringum grænjaxl 

sem traðkaði á beðunum hennar og stappaði niður fræin hennar með ljónsmunna 

sínum. En fari það í fúlan pytt, til þess að þurfa ekki að bíta í það súra epli að uppskera 

tómata, fór hann og plantaði sér í óplægðan akur. 

Síðar sá ég hann aftur fyrir framan Garðlöndin. Hann velti fyrir sér gróðuranga 

af kjúklingabaun á blómkrónu sinni. 
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Læknisfræðilegt 

Eftir stuttan tíma í ljósameðferð óttaðist ég að ég yrði settur í sóttkví en fór að lokum 

upp í sjúkrabíl sem var fullur af karlægu fólki. Þar sjúkdómsgreini ég magasjúkling 

sem haldinn er þrálátum ofvexti með tognun í barka og afmyndandi gigt í bandinu á 

hattinum sínum. Þessi kretíndvergur fær allt í einu sefasýkiskast vegna þess að farlama 

maður trampaði á inngrónum líkþornum hans, síðan, þegar hann hefur losað sig við 

gallið dregur hann sig í hlé til að meðhöndla krampaflog sín.  

Síðar sé ég hann aftur, óðan fyrir framan farsóttarhús, að fá góð ráð hjá 

skottulækni varðandi graftarkýli sem óprýddu brjóstvöðva hans.  

  



136 
 

 

Meinyrt 

Eftir andstyggilega bið í viðbjóðslegri sólinni, fer ég loks upp í sóðalegan strætisvagn 

þar sem fyrir var hópur bjána. Sá bjánalegasti af öllum bjánunum var bólugrafinn með 

yfirgengilega pípu sem flaggaði fáránlegu pottloki með snúru í stað borða. Þetta 

merkikerti fór að nöldra af því að gamall bjáni steig á býfurnar á honum af ellihrumum 

ofsa; en mesti móðurinn fór strax af honum og hann stakk af í átt að lausu sæti sem 

enn þá var rakt af rassasvita þess sem sat þar á undan. 

Tveimur tímum síðar, ferlega óheppinn, rekst ég aftur á sama bjánann í 

rökræðum við annan bjána fyrir framan þessa viðurstyggilegu byggingu sem kölluð er 

Saint-Lazare-brautarstöðin. Þeir röfluðu um tölu. Ég sagði við sjálfan mig: það er 

alveg sama hvort hann lætur hann hækka eða lækka þennan graftarnabba, hann verður 

alltaf jafn ömurlegur, þessi skítabjáni.  
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Af matargerðarlist 

Eftir gratíneraða bið í brúnuðu smjöri sólarinnar, fór ég loksins upp í pístasíugrænan 

strætisvagn þar sem allt moraði af kúnnum rétt eins og lirfur í ofþroskuðum osti. Innan 

um alla þessa kálfsheila tók ég eftir þorski með hnakka sem virtist jafnlangur og 

púrrulaukur og með kálhöfuðið umvafið brauðkransi. Það fór að sjóða á þessum 

kálhaus því eins konar búri (sem kom honum alveg í kleinu) grillaði hann algerlega. 

En fljótlega hætti hann að ræða smjörklípu þessa og lét sig renna í mót sem hafði 

losnað. 

Ég lá á meltunni í strætisvagninum á leið aftur heim þegar ég sá þennan 

nýbakaða náunga minn við hlaðborðið í Saint-Lazare-brautarstöðinni með 

sjoppulegum náunga sem gaf honum grútuð ráð varðandi klæðaburð hans. Hinn var 

eins og bráðið smjer. 
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Dýrafræðilegt 

Í fuglabúrinu sem flutti okkur í átt að Champerret-torginu á þeim tíma dags sem ljónin 

koma að vatnsbólunum, tók ég eftir sebrahesti með strútsháls þar sem bifur trjónaði 

umvafinn margfætlu. Allt í einu fór gíraffinn að æsa sig undir því yfirskini að nálæg 

padda væri að kremja á honum hófana. En til þess að forðast að slegið yrði í flýði hann 

í tómt greni með skottið milli lappanna.  

Seinna sá ég kjúklinginn aftur, fyrir framan Húsdýragarðinn, þar sem hann tísti 

við annan furðufugl um fjaðurham sinn. 
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Vanmáttugur 

Hvernig er hægt að segja frá hughrifunum af snertingu tíu líkama í troðningi á 

pallinum aftan á strætisvagni á leið S dag einn um hádegisbil rétt hjá Lissabon-götu? 

Hvernig er hægt að tjá hughrif manns af að sjá manneskju með óeðlilega langan háls 

og með hatt þar sem bandinu hefur verið skipt út, og ég veit ekki hvers vegna, fyrir 

snærisspotta? Hvernig er hægt að koma til skila hughrifunum sem geta orðið af rifrildi 

milli rólegs farþega sem að ósekju er kennt um að hafa af ásettu ráði stigið á fæturna á 

einhverjum, og í þessu tilviki þessa afkáralega manns sem hér var lýst? Hvernig er 

hægt að túlka hughrifin af því að þessi síðarnefndi flýr og felur heigulshátt sinn undir 

því lélega yfirskini að nýta sér laust sæti? 

Að lokum, hvernig er hægt að koma í orð hughrifunum af að sjá að nýju til 

þessa herramanns rétt við Saint-Lazare-brautarstöðina tveimur tímum síðar í fylgd 

með glæsilegum vini, sem stakk upp á umbótum tengdum klæðnaði? 
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Nútímalegur stíll 

Í strætisvagni, einn dag um hádegið, lenti ég í því að verða vitni að þessum litla, 

grátbroslega atburði sem nú skal lýst. Oflátungur nokkur, þjakaður af löngum hálsi og 

svo furðulegt sem það var, af lítilli trossu umhverfis hattkúfinn (tíska sem slegið hefur 

í gegn en vekur vanþóknun hjá mér) notaði troðninginn sem átyllu, enda var hann 

mikill, og fór að æpa á næsta mann með miklum hroka sem duldi illa að líkindum 

duglausan persónuleikann og ásakaði hann um að stíga markvisst á lakkskóna sína í 

hvert sinn sem dömur og herrar, sem voru á leiðinni að Champerret-hliðinu, stigu upp í 

eða fóru út. En ungi uppskafningurinn beið ekki svars sem hefði efalaust komið 

honum niður á jörðina aftur, heldur klifraði snarlega upp á efri hæðina þar sem hans 

beið laust sæti af því að einn þeirra sem voru í farartæki okkar hafði rétt í þessu stigið 

fæti sínum á lint malbik gangstéttarinnar á Pereire-torginu.  

Tveimur klukkustundum síðar þegar ég var sjálfur uppi á efri hæðinni sá ég 

þennan grænjaxl sem ég var að segja ykkur frá, þar sem hann virtist vera í 

hrókasamræðum við ungan spjátrung sem var að gefa honum hátískuráð um hvernig 

best færi á að hafa boðunginn.  
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Að líkindum 

Snertipunktar milli íbúa stórborgar eru svo margir að engan skyldi undra þótt stundum 

komi upp ágreiningur sem yfirleitt er ekki alvarlegs eðlis. Það henti mig um daginn að 

verða vitni að einum slíkum árekstri, gjörsneyddum elskusemi, sem yfirleitt verða á 

álagstíma í farartækjum í þágu almenningssamgangna á Parísarsvæðinu. Annars er 

ekkert skrítið við það að ég skyldi hafa orðið vitni að þessu þar sem ég ferðast mjög 

oft á þennan máta. Atvikið á þessum degi var smávægilegt, en helst vakti athygli mína 

líkamsgerð og höfuðfat einnar aðalpersónunnar í þessu litla sjónarspili. Þetta var 

maður, enn ungur að aldri, með háls sem líklega var lengri en í meðallagi og hatturinn 

hans var vafinn fléttu í stað borða. Það furðulega er að ég sá hann aftur tveimur 

klukkustundum síðar þar sem hann var að hlusta á ráð um klæðaburð frá kunningja 

sem hann gekk með fram og aftur, kæruleysislega myndi ég segja. 

Í þetta skipti voru ekki miklar líkur á að fundum okkar bæri saman í þriðja 

sinn, og reyndin er sú að frá þessum degi hef ég aldrei séð þennan unga mann og 

kemur það heim og saman við réttlát lög líkindanna. 
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Portrett 

Stýllinn er tvífætlingur með mjög langan háls sem oft ferðast í strætisvögnum S-

línunnar um hádegisbil. Pallurinn að aftan þar sem hann heldur sig, kjáninn sá, er í 

sérstöku uppáhaldi hjá honum. Á höfðinu ber hann kamb, umvafinn fingurþykkum 

sprota, sem líkist mjög reipi. Að upplagi dapur í skapi, ræðst hann gjarnan á þá sem 

eru honum minnimáttar, en ef hann hittir fyrir líflega mótspyrnu, flýr hann inn í 

farartækið þar sem hann reynir að láta lítið fara fyrir sér. 

Hann sést líka stundum, en miklu sjaldnar, í nágrenni Saint-Lazare-

brautarstöðvarinnar á tíma hamskiptanna. Til að verjast vetrarkuldanum er hann í 

gamla hamnum, en oft er hann rifinn til að líkaminn geti komist í gegn; slíkri yfirhöfn 

þarf að hneppa ofarlega með tilbúnum aðgerðum. Stýllinn, sem finnur ekki út úr þessu 

sjálfur, sækir ráð hjá öðrum tvífætlingi, líkrar tegundar, sem lætur hann æfa sig.  

Stýlfræði er kafli í fræðilegri og afleiddri dýrafræði sem hægt er að stunda 

hvenær ársins sem er. 
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Rúmfræðilegt 

Í rétthyrndum samhliðungi sem hliðrast eftir beinni línu með jöfnuna 84x + S = y 

myndar snúðmennið A, sem hefur kúluhettu umritaða tveimur sínusferlum áfasta við 

sívalning af lengdinni l > n, snertipunkt við fáfengilega snúðmennið B. Sýnið að þessi 

snertipunktur er oddpunktur. 

Ef snúðmennið A mætir samsvipa snúðmenni C, þá er snertipunkturinn miðja 

hringskífu með geisla r < l. Finnið hæðina h þessa snertipunkts miðað við lóðréttan ás 

snúðmennisins A.  
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Sveitalegur    

Jeg hafðe ekke svona pínku snepla með númmer‘á, en jeg fór samt öpp í þessa kerrö. 

Þegar jeg var á þvílíkum palle á þessare kerrö hvað hener nefn‘á mellem sín 

strætesvagn, fennst mjer jeg vera aldeiles í troðneng, í seldartunn‘og afkróað‘r. 

Loksens þegar jeg var búen að borga lít jeg krengum meg og hvað heldörðu að jeg 

sjáe? Stóran lúsablesa með svona háls og svona óvanalegan hattkúf. Hálsenn, hann var 

of langör. Pottlokeð, þavar með fléttö í kreng, jú frúmín góð. Og þá, fer hann ekke allt 

í einö að æsa seg? Hann lét ljótöstu orð sem til erö denja á einum veslings karle og fór 

svo og settest, þessi stóre lúsablese.  

Jaja þá, svona gerest bar‘í stórborgenne. Mönderðö trúa því að jeg sá í hann 

aftör, þennan stóra lúsablesa. Ekke meir en tveimör stöndum seinna, fer‘framan stórt 

hús sem gæte vel vereð einhvörs konar höll eins og bisköpsins af Pantruche, einsog 

hener nota tel að tal‘öm borgena sína með gælunafne. Þarna var‘ann, stóre löbbenn, og 

gekk fram og telbaka með öðröm slæpengj‘af sama sauðahúse, og hvað sagð‘ann 

honum henn slæpengenn af sama sauðahúse? Hann sagð‘onum, henn slæpengenn af 

sama sauðahúse, sagð‘onum: „þú ætter að láta seta þessa tölö hærra, það være svo 

meklö smartara.“ Það var ðetta sem hann sagðe veð stóra löbbann, henn slæpengjann 

af sama sauðahúse. 
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Upphrópanir   

 Uss! hei! umm! ha! humm! ó! ha! hvað! sko! 

ó! púff! oj! úff! á! æ! iss! ha! hei! 

svei! 

 Sko! hí! hæ! svei! iss! æ! hei! þei! gott!  

  



146 
 

 

Uppskafningslegur 

 

Þetta var um hádegisbil á júlídegi. Sólin ríkti í öllu sínu veldi yfir margbreytilegum 

tindum sjóndeildarhringsins. Malbikið titraði mjúklega og gaf frá sér þessa fíngerðu 

tjörulykt sem kveikir með krabbameinssjúklingum bæði barnalegar og tærandi 

hugsanir um orsök sjúkdóms síns. Strætisvagn, færður í grænan og hvítan búning, 

merktur S með torræðu skilti, kom til að safna saman úr nágrenni Monceau-garðsins 

útvöldum hóp af væntanlegum farþegum inn í rakar lendur svitalyktarinnar. Á 

pallinum aftan á þessu meistaraverki fransks nútíma bílaiðnaðar, þar sem farþegarnir 

voru eins og síld í tunnu, hækkaði prakkari einn, sem hægum skrefum nálgaðist þrítugt 

og bar bæði dauft og öskugrátt andlit á milli háls, sem var næstum eins langur og 

slanga og hatts sem umkringdur var snúru, róminn til að kvarta með ósvikinni beiskju, 

sem virtist stafa frá glasi af rótarsafa, eða hverjum öðrum drykk með svipaða 

eiginleika, undan endurteknum skrítnum höggum sem hann sagði koma frá 

samferðamanni sem væri staddur hic et nunc í strætisvögnum Parísar-borgar STCRP. 

Til að koma kvörtun sinni á framfæri talaði hann í hvössum tón eins og vísigreifi, sem 

myndi láta klípa sig í rassinn á náðhúsi en tekur, þótt merkilegt sé, þessum 

mannasiðum ekki vel og leggur sig ekki niður við annað eins. En þegar hann sá laust 

sæti, fleygði hann sér í það. 

Síðar, þegar sólin hafði þegar farið niður mörg þrep í stórkostlegum stiga 

himnaferðar sinnar og þegar ég hafði aftur tekið mér far með öðrum strætisvagni á 

sömu leið, tók ég eftir þessari persónu sem lýst er að ofan þar sem hann var á ferðinni, 

frjálsmannlegur á Cour de Rome-torginu, með manni ejusdem farinœ sem gaf honum, 

á þessum stað sem er ætlaður bílaumferð, tískuráðleggingar sem náðu ekki lengra en 

að tölunni.  
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Óvænt 

Félagarnir sátu í kringum borð á kaffihúsi þegar Albert kom og slóst í hópinn. Þarna 

voru þeir René, Robert, Adolfe, Georges, Théodore. 

— Jæja, hvernig gengur? spurði Robert alúðlega.    

— Það gengur, sagði Albert. 

Hann kallaði á þjóninn. 

—Ég ætla að fá einn kaldan, sagði hann. 

Adolfe sneri sér að honum: 

—Jæja Albert, hvað er að frétta? 

—Svo sem ekkert. 

— Það er góða veðrið, segir Róbert.   

— Svolítið kalt, segir Adolfe. 

— Vel á minnst, ég sá svolítið kostulegt í dag, segir Albert. 

— Það er samt sem áður hlýtt, segir Robert. 

— Hvað? spurði René. 

— Í strætisvagninum þegar ég var á leið í hádegismat, svaraði Albert. 

— Hvaða strætisvagni? 

— S-inu. 

— Hvað sástu? spurði Robert. 

— Ég beið að minnsta kosti eftir þremur áður en ég gat komist með. 

— Það er ekkert skrítið á þessum tíma dags, sagði Adolfe. 

— Jæja og hvað var þetta þá sem þú sást? spurði René. 

— Það var troðið, sagði Albert. 

— Gott tækifæri til að klípa einhvern í rassinn. 

— Úff! sagði Albert. Þetta snýst ekki um neitt slíkt. 

— Segðu okkur þá frá. 

—Við hliðina á mér var skrítinn náungi. 

—Hvernig þá? spurði René. 

—Stór, mjór, með undarlegan háls. 
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—Hvernig þá? spurði René. 

—Eins það hefði verið togað í hann. 

—Lenging, sagði Georges. 

—Og hatturinn hans, þegar ég hugsa um það, skrítinn hattur. 

— Hvernig þá? spurði René. 

— Ekkert band heldur fléttaður borði í kring . 

— Furðulegt, sagði Robert. 

— Hins vegar, hélt Albert áfram, hann var nöldurskjóða, þessi náungi. 

— Af hverju? spurði René. 

— Hann fór að hella sér yfir næsta mann. 

— Af hverju? spurði René. 

— Hann fullyrti að hann væri að traðka á tánum á sér. 

— Viljandi? spurði René. 

— Viljandi, sagði Albert. 

— Og hvað svo? 

— Hvað svo? Hann fór bara og settist, ósköp einfaldlega. 

— Er þetta allt og sumt? spurði René.  

— Nei. Það furðulegasta er að ég sá hann aftur tveimur klukkustundum síðar. 

— Hvar þá? spurði René. 

— Fyrir framan Saint-Lazare-brautarstöðina. 

— Hvað var hann að flækjast þar? 

— Ég veit það ekki, sagði Albert. Hann gekk fram og aftur með kunningja sem 

benti honum á að talan á frakkanum hans væri aðeins of neðarlega.  

— Þetta er reyndar ráðið sem ég gaf honum, sagði Théodore. 

 

 

 

 


