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Persónur: 

 

Chance Wayne 

Kosmonopolis prinsessa 

Fly 

Þjónustustúlka 

George Scudder 

Hatcher 

Finley stjóri 

Tom Júníor1 

Nonnie frænka 

Heavenly Finley 

Charles 

Stuff 

Ungfrú Lucy 

Gjammarinn2 

Violet 

Edna 

Scotty 

Bud 

Karlar á bar (3) 

Vikapiltur 

 
	
	
	
	

																																																								
1	Ég	nota	júníor	í	þýðingunni	þótt	það	sé	ekki	beinlínis	íslensk	þýðing	á	junior.	Að	
minnsta	kosti	finn	ég	það	hvorki	í	orðabókum,	né	hef	ég	rekist	á	það	í	ritmáli.	
Hins	vegar	hef	ég	í	gegnum	tíðina	heyrt	það	notað	í	talmáli	þegar	sonur	er	
skírður	í	höfuðið	á	föður	sínum	–	eins	og	í	tilfelli	þeirra	Finleyfeðga.	Í	verkinu	er		
einnig	talað	um	Junior	Chamber	sem	hefur	ýmist	verið	notað	óþýtt	í	fjölmiðlum	í	
gegnum	tíðina	eða	sem	Júníor	Chamber.		
2	Heckler	er	ekki	nafn	mannsins,	heldur	hefur	hann	það	hlutverk	í	verkinu	að	
trufla	sjálfsupphafningar-	og	lygaræður	Finleys	stjóra.	Hann	er	sígjammandi.	Þar	
sem	hann	er	aldrei	ávarpaður	með	nafni	af	öðrum	persónum	verksins	hef	ég	þýtt	
heitið	sem	hann	hefur	sem	Gjammarinn.	
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Sviðsmyndirnar í verkinu: 
 

Fyrsti þáttur 
 

FYRSTA ATRIÐI:  Hótelherbergi á Royal Palms-hótelinu, einhvers staðar við  

   Mexíkóflóann. 

ANNAÐ ATRIÐI: Sami staður, síðar sama dags. 

 

Annar þáttur 
 

FYRSTA ATRIÐI: Veröndin í húsi Finleys stjóra í St Cloud. 

ANNAÐ ATRIÐI: Kokteilbar og pálmagarður Royal Palms-hótelsins. 

 

Þriðji þáttur 
 

   Aftur hótelherbergið. 

TÍMI:   Nútíminn, páskadagur, frá því síðla morguns og þangað til  

   seint um kvöld. 

 

LEIKMYND og TÆKNIBRELLUR 

   Bakgrunnur leiksviðsins er baktjald aftast á sviðinu 

   sem gefur mismunandi leikmyndum á sviðinu   

   samhæfða ljóðræna tilfinningu. Myndum, ekki endilega  

   raunsönnum, er varpað á vegginn en við tjaldið ber   

   alltaf þyrpingu af pálmatrjám. Það er nánast alltaf vindur í  

   þessum háu trjám, stundum hvass, stundum aðeins andvari  

   sem á það til að renna inn í þemastefið sem er augljóst 

   þegar það heyrist og er skilgreint sem ‚harmahljóð‘. 

      Að degi til er ljóðrænum abstraktmyndum af suðrænum  

   sjó og himni og góðu vorveðri varpað á bakjaldið.   

   Á kvöldin er þar pálmagarður þar sem blaktandi greinar  

   trjána ber við stjörnubjartan himin. 
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       Leikmyndirnar sem mælt er fyrir um í verkinu ættu að vera 

   eins léttar og fábrotnar og leikmyndirnar í Köttur á heitu  

   blikkþaki og Sumar og Reykur. Þeim verður lýst þegar að  

   þeim kemur í verkinu. 
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Fyrsti þáttur 

 
Fyrsta atriði 
 

Hótelherbergi í gamaldags en þó enn huggulegu hóteli einhvers staðar við 

Mexíkóflóann í bæ sem kallast St Cloud. Í mínum huga minnir það á ‚tignarlegu 

hótelin‘ í Sorrento eða Monte Carlo og stendur í pálmagarði. Stíllinn er ögn 

‚márískur‘. Aðalatriðið í leikmyndinni er gríðarstórt hjónarúm sem ætti að halla að 

áhorfendum. Í einhvers konar márísku horni stendur tágaborð og tveir tágastólar við 

glugga sem hægt er að loka fyrir með gluggahlerum. Úr loftinu hangir márísk 

ljósakróna í málmkeðju. Gluggarnir ná niður að gólfi og opnast út á pall. Einnig eru 

dyr fram á ganginn, veggirnir eru aðeins gefnir í skyn. 

 Tvær manneskjur eru í stóra rúminu, sofandi kona og ungur maður sem er 

vakandi. Hann situr uppi í hvítum silkináttbuxum. Andlit konunnar er að hluta til 

hulið svartri svefngrímu úr silki til að hlífa henni við skerandi morgunbirtunni. Hún 

andar og hendist til í rúminu eins og hún sé með martröð. Ungi maðurinn er að 

kveikja sér í fyrstu sígarettu dagsins 

  [Fyrir utan gluggann heyrist vængjasláttur og lágvært en friðlaust  

  kvak í fuglum. Á ganginum birtist þeldökkur þjónn, Fly. Hann heldur á 

  bakka með kaffi fyrir tvo. Hann bankar, CHANCE stendur upp,  

  staldrar aðeins við spegil á fjórða veggnum til að renna greiðu í  

  gegnum ljóst hárið sem er aðeins farið að þynnast áður en hann  

  gengur að dyrunum og opnar þær.] 

CHANCE: Ah, gott, settu þetta þarna. 

FLY: Já, ‘erra. 

CHANCE: Gefðu mé brómíðið fyrst. Það er betra að þú blandir það fyrir mig, ég er ... 

FLY: Eru menn eitthvað skjálfhentir í morgunsárið? 

CHANCE [hryllir sig eftir að hafa tekið brómíðið]: Opnaðu gluggahlerana 

 smávegis. Hei, ég sagði smávegis, ekki mikið, ekki svona mikið! 

  [Þegar hlerarnir eru opnaðir sjáum við hann almennilega í fyrsta sinn: 

  hann er kominn fast að þrítugu en andlitið virðist eitthvað eldra; það 

  mætti lýsa því sem ‚útlifuðu‘ ungu andliti, en samt er það sérlega  

  laglegt. Líkaminn sem er ekki farinn að láta neitt á sjá, er líkami sem 

  hvít satínnáttföt virðast, eða ættu að vera, hönnuð fyrir. Það heyrist í 
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  kirkjuklukkum og í annarri kirkju, aðeins nær, byrjar kór að syngja 

  ‚Halelújakórinn‘3. Hann fangar athygli CHANCE sem gengur að  

  glugganum og byrjar að tala á leiðinni.] 

 Ég viss’ ekki að það væri – sunnudagur. 

FLY: Jú, ‘errraminn, það er páskasunnudagur. 

CHANCE	[hallar	sér	aðeins	út	og	grípur	um	hlerana]:	Ja-há	...	

FLY: Það er biskupakirkjan þar sem þeir eru að syngja. Klukkurnar eru frá kaþólsku 

 kirkjunni. 

CHANCE: Ég bæti þjórfénu á reikninginn. 

FLY: Þakka þér, ‘erra Wayne. 

CHANCE [þegar FLY snýr sér að dyrunum]: Hei! Hvernig vissirðu hvað ég heiti? 

FLY: Ég þjónaði til borðs í stóra danssalnum þegar þú varst vanur að koma 

 þangað til að dansa á laugardagskvöldum, með sætu stelpunni þinni, 

 þessari sem þú dansaðir svo vel við, dóttur Finleys stjóra. 

CHANCE: Ég skal hækka þjórféð upp í fimm dollara ef þú gerir mér þann greiða að 

 muna ekki eftir að hafa þekkt mig aftur né nokku öðru. Þú heitir Fly – hypjaðu 

 þig, Fly. Lokaðu dyrunum hljóðlega. 

RÖDD FYRIR UTAN: Augnablik. 

CHANCE: Hver er það? 

RÖDD FYRIR UTAN: George Scudder 

 [það verður örlítil þögn, FLY fer.] 

CHANCE: Hvernig vissirðu að ég væri hér? 

 [GEORGE SCUDDER kemur inn: rólyndur, myndarlegur, yfirvegaður ungur 

 maður sem gæti verið forsprakki í Junior Chambers-samtökunum en er í 

 rauninni læknir, um þrjátíu og sex eða sjö ára gamall.] 

GEORGE SCUDDER: Aðstoðarhótelstjórinn sem tékkaði þig inn hér í gærkvöldi 

 hringdi í mig í morgun og sagði að þú værir kominn aftur til St Cloud. 

CHANCE: Svo þú komst beinustu leið hingað til að bjóða mig velkominn heim? 

SCUDDER: Mér heyrist vinkona þín vera að rakna úr rotinu. 

CHANCE: Prinsessan átti erfiða nótt. 

SCUDDER: Svo þú hefur náð að hengja þig á prinsessu? [hæðnislega] Vá! 

CHANCE: Hún ferðast undir dulnefni. 
																																																								
3	Þegar talað er um Halelújakórinn er yfirleitt átt við Halelújakórinn úr Messíasi eftir 
Händel. Frekar líklegt afþví að þetta er páskasunnudagur. 
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SCUDDER: Jeminn, því get ég trúað ef hún er að tékka inn á hótel með þér. 

CHANCE: George, þú ert eini maðurinn sem ég þekki sem segir ennþá ‚vaaá‘, 

 ‚jeminn‘, og ‚ju-u‘. 

SCUDDER: Tja, ég er ekki þessi fágaða týpa, Chance. 

CHANCE: Það segirðu satt. Viltu kaffi? 

SCUDDER: Neibb. Ég kom til að spjalla. Stuttlega. 

CHANCE: Ókei, spjallaðu þá, ma’r. 

SCUDDER: Hvers vegna komstu aftur til St Cloud? 

CHANCE: Nú ég á ennþá móður og kærustu í St Cloud. Hvernig líður Heavenly, 

 George? 

SCUDDER: Við komum að því síðar. [Hann lítur á úrið sitt] Ég þarf að vera mættur

 upp á spítala í aðgerð eftir tuttugu og fimm mínútur. 

CHANCE: Ertu bara farinn að gera aðgerðir? 

SCUDDER [opnar læknistöskuna sína]: Ég er lækningaforstjóri þar núna. 

CHANCE: Þú er aldeilis búinn að meika það ma’r. 

SCUDDER: Til hvers komstu aftur? 

CHANCE: Ég frétti að móðir mín væri veik. 

SCUDDER: En þú spurðir ‚Hvernig líður Heavenly‘, ekki ‚Hvernig líður móður 

 minni‘ Chance. [CHANCE dreypir á kaffinu]: Móðir þín lést fyrir tveimur 

 vikum ... 

 [CHANCE snýr rólega baki við honum og gengur að glugganum. Skuggar af 

 fljúgandi fuglum flökta á hlerunum. Hann hallar þeim lítið eitt áður en hann 

 snýr sér aftur að SCUDDER.] 

CHANCE: Hvers vegna var ég ekki látinn vita? 

SCUDDER: Þú varst látinn vita. Þér var sent skeyti þremur dögum áður en hún dó, að 

 minnsta kosti á síðasta heimilisfangið þitt sem hún hafði sem var pósthús í Los 

 Angeles. Við fengum ekkert svar við því og þér var sent annað skeyti eftir að 

 hún dó, daginn sem hún dó en við fengum ekki heldur neitt svar við því. Hérna 

 er kirkjuskýrslan. Kirkjan stofnaði söfnunarsjóð til að greiða spítala- og 

 útfararkostnaðinn hennar. Hún var jarðsett fallega í fjölskyldugrafreitnum 

 ykkar og kirkjan gaf henni líka fallegan legstein. Ég er að upplýsa þig um öll 

 þessi atriði þrátt fyrir þá staðreynd að ég veit og allir í þessum bæ vita, að þú 

 hafðir engan áhuga á henni, minni áhuga en fólk eins og ég sem þekkti hana 

 aðeins lítillega. 
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CHANCE: Hvernig dó hún? 

SCUDDER: Hún átti við langvarandi veikindi að stríða. Þú veist það þó. 

CHANCE: Já, hún var veik þegar ég fór héðan síðast. 

SCUDDER: Hjarta hennar var brostið og líkaminn búinn að vera undir það síðasta, 

 Chance. En það voru allir mjög góðir við hana, sérstaklega fólk sem þekkti 

 hana úr kirkjunni. Séra Walker sat hjá henni undir lokin. 

	 	 [CHANCE sest á rúmið. Hann drepur í hálfreyktri sígarettunni og  

  kveikir  samstundis í annarri. Rödd hans er þvinguð og veik.] 

CHANCE: Hún var aldrei lánsöm í lífinu. 

SCUDDER: Lánsöm? Tja, því er þó lokið núna. Ef þú vilt vita eitthvað meira um það 

 geturðu sett þig í samband við séra Walker, þótt ég óttist að það sé ólíklegt 

 að hann taki á móti þér af neinni hlýju. 

CHANCE: Hún er farin. Til hvers að ræða það? 

SCUDDER: Ég vona að þú hafir ekki gleymt bréfinu sem ég skrifaði þér eftir að þú 

 fórst héðan úr bænum síðast. 

CHANCE: Nei, ég fékk ekkert bréf. 

SCUDDER: Ég skrifað þér á heimilisfang sem móðir þín lét mig hafa, um mjög 

 mikilvægt einkamál. 

CHANCE: Ég hef flutt nokkuð oft. 

SCUDDER: Ég nefndi engin nöfn í bréfinu. 

CHANCE: Um hvað var þetta bréf? 

SCUDDER: Sestu hérna svo ég þurfi ekki að tala svona hátt um þetta. Komdu 

 hingað. Ég get ekki talað hátt um þetta. [SCUDDER bendir á stól við 

 tágaborðið. CHANCE gengur að stólnum og tyllir fæti á hann.] Í þessu 

 bréfi sagði ég þér einfaldlega að viss stúlka sem við þekkjum hafi þurft að 

 ganga í gegnum skelfilega reynslu, hörmulegar raunir, vegna fyrri kynna við 

 þig. Ég sagði þér að ég væri aðeins að veita þér þessar upplýsingar til að þú 

 vissir betur en að koma aftur til St Cloud, en þú vissir ekki betur.  

CHANCE: Ég sagði þér að ég hefði ekki fengið neitt bréf. Ekki tala við mig um bréf. 

 Ég fékk ekkert bréf. 

SCUDDER: Ég er að segja þér hvað ég sagði í þessu bréfi. 

CHANCE: Ókei. Segðu mér hvað þú sagðir mér, ekki – tala við mig eins og þú sért að 

 tala við klúbb eða félagasamtök eða eitthvað. Hvað sagðirðu mér?  Hvaða 

 raunir? Hvaða stúlka? Heavenly? Heavenly? George? 
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SCUDDER: Ég sé að það er ekki nokkur leið að tala hávaðalaust um þetta, svo ég ... 

CHANCE [stendur upp til þess að varna SCUDDER útgöngu): Heavenly? Hvaða 

 raunir? 

SCUDDER: Við nefnum engin nöfn. Chance, ég dreif mig hingað strax í morgun 

 þegar ég heyrði að þú værir kominn aftur til St Cloud, áður en faðir	

	 hennar og bróðir myndu frétta að þú værir hér í bænum, til að koma í veg 

 fyrir að þú hefðir samband við stúlkuna og til að koma þér burt héðan ... Það 

 er allt og sumt sem ég hef við þig að segja hér og nú í þessu herbergi ... En ég 

 vona að ég hafi náð að segja það þannig að þú áttir þig á hversu mikið 

 liggur við, svo þú farir ...  

CHANCE: Jesús! Hafi eitthvað komið fyrir Heavenly, viltu þá gjöra svo vel að 

 segja mér – hvað það er? 

SCUDDER: Ég sagði engin nöfn. Við erum ekki einir í þessu herbergi. Og þegar ég 

 fer niður, skal ég tala við Dan Hatcher ...  aðstoðarhótelstjóran sem lét mig 

 vita að þú hefðir tékkað hér inn ...  og segja honum að þú viljir tékka út, svo 

 það er eins gott fyrir þig og hana þarna Þyrnirósu að ferðbúast og ég legg til að 

 þið haldið áfram að keyra þangað til þið eruð komin yfir ríkismörkin. 

CHANCE: Þú ferð ekki fet út úr þessu herbergi fyrr en þú hefur útskýrt fyrir mér 

 hvað þú ert að gefa í skyn um stúlkuna mína hér í St Cloud. 

SCUDDER: Það hangir miklu fleira á spýtunni sem okkur finnst ekki viðeigandi að 

 tala um við nokkurn mann, síst af öllu þig þar sem þú ert orðinn úrkynjaður 

 skúrkur, sem er eina rétta lýsingin á þér, en ég held að ég ætti að minna þig á 

 það, Chance, að það er ekki svo langt síðan faðir þessarar stúlku skrifaði upp á 

 læknishjálp fyrir þig, eins konar læknisfræðilega lausn, sem er gelding. Þú 

 ættir að átta þig á að það myndi svifta þig öllu sem þú hefur til að sjá þér 

 farborða. [Hann færir sig nær tröppunum.]  

CHANCE: Ég er vanur slíkum hótunum. Ég ætla ekki að fara frá St Cloud án 

 stúlkunnar minnar. 

SCUDDER [á tröppunum]: Þú átt enga stúlku í St Cloud. Við Heavenly ætlum að 

 gifta okkur í næsta mánuði. [Hann hraðar sér burt.] 

  [CHANCE sem er greinilega brugðið við það sem hann heyrði, snýr 

  sér við  og grípur símann og krýpur á gólfinu.] 

CHANCE: Halló? St Cloud 525?  Halló, Nonnie frænka? Þetta er Chance, já, 

 Chance. Ég er á Royal Palms og ég ... hvað er að, hefur eitthvað komið 
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 fyrir Heavenly? Hvers vegna geturðu ekki talað núna? George Scudder var 

 hér og ... Nonnie frænka? Nonnie frænka? 

	 	 [Það hefur verið lagt á hinum megin á línunni. Sofandi konan hljóðar 

  allt í einu upp úr svefni. CHANCE skellir á og hraðar sér að rúminu.] 

CHANCE [hallar sér yfir konuna þar sem hún er að brjótast út úr martröð]: 

 Prinsessa! Prinsessa! Hæ Kos prinsessa! [Hann fjarlægir augngrímuna; hún 

 sest upp, tekur andköf og horfir skelkuð í kringum sig.] 

PRINSESSA: Hver ert þú? Hjálp! 

CHANCE [sitjandi á rúminu]: Svona nú ... 

PRINSESSA: Æ ... ég4 ...  mig ... dreymdi skelfilegan draum. 

CHANCE: Þetta verður allt í lagi. Chance er hjá þér. 

PRINSESSA: Hver? 

CHANCE: Ég. 

PRINSESSA: Ég veit ekkert hver þú ert! 

CHANCE: Það rifjast fljótlega upp fyrir þér, prinsessa. 

PRINSESSA: Ég veit ekki, ég veit ekki ... 

CHANCE: Þú áttar þig fljótlega á því. Að hverju ertu að leita vinan? 

PRINSESSA: Súrefni! Grímu! 

CHANCE: Afhverju? Ertu eitthvað andstutt? 

PRINSESSA: Já! Ég næ ... varla ... andanum! 

CHANCE [leitar að réttu töskunni]: Í hvaða tösku var súrefnið þitt? Ég man ekki í 

 hvaða tösku við pökkuðum því. Jú, jú, í krókódílatöskuna, þessa með 

 talnalásnum. Var ekki fyrsta talan núll ...? [Hann leggst aftur á rúmið og 

 teygir sig undir hliðina sem er fjær.] 

PRINSESSA [eins og þetta sé hennar hinsti andardráttur]: Núll, núll. Tvö núll til 

 hægri og svo aftur til baka að ... 

CHANCE: Núll, þrjú núll, tvö þeirra til hægri og það síðasta til vinstri. 

PRINSESSA: Fljótur! Ég get ekki andað, ég er að deyja! 

CHANCE: Þetta er að koma, Prinsessa. 

PRINSESSA: FLJÓTUR! 

CHANCE:	Hérna	er	það,	ég	fann	það	...		

																																																								
4 Ég bæti ‚ég‘ inn í setninguna vegna þess að þolfallsmyndin nær ekki að hnykkja eins 
vel og nefnifallsmyndin á sjálfhverfu hennar. Mér finnst það mikilvægt þar sem þetta 
er það fyrsta sem við heyrum hana segja. 
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	 	 [Upp úr töskunni hefur hann dregið lítinn súrefniskút og grímu. Hann 

  leggur innöndunartækið yfir munn hennar og nef. Hún lætur fallast 

  aftur á  koddann. Hann hagræðir koddanum undir höfði hennar. Eftir 

  smástund, þegar andardráttur hennar hefur róast, hvæsir hún á hann.] 

PRINSESSA: Hvers vegna í fjáranum læstirðu það niðri í þessari tösku? 

CHANCE [stendur við endann á rúminu]: Þú sagði mér að setja allt sem er verðmætt 

 í þessa tösku. 

PRINSESSA: Ég átti við skartgripina, og þú veist það, skíthællinn þinn! 

CHANCE: Prinsessa, ég hélt að þú myndir hætta að fá þessi köst. Ég hélt að þú 

 myndir hætta að fá þessi panik köst þegar þú hefðir mig hjá þér til að 

 vernda þig. Ég ... 

PRINSESSA: Gef mér pillu. 

CHANCE: Hvaða pillu? 

PRINSESSA: Bleika, litla bleika, og vodka ... 

 [Hann leggur súrefniskútinn frá sér á gólfið. Hann gengur að koffortinu. 

 Síminn hringir CHANCE gefur PRINSESSU pillu, grípur vodkaflöskuna og 

 svarar símanum. Hann situr með flöskuna á milli hnjána.] 

CHANCE [hellir vodka í glas, heldur símtólinu milli axlar og eyra]: Halló? Já, 

 blessaður herra Hatcher – Nú? Okkur var ekkert sagt frá því þegar við 

 tékkuðum hér inn í gærkvöldi, herra Hatcher, og Alexandra Del Lago ...  

PRINSESSA [hrópar]: Ekki nota nafnið mitt! 

CHANCE: ... þjáist af ofþreytu, henni líður alls ekki vel, herra Hatcher, og er ekki 

 í neinu standi til að ferðast ... Ég er nokkuð viss um að þú vilt ekki bera 

 ábyrgð á því að eitthvað kæmi fyrir ungfrú Del Lago ... 

PRINSESSA [hrópar aftur]: Ekki nota nafnið mitt! 

CHANCE: ... ef hún reyndi að fara héðan í dag í því ástandi sem hún er ...  eða 

 hvað? 

PRINSESSA: Legðu á! [Hann gerir það og gengur með drykkinn og flöskuna til 

 PRINSESSU.] Ég vil gleyma öllu. Ég vil gleyma hver ég er ... 

CHANCE [réttir henni drykkinn]: Hann sagði að ... 

PRINSESSA [drekkur]: Gerðu það fyrir mig að þegja, ég er að gleyma! 

CHANCE [tekur glasið af henni]: Ókei, gleymdu þá, alveg endilega. Það er ekki til 

 neitt betra. Ég vildi að ég gæti það ... 

PRINSESSA: Ég get það, ég mun gera það. Ég er að gleyma ...  Ég er að gleyma ... 
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  [Hún leggst út af. CHANCE færir sig að fótagafli rúmsins og virðist 

  skyndilega fá hugmynd. Hann leggur flöskuna frá sér á gólfið,  

  stekkur að legubekknum tekur upp segulbandstæki og setur það á  

  gólfið við rúmið. Hann hóstar um leið og hann stingur því í  

  samband.]: 

 Hvað ertu að gera? 

CHANCE: Leita að tannburstanum mínum. 

PRINSESSA [fleygir súrefnisgrímunni á rúmið]: Viltu vinsamlegast fjarlægja 

 þetta. 

CHANCE: Viss um að þú sért búin að fá nóg? 

PRINSESSA [hlær andstutt]: Já, í Guðs bænum, taktu þetta í burtu. Ég lít örugglega 

 herfilega út með þetta. 

CHANCE [tekur grímuna]: Nei, alls ekki, þú ert mjög exótísk með hana, eins og 

 prinsessa frá Mars eða stórt uppblásið skordýr. 

PRINSESSA: Þakka þér fyrir, vinsamlegast athugaðu hylkið. 

CHANCE: Afhverju? 

PRINSESSA: Athugaðu hvað er mikið súrefni eftir í því, það er mælir á hylkinu 

 sem sýnir þrýstinginn ...  

CHANCE: Þú ert enn lafmóð eins og dráttarklár sem hefur verið skellt á skeið. Ertu 

 viss um að þú viljir ekki fá lækni? 

PRINSESSA: Nei, í Guðs bænum ... nei! 

CHANCE: Afhverju ertu svona hrædd við lækna? 

PRINSESSA [rám, hraðmælt]: Ég þarf ekki á þeim að halda. Þetta var ekki neitt 

 neitt. Gerist oft. Það er eitthvað sem truflar mig ... adrenalín dælist út í 

 blóðið og ég verð andstutt, það er allt og sumt, annað var það ekki ... Ég 

 vaknaði og vissi ekki hvar ég var né með hverjum, ég fylltist skelfingu ... 

 sem losaði um adrenalín og ég varð andstutt ... 

CHANCE: Er þá allt í lagi með þig núna Prinsessa? Ha? [hann sest á rúmið og 

 hagræðir koddunum hennar] 

PRINSESSA: Nei, ekki alveg, en það kemur. Það kemur. 

CHANCE: Þú ert svo flókin, bústna kona. 

PRINSESSA: Hvað varstu að kalla mig? 

CHANCE: Bústna kona. 
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PRINSESSA: Hvers vegna kallarðu mig það? Hef ég ekki hugsað vel um skrokkinn á 

 mér? 

CHANCE: Þú hefur nú hlaðið töluvert á þig eftir vonbrigðin sem þú varðst fyrir í 

 síðasta mánuði. 

PRINSESSA [slær til hans með litlum kodda]: Hvaða vonbrigði? Ég man ekki eftir 

 neinu slíku. 

CHANCE: Geturðu bara stjórnað minninu sísvona? 

PRINSESSA: Já, ég hef þurft að læra það. Hvaða staður er þetta, sjúkrahús? Og þú, 

 hver ert þú, karlkyns hjúkka?5 

CHANCE: Ég hugsa um þig en ég er ekki hjúkkan þín. 

PRINSESSA: En þú ert í vinnu hjá mér, ekki satt? Af einhverjum ástæðum? 

CHANCE: Ég er ekki á launum hjá þér. 

PRINSESSA: Heldur hvað? Bara útlögðum kostnaði? 

CHANCE: Jamm. Þú borgar reikningana. 

PRINSESSA: Ég skil. Já, ég skil. 

CHANCE: Afhverju ertu að nudda á þér augun? 

PRINSESSA: Ég sé allt í móðu! Nota ég ekki gleraugu, er ég ekki með nein 

 gleraugu? 

CHANCE: Þú varðst fyrir smá óhappi með gleraugun þín. 

PRINSESSA: Hvað gerðist? 

CHANCE: Þú dast á hausinn. 

PRINSESSA: Og eru þau alveg ónýt? 

CHANCE: Annað glerið brotnaði. 

PRINSESSA: Nú, réttu mér þá leifarnar af þeim væni.6 Mér finnst í góðu lagi að 

 vakna í nánum aðstæðum með einhverjum, en vil gjarnan sjá með hverjum 

 svo ég geti gert nauðsynlegar ráðstafanir ... 

CHANCE [gengur að koffortinu og kveikir sér í sígarettu]: Þú veist hvernig ég lít út. 

PRINSESSA: Nei, ég veit það ekki. 

CHANCE: Þú vissir það. 

PRINSESSA: Ég er að segja þér að ég man það ekki, það er allt horfið! 

CHANCE:	Ég	trúi	ekki	á	minnisleysi.	

PRINSESSA: Ekki ég heldur. En þú verður að trúa því sem hendir þig. 
																																																								
5	Ég nota hjúkka til að undirstrika að hún er að niðurlægja hann. 
6 í staðinn fyrir vinsamlegast – til að undirstrika að þetta er skipun. 
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CHANCE: Hvað gerði ég við gleraugun þín? 

PRINSESSA: Ekki spyrja mig. Þú segir að ég hafi dottið á þau. Hafi ég verið í 

 þannig ástandi er ólíklegt að ég viti hvar neitt sem ég var með er 

 niðurkomið. Hvað gerðist í gærkvöldi? 

  [Hann hefur tekið upp gleraugun en réttir henni þau ekki.] 

CHANCE: Þú fórst á skallann. 

PRINSESSA: Sváfum við saman hérna? 

CHANCE: Já, en ég nauðgaði þér ekki. 

PRINSESSA: Á ég að þakka þér fyrir það, eða saka þig um vanrækslu? [Hún hlær 

 dapurlega] 

CHANCE: Ég kann vel við þig. Þú ert indælis ófreskja. 

PRINSESSA: Þú hefur unglega rödd. Ertu ungur? 

CHANCE: Ég er tuttugu og sjö ára. 

PRINSESSA: Það er ungt fyrir alla aðra en Araba. Ertu mjög myndarlegur? 

CHANCE: Ég var alltaf myndarlegasti strákurinn hér í bænum. 

PRINSESSA: Hversu stór er þessi bær? 

CHANCE: Þokkalega stór. 

PRINSESSA: Ég hef alltaf gaman af sögum með góðum ráðgátum, ég les þær til að 

 geta sofnað, og ef þær svæfa mig ekki, þá eru þær góðar, en þessi er aðeins of 

 góð til að róa mig, ég vil að þú finnir gleraugun mín fyrir mig ... 

  [Hann teygir sig yfir höfðagaflinn og réttir henni gleraugun. Hún  

  setur þau á sig og virðir hann fyrir sér. Síðan bendir hún honum að 

  koma nær og snertir nakta bringu hans með fingurgómunum.] 

 Tja, það má vel vera að ég hafi gert betur, en það veit Guð að ég hef séð það 

 verra. 

CHANCE: Hvað ertu að gera, Prinsessa? 

PRINSESSA: Beita snertiaðferðinni. 

CHANCE: Þú gerir það eins og þú sért að þreyfa á varningi til þess að athuga 

 hvort hann er úr ekta silki eða gervi ... 

PRINSESSA: Snertingin er eins og silki. Ekta! Svo mikið man ég að ég vil að 

 líkamar séu hárlausir, eins og silki-slétt gull! 

CHANCE: Uppfylli ég skilyrðin? 

PRINSESSA: Þú virðist uppfylla þau skilyrði. En ég hef það samt á 

 tilfinningunni að einhverjum skilyrðum sé ekki fullnægt í sambandi okkar. 
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CHANCE [færir sig frá henni]: Þú hefur farið í gegnum þína reynslu, ég mína. Þú 

 getur ekki ætlast til að allt gangi upp eins og skot ... Tveir ólíkir 

 reynsluheimar hjá tveimur ólíkum einstaklingum. Það þarf náttúrulega að 

 semja um vissa hluti á milli þeirra áður en algeru samkomulagi er náð. 

PRINSESSA [fleygir gleraugunum á rúmið]: Taktu brotna glerið úr áður en ég fæ 

 það í augað. 

CHANCE [hlýðir skipuninni með því að slá gleraugunum snöggt í náttborðið]: Þú 

 hefur ánægju af því að skipa fyrir, er það ekki? 

PRINSESSA: Það virðist vera eitthvað sem ég er vön að gera. 

CHANCE: Hverng þætti þér að taka við þeim? Vera þræll? 

PRINSESSA: Hvað er klukkan? 

CHANCE: Úrið mitt er í panti einhvers staðar. Afhverju athugarðu ekki þitt? 

PRINSESSA: Hvar er það? 

  [Hann teygir sig letilega yfir borðið og réttir henni það.] 

CHANCE: Það hefur stoppað klukkan fimm mínútur yfir sjö.  

PRINSESSA: Klukkan hlýtur nú að vera meira en það, það er ekki tími sem ég ... 

CHANCE: Er það úr platínu? 

PRINSESSA: Nei, bara úr hvítagulli. Ég ferðast aldrei með neitt sem er mjög dýrt. 

CHANCE: Hvers vegna ekki. Er oft stolið frá þér? Ha? Verðurðu oft fyrir 

 óminnisráni?  

PRINSESSA: Verð ég hvað? 

CHANCE: Oft fyrir óminnisráni. Er það ekki hugtak í þínu orðasafni? 

PRINSESSA: Réttu mér símann. 

CHANCE: Til hvers? 

PRINSESSA: Ég sagði réttu mér símann. 

CHANCE: Ég veit það. Og ég spurði til hvers? 

PRINSESSA: Ég þarf að komast að því hvar ég er og hver er með mér. 

CHANCE: Vertu róleg. 

PRINSESSA: Ætlarðu að rétta mér símann? 

CHANCE: Slakaðu á. Þú ert aftur að verða andstutt ... 

	 	 [Hann tekur um axlirnar á henni.] 

PRINSESSA: Viltu gjöra svo vel að sleppa mér. 

CHANCE: Finnst þér þú ekki vera örugg hjá mér? Hallaðu þér aftur. Hallaðu þér aftur 

 að mér. 
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PRINSESSA: Halla mér aftur? 

CHANCE: Hingað. Hingað. Svona ... 

  [Hann tekur hana í fangið. Hún hvílir þar, andar ört eins og kanína í 

  gildru.] 

PRINSESSA: Hún veldur manni ægilegri innilokunarkennd, þessi minnisstífla ...

 Mér finnst eins og einhver sem ég elskaði hafi dáið nýlega og mig langar 

 ekki til að muna hver það gæti verið. 

CHANCE: Manstu hvað þú heitir? 

PRINSESSA: Já, ég man það. 

CHANCE: Hvað heitirðu? 

PRINSESSA: Ég held að það sé einhver ástæða fyrir því að ég vil ekki segja þér 

 það. 

CHANCE: En það vill svo til að ég veit það. Þú bókaðir þig inn á Palm Beach-hótelið  

 undir fölsku nafni en ég fann þitt rétta nafn. Og þú viðurkenndir það fyrir 

 mér. 

PRINSESSA: Ég er Kosmonopolis prinsessa. 

CHANCE: Já, og varst áður þekkt sem ... 

PRINSESSA [Sest skyndilega upp]: Nei, hættu ...  lof mér að gera þetta? Rólega, á 

 minn hátt? Síðasti staður sem ég man eftir ... 

CHANCE: Hvað er síðasti staður sem þú manst eftir? 

PRINSESSA: Bær sem hét því einkennilega nafni Tallahassee. 

CHANCE: Jamm. Við keyrðum í gegnum hann. Það var þar sem ég minnti þig á að í 

 dag væri sunnudagur og að við ættum að byrgja okkur upp af áfengi til að 

 komast í gegnum hann án þess að þorna of alvarlega upp, svo við stoppuðum 

 þar en þetta er háskólabær og við lentum í smá vandræðum með að finna 

 áfengisverslun sem var opin ... 

PRINSESSA: En fundum hana, er það ekki? 

CHANCE [Stendur upp til að sækja flösku og hellir í glas fyrir hana]: Nú auðvitað, 

 við keyptum þrjár flöskur af vodka. Þú hringaðir þig saman í aftursætinu 

 með eina af þeim og næst þegar ég leit á þig varstu orðin sauðdrukkin. Ég 

 ætlaði að halda mig við Spænsku slóðina alla leið til Texas	þar sem þú ætlaðir 

 að líta á einhverjar olíulindir. Ég stoppaði ekki hér ... Ég var stoppaður. 

PRINSESSA: Af hverjum? Löggunni? Eða ... 

CHANCE: Nei. Ekki löggunni. Ég var fangaður af dálitlu. 



	 17	

PRINSESSA: Bíllinn minn. Hvar er bíllinn minn? 

CHANCE [réttir henni drykkinn]: Á bílastæði hótelsins, Prinsessa. 

PRINSESSA: Nú, svo þetta er þá hótel? 

CHANCE: Þetta er hið glæsilega Royal Palms-hótel í bæ sem heitir St Cloud. 

  [Mávar fljúga framhjá glugganum varpa skugga á rúllugardínurnar, 

  í gargi þeirra má greina nokkurn óróa.] 

PRINSESSA: Mér heyrist dúfurnar þarna úti vera rámar. Mér finnst þær hljóma eins 

 og mávar. Þetta gætu auðvitað verið dúfur með barkabólgu. 

  [CHANCE lítur á hana, brosir snöggt og hlær lágt.] 

 Viltu gjöra svo vel að hjálpa mér. Ég ætla að standa upp. 

CHANCE: Hvað vantar þig? Ég skal ná í það. 

PRINSESSA: Mig langar að fara að glugganum. 

CHANCE: Til hvers? 

PRINSESSA: Til að líta út um hann. 

CHANCE: Ég get lýst útsýninu fyrir þér. 

PRINSESSA: Ég er ekki viss um að ég geti treyst lýsingu þinni. NÚ? 

CHANCE: Ókei, obbossí. 

PRINSESSA: Almáttugur! Ég sagði hjálpa mér á fætur ... ekki grýta mér í gólfið!  

 [Hún riðar af svima í smástund og grípur í rúmið. Dregur síðan   

 djúpt andann og gengur að glugganum.] 

  [PRINSESSAN horfir þegjandi útum gluggann, pírir augun í  

  hádegisbitunni.] 

CHANCE: Jæja, hvað sérðu? Lýstu því sem þú sérð fyrir mér Prinsessa. 

PRINSESSA [Snýr sér að áhorfendum]: Ég sé garð með pálmatrjám. 

CHANCE: Og þjóðveg með fjórum akreinum hinum megin við hann. 

PRINSESSA [Pírir augun og skýlir þeim með hendinni]: Já, ég sé hann, og 

 strandræmu þar sem einhverjir eru í sólbaði og svo ekkert annað en 

 vatn sem teygir sig alveg út í það óendanlega og ... [Hún gefur frá sér lágt  óp 

 og snýr sér frá glugganum.] 

CHANCE: Hvað?  

PRINSESSA: Ó Guð, nú man ég það sem ég vildi ekki muna. Andskotans endalok 

 lífs míns! [Hún dregur djúpt titrandi andann.] 

CHANCE [Stekkur til til að hjálpa henni]: Hvað er að? 
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PRINSESSA: Hjálpaðu mér aftur í rúmið. Ó Guð, engin furða að ég skyldi ekki vilja 

 muna, það var engin flónska! 

  [Hann hjálpar henni í rúmið. Það er enginn vafi á því að hann hefur 

  samúð með henni, þótt hún risti grunnt.] 

CHANCE: Súrefni? 

PRINSESSA [Hún dregur aftur titrandi andann]: Nei! Hvar er stöffið? Skildirðu það 

 eftir í bílnum? 

CHANCE: Já, stöffið? Undir dýnunni. [Hann fer hinum megin við rúmið og kippir 

 út litlum skjatta.] 

PRINSESSA: Heimskulegur staður til að fela það. 

CHANCE [Sest til fóta á rúminu]: Hvað er athugavert við undir dýnunni? 

PRINSESSA [Sest upp á rúmstokkinn]: Það er til dálítið í heiminum sem heitir 

 herbergisþernur, þær búa um rúm, þær taka eftir bungu á dýnu. 

CHANCE: Þetta er ekki marijúana. Hvað er þetta? 

PRINSESSA: Væri það nú ekki huggulegt? Ársdvöl í einu af þessum 

 fyrirmyndarfangelsum fyrir fræga fíkla. Hvað er þetta? Veistu ekki hvað 

 þetta er þú fallegi, heimski, ungi maður? Þetta er hass, frá Marokkó, það 

 besta. 

CHANCE: Ó, hass. Hvernig komstu því í gegnum tollinn þegar þú komst til baka? 

PRINSESSA: Ég fór ekki með það í gegnum tollinn. Skipslæknirinn var að gefa mér 

 sprautur á meðan þetta stöff sveif á vængjum yfir hafið heim til ungs 

 heiðursmanns sem hélt að hann gæti beitt mig fjárkúgun vegna þess. [Hún 

 klæðir sig í inniskóna af þótta.] 

CHANCE: Tókst honum það ekki? 

PRINSESSA: Auðvitað ekki. Ég sá við honum. 

CHANCE: Fékkstu sprautur á siglingunni heim? 

PRINSESSA: Með mínar taugabólgur? Ég varð. Svona nú, láttu mig hafa þetta. 

CHANCE: Viltu ekki fá þetta rétt vafið? 

PRINSESSA: Þú talar of mikið. Þú spyrð of margra spurninga. Ég þarf eitthvað 

 strax. [Hún stendur upp.] 

CHANCE: Þetta er alveg nýtt fyrir mér. 

PRINSESSA: Því get ég trúað, annars myndirðu ekki ræða þetta á hótelherbergi ... 

  [Hún snýr sér að áhorfendum og beinir athygli sinni hingað og  

  þangað.] 
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     Þau sögðu mér öll, árum saman, að það væri fáránlegt af mér að halda að 

 ég gæti ekki snúið aftur á hvíta tjaldið eða leiksviðið sem miðaldra  kona. Þau 

 sögðu að ég væri listamaður, en ekki bara stjarna sem ætti feril sinn undir 

 æskuljóma. En ég vissi í hjarta mér að goðsögnina Alexöndru del Lago væri 

 ekki hægt að aðskilja frá ásýnd æskunnar ... 

         Engin kunnátta er eins dýrmæt og sú að vita hvenær rétti tíminn sé til að 

 hætta. Ég viss það. Ég hætti á réttum tíma. SEST Í HELGAN STEIN! En  

 hvar? Að gera hvað? Á tunglinu, þeirri dauðu plánetu ...  

    Það er ekki um neinn annan stað að ræða þegar maður dregur sig í hlé frá 

 listinni, vegna þess að hvort sem þú trúir því eða ekki, þá var ég eitt  

 sinn alvöru listamaður. Svo ég settist í helgan stein á tunglinu, en það er 

 ekkert súrefni í andrúmslofti tunglsins. Ég fór að eiga erfitt með andardrátt í 

 þessu sölnaða, sölnandi land þar tími kemur á eftir tíma sem honum er ekki 

 ætlað að fylgja, og ég uppgötvaði ...  Ertu ekki enn búinn að þessu? 

  [Chance stendur upp, gengur til hennar og réttir henni sígarettu sem 

  hann hefur verið að vefja.] 

    Uppgötvaði þetta! 

    Og aðrar svipaðar aðferðir til að svæfa tígrisdýrið sem æðir tryllt um í 

 taugakerfi mínu ... Hvers vegna þetta ófullnægða tígrisdýr? Í frumskógi 

 tauganna? Hvers vegna er allt, alls staðar, svona ófullnægt og tryllt? ... 

    Þú gætir spurt hvaða lækni sem er. En ég tryði ekki skýringunni vegna 

 þess að hún er ekki ... svarið ... ef ég hefði bara verið gömul, en sjáðu til, ég 

 var ekki gömul ... 

    Ég var bara ekki ung, ekki ung, ung. Ég var bara ekki lengur ung ... 

CHANCE: Það er enginn ungur lengur ....  

PRINSESSA: Já, en sjáðu til, ég gat ekki orðið gömul með þetta tryllta tígrisdýr 

 æðandi inni í mér. 

CHANCE: Það getur enginn orðið gamall ... 

PRINSESSA: Stjörnur sem eru sestar í helgan stein kenna stundum leiklist. Eða 

 byrja að mála, mála blóm á potta eða landslag. Ég hefði getað málað	

	 landslagið í endalausa, sölnaða landinu sem ég hef ráfað um eins og 

 vegvilltur hirðingi. Ef ég gæti málað eyðimerkur og hirðingja, ef ég gæti 

 málað ... hahaha ... 

CHANCE: Sussuss –  
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PRINSESSA: Ha? 

CHANCE: Smók? 

PRINSESSA: Já, smók! Og síðan ungu elskendurnir ... 

CHANCE: ÉG? 

PRINSESSA: Þú? Já, á endanum þú. En þú birtist á eftir endurkomunni. Ha ... Ha ... 

 Glæsilegu endurkomunni, þegar ég gerði mig að fífli með því að snúa aftur ... 

 Hvíta tjaldið er afar næmur spegill. Svo er til nokkuð sem heitir nærmynd. 

 Tökuvélin nálgast og þú stendur kyrr og myndramminn fangar höfuð þitt, 

 andlit þitt í skerandi lýsingunnni og öll þín ömurlega reynsla öskrar á meðan 

 þú brosir ... 

CHANCE: Hvað veistu um það? Kannski var þetta ekki misheppnað, kannski 

 varstu bara hrædd, bara gunga, Prinsessa ... ha-ha-ha ... 

PRINSESSA: Ekki misheppnað ...  þau tóku andköf eftir þessa nærmynd ... Fólk tók 

 andköf ... Ég heyrði það hvísla, hæðnishvískur. Er þetta hún? Er þetta hún? 

 Hún? ... Ég gerði þau mistök að mæta í mjög glæsilegum kjól á 

 frumsýninguna, kjól með slóða sem þurfti að safna saman þegar ég stóð upp úr 

 sætinu mínu og byrjaði þetta óendanlega undanhald úr brennandi borginni, 

 upp, upp, upp óbærilega endalausan gang kvikmyndasalarins, reyndi að ná 

 andanum og ríghélt mér í konunglega hvíta slóðan á kjólnum mínum, alla leið 

 upp eftir ... endilöngum ganginum á milli sætaraðanna, og á eftir mér 

 einhver lítill ókunnur karl sem greip í mig og sagði, ekki fara, ekki fara. 

 Loksins komst ég að enda gangsins, sneri mér við og sló hann, lét síðan slóðan 

 falla, gleymdi honum, og reyndi að hlaupa niður marmaratröppurnar, hrasaði 

 auðvitað, féll og rúllaði, rúllaði, eins og drukkin sjóarahóra niður allan 

 stigann ... hendur, blessunarlega hendur án andlits, hjálpuðu mér á fætur. 

 Eftir þetta? Flótti, bara flótti, sem hefur ekki linnt fyrr en ég vaknaði í 

 morgun ... Almáttugur, það er dautt í þessu ... 

CHANCE: Á ég vefja aðra fyrir þig. Ha? Á ég að vefja aðra? 

PRINSESSA: Leyfðu mér að klára þína. Þú getur ekki sest í helgan stein á meðan 

 hrópandi hjarta listamannsins er enn að hrópa, í líkama þínum, í taugum 

 þínum, í ...  hverju? Hjartanu? Ó nei, það er farið, það er ... 

CHANCE [Hann gengur til hennar, tekur sígarettuna úr hendi hennar og lætur 

 hana hafa nýja]: Hérna, ég er búinn að vefja nýja fyrir þig ... Prinsessa, ég  er 
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 búinn að vefja nýja fyrir þig ... [Hann sest á gólfið og hallar sér að 

 rúmstólpanum]. 

PRINSESSA: Nú, fyrr eða síðar, á einhverjum tímapunkti í lífinu, er allt sem þú 

 lifðir fyrir gleymt eða glatað, og þá ... deyrðu, eða finnur eitthvað annað. 

 Þetta er mitt eitthvað annað ... [Hún nálgast rúmið.] Og yfirleitt er ég 

 alveg fáránlega vör um mig gagnvart ... því að láta standa mig að verki ... 

 [Hún sest á rúmið, legst síðan á bakið, höfuðið við fótagaflinn, nálægt 

 höfði hans.] Ég get ekki ímyndað mér hvað kom mér til að segja þér þetta. 

 Eins lítið og ég virðist vita um þig.  

CHANCE: Ég hlýt að hafa vakið heilmikið traust hjá þér. 

PRINSESSA: Ef það er málið, hlýt ég að vera gengin af göflunum. En segðu mér 

 annað. Hvaða vatnsmassi, sjór, er þetta handan við pálmatrén og fjögurra 

 akreina veginn? Ég spyr vegna þess að ég man núna að við beygðum til 

 vesturs frá sjónum þegar við héldum áfram eftir veginum sem er kallaður 

 Gamla spænska leiðin. 

CHANCE: Við erum komin aftur að sjónum. 

PRINSESSA: Hvaða sjó? 

CHANCE: Að Flóanum. 

PRINSESSA: Flóanum? 

CHANCE: Flóa misskilningsins á milli mín og þín ....  

PRINSESSA: Skiljum við ekki hvort annað? En liggjum hér og reykjum þetta stöff? 

CHANCE: Ekki gleyma því prinsessa að þú átt þetta stöff, þú lést mig hafa það. 

PRINSESSA: Hvað ertu að reyna að sanna? (Kirkjuklukkur hringja.) Sunnudagar  eru 

 svo langdregnir. 

CHANCE: Þú neitar ekki að þú hafir átt það. 

PRINSESSA: Átt hvað? 

CHANCE: Þú komst með það inn í landið, þú smyglaðir því gegnum tollinn inn í 

 Bandaríkin og þú varst með þokkalegt magn af því á Palm Beach-hótelinu 

 sem þú varst beðin um að yfirgefa fyrr en til stóð, vegna þess að lyktin af því 

 barst með vindinum fram á ganginn eina nóttina. 

PRINSESSA: Hvað ertu að reyna að sanna? 

CHANCE: Þú neitar ekki að það varst þú sem kynntir mig fyrir þessu. 

PRINSESSA: Ég efast mjög um það drengur minn að ég hafi einhverja lesti sem ég 

 get kennt þér. 
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CHANCE: Ekki kalla mig ‚dreng‘. 

PRINSESSA: Hvers vegna? 

CHANCE: Það hljómar svo lítilsvirðandi. Og ég hef fengið alla mína lesti frá öðru 

 fólki. 

PRINSESSA: Hvað ertu að reyna að sanna? Ég var að fá minnið aftur. Yfirmáta 

 skírt. Það var þetta sameiginlega áhugamál sem leiddi okkur saman. Þegar þú 

 komst inn í strandskýlið til að nudda mig með papayaáburði, þú þefaðir út í 

 loftið, glottir, og sagðist líka vera til í eina eða tvær jónur.  

CHANCE: Það er rétt. Ég kannaðist við lyktina. 

PRINSESSA: Hvað ertu að reyna að sanna? 

CHANCE: Þú ert búin að spyrja mig fjórum eða fimm sinnum hvað ég sé að reyna 

 að sanna, svarið er ekki neitt. Ég vildi bara vera viss um að þú hefðir 

 fengið minnið aftur. Þú manst að ég kom inn í strandskýlið til að nudda þig  

 með papayaáburði? 

PRINSESSA: Auðvitað man ég það, Charles! 

CHANCE: Ég heiti ekki Charles. Ég heiti Chance. 

PRINSESSA: Þú sagðist heita Charles. 

CHANCE: Ég geng alltaf með aukanafn í vasanum. 

PRINSESSA: Þú ert þó ekki glæpamaður, er það nokkuð? 

CHANCE: Nei frú mín, ekki ég. Það ert þú sem hefur framið refsiverðan glæp. 

  [Hún starir á hann í smástund, gengur síðan að dyrunum fram á  

  ganginn, kíkir út og hlustar.]  

 Afhverju varstu að þessu? 

PRINSESSA [lokar dyrunum]: Til að athuga hvort einhver stæði á hleri fyrir utan 

 dyrnar. 

CHANCE: Ertu ekki ennþá farin að treysta mér? 

PRINSESSA: Manni sem sagði rangt til nafns? 

CHANCE: Þú skráðir þig undir röngu nafni á Palm Beach. 

PRINSESSA: Já til þess að losna við að fá fréttir eða samúðarkveðjur vegna 

 klúðursins sem ég var að flýja. [Hún gengur að glugganum. Það er stutt 

 þögn og á eftir kemur ‚Harmahljóðið‘.] Svo við höfum ekki gert neitt 

 samkomulag með okkur? 

CHANCE: Nei, frú mín, ekki neitt endanlegt. 

  [Hún snýr sér frá glugganum og starir á hann.] 
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PRINSESSA: Hvað hangir á spýtunni? Hvað ertu að fara? 

CHANCE: Bara þetta venjulega. 

PRINSESSA: Sem er hvað? 

CHANCE: Eru ekki allir alltaf að sækjast eftir einhverju? 

PRINSESSA: Ert þú að sækjast eftir einhverju? 

CHANCE: Um-humm ... 

PRINSESSA: Hverju? 

CHANCE: Þú sagðist eiga mikið safn af hlutabréfum, vera meirihlutaeigandi í 

 annars flokks stúdíói í Hollywood, og gætir ráðið mig á samning. Ég 

 efaðist um að það væri rétt hjá þér. Þú líkist engum hrappi sem ég hef 

 áður hitt, en það eru til allar stærðir og gerðir af hröppum. Svo ég var 

 vantrúaður, meira að segja eftir að við læstum dyrunum að strandskýlinu 

 áður en papayanuddið hófst ... Þú sendir skeyti til að láta senda þér samning 

 sem við undirrituðum. Hann var þingfestur og vottaður af þremur mönnum 

 sem við fundum á bar. 

PRINSESSA: En hvers vegna varstu þá ennþá vantrúaður? 

CHANCE: Ég hafði ekki mikla trú á þessu. Þú veist, það er hægt að kaupa svona dót 

 fyrir smáaura í gjafavöruverslunum. Ég hef verið blekktur og svikinn of oft til 

 þess að hafa mikla trú á nokkrum hlut sem gæti allt eins vel verið tómt gabb. 

PRINSESSA: Það er viturlegt. Engu að síður hef ég á tilfinningunni að við höfum 

 átt í vissum nánum kynnum. 

CHANCE. Vissum. Ekkert meira en það. Ég vildi halda áhuga þínum. 

PRINSESSA: Nú, þar feilreiknaðir þú þig. Áhugi minn eykst alltaf við fullnægju. 

CHANCE: Þú ert þá líka óvenjuleg hvað það varðar. 

PRINSESSA: Það er ekki neitt venjulegt við mig. 

CHANCE. En ég býst við að samningurinn sem við gerðum sé fullur af gloppum? 

PRINSESSA: Í sannleika sagt, já, hann er það. Ég gæti rift honum ef ég vildi. Það 

 getur stúdíóið líka. Hefurðu einhverja hæfileika? 

CHANCE: Til hvers? 

PRINSESSA: Að leika, væni. LEIKA! 

CHANCE: Ég er ekki eins sannfærður um það og ég var. Ég hef fengið fleiri 

 tækifæri en ég get talið á fingrum mér og næstum komist alla leið í hvert sinn, 

 en ekki alveg. Það er alltaf eitthvað sem hamlar mér ... 
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PRINSESSA: Hvað? Hvað? Veistu það? [Hann stendur upp. Harmahljóðin heyrast 

 mjög lágt.] Hræðsla? 

CHANCE: Nei, ekki hræðsla, heldur skelfing ... myndi ég annars vera að sjá um þig, 

 dragandi þig þvert yfir landið? Dröslandi þér á fætur þegar þú dettur? Nú, ef 

 ekki væri fyrir þessar hömlur, væri ég þá eitthvað annað en stjarna? 

PRINSESSA: CARL! 

CHANCE: Chance ... Chance Wayne. Þú ert of stónd. 

PRINSESSA: Chance, komdu og vertu aftur ungur. Hættu þessari fölsku, ljótu 

 hörku og ...  

CHANCE: Og láta alla svikahrappa sem ég hitti blekkja mig? 

PRINSESSA: Trúðu mér, ég er ekki hrappur. 

CHANCE: Gott og vel, hvað er það sem þú vilt? Svona nú, út með það, Prinsessa. 

PRINSESSA: Komdu hingað, Chance. [Hún brosir en hann hreyfir sig ekki.] Komdu 

 hingað og við skulum láta aðeins vel hvort að öðru. [Hann krýpur við 

 rúmið, hún tekur utan um hann með berum örmunum.] 

CHANCE: Prinsessa! Veistu? Ég er búinn að taka allt þetta samtal upp. 

PRINSESSA: Um hvað ertu að tala? 

CHANCE: Hlustaðu, ég skal spila það fyrir þig [Hann lyftir upp segulbandstæki, 

 réttir henni heyrnartólið.] 

PRINSESSA: Hvar fékkstu þetta? 

CHANCE: Þú keyptir það handa mér í Palm Beach. Ég sagði að mig langaði í það 

 til að bæta framsögn ...  

  [Hann ýtir á ‚Play‘-hnappinn á segulbandinu. Textinn sem er  

  vinstra megin getur annað hvort komið úr hátlarakerfi, eða honum  

  verið sleppt]. 

PRINSESSA. Hvað er að: Veistu ekki  PRINSESSA: Þú ert býsna 

 hvað þetta er, þú fallegi, heimski,      slyngur náungi. 

 ungi maður? Þetta er hass, frá 

 Marokkó, það besta.    CHANCE: Hvernig finnst þér að  

	 	 	 	 	 	 	 			vera króuð af? 

CHANCE: Ó, hass! Hvernig fórstu að því 

 að koma þessu í gegnum tollinn 

 þegar þú komst aftur? 

PRINSESSA: Ég kom því ekki í gegn. 
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 Skipslæknirinn ... 

  (Hann slekkur á tækinu og tekur spóluna út.] 

PRINSESSA: Þetta er kúgun. Hvar er minkasjalið mitt? 

CHANCE: Óstolið. 

  [Hann tekur það af stólbaki og fleygir því í hana með   

  fyrirlitningu.] 

PRINSESSA: Hvar er skartripaskrínið mitt? 

CHANCE [tekur það upp af gólfinu og fleygir því á rúmið]: Hérna. 

PRINSESSA [opnar það og byrjar að setja á sig skartgripi]: Hver gripur er 

 tryggður og lýst í smáatriðum. Hjá Lloyd’s í London. 

CHANCE: Hver er núna slyngur náungi, Prinsessa? Viltu fá veskið þitt líka svo þú 

 getir talið aurana þína? 

PRINSESSA: Ég ferðast ekki með lausafé á mér, bara ferðatékka. 

CHANCE: Ég hef nú þegar áttað mig á því. En ég er með blekpenna sem þú getur 

 notað til að skrifa undir þá. 

PRINSESSA: Ha, ha! 

CHANCE: ‚Ha, ha‘! En gervilegur hlátur; ef það er svona sem þú líkir eftir hlátri,  er 

 ekki furða að endurkoma þín á hvíta tjaldið skyldi ekki vera í lagi ... 

PRINSESSA: Er þér alvara með þessa tilraun til að kúga mig? 

CHANCE: Því máttu trúa. Vopnin hafa aldeilis snúist í höndunum á þér, Prinsessa. 

 Það er þó tungumál sem þú skilur. 

PRINSESSA: Tungumál ræsisins skilst alls staðar þar sem einhver hefur fallið í 

 það. 

CHANCE: Ah, þannig að þú skilur. 

PRINSESSA: Og ef svo vildi til að ég gengi ekki að þessum kröfum þínum? 

CHANCE: Þú hefur ennþá nafn. Þú ert ennþá þjóðþekkt persóna, Prinsessa. Þú 

 myndir ekki vilja að slúðurpressan7 eða eiturlyfjalöggan eða	

	 Alríkislögreglan fengi eina af þessum segulbandsupptökum í hendur, er það 

 nokkuð? Og ég ætla að gera mörg eintök. Ha? Prinsessa? 

																																																								
7	Confiental,	Whisper	og	Hush-hush	voru	slúðurtímarit	á	þessum	tíma.	Þau	hafa	
enga	merkingu	fyrir	íslenska	áhorfendur	í	dag.	Og	þótt	við	höfum	Séð	og	heyrt	og	
höfum	haft	Pressuna	og	Helgarpóstinn	og	fleiri	slúðurblöð	og	–tímarit,	hafa	þau	
ekki	heldur	þýðingu	í	dag.	Einfaldasta	lausnin	er	að	útfæra	þessi	tímarit	sem	
slúðurpressu,	hugtak	sem	allir	skilja,	vegna	þess	að	tímaritin	sjálf,	hvaða	nöfnum	
sem	þau	nefnast,	koma	og	fara.	
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PRINSESSA: Þú skelfur og svitnar .... sjáðu til, þetta hlutverk passar þér ekki, þú 

 leikur það ekki vel, Chance ... [Chance setur spólurnar niður í ferðatösku.] 

 Það er mér ómögulegt að ímynda mér hvaða örvænting hefur knúið þig til að 

 reyna að kúga mig, MIG? ALEXÖNDRU DEL LAGO? með þessum fáránlegu 

 hótunum. Ég meina, þetta er svo kjánalegt að það er hjartnæmt, blátt 

 áfram elskulegt, mér finnst ég skilja þig, Chance. Þú ert af góðum ættum, ekki 

 satt? Kominn af  góðu Suðurríkjakyni, betra fólki langt aftur í ættir, með 

 aðeins einn galla, lárviðarsveig um höfuðið sem þú fékkst of snemma, án 

 nauðsynlegrar fyrirhafnar til að eiga hann skilið ... hvar er úrklippubókin þín, 

 Chance? [Hann gengur að rúminu, tekur ferðatékkahefti upp úr veskinu 

 hennar og réttir henni.] Hvar er bókin þín með öllum boðunum í 

 áheyrnarprufur frá leikhúsunum og myndum sem sýna þig í bakgrunni ...  

CHANCE:  Hérna! Hérna! Byrjaðu að skrifa undir ... eða ... 

PRINSESSA [bendir á baðherbergið]: Eða HVAÐ? Drífðu þig í kalda sturtu. Ég þoli 

 ekki heita, sveitta skrokka í Suðurríkjaloftslagi. Og þú, ég vil og mun 

 samþykkja, en samt ... með vissum skilyrðum sem ég mun útskýra fyrir þér 

 svo ekkert fari á milli mála. 

CHANCE: Hérna. [Fleygir tékkheftinu í átt að rúminu.] 

PRINSESSA: Settu þetta niður. Og leka blekpennann þinn ... Þegar tvær ófreskjur 

 mætast, verður önnur þeirra að láta undan, OG ÞAÐ MUN ALDREI VERÐA 

 ÉG. Ég hef meiri reynslu ... og miklu meiri eðlislæga hæfni til þess en þú ... 

 Svona nú, beislaðu klárinn. Undirritaðir tékkar eru greiðsla, en fyrst þarf að 

 afhenda varninginn. Auðvitað hef ég efni á því, ég gæti smættað þig niður í 

 stöðu umsjónarmanns fyrir mig, Chance, mundu að ég var orðin stjarna áður 

 en hátekjuskattar ...  og var gift manni sem var mikill viðskiptajöfur. Hann 

 kenndi mér að fara með peninga. Svo nú skaltu taka vel eftir eftir, Chance á 

 meðan ég útskýri fyrir þér þau afar sérstæðu skilyrði sem ég set fyrir því að 

 halda þér í minni þjónustu ... eftir að þú feilreiknaðir þig svona ...  

	    Gleymdu þeirri gosögn sem ég var og rústunum af þeirri goðsögn. Hvort 

 sem ég er með lélegt hjarta sem bindur enda á líf mitt fyrir aldur fram eða 

 ekki, þá er aldrei minnst á það, aldrei einu sinni ýjað að því. Aldrei minnst		á	

	 dauðann, aldrei aldrei eitt orð um það andstyggilega umræðuefni. Mér 

 hefur verið legið á hálsi að vera með dauðaþrá, en ég held að það sé lífið 
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 sem ég þrái, skelfilega og skammarlaust, alveg sama á hvaða forsendum það 

 er.  

    Þegar ég segi núna, getur svarið ekki vera seinna. Fyrir mig er aðeins ein 

 leið til að gleyma því sem ég vil ekki muna og það er í gegnum ástarleiki. Það 

 er eina dægrastyttingin sem ég get treyst á, svo þegar ég segi núna, vegna 

 þess að ég þarf á þessari dægrastyttingu að halda, þá verður það að gerast 

 núna, ekki seinna. 

  [Hún gengur að rúminu. Hann stendur upp frá hinni hlið rúmsins og 

  gengur að glugganum. Hún starir á bakið á honum á meðan hann  

  horfir út um gluggann. Þögn. ‚Harmahljóð‘.] 

PRINSESSA: Chance, ég þarf á þessari dægrastyttingu að halda. Það er kominn tími 

 til að ganga úr skugga um að þú getir veitt mér hana. Þú mátt ekki ríghalda í 

 þá kjánalegu hugmynd þína að þú getir aukið verðgildi þitt með því að 

 snúa þér undan og horfa út um um gluggann þegar einhver vill fá þig ... Ég 

 vil fá þig ... Ég segi núna og ég meina núna, og þá, og aðeins þá hringi ég 

 niður og segi gjaldkera hótelsins að ég ætli að senda niður ungan mann 

 með ferðatékka til að skipta fyrir mig ...  

CHANCE [snýr sér hægt frá glugganum]: Skammastu þín ekki örlítið? 

PRINSESSA: Auðvitað geri ég það. En þú? 

CHANCE: Meira en lítið ...  

PRINSESSA: Lokaðu gluggahlerunum og dragðu gardínurnar fyrir. 

  [Hann hlýðir þessum skipunum.] 

 Finndu nú einhverja sæta, ljúfa tónlist í útvarpinu og komdu svo hingað til  mín 

 og fáðu mig til að trúa því næstum að við séum ungt og ástfangið par laust við 

 alla blygðun. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 28	

Annað atriði 
  [Þegar tjaldið fer upp situr PRINSESSA með blekpenna í hönd og  

  undirritar tékka. CHANCE sem er nú í svörtum buxum, sokkum og 

  vönduðum nýtískulegum mokkasíum, er að klæða sig í skyrtu og byrjar 

  að tala um leið og tjaldið fer upp.] 

CHANCE: Haltu áfram að skrifa. Er þornað í pennanum? 

PRINSESSA: Ég byrjaði aftast í heftinu þar sem feitu tékkarnir eru. 

CHANCE: Já, en þú hættir of snemma. 

PRINSESSA: Allt í lagi, einn í viðbót fremst úr heftinu sem þakklæti fyrir dálitla 

 fullnægju. Ég sagði dálitla, ekki fullkomna. 

CHANCE [tekur upp símann]: Skiptiborð – gjörðu svo vel að gefa mér samband við 

 gjaldkerann. 

PRINSESSA: Til hvers ertu að þessu? 

CHANCE: Þú verður að segja gjaldkeranum að þú ætlir að senda mig niður með 

 ferðatékka til að skipta fyrir þig. 

PRINSESSA: Verð ég? Sagðirðu að ég verði? 

CHANCE: Gjaldkeri? Augnablik. Prinsessa Kosmonopolis. [Hann réttir henni 

 símtólið.] 

PRINSESSA [í símann]: Hver er þetta? En mig vantar ekki gjaldkerann. Úrið mitt 

 hefur stoppað og mig vantar að vita hvað rétt klukka er ... fimm mínútur yfir 

 þrjú? Þakka þér fyrir ... hann segir að hún sé fimm mínútur yfir þrjú. 

 [Hún leggur á og brosir til CHANCE.] Ég er ekki tilbúin til þess að vera 

 skilin eftir ein í þessu herbergi. Við skulum ekkert fara að rífast yfir slíku 

 smámáli, spörum heldur orkuna fyrir stóru málin. Ég læt skipta tékkunum 

 fyrir þig um leið og ég hef sett á mig andlitið. Ég vil bara ekki vera skilin ein 

 eftir á þessum stað fyrr en ég er búin að setja upp andlitið sem ég sýni

 heiminum, væni. Þegar við förum svo að þekkjast betur, hættum við 

 kannski að rífast um litlu málin, átökin hverfa, kannski rífumst við ekki 

 einu sinni út af stóru málunum, væni. Viltu vera svo vænn að opna 

 gluggahlerana aðeins? [Hann virðist ekki heyra í henni. ‚Harmahljóðin‘ 

 heyrast.] Annars get ég ekki séð á mér andlitið í speglinum ... Opnaðu 

 hlerana, annars get ég ekki séð andlitið á mér í speglinum. 

CHANCE: Viltu það? 
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PRINSESSA [bendir]: Því miður þarf ég þess. Opnaðu gluggahlerana. 

  [Hann gerir það. Hann stendur við gluggann og horfir út. Á meðan 

  heyrast ‚Harmahljóðin‘ úti fyrir.] 

CHANCE: Ég fæddist í þessum bæ. Ég fæddist í St Cloud. 

PRINSESSA: Þetta er góð leið til að byrja að segja ævisögu þína. Segðu mér 

 ævisögu þína. Ég hef áhuga á henni. Ég vil í alvöru þekkja hana. Við 

 skulum gera hana að áheyrnarprufu, eins konar prufutöku fyrir þig. Ég get 

 horft á þig í speglinum á meðan ég set á mig andlitið. Segðu mér nú 

 ævisögu þína og ef þú heldur athygli minni með henni, veit ég að þú 

 hefur hæfileika. Ég sendi skeyti til kvikmyndaversins míns á 

 Vesturströndinni8 til að láta vita að ég sé enn á lífi og á leiðinni vestur 

 með ungum manni sem heitir Chance Wayne sem ég held að sé efni í 

 stórkostlega, unga stjörnu. 

CHANCE [gengur fram á mitt framsviðið]: Þetta er bærinn þar sem ég fæddist, og 

 bjó í þangað til fyrir tíu árum, St Cloud. Ég var tuttugu og fjórar merkur við 

 fæðingu, eðlilegur og heilbrigður, fyrir utan mikið magn af einhvers konar 

 ‚X‘ í blóðinu, löngun eða þörf fyrir að vera öðruvísi ... Krakkarnir sem ég ólst 

 upp með eru flest ennþá hér og hafa það sem kallað er ‚fest ráð sitt‘, snúið sér 

 að viðskiptum, gift sig, alið upp börn. Litli hópurinn sem ég tilheyrði, þar sem 

 ég var stjarnan, var snobbliðið, þessi með fínu ættarnöfnin og peningana. Ég  

 hafði hvorugt ... [PRINSESSAN hlær lágt frá sínu myrkvaða svæði] Það sem 

 ég hafði var ... [PRINSESSAN  snýr sér í hálfhring með burstann á lofti, 

 dauf ljóstýra með ari fellur á hana.] 

PRINSESSA: FEGURÐ! Segðu það! Segðu það! Það sem þú hafðir var fegurð! Ég 

 hafði hana! Ég segi það með stolti, alveg sama hversu dapurlegt það er að hún 

 sé horfin núna. 

CHANCE: Já, nú ... þau hin ... [PRINSESSAN snýr sér aftur að því að bursta hár 

 sitt og snöggi, kaldi ljósgeislinn sem skein á hana slokknar aftur] eru 

 núna hluti af ungu broddborgurunum hér. Stelpurnar eru ungar frúr, spila 

 bridge, og strákarnir eru meðlimir í Junior Chambers, og sumir þeirra í 

 klúbbum í New Orleans, eins og Rex og Comus og sitja á skrúðgönguflekum 

																																																								
8	The Coast í Bandaríkjunum eru Pacific Coast eða West Coast og Atlatic Coast eða 
East Coast. Þar sem kvikmyndaverin eru í Kaliforníu geri ég ráð fyrir að hún sé að 
tala um West Coast.	
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 kjötkveðjuhátíðarinnar. Dásamlegt? Nei, leiðinlegt ... Ég vildi, ætlaði mér, var 

 harðákveðinn í að fá eitthvað betra ... Já, ég gerði það, ég fékk það. Ég hef  gert 

 hluti sem þessu heimskingjaliði hefði aldrei dreymt um. Fjandinn hafi það, 

 þegar þau voru ennþá nýnemar í háskóla, söng ég í kórnum í Óklahoma, 

 vinsælasta söngleiknum í New York og það birtist mynd af mér í Life 

 tímaritinu, þar sem ég var í kúrekaskrúða, þeytandi hattinum9 upp í 

 loftið ! JIP ... ÍÍÍÍÍÍ! Ha-ha ... og um leið sinnti ég hinni köllun minni ... 

    Kannski þeirri einu sem mér var með sanni ætluð, bólfimi ...  sarð 

 gervallan hástéttarlistann í New York! Ekkjur og eiginkonur milljónera, 

 gjafvaxta10 dætur úr frægum fjölskyldum með ættarnöfn eins og 

 Vanderbrook og Masters og Halloway og Connaught, nöfn sem er talað um 

 í blöðunum á hverjum degi, með andlit sem er þeirra kreditkort ... Og ...  

PRINSESSA: Hvað borguðu þær þér mikið? 

CHANCE: Ég gaf meira en ég tók. Ég lét miðaldra konum finnast þær aftur ungar. 

 Einmana stelpum? Skilning, aðdáun! Lék algerlega trúverðugt 

 ástarhlutverk. Döprum konum, týndum konum? Eitthvað létt og uppörvandi! 

 Sérvitringum? Umburðarlyndi, jafnvel skrýtna hluti sem þær þráðu ... 

    En alltaf þegar kom að þeim punkti að ég gæti farið að fá eitthvað til 

 baka til að uppfylla mína miklu þörf fyrir að komast upp á þeirra plan, dró 

 minningin um stúlkuna mína mig aftur heim til hennar ... og þegar ég kom  í 

 heimsókn, maður lifandi, þá nötraði bærinn af spennu. Ég er að segja þér 

 það, hann bókstaflega logaði, og svo kom þetta með Kóreu upp. Ég var um 

 það bil að sogast inn í landherinn, svo ég gekk í sjóherinn, vegna þess að 

 sjóliðabúningurinn hentaði mér betur, einkennisbúningurinn var þó það eina 

 sem hentaði mér ...  

PRINSESSA: Ah-ha! 

CHANCE [hæðist að henni]: Ah-ha. Ég gat með engu móti þolað bannsettu 

 rútínuna, agann ...  

																																																								
9	Ten-Gallon Hat þýðir samkvæmt Meriam-Webster orðabókinni kúrekahattur. Þar 
sem kúrekaskrúði kemur fyrir í setningunni ákvað ég að nota aðeins hattur. 
10 Deputante eru dætur (fína fólksins) sem eru komnar á giftingaraldur (ekki lengur 
börn) og haldin er sérstök veisla til að kynna þær fyrir aðlinum (eða hinu ríka 
fólkinu). Þar sem þessi gamli siður er ekki til á Íslandi, ákvað ég að nota frekar 
gjafvaxta. 
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    Ég var alltaf að hugsa um að þetta eyðilegði allt. Ég var tuttugu og 

 þriggja ára, á hátindi æskunnar. Ég vissi að æska mín myndi ekki endast 

	 lengi.	Um	það	leyti	sem	ég	slyppi	út,	gæti	ég	verið	orðinn	næstum	

	 þrítugur! Guð einn vissi hver myndi þá enn muna eftir Chance Wayne? Það er 

 ekki hægt að gera hlé á því lífi sem ég lifi, skilurðu? Það er ekki hægt að 

 taka sér frí á milli þrepa, maður verður að halda áfram upp á við frá einu stigi 

 yfir á það næsta; um leið og maður dettur út er maður skilinn eftir og lífið 

 heldur áfram án manns og maður verður bara rekald.  

PRINSESSA: Ég er ekki viss um að ég skilji um hvað þú ert að tala. 

CHANCE: Ég er að tala um skrúðgönguna. SkrúðgöngUNA! Skrúðgönguna! 

 Strákana sem komast áfram, það er skrúðgangan sem ég er að tala um, 

 ekki skrúðgöngur með pústrum á blautu þilfari. Og svo einn daginn renndi ég 

 greiðunni í gegnum hárið á mér og tók eftir því að átta eða tíu hár höfðu orðið 

 eftir í greiðunni, skýrt merki um að ég væri að byrja að fá skalla. Ég var enn 

 með þykkt hár, en hvernig yrði það eftir fimm ár, jafnvel þrjú? Þegar stríðinu 

 lyki, það voru þessar hugrenningar sem skelfdu mig. Mig fór að dreyma illa. 

 Martraðir og kaldur sviti um nætur, og ég fékk hjarsláttarköst, og í fríum 

 drakk ég mig fullan og vaknaði á ókunnum stöðum og á koddanum við 

 hliðina á mér voru andlit sem ég hafði aldrei áður séð. Það var tryllt blik í 

 augnum sem ég sá í speglinum ... Ég var viss um að ég myndi ekki lifa stríðið 

 af, að ég myndi ekki koma til baka, að öll gleðin og dýrðin sem fylgdi því að 

 vera Chance Wayne yrði að ösku á því augnabliki sem árekstur yrði á milli 

 heilans í mér og logandi stálflísar sem svo illa vildi til að væri í loftinu á sama 

 tíma og sama stað og höfuðið á mér ... sú tilhugsun varð ekki beint til að róa 

 mig. Ímyndaðu þér heila ævi af draumum og metnaði og vonum gufa upp á 

 einu andartaki, þurrkað út eins og reikningsdæmi sem er máð burt af töflu 

 með blautum svampi, bara út af einu litlu slysaskoti, sem er ekki einu sinni 

 beint að þér heldur bara skotið út í loftið, þannig að ég snappaði, fór á 

 taugum. Ég var leystur frá herþjónustu af heilsufarsástæðum og kom heim 

 borgaralega klæddur, það var þá sem ég tók eftir því hvað mikið hafði 

 breyst, bærinn og fólkið sem býr hér. Kurteist? Já, en ekki alúðlegt. Engar 

 fyrirsagnir í blöðunum, bara tveggja sentimetra klausa neðst á síðu fimm 

 sem sagði að Chance Wayne, sonur frú Emily Wayne á North Front Street, 

 hefði verið leystur frá þjónustu í sjóhernum með sæmd vegna veikinda og	
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	 væri kominn heim til að ná bata ... Það var þá sem Heavenly fór að skipta mig 

 meira máli en nokkuð annað ...  

PRINSESSA: Er Heavenly nafn á stelpu? 

CHANCE: Heavenly er nafnið á stúlkunni minni í St Cloud. 

PRINSESSA: Er Heavenly ástæðan fyrir því að við stoppuðum hér? 

CHANCE: Gætirðu ímyndað þér einhverja aðra ástæðu fyrir því að stoppa hér? 

PRINSESSA: Sem sagt ... það er verið að nota mig. Hvers vegna ekki? Meira að 

 segja dauðir veðhlaupahestar eru notaðir til að búa til lím. Er hún sæt? 

CHANCE [réttir PRINSESSUNNI litla ljósmynd]: Þetta er mynd sem ég tók af henni, 

 nakinni, á Diamond Key, sem er lítið sandrif rétt undan ströndinni og fer í kaf 

 á háflæði. Ég tók hana þegar var að byrja að flæða að. Sjórinn er rétt að byrja 

 að umlykja líkama hennar eins og hann þrái hana jafnmikið og ég gerði og 

 geri enn og mun alltaf, alltaf gera. [CHANCE tekur ljósmyndina aftur.]  Hún 

 heitir Heavenly. Þú sérð að nafnið passar henni. Svona leit hún út þegar hún 

 var fimmtán ára. 

PRINSESSA: Tókstu hana svona unga? 

CHANCE: Ég var bara tveimur árum eldri, við tókum hvort annað þegar við 

 vorum svona ung. 

PRINSESSA: Hrein heppni! 

CHANCE: Stóri munurinn á fólki í þessum heimi er ekki á milli ríkra og fátækra eða 

 á milli góðs og ills, stærsti munurinn af öllum  í þessum heimi er á milli þeirra 

 sem þekktu eða þekkja unað ástarinnar og þeirra sem þekktu ekki eða þekkja 

 ekki unað ástarinnar, en horfðu bara á af öfund, sjúklegri öfund. Áhorfendur 

 og leikendur. Ég á ekki við neina svona venjulega nautn11, eða svona sem þú 

 getur keypt. Ég meina stórkostlegan unað, og það er ekkert sem hefur hent  mig 

 og Heavenly síðan sem getur afmáð allar þær löngu svefnlausu nætur 

 þegar við gáfum hvort öðru þann ástarunað sem mjög fáar manneskjur eiga 

 minningar um í lífi sínu ...  

PRINSESSA: Engin spurning. Haltu áfram með söguna þína. 

																																																								
11	Ég ákvað að nota ekki unað í þessari setningu, til að hnykkja á því að Chance er að 
tala um tvo ólíka hluti. Annars vegar heild tilfinningalegrar og andlegrar upplifunar 
með Heavenly, hins vegar líkamlega útrás. Nautn í öllum tilfellunum hefði ekki 
gengið upp vegna þess að á íslensku er almennt ekki talað um nautn ástarinnar og 
ástarnautn. Ástarunað er varla hægt að nota í sambandi við vændi sem Chance vísar til 
þegar hann talar um ‚the kind you can buy‘. 
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CHANCE: Í hvert sinn sem ég sneri aftur til St Cloud átti ég ást hennar vísa ... 

PRINSESSA: Eitthvað varanlegt í síbreytilegum heimi? 

CHANCE: Já, eftir hvert áfall, í hvert sinn sem mér mistókst eitthvað, kom ég aftur 

 til hennar eins og að fara á spítala. 

PRINSESSA: Hún lagði kaldra bakstra á sárin þín. Hvers vegna giftistu ekki þessu 

 Heavenly lækniskríli? 

CHANCE: Sagði ég þér ekki að Heavenly væri dóttir Finleys stjóra, valdamesta 

 mannsins í pólitíkinni í þessu héraði? Hafi ég ekki gert það, er það alvarleg 

 yfirsjón. 

PRINSESSA: Mislíkaði honum? 

CHANCE: Hann taldi dóttur sína í flokki þeirra sem eru hundrað, jafnvel þúsund 

 prósent betri en ég, Chance Wayne ... Síðast þegar ég kom heim, hringdi hún 

 í mig úr apótekinu  og sagði mér að synda út í Diamond Key, og að hún myndi 

 hitta mig þar. Ég beið mjög lengi, næstum fram að sólarlagi, og það var byrjað 

 að falla að áður en ég heyrði dugg-dugg frá báti með utanborðsmótor á leið út 

 að sandrifinu. Sólin var á bak við hana, ég pírði augun. Hún var í blautum 

 sundbol með silkiáferð og vatnsbogar og mistur mynduðu um hana regnboga 

 ... hún stóð uppi í bátnum eins og hún væri á sjóskíðum og hrópaði eitthvað til 

 mín á meðan hún hringsólaði um sandrifið, hring eftir hring! 

PRINSESSA: Kom hún ekki á sandrifið? 

CHANCE: Nei, hringsólaði bara um það, hrópandi til mín. Ég synti í átt að bátnum, 

 alltaf þegar ég var rétt að ná honum, þaut hún í burtu, þeytandi upp 

 regnbogamistri, sem huldi hana, sneri svo til baka og hélt áfram að hrópa til 

 mín ...  

PRINSESSA: Hrópa hvað? 

CHANCE: Hluti eins og ‚Farðu burt Chance.‘ ‚Ekki koma aftur til St Cloud.‘ ‚Þú ert 

 lygari Chance.‘ ‚Ég er orðin þreytt á lygum þínum Chance!‘ ‚Faðir minn 

 hafði rétt fyrir sér um þig!‘ ‚Þú ert einskis virði lengur.‘ ‚Haltu þig frá St 

 Cloud Chance.‘ Hún hrópaði ekki neitt þegar hún tók síðasta hringinn um 

 sandrifið, veifaði bara í kveðjuskyni og sneri bátnum sínum aftur í átt að 

 ströndinni. 

PRINSESSA: Og eru það sögulokin? 

CHANCE: Sögulokin eru undir þér komin, Prinsessa. Viltu hjálpa mér? 
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PRINSESSA: Ég vil hjálpa þér. Trúðu mér, það vilja ekki allir særa alla. Ég vil ekki 

 særa þig, geturðu trúað mér? 

CHANCE: Ég get það ef þú sannar það fyrir mér. 

PRINSESSA: Hvernig get ég sannað það fyrir þér? 

CHANCE: Ég er með dálítið í huga. 

PRINSESSA: Já, hvað? 

CHANCE: Ókei, ég skal útskýra fyrir þér planið sem ég er með í huga í grófum 

 dráttum. Um leið og ég hef talað við stúlkuna mína og sýnt henni 

 samninginn minn, höldum við áfram, þú og ég. Ekki langt, bara til New 

 Orleans, Prinsessa. En við hættum þessum feluleik, við skráum okkur inn á 

 Roosevelt-hótelið þar sem Alexandra Del Lago og Chance Wayne. Dagblöðin 

 byrja strax að hringja í þig og þú heldur blaðamannafund ...  

PRINSESSA: Nú? 

CHANCE: Já! Í stuttu máli snýst hugmyndin um að halda hæfileikakeppni til að 

 finna ungt par sem verður óþekktu stjörnurnar í nýrri kvikmynd sem þú ert 

 með á prjónunum til að sýna þá trú sem þú hefur á ÆSKUNNI, Prinsessa. Þú 

 setur þessa keppni á svið, býður öðrum dómurum, en það ert þú sem tekur 

 ákvörðunina! 

PRINSESSA: Og þú og ...  

CHANCE: Já, við Heavenly vinnum. Við náum henni frá St Cloud, við förum 

 saman til Vesturstrandarinnar. 

PRINSESSA: Og ég? 

CHANCE: Þú? 

PRINSESSA: Hefurðu til dæmis gleymt því að það síðasta sem ég vil í þessum 

 heimi er að draga að mér athygli. 

CHANCE: Hvaða betri leið geturðu ímyndað þér til að sýna fólki að þú hafir áhuga á 

 stærri hagsmunum en þínum eigin? 

PRINSESSA: Svosem, jú, jú, en ekki satt. 

CHANCEA: Þú getur látið eins og það sé satt. 

PRINSESSA: Ef ég fyrirliti ekki þykjustuleiki. 

CHANCE: Það skil ég. Það er tíminn. Hann herðir fólk. Tíminn og heimurinn sem 

 þú hefur lifað í. 

PRINSESSA: Sem þú ert sjálfur að sækjast eftir. Er það ekki það sem þú vilt? [Hún 

 horfir á hann, gengur að símanum, talar svo í símann.] Gjaldkeri? Halló, 
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 gjaldkeri? Þetta er Kosmonopolis prinsessa. Ég ætla að senda ungan mann	

	 niður til þín til þess að skipta nokkrum ferðatékkum fyrir mig. [Hún leggur 

 á.] 

CHANCE: Og ég vil fá Kadilakkinn þinn lánaðan í smá stund ... 

PRINSESSA: Til hvers? 

CHANCE [setur sig í stellingar]: Ég er hégómlegur. Ég vil láta sjá mig á bílnum 

 þínum í St Cloud. Keyra honum um allan bæinn, flautandi þessum silfruðu 

 trompettónum og klæddur þessum flottu fötum sem þú keyptir handa mér ... 

 Má ég það? 

PRINSESSA: Chance, þú ert týndur lítill drengur sem ég myndi gjarnan vilja 

 hjálpa til að finna sjálfan sig. 

CHANCE: Ég náði prufutökunni! 

PRINSESSA: Komdu hingað, kysstu mig, ég elska þig. [Hún snýr sér að 

 áhorfendum.] Sagði ég þetta? Meinti ég það? [Snýr sér að CHANCE með 

 útrétta armana.] Þvílíkt barn sem þú ert ... Komdu hingað ... [Hann 

 smeygir sér undir arma hennar og flýr að stólnum.] 

CHANCE: Ég vil þetta sjónarspil. Stóra, falska sjónarspilið í Kadilakkinum þínum 

 um allan bæ og seðlabúnt til að veifa framan í smettin á þeim og í vönduðu 

 fötunum sem þú keyptir handa mér. 

PRINSESSA: Keypti ég vönduð föt handa þér? 

CHANCE [tekur jakkann sinn upp af stólnum]: Þau bestu. Þegar þú hættir að vera 

 einmana á Palm Beach-hótelinu út af mér, keyptirðu það besta handa 

 mér. Það er málið í kvöld, að flauta þessum silfurflautum og keyra rólega um 

 á Kadilakk blæjubíl svo allir sem héldu að ég væri búinn að vera geti séð mig. 

 Og ég tek með mér falska eða sanna samninginn til að veifa framan í 

 ýmsar persónur sem sögðu mig búinn að vera. Sem sagt, þetta er málið. Þú 

 færð bílinn þinn aftur á morgun, ásamt því sem verður eftir af 

 peningunum. Kvöldið í kvöld er það eina sem skiptir máli. 

PRINSESSA: Hvernig veistu að ég hringi ekki í lögregluna um leið og þú gengur út 

 um dyrnar? 

CHANCE: Þú myndir aldrei gera það, Prinsessa. (Hann klæðir sig í jakkann.] Bíllinn 

 verður bakatil á bílastæði hótelsins, og afgangurinn af seðlunum verður í 

 hanskahólfinu. 

PRINSESSA: Hvar verður þú? 
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CHANCE: Með stúlkunni minni, eða hvergi. 

PRINSESSA: Chance Wayne! Þetta var ekki nauðsynlegt, ekkert af þessu. Ég er 

 ekki fölsk og ég vil vera vinur þinn. 

CHANCE: Farðu aftur að sofa. Eftir því sem ég best veit ertu ekki slæm manneskja, 

 en þú lentir bara í vondum félagsskap í þetta skipti. 

PRINSESSA: Ég er vinur þinn og ég er ekki fölsk. [CHANCE snýr sér við og gengur 

 að tröppunum.] Hvenær sé ég þig aftur? 

CHANCE [úr efstu tröppunni]: Ég veit það ekki – kannski aldrei. 

PRINSESSA: Aldrei er langur tími, Chance, ég bíð. 

   [Hún sendir honum fingurkoss.] 

CHANCE: Vertu sæl. 

   (PRINSESSAN stendur og horfir á eftir honum á meðan ljósin fara 

   niður og tjaldið er dregið fyrir.] 
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Annar þáttur 
 

Fyrsta atriði 

 
Veröndin á húsi Finleys stjóra, rammahúsi í viktoríönskum gotneskum stíl, sem er 

gefið í skyn með dyraumbúnaði til hægri og einni hvítri súlu. Eins og í öðrum senum, 

eru engir veggir og atburðarásin á sér stað með himin og sjóndeildarhring sjávar í 

bakgrunni. 

 Mexíkóflóinn er gefinn í skyn með birtu og mávaskrækjum eins og í fyrsta 

þætti. Það eru aðeins nauðsynleg húsgögn á sviðinu, viktoríönsk tágahúsgögn sem 

hafa verið máluð hvít. Mennirnir ættu líka að vera hvítklæddir, eða í mjög ljósum 

fötum. Leikmyndin er öll blá og hvít, eins og málverk eftir Georgiu O’Keeffe. 

   [Þegar tjaldið rís stendur FINLEY STJÓRI í miðjunni og   

   GEORGE SCUDDER rétt hjá.] 

FINLEY STJÓRI: Chance Wayne tók dóttur mína þegar hún var fimmtán ára. 

SCUDDER: Svo unga? 

STJÓRI: Hann tók hana þegar hún var fimmtán ára. Veistu hvernig ég veit það? Það 

 voru teknar af henni myndir, nektarmyndir á Diamond Key. 

SCUDDER: Tók Chance Wayne þær? 

STJÓRI: Litla stelpan mín var fimmtán ára, næstum ennþá barn þegar – [kallar út  af 

 sviðinu] Charles –  

   [CHARLES kemur inn] 

STJÓRI: Sæktu ungfrú Heavenly –  

CHARLES (samstundis): Ungfrú Heavenly. Ungfrú Heavenly. Pabbi þinn vill tala 

 við þig. 

   [CHARLES  fer.] 

STJÓRI: Chance Wayne? Hver í helvítinu annar ætti það að vera? Ég hef séð þær. 

 Hann lét framkalla þær í einhverju stúdíói í Pass Christian sem prentaði út 

 fleiri myndir en Chance Wayne pantaði og þær myndir fóru í dreifingu. Ég hef 

 séð þær. Það var þá sem ég gaf skíthælnum fyrst viðvörun um að	hypja sig í 

 burtu frá St Cloud. En nú er hann aftur kominn til St Cloud. Ég segi þér –  
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	SCUDDER: Leyfðu mér að koma með tillögu, Stjóri. Blástu fjöldafundinn af, ég 

 meina afsakaðu þig frá honum og taktu því rólega í kvöld. Farðu út á 

 bátnum þínum. Farðu með Heavenly í stutta siglingu á Starfish ...  

STJÓRI: Ég er ekki að fara að taka upp á því að hlífa mér. Jú, ég veit, ég á eftir að fá 

 kransæðastíflu og hrökkva upp af. En ekki vegna þess að Chance Wayne var 

 svo lygilega forhertur að koma aftur til St Cloud. [Kallar út af sviðinu]

 Tom Júníor! 

TOM JÚNÍOR [utansviðs] Já!12 

STJÓRI: Er hann búinn að tékka út? 

TOM JÚNÍOR [kemur inn]: Hatcher segist hafa hringt upp á herbergið þeirra á 

 Royal Palms, og Chance Wayne hafi svarað símanum, og Hatcher segir ...  

STJÓRI: Hatcher segir  - hver er Hatcher? 

TOM JÚNÍOR: Dan Hatcher. 

STJÓRI: Mér þykir fyrir því að þurfa að afhjúpa fáfræð mína á þennan hátt en 

 nafnið Dan Hatcher hefur ekki frekari þýðingu fyrir mig en eftirnafnið 

 Hatcher, sem sagt nákvæmlega enga. 

SCUDDER [lágt og af virðingu]: Hatcher, Dan Hatcher er aðstoðarhótelstjórinn á 

 Royal Palms, og maðurinn sem lét mig vita í morgun að Chance Wayne væri 

 kominn aftur til St Cloud.  

STJÓRI: Er þessi Hatcher sögusmetta, eða kann hann að halda sér saman? 

SCUDDER: Ég held að ég hafi gert honum ljóst hversu mikilvægt sé að taka á þessu 

 máli af nærgætni. 

STJÓRI: Nærgætni, eins og þér fórst með aðgerðina sem þú gerðir á dóttur minni, 

 af svo mikilli nærgætni að sveitalubbagjammarar hrópa að mér spurningar í 

 hvert sinn sem ég held ræðu? 

SCUDDER: Ég gerði allt sem í mínu valdi stóð til að halda þeirri aðgerð leyndri. 

TOM JÚNÍOR: Þegar babbi13 er í uppnámi, ræðst hann á alla nálæga. 

STJÓRI: Ég vil bara fá að vita eitt – er Wayne farinn? 

																																																								
12	‚Sir‘ í þessu samhengi er virðingarávarp sem bandarískum börnum var (og er 
kannski enn) innrætt í umgengni við föður sinn. Það er aðeins hægt að þýða sem 
‚herra‘ á íslensku og myndi hljóma mjög einkennilega þar sem við notum ekki slíkt 
ávarp. Ég sleppi því að hafa það með í íslensku þýðingunni. 
13	Mér	finnst	babbi	passa	betur	en	pabbi	þegar	systkinin	ávarpa	föður	sinn	vegna	
þess	að	það	er	bernskara.	
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TOM JÚNÍOR: Hatcher segir að Chance Wayne hafi sagt honum að þessi gamla 

 kvikmyndastjarna sem hann hefur hengt sig á ...  

SCUDDER: Alexandra Del Lago. 

TOM JÚNÍOR: Hún er of veik til að ferðast. 

STJÓRI: Ókei, þú er læknir, legðu hana inn á spítala. Hringdu á sjúkrabíl og 

 dröslaðu henni út af hótelinu. 

SCUDDER: Án hennar samþykkis? 

STJÓRI: Segðu að hún sé með eitthvað smitandi, taugaveiki, svarta dauða. Dröslaðu 

 henni út og skelltu einangrunarspjaldi á dyrnar hjá henni á spítalanum. 

 Þannig nærðu að aðskilja þau. Við getum fjarlægt Chance Wayne frá St 

 Cloud um leið og fröken Del Lago hefur verið fjarlægð frá Chance Wayne. 

SCUDDER: Ég er ekki viss um að þetta sé rétta leiðin til þess. 

STJÓRI: Ókei, finndu leið. Dóttir mín er engin hóra, en hún gekk í gegnum 

 hóruaðgerð eftir síðasta skiptið sem hann tók hana. Ég vil ekki að hann eyði 

 annarri nótt í St Cloud. Tom Júníor. 

TOM JÚNÍOR: Já. 

STJÓRI: Ég vil að hann verði farinn á morgun – á morgun hefst á miðnætti. 

TOM JÚNÍOR: Ég veit hvað skal gera, babbi. Má ég fá bátinn? 

STJÓRI: Ekki spyrja mig, ekki segja mér neitt –  

   [CHARLES birtist á veröndinni, bendir Stjóranum á HEAVENLY 

   sem liggur á stöndinni og fer.] 

TOM JÚNÍOR: Hún liggur þarna eins og dauður skrokkur sem hefur skolað upp á 

 ströndina. 

STJÓRI [kallar]: Heavenly! 

TOM JÚNÍOR: Goggi, ég vil að þú komir með mér i þessa bátsferð í kvöld, Goggi. 

STJÓRI [kallar]: Heavenly! 

SCUDDER: Ég veit hvað þú meinar Tom Júníor, en ég get ekki tekið þátt í því. Ég 

 get ekki einu sinni vitað af því. 

STJÓRI [kallar aftur]: Heavenly! 

TOM JÚNÍOR: Ókei, ekki taka þátt í því. Ég veit um býsna góðan lækni sem missti 

 leyfið sitt fyrir að hjálpa stelpu í vandræðum, og hann verður ekki svona 

 andskoti smámunasamur þegar kemur að því að framfylgja þessu réttlæti. 

SCUDDER: Ég er ekki að setja spurningamerki við siðferðilegt réttmæti, sem er 

 algert, engin spurning ... 
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TOM JÚNÍOR: Einmitt, algert og engin spurning. 

SCUDDER: En ég er heiðvirður læknir, ég hef ekki misst leyfið mitt. Ég er 

 lækningaforstjóri spítalans sem faðir þinn lét byggja ...  

TOM JÚNÍOR. Ég sagði, veist ekki neitt. 

SCUDDER: Nei, ég mun ekki vita neitt um þetta ... [STJÓRI byrjar að hósta.] Ég 

 má ekki við því og ekki faðir þinn heldur ... 

   [SCUDDER fer út á ganginn til að skrifa lyfseðil.]  

STJÓRI: Heavenly! Komdu hingað, dúllan mín14. (Við SCUDDER) Hvað er þetta 

 sem þú ert að pára? 

SCUDDER: Lyfseðill við þessum hósta. 

STJÓRI: Þú getur rifið hann og fleygt honum. Ég hef verið að ræskja mig og hrækja 

 allt mitt líf og ég verð ræskjandi mig og hrækjandi í framhaldslífinu. Þið 

 getið öll bölvað ykkur upp á það15. 

   [Það heyrist í bílflautu.] 

TOM JÚNÍOR (stekkur upp á ganginn og byrjar að ganga í burtu): Hann er aftur að 

 keyra framhjá, babbi. 

STJÓRI: Tom Júníor. 

   [TOM JÚNÍOR nemur staðar.] 

TOM JÚNÍOR: Er Chance Wayne vitskertur? 

SCUDDER: Það hefur mörgum dómstólum mistekist að útkljá spurninguna um það 

 hvort úrkynjaður glæpamaður sé óbrjálaður eða vitskertur. 

STJÓRI: Legðu hana fyrir Hæstarétt, hann mun afhenda þér úrskurð varðandi það 

 málefni. Hann mun segja þér að myndarlegur, ungur, úrkynjaður glæpamaður 

 eins og Chance Wayne sé andlegt og siðferðilegt skólabókardæmi um hvítan 

 mann í þessu landi. 

TOM JÚNÍOR: Hann hefur stoppað hérna neðst við innkeyrsluna. 

STJÓRI: Ekki hreyfa þig, ekki hreyfa þig, Tom Júníor. 

TOM JÚNÍOR: Ég er ekkert að hreyfa mig, babbi. 

																																																								
14	Dúllan segir maður varla við fullorðna konu. En ‚sugar‘ segir maður ekki heldur. 
Það má eflaust finna ýmsar leiðir til að þýða þetta ávarp en ég valdi dúlla til að 
undirstrika að hann lítur á dóttur sína sem barn og kemur fram við hana samkvæmt 
því. 
15	Kannski	ekki	bein	þýðing	á	því	sem	hann	segir	–	en	mér	finnst	þetta	
undirstrika	ruddalegan	persónuleika	hans	betur	en	að	láta	hann	segja:	Þið	getið	
stólað	á	það.	
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CHANCE [utansviðs]: Nonnie frænka! Hei, Nonnie frænka! 

STJÓRI: Hvað er hann að hrópa? 

TOM JÚNÍOR: Hann er að kalla á Nonnie frænku. 

STJÓRI: Hvar er hún? 

TOM JÚNÍOR: Hún hleypur upp innkeysluna eins og héri að flýja veiðihund. 

STJÓRI: Hann er ekki að elta hana, er það nokkuð? 

TOM JÚNÍOR: Nei, hann er keyrður í burtu.16 

   [NONNIE FRÆNKA birtist fyrir framan veröndina í skelfilegu  

   uppnámi, rótar ákaft í veskinu sínu, virðist ekki sjá mennina á  

   veröndinni.] 

STJÓRI: Að hverju leitarðu, Nonnie? 

NONNIE [bregður og hættir að róta]: Ó – ég sá ykkur ekki, Tom. Ég var að leita að 

 útidyralyklinum mínum. 

STJÓRI: Dyrnar eru opnar, Nonnie, þær eru galopnar, eins og kirkjudyr. 

NONNIE [hlær]: Ó, ha, ha ... 

STJÓRI: Afhverju svaraðirðu ekki myndarlega stráknum á Kádiljáknum sem var að 

 hrópa á þig, Nonnie? 

NONNIE: Ó, ég var að vona að þú hefðir ekki séð hann.  [Dregur djúpt andann, og 

 stígur upp á veröndina, lokar hvíta veskinu sínu.] Þetta var Chance Wayne. 

 Hann er kominn aftur til St Cloud, hann er á Royal Palms, hann er ...  

STJÓRI: Afhverju hunsaðirðu hann svona? Eftir allt dálætið í áraraðir? 

NONNIE: Ég fór á Royal Palms til að vara hann við því að vera hér en ...  

STJÓRI: Hann var að monta sig á þessum stóra, hvíta Kádilják með trompetflautunni. 

NONNIE: Ég skildi eftir skilaboð til hans, ég –  

TOM JÚNÍOR: Hvernig skilaboð, Nonnie frænka? Ást og kossar? 

NONNIE: Komdu þér bara eins og skot í burtu frá St Cloud, Chance. 

TOM JÚNÍOR: Hann er sko að fara í burtu, en ekki á þessum sporðmikla Kadda. 

NONNIE [við TOM JÚNÍOR]: Ég vona að þú meinir ekki ofbeldi – [snýr sér að 

 STJÓRA] er það nokkuð, Tom? Ofbeldi leysir ekki vandamál. Það leysir 

 aldrei vandamál unga fólksins. Ef þú lætur mig um þetta, skal ég koma honum 

 frá St Cloud, ég get það, ég skal, ég lofa. Ég held að Heavenly viti ekki að 

																																																								
16 Í frumtextanum talar Tom Júníor ekki málfræðilega rétt. Ég reyni að halda þeim stíl 
eins og hægt er. 
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 hann sé kominn aftur til St Cloud. Tom, þú veist að Heavenly segir að það hafi 

 ekki verið Chance sem  - hún segir að það hafi ekki verið Chance. 

STJÓRI: Þú ert alveg eins og systir þín heitin, Nonnie, auðtrúa eins og konan mín var. 

 Þú þekkir ekki lygi þótt þú rekist utan í hana á götunni um hábjartan dag. 

 Drífðu þig nú þarna úteftir og segðu Heavenly að ég vilji eiga orð við hana. 

NONNIE: Tom, hún er ekki nógu hraust til að –  

STJÓRI: Nonnie, það er heill hellingur sem þú þarft að svara fyrir. 

NONNIE: Ég? 

STJÓRI: Já, heldur betur, Nonnie. Þú hélst alltaf með Chance Wayne, hvattir hann, 

 efldir og studdir í eyðileggingunni á Heavenly helst til of lengi. Farðu og 

 sæktu hana. Það er svo sannarlega hellingur sem þú þarft að svara fyrir. Það er 

 helvítis hellingur sem þú þarft að svara fyrir. 

NONNIE:  Ég man þegar Chance var besti, indælasti og ljúfasti strákurinn í St Cloud 

 og var það þangað til þú, þangað til þú –  

STJÓRI: Farðu og sæktu hana, farðu og sæktu hana! 

   [Hún fer út bakatil á veröndinni. Eftir smástund heyrum við hana  

   kalla: ‚Heavenly? Heavenly?‘] 

   Það er merkilegt, alveg stórundarlegt, hversu oft maður sem hefur unnið sig 

 upp í valdastöðu er dreginn aftur niður af hverri einustu sál sem hann veitir 

 húsaskjól. Hann veitir þeim skjól undir sínu eigin þaki, og þær láta þakið  

 hrynja ofan á hann, hver ein og einasta þeirra. 

TOM JÚNÍOR: Á það líka við um mig, babbi? 

STJÓRI: Ef þetta er skór sem passar þér, skaltu vera í honum. 

TOM JÚNÍOR: Hvernig getur þessi skór passað mér? 

STJÓRI: Ef skórinn þrengir að fætinum, skerðu litla rifu á hann meðfram sólanum – 

 og þá finnst þér hann þægilegur. 

TOM JÚNÍOR: Þú ert ÓSANNGJARN, babbi. 

STJÓRI: Fyrir hvað viltu láta hrósa þér? 

TOM JÚNÍOR: Ég hef helgað mig klúbbunum í ‚Ungliðahreyfingu Toms Finley’ allt 

 síðasta ár. 

STJÓRI: Ég er með Tom Finley Júníor á minni könnu. 

TOM JÚNÍOR: Þú ert heppinn að hafa mig þar. 

STJÓRI: Hvernig færðu það út að ég sé heppinn hafa þig þar? 

TOM JÚNÍOR: Ég fékk meiri fjölmiðlaumfjöllun á seinustu sex mánuðum en ... 



	 43	

STJÓRI: Einu sinni fyrir ölvunarakstur, einu sinni fyrir steggjapartý sem þú skelltir 

 upp í höfuðborginni og kostaði mig fimm þúsund dollara að þagga niður! 

TOM JÚNÍOR: Þú ert svo ósangjarn, það ... 

STJÓRI: Og það vita allir að það þurfti að berja þig í gegnum skóla eins og lafmóðan 

 múlasna sem erfiðar upp brekku með plóg í efirdragi: hrökklaðist úr 

 mennaskóla með einkunnir sem aðeins hálfvitar gætu réttlætt. 

TOM JÚNÍOR: Ég komst aftur inn í menntaskólann. 

STJÓRI: Að minni kröfu. Með platprófum, svörum sem veitt voru fyrirfram og var 

 stungið í flottræfilsvasann þinn. Og lauslæti þitt. Og þessir klúbbar í 

 ‚Ungliðahreyfingu Toms Finley‘ eru í rauninni ekkert annað en 

 vandræðaunglingagengi með barmmerki með mínu nafni og mynd af mér 

 hangandi á sér. 

TOM JÚNÍOR: Hvað með þitt alþekkta lauslæti, babbi? Hvað með hana ungfrú Lucy 

 þína? 

STJÓRI: Hver er ungfrú Lucy? 

TOM JÚNÍOR [fær slíkt hláturskast að hann skjögrar]: Hver er ungfrú Lucy? 

 Veistu ekki einu sinni hver hún er, konan sem þú heldur uppi í fimmtíu-

 dollara-á nóttu svítu á Royal Palms, babbi? 

STJÓRI: Hvað ert’ að tal´um? 

TOM JÚNÍOR: Sem þeytist eftir Golf Stream hraðbrautinni í fylgd 

 mótorhjólagengis sem þenur sírenurnar eins og drottningin af Saba sé á 

 leiðinni í dagsferð til New Orleans. Til að nota opnu viðskiptareikningana sína 

 þar. Og þú spyrð: Hver er ungfrú Lucy? Hún hefur ekki einu sinni neitt fallegt 

 um þig að segja. Hún segir að þú sért of gamall til að vera elskhugi. 

STJÓRI: Það er andskotans lygi. Hver segir að ungfrú Lucy segi það? 

TOM JÚNÍOR: Hún skrifaði það með varalit á spegilinn á kvennaklósettinu á Royal 

 Palms. 

STJÓRI: Skrifaði hvað? 

TOM JÚNÍOR: Ég skal hafa það orðrétt eftir, ‚Finley Stjóri,‘ skrifaði hún, ‚er of 

 gamall til að flagga í heila stöng.‘17 

																																																								
17Ég	nota	hér	merkingarjafngildi	í	þýðingunni.	To	cut	the	mustard	þýðir	‚to	
penetrate	with	or	as	if	with	an	edged	instrument‘	en	bein	þýðing ‚að skera 
sinnepið‘ væri merkingarleysa sem ekki myndi skila sér til áhorfandans. Í staðinn 
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   [Þögn: Tarfarnir tveir, sá gamli og sá ungi, stara hvor á annan,  

   másandi. SCUDDER hefur fært sig hljóðlega bakatil á veröndina.] 

STJÓRI: Ég trú ekki þessum söguburði. 

TOM JÚNÍOR: Vertu þá ekkert að trúa honum. 

STJÓRI: Ég mun samt athuga hann. 

TOM JÚNÍOR: Ég er þegar búinn að athuga hann. Afhverju losarðu þig ekki við 

 hana, babbi, ha babbi? 

   [FINLEY STJÓRI snýr sér undan, særður, ráðþrota: starir sínum  

   gömlu blóðhlaupnu augum út yfir áhorfendasalinn eins og einhver þar 

   úti hafi hrópað að honum setningu sem hann heyrði ekki alveg.] 

STJÓRI: Skiptu þér andskotakornið ekki af því sem kemur þér ekki við. Maður með 

 háleit18 markmið sem eru honum heilög, og rís á þeim grunni til æðstu 

 metorða – krossfestur á þennan hátt, opinberlega, af sínu eigin afsprengi. 

 (HEAVENLY er komin upp á veröndina.) Ah, hérna er hún þá, hérna er litla 

 stúlkan mín. (Stöðvar HEAVENLY) Hinkraðu aðeins hérna, vinan. Ég held að 

 best sé að þið tveir leyfið okkur Heavenly að tala saman í friði núna, ha – já ... 

 [TOM JÚNÍOR og SCUDDER fara]. Vert þú kyrr hérna vina mín. Ég vil 

 eiga við þig orð. 

HEAVENLY: Ég get ekki talað núna, babbi. 

STJÓRI: Þetta er mikilvægt. 

HEAVENLY: Ég get það ekki. Ég get ekki talað núna. 

STJÓRI: Allt í lagi, ekki tala, hlustaðu bara. 

   [En hún vill ekki hlusta og byrjar að ganga í burtu. Hann myndi halda 

   henni með valdi ef gamall svartur þjónn, CHARLES, hefði ekki  

   á því augnabliki komið út á veröndina. Hann er með staf, hatt og  

   pakka sem er vafinn í gjafapappír. Leggur þetta frá sér á borð.] 

CHARLES: Klukkan er fimm, herra Finley. 

STJÓRI: Ha? Ó – takk ... 

   [CHARLES kveikir á vagnlukt sem hangir við dyrnar. Það markar 

   formlega breytingu á sviðsmyndinni. Breytingin á lýsingunni er ekki 

																																																																																																																																																															
styðst ég við vel þekktan frasa sem er notaður til að hæðast að körlum sem ekki ná 
fullri reisn í samförum.	
	
18	Til	að	hnykkja	á	að	þetta	eru	engin	venjuleg	markmið,	heldur	nánast	trúboð.	
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   raunsönn; ljósið virðist ekki koma frá vagnluktinni, heldur frá  

   litrófsskini á himninum sem flæðir yfir veröndina. 

      Það syngur í sjávarvindinum. HEAVENLY snýr andlitinu að honum. 

   Það er jafnvel von á stormi seinna þetta kvöld, en eins og er berst  

   aðeins snerpa og ferskleiki frá Flóanum. HEAVENLY er stöðugt að 

   líta í þá átt, að Flóanum, þannig að ljósið frá Point Lookout-vitanum 

   rennur með reglulegu millibili yfir andlitið á henni með sínum mjúku 

   skýru strokum. 

      Faðir hennar endurheimtir skyndilega reisn sína. Hann verður  

   nánast tígulegur þegar hann horfir á íðilfagra dóttur sína. Hann  

   nálgast hana um leið og svarti maðurinn er farinn aftur inn, af  

   virðingu eins og aldraður hirðmaður nálgast krónprinsessu eða yngri 

   systur hennar. Það er mikilvægt að sýna viðhorf hans til hennar ekki á 

   grófan, vísvitandi sifjaspellshátt, heldur á þeim tilfinningaforsendum 

   sem næstum hver einasti faðir sem er að eldast ber til fallegrar dóttur 

   sem minnir hann á látna eiginkonu sem hann þráði ákaflega þegar hún 

   var á sama aldri og dóttir hans.  

      Á þessu stigi mætti spila stef úr hátíðlegri tónlist eftir Mozart, sem 

   minnir á hirðdans. Það mætti gefa parketáferð í skyn eins og í danssal 

   á flísalagðri veröndinni og hreyfingar persónanna tveggja mættu  

   líkjast virðulegam, takttföstum hreyfingum hirðdans frá hans tíma,  

   en sé þessi aðferð notuð ætti hún aðeins að vera gefin í skyn.  

   Breytingum í átt að ‚stílfærslu‘ ætti að halda í skefjum.) 

STJÓRI: Þú ert ennþá falleg stúlka. 

HEAVENLY: Er ég það, babbi? 

STJÓRI: Auðvitað ertu það. Engan sem horfir á þig myndi gruna –  

HEAVENLY [hlær]: Ég býst við að líksnyrtunum hafi tekið vel upp með mig, babbi 

 ...    

STJÓRI: Þú verður að hætta að tala svona. (Sér nú CHARLES) Viltu koma þér aftur 

 inn í húsið! (Sími hringir.) 

CHARLES: Já, herra, ég var bara –  

STJÓRI: Komdu þér inn. Ef þetta símtal er til mín, þá er ég aðeins viðlátinn fyrir 

 ríkisstjórann og forseta Tidewater-olíufyrirtækisins. 

CHARLES [utansviðs]: Þetta er aftur til ungfrú Heavenly. 
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STJÓRI: Segðu að hún sé ekki heima. 

CHARLES: Því miður, hún er ekki heima. 

   [HEAVENLY hefur fært sig uppsviðs að lægra handriðinu eða  

   varnarvegg sem skilur húsagarðinn og grasflötina frá ströndinni. Það 

   er rétt byrjað að rökkva. Vagnluktin varpar einkennilegu ljósi í  

   nýrómantískum stíl á sviðið. HEAVENLY hefur numið staðar við  

   skrautker með stórum burkna sem saltur Flóavindurinn hefur svipt  

   næstum öllum blöðunum. STJÓRINN eltir hana, undrandi.] 

STJÓRI: Þú segir og gerir hluti í návist fólks eins og þú skeytir engu um þá 

 staðreynd að fólk hefur eyru til að heyra í þér og tungu til að endurtaka það 

 sem það heyrir, vinan. Og þannig verður þú milli tannanna á fólki. 

HEAVENLY: Verð ég hvað, babbi? 

STJÓRI: Umtalsefni, umtalsefni, kjaftagangi, skandal – sem getur ónýtt markmiðið 

 sem – 

HEAVENLY: Ekki halda ræðuna þína um ‚Rödd Guðs‘ yfir mér. Það var sá tími, 

 babbi, sem þú hefðir getað bjargað mér með því að leyfa mér að giftast strák 

 sem var enn ungur og hreinn, en þess í stað hraktir þú hann í burtu, hraktir 

 hann í burtu frá St Cloud. Og þegar han kom til baka fórstu með mig frá St 

 Cloud og reyndir að neyða mig til að giftast fimmtíu ára gömlum ríkisbubba 

 sem þú vildir græða eitthvað á –  

STJÓRI: Heyrðu, elskan –  

HEAVENLY: – og síðan öðrum, og enn öðrum, alltaf einverjum sem þú vildir hafa 

 eitthvað út úr. Ég var farin, svo Chance fór í burtu. Reyndi að verða 

 samkeppnisfær, verða eins stór og þessir stórlaxar sem þú vildir tengjast 

 með því að nota mig. Hann fór. Hann reyndi. Réttu dyrnar vildu ekki opnast, 

 svo hann gekk um þær röngu, og – babbi, þú kvæntist af ást, hvers vegna 

 vildirðu ekki leyfa mér að gera það, á meðan ég var á lífi, inni í mér, og 

 strákurinn ennþá hreinn, ennþá góður?  

STJÓRI: Ertu að álasa mér fyrir – ? 

HEAVENLY [hrópar]: Já, ég er að því, babbi, ég er að því. Þú kvæntist af ást en 

 vildir ekki leyfa mér að gera það, jafnvel þótt þú hefðir gert það, þú kramdir 

  hjarta mömmu, Fröken Lucy hafði verið hjákonan þín –  

STJÓRI: Hver er Fröken Lucy? 
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HEAVENLY: Æi babbi, hún var orðin hjákona þín löngu áður en mamma dó. Og 

 mamma var bara skálkaskjól fyrir þér. Má ég fara inn núna babbi? Má ég fara 

 inn núna? 

STJÓRI: Nei, nei, ekki fyrr en ég hef lokið mér af við þig. Að litla barnið mitt skuli 

 segja svona skelfilega, skelfilega hluti ... [Hann tekur hana í fangið.] Á 

 morgun, í fyrramálið þegar stóru eftirpáska-útsölurnar hefjast í búðunum – 

 ætla ég að senda þig til borgarinnar með mótorhjólafylgdarliði, beina leið í 

 Maison Blanche. Þegar þú kemur í verslunina vil ég að þú farir beina leið upp 

 á skrifstofuna til Harveys C. Petrie og segir honum að láta þig hafa 

 ótakmarkaða úttektarheimild þar. Síðan ferðu niður og útbýrð þig eins og þú 

 værir – að kaupa heimanmund til að giftast furstanum af Mónakó ... Fataðu þig 

 alveg upp, kauptu líka pelsa. Þú geymir þá þangað til í vetur. Síðkjóla? 

 Þrjá, fjóra fimm, þá glæsilegustu. Dansskó? Fjandinn hafi það, fleiri, fleiri pör 

 af þeim. Ekki einn hatt – heldur heilt dúsín. Ég græddi sand af seðlum á 

 samningi sem snerist um sölu á olíuréttindum neðansjávar hérna nýlega, og, 

 elskan, ég vil að þú kaupir skartgrip. En hvað það varðar er best að þú segir 

 Harvey að hringja í mig. Eða, það sem er enn betra, kannski getur Fröken 

 Lucy hjálpað þér að velja hann. Hún er eins klár og kamarrotta þegar kemur að 

 eðalsteinum – svo mikið er víst ... Nú, hvar keypti ég næluna sem ég gaf 

 mömmu þinni? Manstu eftir nælunni sem ég keypti handa mömmu inni? Það 

 síðasta sem ég gaf mömmu þinni áður en hún dó ... Ég vissi að hún væri að 

 deyja þegar ég keypti þessa nælu, og ég keypti þessa nælu fyrir fimmtán 

 þúsund dollara, aðallega til að láta hana halda að henni ætti eftir að batna ... 

 Þegar ég nældi henni í náttsloppinn sem hún var í, byrjaði þessi elska að gráta. 

 Hún sagði, í Guðs bænum, Stjóri, hvað hefur deyjandi kona að gera við svona 

 stóran demant? Ég sagði: Líttu á verðmiðann á honum, elskan. Hvað segir 

 verðmiðinn? Sjáðu þessa fimm tölustafi, þennan einn og þennan fimm og þessi 

 þrjú núll á honum. Vertu nú skynsöm elskan, sagði ég við hana. Ef þú værir 

 að deyja, ef það væri minnsta hætta á því, myndi ég þá splæsa fimmtán 

 þúsundum í demantsnælu til að hengja á líkklæði? Ha, haha. Það kom gömlu  

 dömunni til að hlæja. Og hún sat uppi í rúminu sínu, kát eins og lítill fugl, með 

 demantsnæluna sína, og tók á móti gestum allan daginn, hló og spjallaði við þá 

 með demantsnæluna á innanverðum sloppnum, og hún var dáin fyrir miðnætti 

 með demantsnæluna á sér. Og það var ekki fyrr en undir blálokin sem hún 
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 hætti að trúa því að demantarnir væru sönnun þess að hún væri ekki að deyja. 

 [Hann færir sig yfir á veröndina, fer úr jakkanum og byrjar að klæða sig í 

 smókingjakkann.] 

HEAVINLY: Fór hún með henni í gröfina? 

STJÓRI: Með henni gröfina? Nei, andskotinn hafi það. Ég fór með hana aftur í 

 skartgripaverslunina næsta morgun. 

HEAVENLY: Þannig að hún kostaði þig ekki fimmtán þúsund þegar upp var staðið. 

STJÓRI: Fjandinn hafi það, eins og mér hafi ekki verið sama hvað hún kostaði? Ég er 

 ekkert lítilmenni. Það hefði ekki komið mér píp við þótt hún hefði kostað 

 milljón ...  ef ég hefði átt slíka fúlgu í vasanum á þeim tíma. Það hefði verið 

 peninganna virði að sjá þetta eina litla bros sem mömmufuglinn þinn gaf mér á 

 dánardægri sínu.  

HEAVENLY: Ég býst við að það sýni svo ekki verður um villst að þú sért býsna 

 veglyndur þegar upp er staðið. 

STJÓRI: Hver gæti efast um það? Hver? Hver í ósköpunum? [Hann hlær.] 

   [HEAVENLY byrjar að hlæja en öskrar síðan móðursýkislega. Hún 

   byrjar að fikra sig að húsinu. 

   STJÓRI fleygir frá sér stafnum og þrífur í hana.] 

    Bíddu aðeins, ungfrú. Hættu þessu. Hættu þessu. Hlustaðu á mig, ég ætla að 

 segja þér dálítið. Í síðustu viku þegar ég var að halda ræðu í New Bethesda, 

 um ógnina sem afnám kynþáttaaðskilnaðar væri við siðsemi hvítra kvenna í 

 Suðurríkjunm, hrópaði einhver gjammari að mér: ‚Hei, Finley Stjóri, hvað 

 með dóttur þína? Hvað með þessa aðgerð sem þú lést gera á dóttur þinni á 

 Thomas J. Finley-spítalanum í St Cloud? Klæddist hún svörtu til að syrgja 

 botnlangan sinn?‘ Sami gjammari mætti með sömu spurningu þegar ég hélt 

 ræðu í íþróttahöllinni í höfuðborg ríkisins. 

HEAVENLY: Hverju svaraði þú? 

STJÓRI: Hann var fjarlægður úr salnum á báðum stöðum og tuskaður aðeins til þegar 

 hann var kominn út.  

HEAVENLY: Þú ert með tálmynd af völdum þínum, babbi. 

STJÓRI: Ég hef völd sem eru engin tálmynd. 

HEAVENLY: Mér þykir fyrir því, babbi, að aðgerðin mín skuli hafa valdið þér slíkri 

 smán, en geturðu ímyndað þér, babbi? Ég upplifði eitthvað mun verra en smán 

 þegar ég komst að því að skurðhnífur Georges Scudder hefði skorið æskuna 
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 burt úr líkama mínum, gert mig að gamalli barnlausri konu. Visnaða, kulnaða, 

 hola, eins og gamla konu. Mér finnst að það eigi að skrjáfa í mér eins og 

 dauðum, uppþornuðum vínviði þegar vindurinn blæs af Flóanum, en babbi – 

 ég mun ekki valda þér frekari smán. Ég er búin að taka ákvörðun. Ef 

 nunnurnar leyfa mér, ef þær vilja taka við mér, þá ætla ég að ganga í klaustur. 

STJÓRI (hrópar): Þú ert ekki að fara í neitt klaustur. Þetta ríki er mótmælendasvæði 

 og dóttir í klaustri myndi rústa mér í pólitík. Ó, ég veit, þú tókst trú móður 

 þinnar vegna þess að í hjarta þínu hefur þig alltaf langað til að bjóða mér 

 byrginn. En í kvöld ávarpa ég klúbbana í ‚Ungliðahreyfingu Toms  Finley‘ í 

 danssalnum á Royal Palms-hótelinu. Ræðan mín verður send út í 

 ríkissjónvarpsstöðinni, og ungfrú góð, þú ætlar að marsera með mér inn í 

 danssalinn, arm í arm. Þú ætlar að vera hvítklædd eins og óflekkuð jómfrú, 

 með barmmerki ‚Ungliðahreyfingar Toms Finley‘ á annarri öxlinni og 

 liljuvönd á hinni. Þú ætlar að standa hjá mér við ræðupúltið á sviðinu, þú 

 öðrum megin við mig, Tom Júníor hinum megin, til að kveða niður allan 

 orðróm um spillingu. Og þú ætlar að vera með stórt hamingjubros á andlitinu, 

 þú ætlar að horfa beint yfir mannfjöldann í danssalnum með stolt og gleði í 

 augunum. Enginn sem horfir á þig hvítklædda eins og jómfrú mun dirfast að 

 bera út eða trúa ljótu sögunum um þig. Ég er með töluverðar væntingar til 

 þessa fundar til að hala inn unga kjósendur fyrir herferðina sem ég stend 

 fyrir. Ég er það eina sem stendur á milli Suðurríkjanna og hinna svörtu daga 

 Endurreisnarinnar. Og þið Tom Júníor ætlið að standa mér við hlið í stóra 

 kristalsdanssalnum, sem skínandi dæmi um hvíta Suðurríkjaæsku – í hættu. 

HEAVENLY [ögrandi]: Það geri ég ekki, babbi. 

STJÓRI: Ég sagði ekki viltu, ég saði að þú ætlaðir, og þú gerir það. 

HEAVENLY: Segjum sem svo að ég vilji það samt ekki. 

STJÓRI: Þá viltu það ekki, það er allt og sumt. Ef þú vilt það ekki, þá viltu það ekki. 

 En því myndu fylgja afleiðingar sem þér myndi kannski ekki líka. (Síminn 

 hringir.) Chance Wayne er kominn aftur til St Cloud. 

CHARLES [utansviðs]: Hjá herra Finley. Ungfrú Heavenly? Því miður, hún er ekki 

 heima. 

STJÓRI: Ég ætla að fjarlægja hann, hann verður fjarlægður frá St Cloud. Hvernig 

 viltu að hann fari, í þessum hvíta Kádilják sem hann er að rúnta á, eða á 

 prammanum sem flytur ruslið út á losunarsvæðið á Flóanum? 
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HEAVENLY: Þú myndir ekki voga þér það. 

STJÓRI: Viltu veðja? 

CHARLES [kemur inn]: Þetta símtal var aftur til þín, ungfrú Heavenly. 

STJÓRI: Það eru mjög margir fylgjandi því að grípa til ofbeldis gagnvart þeim sem 

 spilla siðferðinu. Og gagnvart öllum þeim sem vilja spjalla hið hreina hvíta 

 blóð Suðurríkjanna. Fjandinn hafi það, ég var fimmtán ára þegar ég kom 

 berfættur niður úr rauðu leirhæðunum eins og Rödd Guðs hefði kallað á mig. 

 Sem ég trúi að hún hafi gert. Ég trúi staðfastlega að hann hafi kallað á mig. Og 

 ekkert,  enginn, hvergi mun stöðva mig, aldrei ... [Hann veifar til CHARLES 

 eftir gjöfinni. CHARLES réttir honum hana.] Þakka þér fyrir, Charles. Ég ætla 

 að fara í snemmbúna heimsókn til Ungfrú Lucy.  

   [Það má greina, dapran óvissutón í rödd hans í síðustu orðunum.  

   Hann snýst á hæli og þrammar þreytulega, en einbettur út vinstra  

   megin. 

 

TJALDIÐ 

 

   Salurinn er í myrkri á meðan á stuttu hléi stendur.] 
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Annað atriði 

 
Horn á kokteilstofu og útiverönd á Royal Palms-hótelinu. Kallast á við stílinn sem er í 

herbergissenunni. Viktoríönsk og márísk áhrif. Kóngapálmum er varpað á 

bakgrunnsvegginn sem er djúp-fjólubleikur í húminu. Það eru márískir bogar milli 

svalanna og innisvæðisins: yfir stöku borði innandyra hangir lampi úr steindu gleri 

og fallegu smíðajárni, sá sami og hékk í svefnherberginu. Á svölunum er ef til vill  

lágt steinhandrið meðfram tröppunum niður í garðinn, og á því rafmagnslampi með 

fimm örmum, og perulaga kúplum með daufu skini. Einhvers staðar utan sjónmáls 

leikur skemmtikraftur á píanó eða hljóðgervil. 

   [Við borðið inni sitja tvö pör sem eru dæmigerð fyrir betri borgara í St 

   Cloud. Þau eru á sama aldri og CHANCE. Innan við barinn er  

   STUFF sem nýtur virðingarinnar sem felst í nýlegri stöðuhækkun 

   frá því  að afgreiða gosdrykki í krambúðinni yfir í kokteilstofuna á  

   Royal Palms: hann er í hvítum þjónsjakka með rauðan mittislinda  

   og í ljósbláum buxum, vel sniðnum sem klæða hann vel. CHANCE  

   WAYNE var einu sinni barþjónn hér; STUFF hreyfir sig af letilegum 

   karlmannsþokka sem hann kann ómeðvitað að hafa dáðst að í fari  

   CHANCE. 

       Hjákona Finleys stjóra, UNGFRÚ LUCY kemur inn í   

   kokteilstofuna, klædd síðum kjól með gríðarmiklum pífum og  

   rykkingum, eins og Suðurríkjastúlkur klæddust fyrir borgarastríðið.19 

   Einn ljós lokkur er lagður þannig að hann hangi telpulega öðrum  

   megin yfir hvasst andlitið sem minnir á terrierhund. Hún er æf út af 

   einhverju og beinir hvössum sjónum sínum að STUFF sem er á bak við 

   barborðið og lætur eins og hann taki ekki eftir því.] 

STUFF: Kvöldið, ungfrú Lucy. 

UNGFRÚ LUCY: Mér var ekki leyft að sitja við háborðið. Nei. Mér var holað niður 

  við lítið hliðarborð með tveimur ríkisþingmönnum20 og þeirra kerlingum. 

 [Hún vippar sér inn fyrir barborðið eins og hún sé eigandinn.] Hvar er tólf ára 

 Grants viskýið? Hei! Ertu kjaftatífa? Mig minnir að ég hafi einu sinni þekkt 
																																																								
19	Frá lokum 18. aldar til 1861.  
20 Legislator – löggjafi – hefur enga merkingu hér, nema sem þingmenn en eru þó 
ekki alríkisþingmenn. 
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  strák sem pumpaði gosdrykki í Walgreens og var kjaftatífa ... Settu smá ís í 

  þetta ... Ert þú þannig? Ég ætla að segja þér dáldið. 

STUFF: Hvað er að þér í fingrinum?  

   [Hún þrífur í rauða mittislindann hans.] 

UNGFRÚ LUCY: Það skal ég segja þér, hér og nú. Stjórinn kom að heimsækja mig 

  með stórt nammipáskaegg21 handa mér. Það var hægt að skrúfa toppinn af því. 

 Hann sagði mér að skrúfa hann af. Svo ég skrúfaði hann af. Inni í egginu var 

 lítið blátt skartgripabox, nei ekki lítið, stórt, eins stórt og tranturinn á sumum. 

STUFF: Tranturinn á hverjum? 

UNGFRÚ LUCY: Tranturinn á manni sem er ekki í hundrað mílna fjarlægð héðan. 

STUFF [fer út til vinstri]: Ég þarf að raða stólunum. [STUFF kemur aftur inn og 

 heldur á tveimur stólum. Hann kemur þeim fyrir við borð á meðan UNGFRÚ 

 LUCY talar.] 

UNGFRÚ LUCY: Ég opna skartgripaboxið og ætla að taka upp æðislegu stóru 

 demantsnæluna sem er í því. Ég var rétt búin að setja fingurna á hana til að 

 taka hana upp þegar tíkarsonurinn skellir lokinu á boxinu á fingurna á mér. Ein 

 nöglin er ennþá blá. Og stjórinn segir við mig: ‚Nú skaltu fara niður í 

 kokteilstofuna og inn á kvennaklósettið og skrifa lýsingu á demantsnælunni 

 með varalit á spegilinn þar. Hmph?‘ – og hann stakk skartgripaboxinu í vasann 

 og skellti hurðinni svo fast þegar hann fór út úr svítunni minni að ein myndin 

 datt af veggnum. 

STUFF [rennir stólunum undir borðið]: Ungfrú Lucy, það varst þú sem sagðir: ‚Ég 

 vildi að þú gætir séð hvað er skrifað með varalit á spegilinn á 

 kvennaklósettinu‘ síðasta laugardagskvöld. 

UNGFRÚ LUCY: Við þig! Afþví að ég hélt ég gæti treyst þér. 

STUFF: Það var fleira fólk hér og það heyrðu þetta allir. 

UNGFRÚ LUCY: Það var enginn nema þú hér á barnum í klúbbi í  ‚Ungliðahreyfingu 

 Finleys stjóra.‘  

   [Þau þagna bæði. Þau hafa tekið eftir hávöxnum manni sem kemur inn 

   í kokteilstofuna. Hann er langleitur og grannur í framan, andlitið fölt 

   en með vissan ljóma eins og málverk af dýrlingi eftir El Greco. Hann 

																																																								
21 Hún er að vissu leyti bernsk eins og allir sem heyra undir Finley stjóra. 
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   er með lítinn plástur rétt við hársvörðinn. Hann er sveitó i   

   klæðaburði.] 

 Hei, þú. 

GJAMMARINN: Kvöldið frú. 

UNGFRÚ LUCY: Ertu með Sveitalúða-rokkurunum? Ertu í hljómsveitinni? 

GJAMMARINN: Ég er sveitalúði, en ég er ekki í neinni hljómsveit. 

   [Hann tekur eftir því að LUCY starir á hann, stöðugu, forvitnu  

   augnaráði. STUFF fer út með drykki á bakka.] 

UNGFRÚ LUCY: Hvað ertu að gera hérna? 

GJAMMARINN: Ég kom til að heyra Finley stjóra tala. [Rödd hans er skýr en 

 þvinguð. Hann nuddar á sér stóra barkakýlið þegar hann talar.] 

UNGFRÚ LUCY: Þú kemst ekki inn í danssalinn án þess að vera í jakka og með 

 bindi ... Ég veit hver þú ert. Þú ert Gjammarinn, er það ekki? 

GJAMMARINN: Ég gjamma ekki. Ég spyr bara spurninga, einnar spurningar, tveggja 

 eða þriggja spurninga, allt eftir því hversu langan tíma það tekur þá að grípa 

 mig og fleygja mér út úr salnum. 

UNGFRÚ LUCY: Þetta eru nú dálítið hlaðnar spurningar. Ætlarðu að endurtaka þær í 

 kvöld? 

GJAMMARINN: Já, frú, ef ég kemst inn í danssalinn til að láta í mér heyra. 

UNGFRÚ LUCY: Hvað er að röddinni í þér? 

GJAMMARINN: Þegar ég hrópaði spurningarnar mínar í New Bethesda í síðustu 

 viku var ég kýldur í barkakýlið með byssuskefti og það skaðaði raddböndin. 

 Þau eru ekki enn orðin góð, en samt skárri. [Býst til að fara.] 

UNGFRÚ LUCY [fer inn fyrir barborðið, þar sem hún sækir jakka, eins og þá sem 

 eru hafðir á stöðum sem gera kröfur um tiltekinn klæðaburð, og fleygir honum 

 til GJAMMARANS]: Bíddu. Hérna, farðu í þetta. Stjórinn talar í beinni 

 útsendingu í ríkissjónvarpinu í kvöld. Það er bindi í vasanum. Sittu svo 

 grafkyrr við barinn þangað til Stjórinn byrjar að tala. Feldu andlitið á þér á bak 

 við Kvöldblaðið. Ókei? 

GJAMMARINN [opnar blaðið fyrir framan andlitið]: Þakka þér fyrir. 

FRÖKEN LUCY: Þakka þér líka, og ég vona að þú verðir heppnari en mér finnst 

 líklegt að þú verðir. 

   [STUFF kemur aftur inn og fer út á bak við barborðið.] 
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FLY [kemur inn á svalirnar]: Símtal til Chance Wayne. [Bíllflauta utansviðs.] Herra 

 Chance Wayne. Símtal til Chance Wayne. [Hann fer.] 

UNGFRÚ LUCY [við STUFF sem er kominn aftur]: Er Chance Wayne kominn aftur 

 til St Cloud? 

STUFF: Manstu eftir Alexöndru Del Lago? 

UNGFRÚ LUCY: Það held ég nú. Ég var forseti aðdáendaklúbbsins hennar hér í 

 plássinu. Afhverju? 

CHANCE [utansviðs]: Hei, stráksi, legðu bílnum hérna fyrir framan og ekki rispa 

 stuðarana. 

STUFF: Hún og Chance Wayne tékkuðu sig hérna inn í gærkvöldi. 

UNGFRÚ LUCY: Jahérna, detta mér nú allar dauðar lýs úr höfði. Þetta þarf ég að 

 athuga. [LUCY fer.] 

CHANCE [kemur inn og gengur að barnum]: Hæ, Stuff! [Hann grípur kokteil af 

 barborðinu og fær sér sopa.] 

STUFF: Viltu skila þessu. Þetta er ekkert kokteilpartý. 

CHANCE: Veistu ekki, maður ... púff ... það drekkur enginn gin martini með 

 ólífum. Nú til dags drekka allir vodka martini með sítrónuberki, nema 

 þverplankarnir hér í St Cloud. Þegar ég var í djobbinu þínu, þegar ég var 

 barþjónninn hér á Royal Palms, þá hannaði ég einkennisbúninginn sem þú ert í 

 ... Hann er eftirlíking af búningi sem Vic Mature var í í bíómynd um 

 Útlendingahersveitina, og hann klæddi mig mun betur en hann, og næstum 

 eins vel og hann klæðir þig, ha, ha ... 

NONNIE FRÆNKA [hefur komið inn hægra megin]: Chance, Chance ...  

CHANCE: Nonnie frænka! [við STUFF] Hei, ég vil fá dúk á borðið og fötu með 

 kampavíni ... Mumm’s Cordon Rouge ...  

NONNIE FRÆNKA: Komdu snöggvast hingað út. 

   [Hún fer á undan honum út til hliðar á sviðinu. Með breytingu á  

   lýsingu hefur þetta verið gert að kóngapálmalundi með bekk. Þau  

   ganga að honum, alvarleg í bragði. STUFF er önnum kafinn á  

   barnum, þar sem er afar dauf lýsing. Eftir smástund fer hann með  

   nokkra drykki inn í meginhluta kokteilstofunnar til vinstri. Bartónlist 

   ‚Quireme Mucho‘.] 

CHANCE (eltir hana): Afhverju? 
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NONNIE FRÆNKA: Ég hef aðeins eitt að segja þér, Chance: Komdu þér burt frá St 

 Cloud. 

CHANDE: Hvers vegna koma allir fram við mig eins og lágkúrlegan glæpamann í 

 fæðingarbænum mínum? 

NONNIE FRÆNKA: Spurðu sjálfan þig þeirrar spurningar, spurðu samvisku þína 

 þeirrar spurningar. 

CHANCE: Hvaða spurningar? 

NONNIE FRÆNKA: Ég veit, og ég veit að þú veist ...  

CHANCE: Veit hvað? 

NONNIE FRÆNKA: Ég ætla ekki að tala um það. Ég bara get ekki talað um það. 

 Hausinn á þér og tungan í þér eru svo stjórnlaus. Það er ekki hægt að treysta 

 þér. Við þurfum að búa í St Cloud ... Ó Chance, hvers vegna hefurðu breyst 

 svona mikið? Hvers vegna þrífstu ekki á öðru en draumórum núna, og ert ekki 

 með neitt heimilisfang þar sem fólk getur náð sambandi við þig í tæka tíð – 

 náð sambandi við þig? 

CHANCE: Draumórum? Já. Er lífið ekki draumórar? Ég hef aldrei heyrt betri lýsingu 

 á því ,., [Hann tekur inn pillu og sýpur á pela til að kyngja henni.] 

NONNIE FRÆNKA: Hvað varstu að taka inn, Chance? Þú tókst eitthvað upp úr 

 vasanum og skolaðir því niður með áfengi. 

CHANCE: Já, ég tók inn draumóra – og skolaði þeim niður með öðrum draumórum. 

 Svona er líf mitt núna, Nonnie frænka ...  

NONNIE FRÆNKA: Hvers vegna, vinur? 

CHANCE: Æi, Nonnie frænka, í guðs bænum, ertu búin að gleyma hvaða væntingar 

 voru gerðar til mín? 

NONNIE FRÆNKA: Það fólk sem elskaði þig, bjóst bara við einu frá þér – hlýju og 

 heilindum og ...  

   [STUFF fer með bakka.] 

CHANCE [krýpur við hliðina á henni]: Nei, ekki eftir glæsilegu frumraunina mína. 

 Þegar ég, sautján ára, sviðsetti, leikstýrði, og lék aðalhlutverkið í Hinn 

 Hugrakki, einþáttungi sem vann leiklistarverðlaun ríkisins. Heavenly lék með 

 mér í því, ertu búin að gleyma því? Þú fórst með okkur sem siðgæðisvörður 

 stelpnanna í leiklistarkepnnina sem var haldin í ...  

NONNIE FRÆNKA: Auðvitað man ég það, vinur. 

CHANCE: Og í lestarvagninum? Hvað við gátum sungið saman? 
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NONNIE FRÆNKA: Þú varst þá þegar orðinn ástfanginn. 

CHANCE: Almáttugur, já, við vorum ástfangin! 

 [Hann syngur lágt) 

 ‚Ég skal gefa þér gull í tá 

 og góða skó til að dansa á‘. 

SAMAN: 

 ‚Ef þú giftist, ef þú bara giftist, 

  ef þú giftist mér22‘. 

   [Chance hlær lágum, trylltum hlátri í köldu ljósi pálmalundarins.  

   NONNIE FRÆNKA stendur snöggt á fætur. CHANCE grípur um  

   hendur hennar.] 

NONNIE FRÆNKA: Þú – ert virkilega – óheiðarlegur að notfæra þér ... 

CHANCE: Við unnum ekki þessa ömurlegu leiklistarkeppni, við lentum bara í 

 öðru sæti. 

NONNIE FRÆNKA: Þið lentuð ekki í öðru sæti, Chance. Þið fenguð 

 heiðursviðurkenningu. Fjórða sætið, nema það var bara kallað 

 heiðursviðurkenning. 

CHANCE: Bara heiðursviðurkenningu. En heiðursviðurkenning hefur einhverja 

 þýðingu í svona keppni ... Við hefðum unnið hana, en ég klúðraði línunum 

 mínum. Já, ég sem sviðsetti og framleiddi fjárans sýninguna, heyrði 

 ekki einu sinni fjárans línurnar mínar þegar feita stelpan úti í væng hvæsti þær 

 til mín. [Hann felur andlitið í  höndum sér.] 

NONNIE FRÆNKA: Ég elskaði þig engu að síður, vinur, og það gerði Heavenly líka. 

CHANCE: Það var í lestinni á leiðinni heim sem hún og ég –  

NONNIE FRÆNKA [í uppnámi]: Ég veit, ég – ég –  

CHANCE [stendur upp]: Ég mútaði verðinum í svefnvögnunum til að leyfa okkur að 

 nota tóman klefa í einn klukkutíma í þessari dapurlegu lest á leiðinni heim – 

NONNIE FRÆNKA: Ég veit, ég – ég –  

CHANCE: Gaf honum fimm dollara, en það var ekki nóg, þannig að ég gaf honum 

 úrið mitt, og barmmerkið mitt og bindisnæluna mína og signethringinn minn 

																																																								
22	Lagið	sem	þau	syngja	í	frumtextanum	er	„Under	the	Bamboo	Tree“,	eftir	Bob	
Cole	og	J.	Rosamund	Johnson.	„Ef	þú	giftist“	er	texti	Jónasar	Árnasonar	við	írskt	
þjóðlag	og	svipar	efnislega	til	frumstextans.	Sjá	nánari	skýringu	í	greinargerð.		
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 og jakkafötin mín, sem ég hafði keypt út á krít fyrir keppnina. Þetta var í fyrsta 

 sinn sem ég klæddist fötum sem kostuðu meira en þrjátíu dollara. 

NONNIE FRÆNKA: Vertu ekkert að rifja þetta upp. 

CHANCE: Til að kaupa fyrstu klukkustundina af ástinni sem við áttum saman. 

 Þegar hún afklæddist, sá ég að líkami hennar var rétt um það bil að verða að 

 konu og ... 

NONNIE FRÆNKA: Hættu, Chance. 

CHANCE: Ég sagði, Ó Heavenly, nei, en hún sagði jú, og ég grét í örmum hennar þá 

 nótt, og vissi ekki að það sem ég var að syrgja var – æskan, sem myndi hverfa. 

NONNIE FRÆNKA: Það var á þessum tíma, sem þú byrjaðir að breytast. 

CHANCE: Ég sór í hjarta mér að ég skyldi aldrei aftur lenda í öðru sæti í nokkurri 

 keppni, sérstaklega ekki núna þegar Heavenly var orðin mín -  Nonnie frænka, 

 sjáðu þennan samning. 

   [Hann snarar fram pappírum og kveikir á kveikjara.] 

NONNIE FRÆNKA: Ég vil ekki sjá falsaða pappíra. 

CHANCE: Þetta eru ekta pappírar. Innsiglaðir af lögbókanda og vottaðir af 

 þremur vitnum. Veistu með hverri ég er, Nonnie frænka? Ég er með 

 Alexöndru Del Lago, Kosmonopolis prinsessa er mín –  

NONNIE FRÆNKA: Þín hvað? 

CHANCE: Velgerðarkona! Umboðsmaður! Framleiðandi! Það hefur ekki sést mikið 

 til hennar upp á síðkastið en hún hefur samt ennþá áhrif, völd og peninga – 

 peninga sem geta opnað allar dyr. Þessar sem ég hef verið að berja á í öll þessi 

 ár þangað til blæddi úr hnúunum á mér. 

NONNIE FRÆNKA: Chance, meira að segja núna, ef þú bara hefðir komið aftur 

 hingað og einfaldlega sagt: ‚Ég gat ekki munað línurnar mínar, ég tapaði 

 keppninni, mér – mistókst‘, en þú ert enn og aftur kominn hingað með –  

CHANCE: Viltu bara hlusta í eina mínútu enn? Nonnie frænka, hér er planið. Keppni 

 í fegurð hérna í bænum. 

NONNIE FRÆNKA: Æi, Chance. 

CHANCE: Keppni hér í bænum sem hún mun vinna. 

NONNIE FRÆNKA: Hver? 

CHANCE: Heavenly. 

NONNIE FRÆNKA: Nei, Chance. Hún er ekki lengur ung, hún hefur fölnað, hún er 

 ...    
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CHANCE: Það hverfur ekkert svona hratt, ekki einu sinni æskan. 

NONNIE FRÆNKA: Jú, það gerir hún. 

CHANCE: Hún kemur aftur eins og fyrir galdur. Um leið og ég ...  

NONNIE FRÆNKA: Fyrir hvað? Gervikeppni? 

CHANCE: Fyrir ástina. Augnablikið sem ég faðma hana. 

NONNIE FRÆNKA: Chance. 

CHANCE: Þetta verður ekki bara einhver bæjarviðburður, Nonnie frænka. Það verður 

 fjallað um hana á landsvísu. Besta vinkona Kosmonopolis prinsessu er hún 

 þarna grátkerling Sally Powers. Meira að segja þú hlýtur að þekkja Sally 

 Powers. Valdamesta kvikmyndapistlahöfund heims. Orð hennar eru lög í 

 kvikmynda ...  

NONNIE FRÆNKA: Lækkaðu róminn, Chance. 

CHANCE: Ég vil að fólk heyri til mín. 

NONNIE FRÆNKA: Nei, það viltu ekki, þú vilt það ekki. Vegna þess að ef rödd þín 

 berst til Finleys stjóra, þá ertu í mikill hættu staddur, Chance. 

CHANCE: Annað hvort sný ég aftur til Heavenly, eða ekki. Ég lifi eða dey. Það er 

 ekkert þar á milli fyrir mig. 

NONNIE FRÆNKA: Það sem þú vilt snúa aftur til er hreina, skammlausa æskan þín. 

 En það er ekki hægt. 

CHANCE: Ertu ekki enn farin að trúa mér, Nonnie frænka? 

NONNIE FRÆNKA: Nei, það geri ég ekki. Gerðu það farðu. Farðu í burtu héðan, 

 Chance.  

CHANCE: Gerðu það. 

NONNIE FRÆNKA: Nei, nei, farðu í burtu! 

CHANCE: Hvert? Hvert get ég farið? Hjarta mitt á heima hér. Ekki gera mig 

 heimilislausan. 

NONNIE FRÆNKA: Æi, Chance. 

CHANCE: Gerðu það, Nonnie frænka. 

NONNIE FRÆNKA [stendur upp til að fara]: Ég skal skrifa þér. Sendu mér 

 heimilisfang. Ég skal skrifa þér. 

   [Hún fer út í gegnum barinn. STUFF kemur inn og fer að barnum.] 

CHANCE: Nonnie frænka ...  

   [Hún er farin. 
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      CHANCE dregur vodkapela upp úr vasanum og eitthvað annað sem 

   hann skolar niður með vodkanu. Hann stígur til hliðar þegar tvö pör 

   koma upp tröppurnar, ganga yfir veröndina og fara inn á barinn; þau 

   setjast við borð. CHANCE dregur djúpt andann. FLY kemur inn á  

   upplýsta svæðið inni og sönglar: ‚Skilaboð til Chance Wayne, herra 

   Chance Wayne, skilaboð til Chance Wayne‘. – Snýst lipurlega á hæli 

   og fer aftur út í gegnum anddyrið. Nafnið hefur valdið óróa á  

   barnum og borðinu sem sést inni.] 

EDNA: Heyrðuð þið þetta? Er Chance Wayne kominn aftur til St Cloud? 

   [CHANCE dregur andann djúpt. Stikar síðan aftur inn í aðalhluta  

   kokteilstofunnar eins og nautabani sem mætir á leikvanginn.] 

VIOLET: Almáttugur, já – hann er þarna. 

   [CHANCE les skilaboðin sem FLY kom með.] 

CHANCE (við FLY): Ekki núna, seinna, seinna. 

   [Píanóleikarinn byrjar að spila á píanóið vinstra megin við sviðið ... 

   kvöldið er rétt að hefjast í kokteilstofunni. 

   FLY fer út í gegnum svalirnar.]  

 Jahérna! Sama gamla pleisið, sama gamla gengið. Tíminn líður ekki í St 

 Cloud. [Við Bud og Scotty] Hæ! 

BUD: Hvað er að frétta af þér ...? 

CHANCE [hrópar út fyrir sviðið um leið og FLY kemur inn og tekur sér stöðu á 

 veröndinni]: Hei, Jackie ... [Píanóið þagnar. CHANCE gengur að borðinu  þar 

 sem fjórmenningarnir sitja] .... Manstu – lagið mitt? ... Sjáið bara, hann man 

 lagið mitt. [Píanóleikarinn byrjar að spila ‚Segðu mér frá ástinni‘23.] Nú 

 finnst mér ég kominn heim. Heim í bæinn minn ... Koma svo, allir – syngja! 

   [Þessi vottur um greinilega viðurkenningu róar hann.   

   Fjórmenningarnir við borðið hunsa hann mjög ákveðið. Hann syngur.] 

     ‚Segðu mér frá ástinni, því mikla töfralyfi 

     Hún læknar sár og græðir, eða slær þig kaunum. 

																																																								
23	Í	frumtextanum	spilar	hann	„It’s	a	Big	Wide	Wonderful	World“	eftir	John	Rox.	
Ég	set	inn	„Segðu	mér	frá	ástinni“	eftir	Rúnar	Júlíusson	vegna	þess	að	mér	finnst	
það	geta	haft	svipaða	skírskotun	inn	í	verkið	og	slagarinn	í	frumtextanum,	auk	
þess	sem	lagið	er	nokkuð	gamaldags	og	nægilega	blúsað	til	að	geta	hafa	verið	
samið	í	Louisiana	eða	Mississippi.	Sjá	nánari	skýringu	í	greinargerð.	
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      Sem aldrei hverfa, en enginn sér hvað þér blæðir .... ‘ 

 Koma svo! Syngið! 

   [Áður fyrr gerðu þau það; ekki núna. Hann heldur aðeins áfram að 

   syngja, en rödd hans deyr smám saman vandræðalega út. Einhver á 

   barnum hvíslar eitthvað og annar hlær. CHANCE hlær vandræðalega 

   og talar.] 

 Hvað er í gangi hérna? Þetta pleis er steindautt. 

STUFF: Þú ert búinn að vera of lengi í burtu, Chance. 

CHANCE: Er það vandamálið? 

STUFF: Það er allt og sumt ...   

   [JACKIE klárar lagið með arpeggio, utansviðs. Píanólokinu er skellt 

   aftur. Það er einkennileg þögn á barnum. CHANCE lítur á borðið. 

   VIOLET hvíslar einhverju að BUD. Báðar stúlkurnar standa  

   snögglega upp og skunda út af barnum.] 

BUD [hrópar á STUFF]: Reikninginn, Stuff! 

CHANCE [með ýktri undrun]: Jahérna, Bud og Scotty. Ég bara sá ykkur ekki. Voru 

 þetta ekki Violet og Edna sem sátu við borðið hjá ykkur? [Hann sest við 

 borðið á milli BUDS og SCOTTYS.] 

SCOTTY: Ég held að þær hafi ekki þekkt þig aftur, Chance. 

CHANCE: Violet gerði það. 

SCOTTY: Gerði Violet það? 

BUD: Hún sagði ‚Almáttugur, Chance Wayne.‘ 

SCOTTY: Það eru kennsl og guðlast í sömu setningu. 

CHANCE: Mér er alveg sama. Ég hef verið lítilsvirtur af meisturum, og ég hef nú 

 sjálfur sýnt lítilsvirðingu ... Hei! [UNGFRÚ LUCY hefur komið inn 

 vinstra megin. CHANCE sér hana og gengur til hennar.] – Er þetta Ungfrú 

 Lucy eða er þetta Scarlett O’Hara? 

UNGFRÚ LUCY: Nei halló, Chance Wayne. Það var einhver að segja að þú værir 

 kominn aftur til St Cloud en ég bara trúði því ekki. Ég sagðist sko verða að sjá 

 það með eigin augum ... Yfirleitt er klausa í blaðinu, í dálknum hennar Gwen 

 Phillips þar sem stendur ‚Ungur maður frá St Cloud í stuttri heimsókn 

 valinn til að fara með aðalhlutverk í nýrri veigamikilli kvikmynd‘ og ég sem er 

 með kvikmyndadellu, verð alltaf svo spennt yfir því ... [ýfir á honum hárið.] 

CHANCE: Þetta má aldrei gera við mann með hár sem er farið að þynnast. 
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   (Bros CHANCE er óhagganlegt, það verður harðara og skarpara.) 

UNGFRÚ LUCY: Er hárið á þér að þynnast, elskan? Kannki er það breytingin sem ég 

 sá á útliti þínu. Ekki fara neitt á meðan ég skrepp að ná mér í drykk ...  

   [Hún fer inn fyrir barborðið til að blanda sér drykk. CHANCE greiðir 

   hár sitt á meðan.] 

SCOTTY [við CHANCE]: Ekki fleygja gullnu hárunum sem þú greiddir af þér, 

 Chance. Geymdu þau og sendu hvert og eitt í pósti til aðdáendaklúbbanna 

 þinna. 

BUD: Er Chance Wayne með aðdáendaklúbb? 

SCOTTY: Þann þolinmóðasta í heimi. Þau hafa beðið eftir því árum saman að sjá 

 honum bregða fyrir á hvíta tjaldinu lengur en í fimm sekúndna hópsenu. 

UNGFRÚ LUCY [snýr aftur að borðinu]: Vitiði, þessi gæi, Chance Wayne, var einu 

 sinni svo myndarlegur að ég afbar það ekki. En ég get það núna, næstum því 

 afborið það. Ég keyrði á hverjum sunnudegi á sumrin út á strönd til að horfa 

 á hann dýfa sér af hæsta stökkbrettinu. Ég tók með mér kíki þegar hann var 

 með ókeypis dýfinga-sjó24. Ertu ennþá í dýfingum, Chance? Eða ertu 

 búinn að gefa þær upp á bátinn? 

CHANCE [óöruggur]: Ég tók nokkrar dýfingar síðasta sunnudag. 

UNGFRÚ LUCY: Ennþá jafn góður? 

CHANCE: Ég var ekki alveg í toppformi, en áhorfendur virtust ekki taka eftir því. Ég 

 get ennþá komist í gegnum tvöfaldan kollhnís aftur á bak og –  

UNGFRÚ LUCY: Hvar var það, á Palm Beach í Flórída, Chance? 

   [HATCHER kemur inn.] 

CHANCE [stífnar]: Afhverju Palm Beach? Afhverju þar? 

UNGFRÚ LUCY: Hver var það aftur sem sagðist hafa séð þig á Palm Beach í síðasta 

 mánuði? Alveg rétt, Hatcher – sagði að þú værir að vinna sem strandþjónn á 

 einhverju stóru hóteli þar. 

HATCHER [nemur staðar í tröppunni og fer út verandarmegin]: Jamm, ég frétti 

 það. 

CHANCE: Væri að vinna – sem strandþjónn?  

STUFF: Nuddandi olíu á stórar, feitar milljónerafrúr. 

CHANCE: Hvaða grínari skáldaði þennan? (Hann hlær aðeins of hátt). 
																																																								
24	Ég nota sjó (show) í staðinn fyrir sýningu til að undirstrika að máfar Ungfrú Lucy 
er hvorki vandað né formlegt, hún er týpa sem notar slettur.  
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SCOTTY: Þú ættir að hafa upp á nöfnunum þeirra og stefna þeim fyrir rógburð. 

CHANCE: Það er langt síðan ég hætti að eltast við það hvaðan rógburður um mig er  

 sprottinn. Það er auðvitað uppörvandi, það er ánægjulegt að vita að það sé enn 

 verið að tala um mann í gamla heimabænum manns, jafnvel þótt það sem sagt 

 er sé alger fjarstæða. Hahaha. 

   [Píanóleikarinn kemur aftur, sveiflar sér í ‚Quiereme Mucho‘.] 

UNGFRÚ LUCY: Elskan, þú hefur breyst á einhvern hátt, en ég veit ekki 

 nákvæmlega hvernig. Sjáið þið hin einhverja breytingu á honum, eða hefur 

 hann bara elst? [Hún fær sér sæti hjá CHANCE.] 

CHANCE (snöggt): Að breytast er að lifa, Ungfrú Lucy, að lifa er að breytast, og að 

 breytast ekki er að deyja. Þú veist það þó, er það ekki? Það átti það stundum til 

 að valda mér skelfingu. En ég hræðist það ekki lengur. Hræðist þú það, Ungfrú 

 Lucy? Ertu hrædd við það? 

   [Önnur stúlkan hefur birst fyrir aftan CHANCE og gefið   

   strákunum merki um að slást í hópinn með þeim fyrir utan. SCOTTY 

   kinkar kolli og lyftir upp tveimur fingrum til merkis um að þeir muni 

   koma eftir tvær mínútur. Stúlkan hnykkir höfðinu reiðilega til og fer 

   aftur út.] 

SCOTTY: Chance, vissirðu að Finley stjóri ætlar að halda fjöldafund með 

 ‚Ungliðahreyfingu Toms Finley‘ hérna á hótelinu í kvöld? 

CHANCE: Ég sá tilkynningarnar um það út’ um allan bæ. 

BUD: Hann ætlar að kunngera afstöðu sína til geldingarmálsins sem hefur þyrlað upp 

 öllu þessu moldviðri í ríkinu. Hafðirðu heyrt um það? 

CHANCE: Nei. 

SCOTTY: Hann hlýtur að hafa verið upp í einhverjum gervihnetti ef hann hefur ekki 

 heyrt um það. 

CHANCE: Nei, ég var bara ekki í St Cloud. 

SCOTTY: Nú, þeir pikkuðu upp einhvern negra af handahófi og geltu kvikindið til að 

 sýna að þeim væri full alvara með verndun hvítra kvenna í ríkinu. 

BUD: Sumu fólki finnst þeir hafa gengið of langt með þessu. Norðanmenn hafa verið 

 með heilmikinn múgæsing út um allt land. 

SCOTTY: Stjórinn ætlar að kunngera sína afstöðu í þessu máli áður en fjöldafundur 

 ‚Ungliðahreyfingar Toms Finley‘ hefst uppi í Kristalssalnum. 

CHANCE: Æ. Í kvöld? 
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STUFF: Jamm, í kvöld. 

BUD: Sagan segir að Heavenly Finley og Tom Júníor ætli að standa með honum á 

 sviðinu. 

VIKAPILTUR [kemur inn:] Skilaboð til Chance Wayne. Skilaboð til ...  

   (Hann nemur staðar hjá EDNU.) 

CHANCE: Ég efast um slíka sögu, einhvern veginn efast ég um slíka sögu. 

SCOTTY: Efast um að þeir hafi skorið negrann þarna? 

CHANCE: Ó nei, um það efast ég ekki. Þú veist hvað það er, ekki satt? 

 Reðuröfund, það er það sem það er, og hefndarhugurinn sem fylgir  reðuröfund

 er útbreidd meinsemd sem ég hef persónulega orðið fyrir of oft til að ég efist 

 um tilurð hennar og hvers kyns birtingarmynda. [Hópurinn ýtir stólum 

 sínum aftur til að sýna honum lítilsvirðingu. CHANCE tekur við 

 skilaboðunum frá VIKAPILTINUM, les þau og fleygir þeim á gólfið.] Hei, 

 Stuff – hvað þarf maður að gera, standa á haus til að fá drykk hérna? – Segðu 

 henni, seinna. – Ungfrú Lucy, geturðu fengið þennan gosdælubjálfa frá 

 Walgreens til að láta mig fá einn vodkasnafs með klaka? [Hún smellir 

 fingrunum til SNUFFS. Hann ypptir öxlum og hellir slurk af vodka í glas 

 með klaka.] 

UNGFRÚ LUCY: Chance? Þú ert of hávær, elskan. 

CHANCE: Ekki nógu hávær, Ungfrú Lucy. Nei. Það sem ég meinti var að ég efst um 

 að Heavenly Finley, sú sem ég einn þekki hér í St Cloud, myndi leggjast svo 

 lágt að standa á sviði hjá föður sínum á meðan hann útskýrir og réttlætir 

 frammi fyrir sjónvarpsvélum þessa geldingu á ungum negra sem var gripinn af 

 handahófi úti á götu eftir miðnætti. [CHANCE talar af næstum óskiljanlegum 

 æsingi, hvílir annað hnéið á stólsætinu, ruggandi stólnum fram og til baka. 

 GJAMMARINN lætur dagblaðið síga; tryllingslegt bros færist hægt yfir 

 andlit hans um leið og hann teygir það fram svo að stríkkar á hálsvöðvunum 

 til að missa ekki af mælskusprengju CHANCE.] Nei! Það er það sem ég trúi 

 ekki. Ef ég tryði því, ó-hó, þá myndi ég sýna ykkur allt annars konar 

 dýfingatilþrif. Ég myndi stinga mér hérna fram af bæjarbryggjunni og synda 

 beina leið út að Diamond Key-skerinu og framhjá því, og halda áfram að 

 synda þangað sem hákarlar og barrakúður myndu halda að ég væri lifandi æti, 

 maður minn. [Stóllinn hans veltur aftur á bak og hann situr flötum beinum á 

 gólfinu GJAMMARINN stekkur upp til að grípa hann. UNGFRÚ LUCY 
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 stekkur líka upp og sveiflar sér á milli CHANCE og GJAMMARANS og ýtir 

 GJAMMARANUM til hliðar með snöggum viðvörunarsvip. Enginn veitir 

 GJAMMARANUM athygli. CHANCE bröltir aftur á fætur, rjóður, hlæjandi.  

 BUD og SCOTTY hlæja enn hærra. CHANCE réttir stólinn við og heldur 

 áfram. Hláturinn þagnar.] Vegna þess að ég er kominn til St Cloud til að fara 

 með hana burt héðan. Ég ætla ekki að fara með hana á neinn annan  stað en 

 þann sem hún á í hjarta mínu. [Hann hefur tekið bleikt hylki upp úr  vasa 

 sínum, hratt og laumulega, og skolar því niður með vodkanu.] 

BUD: Chance, hvað varstu að gleypa rétt í þessu? 

CHANCE: Smá fimmtíu prósent vodka. 

BUD: Þú skolaðir einhverju sem þú tókst upp úr vasanum niður með honum. 

SCOTTY: Það leit út eins og lítil bleik pilla. 

CHANCE: Ó ha, ha. Já, ég skolaði niður golfkúlu. Má bjóða ykkur eina? Ég á slatta 

 af þeim. Ég er alltaf með nokkrar á mér. Þegar ykkur finnst ekkert gaman, 

 lætur hún ykkur finnast það. Þegar ykkur finnst mjög gaman, lætur hún ykkur 

 finnast enn meira gaman. Fáið ykkur eina og sanniði til. 

SCOTTY: Skemma þær ekki heilann? 

CHANCE: Nei, þvert á móti. Þær örvar heilafrumurnar. 

SCOTTY: Gera þær ekki augun í þér öðruvísi, Chance? 

UNGFRÚ LUCY: Það er kannski það sem ég tók eftir. [Eins og hún vilji breyta um 

 umræðuefni] Chance, ég vildi að þú gætir leyst úr ágreiningsmáli fyrir mig.  

CHANCE: Hvaða ágreiningsmáli, Ungfrú Lucy? 

UNGFRÚ LUCY: Um það með hverri þú sért að ferðast. Ég heyrði að þú hefðir skráð 

 þig hér inn með gamalli, frægri kvikmyndastjörnu. 

   [Þau stara öll á hann ... á vissan hátt hefur hann nú fengið það sem 

   hann vill. Hann er miðdepill athyglinnar; allir horfa á hann, jafnvel 

   þótt það sé af óvild, tortryggni og miskunnarlausri glýju.] 

CHANCE: Ungfrú Lucy, ég er að ferðast með varaforseta og meiriháttar hluthafa í 

 kvikmyndaverinu sem hefur nýlega ráðið mig. 

UNGFRÚ LUCY: Var hún ekki einu sinni í kvikmyndum og mjög vel þekkt? 

CHANCE: Hún var og er enn og mun aldrei hætta að vera merkileg, rómuð 

 persóna í kvikmyndaiðnaðinum, hérna og um allan heim, og ég er núna á 

 persónulegum samningi hjá henni. 

UNGFRÚ LUCY: Hvað heitir hún, Chance? 
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CHANCE: Hún vill ekki gera nafn sitt opinbert. Eins og allar merkar heimsfrægar 

 persónur vill hún ekki, þarf ekki og neitar að draga að sér ranga tegund af 

 athygli. Friðhelgi er lúxus fyrir stórstjörnur. Ekki spyrja mig um nafn 

 hennar. Ég ber of mikla virðingu fyrir henni til að nefna nafnið hennar við 

 þetta borð. Ég hef skuldbindingar gagnvart henni vegna þess að hún hefur sýnt 

 að hún hefur trú á mér. Það tók langan og erfiðan tíma að finna slíka trú á 

 hæfileikum mínum sem þessi kona hefur auðsýnt mér. Og ég neita að bregðast 

 henni við þetta borð. [Rödd hans hækkar; hann er þegar ‚hátt uppi‘.] 

UNGFRÚ LUCY: Elskan, afhverju svitnarðu og afhverju skjálfa hendurnar svona? Þú 

 ert ekki veikur, er það nokkuð? 

CHANCE: Veikur? Hver er veikur? Ég er minnst veikur af ykkur öllum. 

UNGFRÚ LUCY: Nújæja, elskan, þú veist að þú ættir ekki að vera hérna í St Cloud. 

 Þú veist það, er það ekki? Ég trúði ekki mínum eigin eyrum þegar ég heyrði að 

 þú værir komnn aftur hingað. (Við strákana tvo) Gátuð þið trúað því að hann 

 væri kominn aftur hingað?25 

SCOTT: Til hvers varstu að koma til baka? 

CHANCE: Ég vildi að þú gæfir mér eina ástæðu fyrir því hvers vegna ég ætti ekki að

 koma til baka til að heimsækja gröf móður minnar og velja legstein fyrir hana, 

 og deila hamingju minni með stúlku sem ég hef elskað árum saman. Það er 

 vegna hennar, Heavenly Finley, sem ég hef brotið mér leið upp á við og núna 

 þegar ég hef náð takmarkinu fær hún líka að njóta dýrðarinnar. Og ég er 

 nýbúinn að telja þau sem valdið hafa á að leyfa henni að vera með mér í 

 kvikmynd sem ég er búinn að semja um. Afþví að ég ... 

BUD: Hvað heitir þessi mynd? 

CHANCE: Hvað hún heitir? Æska! 

BUD: Bara Æska? 

CHANCE: Er það ekki stórkostlegur titill á mynd sem kynnir ungt hæfeileikafólk til 

 sögunnar? Þið virðist öll efins. Fyrst þið trúið mér ekki, sjáið þá bara. Sjáið 

 þennan samning. [Dregur hann upp úr vasanum.] 

SCOTTY: Gengurðu með samninginn á þér? 

CHANCE: Það vildi svo til að ég var með hann í þessum jakkavasa. 

UNGFRÚ LUCY: Ertu að fara, Scotty? [SCOTTY hefur staðið upp frá borðinu.] 

																																																								
25	Þetta	er	illa	orðað	af	ásetningi.	Ungfrú	Lucy	talar	ekki	gott	mál.	
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SCOTTY: Það er að verða of mikið dýpi hérna við borðið. 

BUD: Stelpurnar eru að bíða. 

CHANCE [hraðmæltur]: Jeminn, Bud, þetta eru svosum hreinir garmar sem þú ert í, 

 en lof mér að gefa þér eitt ráð fyrir klæðskerann þinn. Meðalmaður 

 lítur betur út með eðlilegar axlir, púðarnir draga úr hæðinni, þeir breikka á  þér 

 skrokkinn og gera þig kubbslegan í laginu. 

BUD: Takk, Chance. 

SCOTTY: Hefurðu einhverja gagnlega ábendingu fyrir minn klæðskera, Chance? 

CHANCE: Því miður, það getur enginn klæðskeri á jörðinni falið kyrrsetustarf. 

UNGFRÚ LUCY: Chance, elskan ... 

CHANCE: Ertu enn að vinna niðri í banka? Siturðu á rassgatinu allan daginn og telur 

 hundrað dollara seðla og einu sinni í viku leyfa þér að smeygja einum slíkum 

 oní eigin vasa? Það er ágætis fyrirkomulag. Það er að segja, ef þú ert sáttur við 

 það Scotty, en það er að gera þig feitan og fýlulegan.  

VIOLET [birtist í dyragættinni og er örg): Bud! Scotty! Viljið þið koma. 

SCOTTY: Ég kemst ekki áfram á útlitinu, en ég keyri um á mínum eigin bíl. Það er 

 ekki Kaddi, en ég á hann. Og ef móðir mín félli frá, myndi ég sjá um útförina. 

 Ég myndi ekki láta kirkjuna safna fyrir henni. 

VIOLET [óþolinmóð]: Fyrirgefiði, ef þið ekki komið núna, þá er ég farin heim í 

 leigubíl. 

   [Strákarnir tveir fara á eftir henni út í pálmagarðinn. Þar sjást þeir 

   rétta eiginkonum sínum peninga fyrir leigubíl og sýna með látbragði 

   að þeir ætli að vera þarna áfram.] 

CHANCE: Pappakassarnir hafa yfirgefið okkur Ungfrú Lucy. 

UNGFRÚ LUCY: Jamm. 

CHANCE: Nú ... ég kom ekki aftur hingað til að þrasa við gamla vini ...  Nú, hún er 

 kortér yfir sjö. 

UNGFRÚ LUCY: Er það? 

   [Núna hafa nokkrir menn fengið sér sæti í skuggsýnni hornum barsins 

   og eru að horfa á Chance. Þeir eru ekki ógnandi í fasi. Þeir eru bara 

   að bíða eftir einhverju, eftir að fundurinn hefjist á efri hæðinni, eftir 

   einhverju ... UNGFRÚ LUCY starir eins og hún sé nærsýn á  

   CHANCE og á mennina, síðan afur á CHANCE og hallar undir flatt 

   eins og ráðvilltur terrierhundur. CHANCE er ringlaður.] 



	 67	

CHANCE: Jebb ... Hvernig eru steikurnar á Hickory Hollow? Er það ennþá besti 

 staðurinn í bænum til að fá sér steik? 

STUFF [svarar símanum á barnum): Já, það er hann. Hann er hér. (Lítur mjög snöggt 

 á CHANCE, leggur á.] 

UNGFRÚ LUCY: Ég ætla fram í fatahengi að sækja sjalið mitt og láta sækja bílinn 

 minn og ég skal keyra þig út á flugvöll. Þeir eru með loft-taxa þar, 

 hvirfilflugstaxa, þyrlu, þú veist, sem skutlar þér til New Orleans á fimmtán 

 mínútum. 

CHANCE: Ég er ekkert að fara frá St Cloud. Hvað hef ég sagt sem fær þig til að halda 

 það? 

UNGFRÚ LUCY: Ég hélt að þú værir nógu skynsamur til að sjá að það er þér fyrir 

 bestu. 

CHANCE: Þú hefur verið að drekka, Lucy og það hefur gert þig ringlaða í sæta litla 

 kollinum þínum. 

UNGFRÚ LUCY: Hugsaðu um það á meðan ég sæki sjalið mitt. Þú átt ennþá vin í St. 

 Cloud. 

CHANCE: Ég á ennþá stúlku í St Cloud og ég fer ekki án hennar. 

VIKAPILTUR (utansviðs): Skilaboð til Chance Wayne. Vinsamlegast, herra Chance 

 Wayne. 

PRINSESSA (kemur inn með VIKAPILTINUM): Hærra, ungi maður, hærra ... Ó, 

 fástu ekki um það, hérna er hann! 

   [En CHANCE hefur þegar hraðað sér út á veröndina. PRINSESSA 

   lítur út eins og hún hafi kastað yfir sig einhverjum fötum til að flýja 

   brennandi hús. Hún hefur ekki rennt upp bláa palíettuslopnum sínum, 

   eða þá bara til hálfs, hárið á henni er úfið, í augunum er   

   ráðvillt, dópblik; hún heldur skjálfandi hendi á gleraugunum  

   sínum með brotna glerinu, með hinni rígheldur hún í minkasjalið sitt, 

   hreyfingarnar eru óstöðugar.] 

FRÖKEN LUCY: Ég veit hver þú ert. Alexandra Del Lago. 

   [Hávært hvískur. Þögn.] 

PRINSESSA: Hvað? Chance! 

FRÖKEN LUCY: Elskan, leyfðu mér að laga rennilásinn fyrir þig. Vertu kyrr eitt 

 andartak. Elskan, leyfðu mér að fylgja þér upp. Þú ættir ekki að láta sjá þig 

 hérna niðri í þessu ástandi ... 
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   [CHANCE hraðar sér skyndilega inn af veröndinni; hann stýrir  

   PRINSESSUNNI út; hún er við það að panikera. PRINSESSAN  

   hraðar sér hálfa leið niður tröppurnar að pálmagarðinum; hallar sér 

   móð fram á steinhandriðið undir ljósaskreytingunni með   

   ljósakúplunum fimm. Ljósið fer niður á innisvæðinu þegar CHANCE 

   kemur út á eftir henni.] 

PRINSESSA: Chance! Chance! Chance! Chance! 

CHANCE [blíðlega]: Þú hefðir ekki lent í þessu ef þú hefðir verið kyrr uppi. 

PRINSESSA: Ég var það. Ég var kyrr. 

CHANCE: Ég sagði þér að bíða. 

PRINSESSA: Ég beið. 

CHANCE: Sagði ég þér ekki að bíða þangað til ég kæmi aftur? 

PRINSESSA: Ég gerði það. Ég beið í heila eilífð. Ég beið í heila eilífð eftir þér. En 

 svo endaði það með því að ég heyrði þessa löngu, döpru silfurtrompeta blása 

 í pálmagarðinum og þá – Chance, varð ég fyrir hreint dásamlegri  

 reynslu. Viltu hlusta á mig? Viltu leyfa mér að segja þér frá því? 

FRÖKEN LUCY [við hópinn á barnum]: Ussss! 

PRINSESSA: Chance, þegar ég sá þig keyra framhjá glugganum, berandi höfuðið 

 hátt, af þessu skelfilega hálsstífa stolti hins bugaða manns, sem ég þekki svo 

 vel, þá vissi ég að endurkoma þín hefði verið eins misheppnuð og mín. Ég 

 fann til í hjartanu með þér. Það er kraftaverk, Chance. Það var dásamlega 

 reynslan sem ég varð fyrir. Ég fann til með einhverjum öðrum en sjálfri mér. 

 Það þýðir að hjarta mitt lifir enn, að minnsta kosti einhver hluti þess, hjarta 

 mitt er ekki aldautt. Hluti er enn á lífi ... Chance, gerðu það hlustaðu á 

 mig, ég skammast mín fyrir það sem gerðist í morgun. Ég mun aldrei 

 niðurlægja þig aftur, Ég mun aldrei niðurlægja sjálfa mig aftur, þú og ég, aftur 

 að –  ég var ekki alltaf þessi ófreskja. Einu sinni var ég ekki þessi ófreskja. Og 

 það sem ég fann í hjarta mínu þegar ég sá þig koma aftur, bugaðan, í þennan 

 pálmagarð, Chance, gaf mér von um að ég gæti hætt að vera ófreskja. Chance, 

 þú verður að hjálpa mér að hætta að vera þessi ófreskja sem ég var í 

 morgun, og þú getur það, getur hjálpað mér. Ég mun ekki vanþakka það. Ég 

 dó næstum því í morgun, kafnaði í paniki. En þrátt fyirr panikið, sá ég 

 góðmennsku þína. Ég  sá þá sönnu góðmennsku sem þú hefur næstum náð að 

 eyða, en hún er enn þarna, smá ...  
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CHANCE: Hvaða góðmennsku sýndi ég? 

PRINSESSA: Þú lést mig hafa súrefnið mitt. 

CHANCE: Hver sem er hefði gert það. 

PRINSESSA: Það hefði getað tekið þig lengri tíma að láta mig hafa það. 

CHANCE: Ég er ekki þannig ófreskja. 

PRINSESSA: Þú ert ekki nokkur tegund af ófrekju. Þú er bara – 

CHANCE: Hvað? 

PRINSESSA: Týndur í baunalandi, landi þursins efst á baunagrasinu, hold-

 hungraða, blóðþyrsta þursins –  

   [Skyndileg heyrist rödda utansviðs.] 

RÖDD: Wayne? 

   [Kallið er greinilegt en ekki hávært. CHANCE heyrir það en bregst 

   ekki við því; hann frýs í eitt augnablik eins og hjörtur sem finnur lykt 

   af veiðimönnum. Við sjáum mælandann, DAN HATCHER á meðal 

   fólksins sem hefur safnast saman á kokteilbarnum. Hann er   

   holdgervingur aðstoðarhótelstjóra í útliti, klæðaburði og háttum, á 

   svipuðum aldri og Chance, grannur, ljóshærður, með vel snyrt ljóst 

   yfirvararskegg, smeðjulegur, strákslegur og afhjúpar blóðþorsta sinn 

   einungis með samstæðum rúbínrauðum steinum í ermahnöppunum og 

   bindisnælunni.] 

HATCHER: Wayne! 

   [Hann stígur aðeins fram og á því sama augnabliki birtast TOM  

   JÚNÍOR og SCOTTY á bak við hann, rétt greinanlegir. SCOTTY  

   kveikir á eldspýtu til að kveikja í sígarettu JÚNÍORS á meðan þeir  

   bíða. CHANCE veitir PRINSESSU skyndilega fulla og blíðlega  

   ahygli, tekur utan um hana og snýr henni í átt að máríska boganum við 

   innganginn á barinn.] 

CHANCE [hátt]: Ég skal sækja fyrir þig drykk og fylgja þér síðan upp. Þú ert of 

 lasin til að vera hérna niðri. 

HATCHER [gengur hratt að neðri hluta stigans): Wayne! 

   [Kallið er of hátt til að hægt sé að leiða það hjá sér. CHANCE snýr 

   sér í hálfhring og kallar á móti.] 

CHANCE: Hver er það? 

HATCHER: Komdu snöggvast hingað niður! 
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CHANCE: Ó, Hatcher! Ég kem eftir smá stund. 

PRINSESSA: Ekki skilja mig eina eftir, Chance. 

   [Á þessum tímapunkti er koma FINLEYS STJÓRA boðuð með  

   sírenum nokkurra lögreglubíla. Framsviðið vinstra megin er  

   skyndilega baðað í ljósum bíla sem eru að renna upp að inngangi  

   hótelsins. Þetta er merkið sem mennirnir á barnum hafa verið að bíða 

   eftir. Allir hraða sér út til vinstri. Í skerandi ljósinu á sviðinu stendur 

   CHANCE aleinn; á bak við hann er PRINSESSAN. Og á barnum er 

   GJAMMARINN. Píanóleikarinn spilar ofsafenginn tangó. Nú heyrist 

   til FINLEYS STJÓRA utnasviðs til vinstri, hann er búinn að setja upp 

   andlitið sem hann sýnir opinberlega. Á meðan flasshljóð berast frá 

   myndavélunum heyrist enn utansviðs:] 

STJÓRI [utansviðs]: Hahaha! Brostu, dúllan mín! Svona nú, brostu fyrir smáfuglana. 

 Nafnið hennar þýðir Himnesk, ef það er ekki réttnefni fyrir hana! 

HEAVENLY [utansviðs]: Babbi, ég vil fara inn!  

   [Á þessum tímapunkti hleypur hún inn – og stendur augliti til auglitis 

   við CHANCE ...  GJAMMARINN stendur á fætur. CHANCE og  

   HEAVENLY standa í sömu sporum í drjúga stund, hann í tröppunum 

   að pálmagarðinum og veröndinni, hún á kokteilbarnum. Þau stara  

   bara hvort á annað ... GJAMMARINN á milli þeirra. STJÓRI kemur 

   inn og grípur undir handlegginn á henni ... Og þarna stendur hann 

   andspænis bæði GJAMMARANUM OG CHANCE ... Hann horfir á 

   þá í sekúndubrot og reisir stafinn sinn eilítið upp eins og hann ætli að 

   berja á þeim, en gerir það ekki ... heldur togar HEAVENLY aftur út 

   af sviðinu til vinstri ...  þar sem spurningar og myndataka halda áfram 

   í gegnum framhaldið. CHANCE hefur áttað sig á því að HEAVENLY 

   ætlar að fara upp á sviðið með föður sínum ...  Hann stendur þarna 

   orðlaus.] 

PRINSESSA: Chance! Chance! [Hann snýr sér að henni í blindni.] Sendu eftir 

 bílnum og drífum okkur héðan. Það er búið að pakka öllu, meira að segja ... 

 upptökutækinu með ... minni blygðunarlausu rödd ...  

   [GJAMMARINN hefur aftur tekið sér stöðu fyrir innan barinn. Hér 

   hafa HATCHER og SCOTTY, ásamt tveimur af hinum piltunum  
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   komið inn ... PRINSESSAN sér þá og er þögul ... Hún hefur aldei áður 

   lent í neinu þessu líku.] 

HATCHER: Ætlarðu að stíga aðeins hingað niður, Wayne. 

CHANCE: Til hvers, hvað viltu? 

HATCHER: Komdu hingað niður og ég skal segja þér það. 

CHANCE: Komdu hingað upp og segðu mér það. 

TOM JÚNÍOR: Komdu hingað, huglausi skíthællinn þinn. 

CHANCE: Nei, halló, Tom Júníor. Afhverju ertu að fela þig þarna niðri? 

TOM JÚNÍOR: Þú ert í felum heigullinn þinn, ekki ég. 

CHANCE: Þú stendur í skugganum, ekki ég. 

HATCHER: Tom Júníor vill eiga við þig orð undir fjögur augu hérna niðri. 

CHANCE: Hann getur talað við mig undir fjögur augu hérna uppi. 

TOM JÚNÍOR: Hatcher, segðu honum að ég skuli tala við hann á snyrtingunni á 

 svalahæðinni. 

CHANCE: Ég tala ekki við fólk inni á klósettum ...  

   [TOM JÚNÍOR, sótillur, ætlar að rjúka af stað. Mennirnir hefta för 

   hans.] 

  Um hvað snýst þetta allt eiginlega? Þetta er alveg frábært. Eruð þið 

 strákarnir með smá ráðstefnu þarna? Ég var vanur að láta mig hverfa  

  þegar mér var sagt að gera það. Ekki núna. Sá tími er liðinn. Núna fer  

  ég þegar ég er tilbúinn til þess. Heyrirðu það, Tom Júníor? Skilaðu því  

  til pabba þíns. Þetta er minn heimabær. Ég fæddist hér í St Cloud, ekki  

  hann. Hann var kallaður hingað. Hann var kallaður hingað niður úr  

  hæðunum til þess að breiða út hatur. Ég fæddist hér til að elska. Segðu  

  honum frá þessum muni á mér og honum, og spurðu hann hvor okkar  

  honum finnist eiga rétt á að vera hér ... [Hann fær ekkert svar frá litlu  

  karlaþyrpingunni sem heldur aftur af  TOM JÚNÍOR svo að hann   

 fremji ekki morð þarna í kokteilstofunni. Þegar öllu er á botninn   

  hvolft væri slíkt atvik fremur slæmur upptaktur að beinni útsendingu  

  STJÓRANS yfir öll Suðurríkin ...  og þeir vita það allir. Á meðan   

 heldur CHANCE áfram að ögra þeim.] Tom, Tom Júníor! Hvað viltu  

  mér? Borga mér til baka alla peningana sem ég lét þig hafa til að fara á  

  völlinn og í bíó þegar þú varst að slá blettinn hjá pabba þínum fyrir einn dollar 

 á laugardögum? Þakka mér fyrir öll skiptin sem ég lánaði þér mótorhjólið mitt 
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 og reddaði þér stelpu til að fara með þér í skreppitúr? Komdu hérna. Ég skal 

 lána þér lyklana að Kaddanum mínum. Ég skal láta þig hafa aura fyrir hvaða 

 hóru sem er í St Cloud. Þú hefur ennþá lánstraust hjá mér afþví að þú ert 

 bróðir Heavenly. 

TOM JÚNÍOR (nær næstum að slíta sig lausan): Þú skalt ekki nefna systur mína á 

 nafn! 

CHANCE: Ég nefndi nafn stúlkunnar minnar. 

TOM JÚNÍOR (slítur sig lausan frá hópnum): Það er allt lagi með mig, það er í lagi 

 með mig. Eruð þið til í að láta okkur eina? Ég vil ekki að Chance finnist hann 

 vera ofurliði borinn. [Hann smalar þeim út.] Ókei? Komdu hingað niður. 

PRINSESSA [Reynir að halda aftur af CHANCE]: Nei, Chance, ekki. 

TOM JÚNÍOR: Biddu dömuna að hafa þig afsakaðan og komdu hingað niður. Ekki 

 vera hræddur. Ég vil bara spjalla við þig í rólegheitum. Bara tala. Í 

 rólegheitum. 

CHANCE: Tom Júníor, ég veit að það hefur eitthvað komið fyrir Heavenly eftir að ég 

 var hér síðast og ég –  

TOM JÚNÍOR: Ekki – nefna nafn systur minnar. Bara, láttu vera að taka nafn hennar 

 þér í munn –  

CHANCE: Segðu mér bara hvað kom fyrir hana. 

TOM JÚNÍOR: Viltu halda þínum sóðakjafti á lágu nótunum. 

CHANCE: Ég veit að ég hef gert marga slæma hluti í lífinu, mun fleiri en ég get nefnt 

 eða talið, en ég sver að ég hef aldrei í lífinu gert Heavenly mein. 

TOM JÚNÍOR: Ætlarðu að segja mér að einhver annar hafi fengið systur mína, 

 einhver annar hafi smitað hana þegar þú varst síðast hér í St Cloud? ... Ég veit 

 að það er möguleiki, agnarlítill möguleiki að þú hafir ekki vitað hvað þú 

 gerðir litlu systur minni síðast þegar þú komst til St Cloud. Manstu þegar þú 

 komst heim alveg blankur? Systir mín þurfti að borga fyrir þig á 

 veitingastöðum og börum og borga fyirr þig innistæðulausar ávísanir sem þú 

 skrifaðIr út á banka þar sem þú varst ekki með reikninga. Þangað til þú hittir 

 þessa ríku tæfu, Minnie, þessa frá Texas sem átti snekkju, og fórst að eyða 

 helgunum á snekkjunni hennar, og komst til baka á mánudögum með aura frá 

 Minnie til að halda áfram með systur minni. Ég meina, þú svafst hjá Minnie, 

 sem svaf hjá hvaða andskotans karlhóruskíthæl sem hún náði að hirða upp á 

 Bourbon-stræti eða við höfnina, og síðan hélstu áfram að sofa hjá systur 
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 minni. Og einhvern tímann, á þessu tímabili, kræktirðu þér í eitthvað annað og 

 meira en karlhóruþóknun frá Minnie og smitaðir systur mína af því, litlu systur 

 mína sem hafði varla heyrt um slíka hluti, og hafði ekki hugmynd um hvað 

 það var fyrr en það var orðið of seint og – 

CHANCE: Ég var farinn burtu úr bænum áður en ég áttaði mig á að –  

   [Harmræn tónlistin heyrist.] 

TOM JÚNÍOR: Þú áttaðir þig á því! Léstu litlu systur mína vita? 

CHANCE: Ég hélt að hún myndi skrifa mér eða hringja í mig ef eitthvað væri að –  

TOM JÚNÍOR: Hvernig átti hún að geta skrifað þér eða hringt í þig, það eru engin 

 heimilisföng, engin símanúmer í ræsinu. Mig langar mest til að drepa þig – hér 

 á punktinum! ... Litla systir mín, hún Heavenly, vissi ekkert um sjúkdóma og 

 hátterni hóra, fyrr en hún þurfti að gangast undir hreinsun og lækningu – ég 

 meina, hún var gelt eins og hundstík með hnífnum hans Georges Scudder 

 læknis. Einmitt – með hnífnum! ...  Og í kvöld – ef þú ert ennþá hérna í kvöld 

 eftir að fundinum lýkur, þá færð þú líka að kenna á hnífnum. Skilurðu? 

 Hnífurinn? Það er allt og sumt. Hypjaðu þig nú aftur til dömunnar, ég ætla 

 aftur til föður míns. [TOM JÚNÍOR fer út.] 

PRINSESSA [Þegar CHANCE snýr aftur til hennar]: Chance, í Guðs bænum komum 

 okkur strax héðan ...  

   [‚Harmahljóð‘ eru í loftinu. Þau renna saman við hljóðin frá vindinum 

   í pálmatrjánum.] 

  Ég hef verið að heyra einhvers konar harmahljóð sem svífa um loftið í 

 þessu plássi í allan dag. Þau segja: ‚Tapað, tapað, mun aldrei aftur finnast‘. 

 Þessi harmahljóð svífa í gegnum alla pálmagarða við hafið og ólívulundi á 

 Miðjarðarhafseyjum. ‚Tapað, tapað‘ ... Eyjan Kýpur, Monte Carlo, San Remo, 

 Torremolinos, Tanger. Allt eru þetta staðir útlegðar frá öllu  sem við 

 elskuðum. Dökk gleraugu, barðastórir hattar, og hvískrið. ‚Er þetta  hún?‘ 

 Hneykslunarhvískur ... Æi, trúðu mér, Chance, á eftir mistökum kemur 

 flótti. Það kemur aldrei neitt á eftir mistökum nema flótti. Áttaðu þig á því. 

 Sendu eftir bílnum, láttu þá koma með farangurinn niður og við skulum drífa 

 okkur eftir Gömlu spænsku slóðinni. [Hún reynir að halda í hann.] 

CHANCE: Taktu þínar krafsandi krumlur af mér. 
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   [Rýkur út af sviðinu. Fylkingin fyrir utan byrjar að syngja ‚Bonnie  

   Blue Flag‘26.] 

PRINSESSA: Þú hefur engan annan en mig í þessu plássi til að koma í veg fyrir

 gereyðingu. 

CHANCE: Ég vil ekki láta halda aftur af mér. 

PRINSESSA: Ekki yfirgefa mig. Ef þú gerir það mun ég breytast aftur í ófreskju. Ég 

 verð forsetafrúin í Baunagraslandi. 

CHANCE: Farðu aftur upp í herbergi. 

PRINSESSA: Ég fer ekkert ein. Ég get það ekki. 

CHANCE  [í örvæntingu]: Hjólastól! [Fylking kemur inn frá vinstri. TOM JÚNÍOR 

 OG STJÓRI eru á meðal þeirra.] Hjólastól! Stuff, sæktu hjólastól fyrir 

 dömuna! Hún er að fá annað kast! 

   [STUFF og VIKAPILTUR grípa í hana ... en hún hrindir CHANCE í 

   burtu og starir ásakandi á hann ... VIKAPILTUR býður henni arminn. 

   Hún þiggur hans ókunna handlegg og fer út. CHANCE og   

   GJAMMARINN eru einir á sviðinu.] 

CHANCE [eins og hann sé að fullvissa, hugga, einhvern annan en sjálfan sig]: Þetta 

 er allt í lagi, ég er aleinn núna, það hangir enginn utan í mér. 

   [Hann er mæðinn. Losar um bindið og kragann. Tempruð hljómsveitin 

   í Kristalssalnum slær í líflegt en ljóðrænt bjagað tilbrigði við eitthvert 

   vinsælt lag eins og ‚Lichtensteiner Polka‘. CHANCE snýr sér í átt að 

   tónlistinni. Þá kemur trommuslagari sprangandi inn á sviðið frá vinstri 

   með fjólubláan silkiborða sem á stendur, ‚Ungliðahreyfing Toms  

   Finley‘ og á eftir honum koma FINLEY STJÓRI, HEAVENLY og  

   TOM JÚNÍOR sem heldur þétt um handlegginn á henni, eins og hann 

   sé að stýra henni inn í aftökuherbergi.] 

TOM JÚNÍOR: Babbi? Babbi! Geturðu sagt systur minni að marsera? 

STJÓRI: Dúllan mín, þú skalt bera höfuðið hátt þegar við marserum inn í danssalinn. 

   [Tónlistin hækkar ... Þau marsera upp tröppurnar og upp á veröndina 

																																																								
26	„Bonnie	Blue	Flag“	var	vinsæll	slagari	í	Frelssisstríðinu.	Ég	veit	ekki	til	þess	að	
texti	hans	hafi	verið	þýddur	en	lagið	var	írskt.	Það	mætti	láta	gönguhópinn	
syngja	tvær	fyrstu	línurnar	sem	myndu	vera	‚Við	bræðraböndum	tengjumst,	og	
berjumst	hlið	við	hlið‘	í	lauslegri	þýðingu	minni.	
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   baka til ...  síðan yfir hana. STJÓRINN hrópar.] Marsera nú! [Þau  

   hverfa upp tröppurnar.]  

RÖDD [utansviðs]: Við skulum biðja. [Það má heyra margar raddir muldra bæn.] 

FRÖKEN LUCY [sem hefur orðið eftir]: Ertu enn á því að reyna þetta? 

GJAMMARINN: Ég ætla að reyna það. Hvernig er röddin í mér? 

FRÖKEN LUCY: Betri. 

GJAMMARINN: Það er vissara fyrir mig að bíða hér þangað til hann fer að tala, ekki 

 satt? 

FRÖKEN LUCY: Bíddu þangað til þeir slökkva á ljósakrónunum í danssalnum ...  

 Viltu ekki byrja á spurningu sem særir ekki dóttur hans? 

GJAMMARI: Ég vil ekki særa dóttur hans. En hann ætlar að tefla henni fram sem 

 hvítu, óflekkuðu jómfrúnni sem er berskjölduð frammi fyrir svörtum losta í 

 Suðurríkjunum og það er hans upptaktur, inngangur hans að ræðunni um Rödd 

 Guðs. 

FRÖKEN LUCY: Hann trúir því í alvöru. 

GJAMMARINN: Ég trúi því ekki. Ég trúi því að þögn Guðs, þessi algeri skortur á því 

 að hann beiti rödd sinni sé hin langvarandi og skelfilega ástæða fyrir því að 

 heimurinn er ráðvilltur. Ég held að hún hafi ekki enn borist nokkrum sem lifir 

 eða hefur lifað á jörðinni til eyrna – síst af öllu FINLEY STJÓRA.  

   [STUFF kemur inn, gengur að borði og byrjar að þurrka af því. Ljósin 

   í ljósakrónunni fara niður.] 

FRÖKEN LUCY [full aðdáunar]: Það þarf sko sveitalubba til að taka niður 

 sveitalubba ... [við STUFF] Hækkaðu í sjónvarpinu, elskan. 

RÖDD [utansviðs]: Ég býð hinn ástsæla Thomas J. Finley velkominn á sviðið. 

   [STUFF framkvæmir látbragð eins og hann sé að kveikja á sjónarpinu, 

   sem við sýnum á fjórða veggnum. Flöktandi ljósgeisli, mjór og skær, 

   flögrar til og frá handriðinu á svölunum. STUFF hreyfir höfuðið  

   þannig að hann sé í geislanum, horfi í hann ... CHANCE gengur  

   hægt að framsviðinu, höfuð hans er einnig í þröngum flöktandi  

   ljósgeislanum. Á meðan hann gengur fram á sviðið birtist skyndilega 

   mynd af  FINLEY STJÓRA með handlegginn utan um HEAVENLY á 

   stóra sjónvarpsskjánum sem nær yfir allan bakvegginn á sviðinu og 

   hann er að tala ... Þegar CHANCE sér STJÓRANN halda utan um 

   HEAVENLY gefur hann frá sér hljóð eins og einhver hafi kýlt  
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   hann fyrir neðan beltisstað ... Nú heyrist hljóðið sem fylgir alltaf  

   myndinin eftir smá hik ... hátt.] 

STJÓRI [á sjónvarpsskjánum]: Þakka ykkur, vinir mínir, nágrannar, ættingjar og 

 amerísku félagar ... Ég hef hef sagt ykkur það áður, en ég ætla að segja ykkur 

 að aftur. Ég hef fengið köllun sem ég álít heilaga til að hrinda í framkvæmd 

 hér fyrir sunnan ... Þegar ég var fimmtán ára kom ég berfættur niður úr 

 rauðu leirhæðunum ... Hvers vegna? Vegna þess að Guð valdi mig til að 

 framfylgja þessari köllun. 

FRÖKEN LUCY [við STUFF]: Hann er of æstur. 

GJAMMARINN: Hlustiði! 

STJÓRI: Og hver er sú köllun? Ég hef sagt ykkur það áður en ég ætla að segja ykkur 

 það aftur. Til að verja gegn mengun blóð sem ég held að sé ekki eingöngu 

 heilagt fyrir mér, heldur einnig fyrir honum. 

   [Uppsviðs sjáum við GJAMMARANN ganga upp efstu tröppurnar og 

   sýna látbragð eins og hann sé að hrinda upp dyrum ... Hann  

   þokast áfram inn í salinn, en við sjáum hann ekki] 

UNGFRÚ LUCY: Lækkaðu í þessu, Stuff. 

STUFF [bandar við henni hendi]: Uss! 

STJÓRI: Hver er besti vinur litaða mannsins í Suðurríkjunum? Það er rétt ...  

UNGFRÚ LUCY: Skrúfaðu hljóðið niður, Stuff. 

STJÓRI: Það er ég. Tom Finley. Og það viðurkenna báðir kynþættirnir. 

STUFF (hrópar): Hann er að fara með guðspjallið. Láttu vaða! 

STJÓRI: Hins vegar get ég ekki og vil ekki samþykkja, þola eða láta viðgangast þá 

 ógn sem fylgir blóðblöndun. 

   [FRÖKEN LUCY lækkar niður í sjónvarsptækinu.] 

STJÓRI: Eins og þið vitið öll átti ég  CHANCE: Drottinn minn! Þvílíkar 

  engan þátt í vissri aðgerð á ungum    lygar! Þvílíkur lygari! 

  blökkumanni. Ég álít það atvik  FRÖKEN LUCY: Bíddu! ... Chance, 

  hörmulegt afthæfi. Það er þó nokkuð   þú getur ennþá komist undan. Ég get 

  sem ég og róttæka Norðurríkjapressan   ennþá hjálpað þér, elskan. 

  erum algerlega sammála um. Þetta var CHANCE [leggur hendurnar á axlirnar   

  hörmulegur atburður. Engu að síður ...   á FRÖKEN LUCY]: Takk, en nei takk, 

  skil ég þær tilfinningar sem lágu að baki.   Fröken Lucy. Í kvöld, Guð hjálpi mér, 

  Verndarhvötin sem sprettur af þessari   ætla ég einhvern veginn, ég veit ekki 
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  voldugu tilfinningu gagnvart því sem   hvernig, en einhvern veginn ætla ég að 

  er okkur heilagt: hreinleika okkar eigin   fara með hana héðan frá St Cloud. Ég 

  blóðs. En ég átti engan þátt í því, og ég   ætla að vekja hana í fangi mér og færa 

  lagði ekki blessun mína yfir aðgerðina   henni líf hennar aftur. Já, einhvern  

  sem var framkvæmd á vesalings litaða   veginn, Guð hjálpi mér, einhvern 

  herranum sem var staðinn að því að    veginn! 

  laumast um götur höfuðborgar okkar   [STUFF hækkar hljóðið í sjónvarpinu.] 

  um lágnættið ... 

 

GJAMMARINN [sem rödd í sjónvarpinu]: Heyrðu Finley Stjóri! [Sjónvarpsvélinni er 

 sveiflað til að sýna hann aftast í salnum.] Hvað með aðgerðina á dóttur 

 þinni? Hvað með aðgerðina sem dóttir þín gekkst undir á Thomas J. 

 sjúkrahúsinu27 hér í St. Cloud? Klæddist hún svörtu á meðan hún var að syrgja 

 botnlangann sinn? 

   [Við heyrum andköf eins og GJAMMARINN hafi verið kýldur. 

   Mynd: HEAVENLY skelfingu lostin. Ryskingahljóð. Þá er dyrunum 

   efst við stigann hrundið upp og GJAMMARINN veltur niður  

   tröppurnar ... Vélinni er aftur beint á FINLEY STJÓRA. Hann er að 

   reyna að ná stjórn á ókyrrðinni í salnum.] 

STJÓRI: Ætlarðu að endurtaka þessa spurningu? Látið manninn stíga fram. Ég 

 mun svara spurningu hans. Hvar er hann? Látið manninn stíga fram, ég mun 

 svara spurningu hans ... Síðasta föstudag ... Síðasta föstudag, á föstudaginn

 langa. Ég sagði síðasta föstudag, á föstudaginn langa ... Þögn, gæti ég 

 vinsamlegast fengið athygli ykkar ... Síðasta föstudag, á föstudaginn langa sá 

 ég skelfilega sjón á lóðinni við skólann okkar, sem ég reisti fyrir ríkið. Á 

 aðaltorgi skólans var ófrýnileg fuglahræða af mér, Tom Finley, troðin út af 

 stráum, hengd upp og síðan kveikt í henni. Þessi svívirða var að undirlagi  ... 

 að undirlagi róttæku pressunnar í Norðurríkjunum. En þetta var á 

 föstudaginn langa, í dag eru páskar. Ég segi þetta var á föstudaginn langa. Í 

 dag er  páskasunnudagur og ég er í St Cloud. 

   [Á meðan á þessu ávarpi stendur eiga þögul átök án lýsingar sér stað. 

   GJAMMARINN ver sig en er að lokum ofurliði borinn og verður fyrir 
																																																								
27	Bæti	sjúkrahúsinu	hér	við	vegna	þess	að	án	þess	er	ekki	ljóst	að	Thomas	J.	er	
spítali	sem	er	kenndur	við	STJÓRANN	en	ekki	maður	
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   markvissum barsmíðum ... Mjór, skær eltiljósgeisli fylgir CHANCE. 

   Ef hann hefði haft minnstu hvöt til að verða GJAMMARANUM að 

   liði, hefði hann verið stöðvaður af STUFF og öðrum manni sem  

   stendur á bak við hann og fylgist með honum ... Þegar barsmíðarnar 

   standa sem hæst brjótast skyndilega út mikil  fagnaðarlæti ...  Á  

   einhverjum tímapunkti á meðan á þeim stendur er HEAVENLY  

   skyndilega leidd niður tröppurnar, snöktandi og fellur saman ... ] 

 

TJALDIÐ 
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Þriðji þáttur 

    

   [Skömmu síðar þetta sama kvöld: hótelherbergi. Gluggahlerarnir í 

   máríska horninu er opnir út í pálmagarðinn: enn má heyra stöku  

   óeirðahljóð; eitthvað er að brenna í pálmagarðinum: eftirmynd,  

   táknmynd? Flöktandi bjarminn frá henni fellur á PRINSESSU. Í  

   gegnum innisenuna er pálmatrjánum sem blakta kyrrlátlega þar sem 

   þau ber við stjörnubjartan himinn varpað upp.] 

PRINSESSA (gengur um með símann): Móttaka? Hvað varð um bílstjórann minn? 

   [CHANCE gengur inn á veröndina, sér einhvern nálgast frá hinni  

   hliðinni – hörfar snögglega og stendur í skugganum á veröndinni.] 

 Þú sagðist ætla að útvega mér bílstjóra ... Hvers vegna geturðu ekki útvegað 

 mér bílstjóra eins og þú sagðist ætla að gera? Það hlýtur einhver á þessu hóteli 

 að geta útvegað mér einhvern til að keyra mig, sama hvað það kostar! – í burtu 

 frá þessu djöfullega ...  

   [Hún snýr sér skyndilega við þegar DAN HATCHER bankar á dyrnar 

   frammi á gangi. Fyrir aftan hann birtast TOM JÚNÍOR, BUD og  

   SCOTTY, sveittir, druslulegir eftir óeirðirnar í pálmagarðinum.] 

 Hver er það? 

SCOTTY: Hún ætlar ekki að opna, sparkaðu hurðinni upp. 

PRINSESSA [varpar frá sér símanum]: Hvað viltu? 

HATCHER: Ungfrú Del Lago ...  

BUD: Ekki svara fyrr en hún opnar. 

PRINSESSA: Hver er þarna frammi? Hvað viltu? 

SCOTTY [við HATCHER sem er taugatrekktur]: Segðu henni að þú viljir hana burt 

 úr andskotans herberginu. 

HATCER [með áreynslukenndri valdsmannsröddu]: Þegiðu. Leyfðu mér að sjá um 

 þetta ... Ungfrú Del Lago, brottfarartími þinn var klukkan hálf fjögur í dag, 

 og nú er komið fram yfir miðnætti ... Mér þykir fyrir því en þú getur ekki 

 haldið þessu herbergi lengur. 

PRINSESSA [rífur upp dyrnar]: Hvað sagðirðu? Viltu endurtaka það sem þú sagðir! 

 [hrokafull röddin, skartgripirnir, pelsarnir og valdsmannsleg nærvera hennar 

 slá þá út af laginu í smá stund.] 
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HATCHER: Ungfrú Del Lago ...  

TOM JÚNÍOR [fyrstur til að jafna sig]: Þetta er herra Hatcher, aðstoðarhótelstjórinn 

 hér. Þú bókaðir þig hingað inn í gærkvöldi með karakter sem er ekki 

 velkominn hér, og okkur hefur verið sagt að hann dvelji með þér í þessu 

 herbergi. Við fengum herra Hatcher hingað upp til að minna þig á að það er 

 komið langt framyfir brottfarartíma hjá þér ...  

PRINSESSA [valdsmannslega]: Brottfarartími minn af hvaða hóteli sem er í 

 heiminum er þegar ég ákveð að fara ...  

TOM JÚNÍOR: Þetta er ekki hvaða hótel sem er í heiminum. 

PRINSESSA [veitir þeim ekkert svigrúm til að komast inn í herbergið]: Ennfremur 

 tala ég ekki við aðstoðarhótelstjóra þegar ég þarf að kvarta yfir ókurteisi sem 

 ég verð fyrir, sem ég mun svo sannarlega gera eftir reynslu mína hér. Ég tala 

 ekki einu sinni við hótelstjóra, ég tala við eigendurna. Beint við 

 hóteleigendurna um ókurteisi sem mér er sýnd. [tekur upp satínrúmfötin á 

 rúminu] Ég á þessi rúmföt og ég tek þau með mér. Og ég hef aldrei mátt þola 

 eins ömurlega ókurteisi á nokkru hóteli, nokkurn tímann, nokkurs staðar í 

 heiminum. Ég er búin að komast að því hver á þetta hótel. Það er hluti af 

 hótelkeðju sem er í eigu persónulegs vinar míns og ég hef verið gestur hans í 

 erlendum stórborgum eins og ... [TOM JÚNÍOR ryðst framhjá henni inn í 

 herbergið] Hvað í helvítinu er hann að gera í herberginu mínu? 

TOM JÚNÍOR: Hvar er Chance Wayne? 

PRINSESSA: Eruð þið hérna út af honum? Þá getið þið hypjað ykkur. Hann hefur 

 ekki sést í þessu herbergi frá því að hann fór út í morgun. 

TOM JÚNÍOR: Scotty, leitaðu á baðherberginu ... [Hann leitar í skápnum, beygir sig 

 til að kíkja undir rúmið. SCOTTY fer út til hægri.] Eins og ég sagði þér þá 

 vitum við að þú ert Alexandra Del Lago og ert að ferðast með úrhraki sem ég 

 er viss um að þú þekkir ekki. Það er þess vegna sem þú getur ekki dvalið í St 

 Cloud, sérstaklega ekki eftir lætin sem við – [SCOTTY kemur aftur inn af 

 baðherberginu og gefur TOM JÚNÍOR í skyn að Chance sé ekki þar] – Nú, ef 

 þig vantar hjálp við að komast í burtu frá St Cloud, er ég reiðubúinn – 

PRINSESSA [grípur fram í fyrir honum]: Já. Mig vantar bílstjóra. Einhvern til að 

 keyra bílinn minn. Ég vil komast héðan í burtu. Ég vil ólm komast héðan í 

 burtu. Ég get ekki keyrt. Það þarf að keyra mig héðan!  
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TOM JÚNÍOR: Scotty, bíðið þið Hatcher frammi á meðan ég útskýri dálítið fyrir 

 henni ... [Þeir fara og bíða fyrir utan dyrnar, til vinstri á veröndinni.] Ég skal 

 redda þér bílstjóra ungfrú Del Lago. Ég skal redda þér löggu, sex löggur28 ef 

 ég finn engan til að kerya þig. Ókei? Komdu svo einhvern tímann aftur að 

 heimsækja okkur hérna í bænum, sko. Við drögum fram rauða dregilinn fyrir 

 þig. Ókei? Gó’ nótt, ungfrú Del Lago. 

   [Þeir hverfa fram ganginn sem síðan er myrkvaður. CHANCE snýr til 

   baka frá horninu þar sem hann hefur beðið við enda verandarinnar og 

   nálgast dyrnar að herberginu hægt og gætilega. Vindsveipur feykist 

   í gegnum pálmagarðinn; hann virðist leysa upp veggina; það sem eftir 

   er verksins er leikið undir næturhimni. Gluggahlerarnir út á veröndina 

   opnast og CHANCE kemur inn í herbergið. Hann er kominn töluvert 

   lengra frá mörkum heilbrigðrar skynsemi en þegar við sáum hann  

   síðast. PRINSESSAN tekur ekki eftir innkomu hans fyrr en hann  

   skellir gluggahlerunum. Hún snýr sér við, skelkuð, og stendur augliti 

   til auglitis við hann.] 

PRINSESSA: Chance! 

CHANCE: Þú varst aldeilis með gesti hérna. 

PRINSESSA: Hér voru einhverjir menn að leita að þér. Þeir létu mig vita að ég væri 

 ekki velkomin á þessu hóteli og í þessum bæ vegna þess að ég hefði komið 

 hingað  með ‚úrkynjuðum glæpamanni‘. Ég bað þá að útvega mér bílstjóra til 

 þess að geta farið héðan. 

CHANCE: Ég er bílstjórinn þinn. Ég er ennþá bílstjórinn þinn, Prinsessa. 

PRINSESSA: Þú gætir ekki keyrt í gegnum pálmagarðinn. 

CHANCE: Það verður allt í lagi með mig eftir smá stund. 

PRINSESSA: Það tekur nú meira en smá stund. Viltu hlusta á mig, Chance. Geturðu 

 hlustað á mig. Ég hlustaði á þig í morgun, af skilningi og samúð. Ég gerði 

 það, ég hlustaði á sögu þína af samúð í morgun. Ég fann eitthvað bærast í 

 hjarta mér sem ég hélt að gæti ekki lengur bærst. Það rifjuðust upp fyrir mér 

 ungir menn sem voru þar sem þú ert, eða þar sem þú vonast til að verða. Ég sá 

 þá alla ljóslifandi, alla ljóslifandi, augun, röddina, brosin, líkamana ljóslifandi. 

 En nöfnin þeirra mundi ég ekki. Ég gat ekki rifjað upp nöfnin þeirra án þess 
																																																								
28	Málvillur	eru	með	ráðum	gerðar	hér	til	þess	að	draga	fram	að	Tom	Júníor	er	
illa	máli	farinn.		
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 að kafa ofaní gamlar sýningaskrár leikrita sem ég lék í um tvítugt þar sem þeir 

 sögðu, ‚Greifinn bíður eftir yður, frú‘, eða – Chance? Þeir meikuðu það 

 næstum því. Æ, æ, Franz! Já Franz ... hvað? Albertzart. Franz Albertzart, ó 

 Guð, Guð, Franz Albertzart ...  Ég varð að reka hann. Hann hélt of fast utan 

 um mig í valsatriðinu, gráðugir fingur hans skildu eftir áverka sem voru svo 

 svakalegir, þeir, þeir losuðu brjósk í hryggnum á mér og –  

CHANCE: Ég er að bíða eftir að þú þagnir. 

PRINSESSA: Ég sá hann í Monte Carlo ekki alls fyrir löngu. Hann var með sjötugri 

 konu og augun í honum virtust eldri en hennar. Hún hélt í hann, hún teymdi 

 hann í ósýnilegri keðju í gegnum Grand Hotel ... forsalina, spilavítin, barina 

 eins og blindan, deyjandi kjölturakka; hann var ekki mikið eldri en þú ert 

 núna. Stuttu síðar keyrði hann sinn Alfa Romeo eða Ferrari fram af Grand 

 Corniche-klettunum – slys? Braut á sér hausinn eins og eggjaskurn. Hvað 

 skyldu þeir hafi fundið inni í honum? Gamlan vonlausan metnað, lítil svik, 

 jafnvel smá tilraunir til fjárkúgunar sem ekki gengu upp, og einhverjar leifar 

 af ummerkjum um raunverulega magnaðan þokka og elskulegheit. Chance, 

 Franz Albertzart er Chance Wayne. Viltu gjöra svo vel að reyna að horfast í 

 augu við það til þess að við getum haldið áfram saman? 

CHANCE [hörfar frá henni]: Ertu búin að ljúka þér af? Ertu hætt? 

PRINSESSA: Þú varst ekki að hlusta, er það nokkuð? 

CHANCE: [tekur upp símann]: Ég þurfti þess ekki. Ég sagði þér söguna í morgun – 

 ég ætla ekki að keyra fram af neinu og mölva á mér hausinn eins og 

 eggjaskurn. 

PRINSESSA: Nei, vegna þess að þú getur ekki keyrt. 

CHANCE: Skiptiborð? Langlínusímtal. 

PRINSESSA: Þú myndir keyra á pálmatré. Franz Albertzart ...  

CHANCE: Hvar er addressubókin29 þín, bókin þín með símanúmerunum? 

PRINSESSA: Ekki veit ég hvað þú heldur að þú sért að gera, en það er ekki til neins. 

 Þín eina von er að leyfa mér að teyma þig með þessari ósýnilegu keðju í 

 gegnum Carlton og Ritz og Grand hótelin og –  

																																																								
29	Nota	slettu	til	að	undirstrika	að	málfar	hans	er	ekkert	sérlega	vandað.	
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CHANCE: Veistu, fyrr myndi ég drepast. Fyrr myndi ég heldur drepast ... [í 

 símann] Skiptiborð? Þetta er áríðandi einkasímtal frá ungfrú Alexöndru del 

 Lago til ungfrú Sally Powers í Beverly Hills í Kaliforníu. 

PRINSESSA: Ó, nei! ... Chance! 

CHANCE: Ungfrú Sally Powers, pistlahöfundurinn í Hollywood, já, Sally Powers, Já, 

 finndu upplýsingarnar. Ég bíð, ég bíð ...  

PRINSESSA: Númerið hennar er Coldwater fimm-níu þúsund ...  [grípur fyrir 

 munninn á sér en það er of seint.] 

CHANCE: Í Beverly Hills, Kaliforníu, Coldwater fimm-níu þúsund. 

   [PRINSESSAN gengur fram á sviðið; svæðið umhverfis hana  

   myrkvast þangað til ekkert er greinilegt á bak við hana nema  

   pálmagarðurinn.] 

PRINSESSA: Hvers vegna lét ég hann hafa númerið? Nú, hvers vegna ekki, þrátt 

 fyrir allt verð ég að fá að vita fyrr eða síðar ... Ég byrjaði nokkrum sinnum að 

 hringja, tók upp símann, lagði hann frá mér. Gott og vel, látum hann gera það 

 fyrir mig. Það gerðist eitthvað. Ég anda djúpt og óhindrað eins og 

 kvíðakastið sé liðið hjá. Kannski það sé liðið hjá. Hann er að gera hræðilegan 

 hlut fyrir mig, biðja um svarið fyrir mig. Hann er ekki til fyrir mér núna nema 

 sem einhver sem er að hringja þetta skelfilega símtal fyrir mig, biðja um svarið 

 fyrir mig. Ljósið er á mér. Hann er nánast ósýnilegur núna. Hvaða þýðingu 

 hefur það? Þýðir það að ég hafi alls ekki verið tilbúin til að verða rekald, 

 afskrifuð? 

CHANCE: Allt í lagi, hringdu í Chasen’s. Reyndu að ná henni hjá Chasen’s. 

PRINSESSA: Nú, eitt er alveg á hreinu. Þetta símtal er það eina sem skiptir mig máli. 

 Það er  eins og ég standi í ljósi og allt annað hafi verið myrkvað. Hann er í 

 myrkvaða bakgrunninum eins og hann hafi aldrei yfirgefið frægðarleysið sem 

 hann fæddist inn í. Ég hef tekið ljósið aftur eins og kórónu á höfuðið og það 

 sæmir mér vegna einhvers í frumunum í blóði mínu og líkama frá því að ég 

 fæddist. Það er mitt. Ég fæddist til að eiga það, eins og hann fædddist til þess 

 að hringja þetta símtal til Sally Powers fyrir mig, elsku trygglyndi varðhundur 

 goðsagnarinnar sem ég hef lifað af ...  [Sími hringir í fjarska] Goðsögnin sem 

 ég hef lifað af ... Ófreskjur deyja ekki ungar, þær þráast lengi við. Hræðilega 

 lengi. Hégómi  þeirra er takmarkalaus, næstum eins takmarkalaus og ógeð 

 þeirra á sjálfum sér ... [Síminn hringir hærra: sviðsljósin fara aftur upp í 
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 hótelherberginu. Hún  snýr sér að CHANCE og verkið snýr aftur á raunsærra 

 plan.] Síminn er enn að hringja. 

CHANCE: Þau gáfu mér annað númer ...  

PRINSESSA: Ef hún er ekki þar, nefndu þá nafnið mitt og spurðu hvar ég geti náð í 

 hana. 

CHANCE: Prinsessa? 

PRINSESSA: Hvað? 

CHANCE: Ég hef persónulega ástæðu fyrir því að hringja þetta símtal. 

PRINSESSA: Það er ég alveg viss um. 

CHANCE [í símann]: Ég er að hringja fyrir Alexöndru Del Lago. Hún vill tala við 

 ungfrú Sally Powers – ó, er eitthvert annað númer þar sem Prinsessan gæti 

 náð í hana? 

PRINSESSA: Það verður fróðlegt að sjá hvort þau gefa þér upp númerið. 

CHANCE: Ó? Gott, ég hringi í það númer ... Skiptiborð? Reyndu annað númer fyrir 

 ungfrú Sally Powers. Það er Canyon sjö-fimm þúsund ... Segðu að það sé 

 áríðandi, það er Kosmonopolis prinsessa ...  

PRINSESSA: Alexandra Del Lago. 

CHANCE: Alexandra Del Lago er að hringja í ungfrú Powers. 

PRINSESSA [við sjálfa sig]: Súrefni, takk, smá ...  

CHANCE: Ert þetta þú, ungfrú Powers? Þetta er Chance Wayne ... Ég er að hringja 

 fyrir Kosmonopolis prinsessu, hún vill tala við þig. Hún kemur í símann eftir 

 augnablik. 

PRINSESSA: Ég get ekki ... Segðu að ég hafi ...  

CHANCE [teygir á símasnúrunni]: Ég get ekki teygt snúruna lengra, Prinsessa, þú 

 verður að mæta mér á miðri leið. 

   [PRINSESSA hikar, en mjakast svo að símtólinu.] 

PRINSESSA [lágu, hvellu hvísli]:Sally? Sally? Ert þetta í alvöru þú, Sally? Já, það 

 er ég, Alexandra. Það sem er eftir af mér, Sally. Ó jú, ég var þar, en ég sat bara 

 í örfáar mínútur. Um leið og þau byrjuðu að hlæja á röngum stöðum flúði ég 

 upp ganginn og út á götu og öskraði ‚Taxi‘ – og hætti ekki að flýja fyrr en 

 núna. Nei, ég hef ekki talað við neinn, ekki heyrt neitt, ekki lesið neitt ... vildi 

 bara – myrkur ... Hvað þá? Þú ert bara að vera elskuleg. 

CHANCE [eins og við sjálfan sig]: Segðu henni að þú hafir uppgötvað nýjar stjörnur. 

 Tvær slíkar. 
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PRINSESSA: Bíddu aðeins, Sally, ég – næ ekki andanum! 

CHANCE [grípur um handlegginn á henni]: Og hafðu það þykkt smurt. Segðu henni 

 að tilkynna það í pistlinum sínum á morgun, í öllum pistlunum sínum, og í 

 útvarpsspjallinu sínu ... að þú hafir uppgötvað ungt par sem er stjörnur 

 framtíðarinnar! 

PRINSESSA [við CHANCE]: Farðu inn á baðherbergi. Stingdu hausnum undir kalda 

 sturtu ... Sally ... Heldurðu það í alvöru? Þú ert ekki bara að vera elskuleg, 

 Sally, vegna gömlu daganna – Þroskast,  sagðirðu? Hæfileikar mínir? Á hvaða 

 hátt, Sally? Meiri dýpt? Hvað sagðirðu, meira hvað? Meira vald! Jahérna, 

 Sally, Guð blessi þig, elsku Sally. 

CHANCE: Hættu þessu kjaftæði. Talaðu um mig og HEAVENLY! 

PRINSESSA: Nei, auðvitað las ég ekki dómana. Ég sagði þér að ég hefði flúið, ég 

 flúði. Ég flúði eins hratt og langt og ég komst. Ó. Ó? Ó ... En sætt af þér, 

 Sally. Mér er meira að segja sama þótt það sé ekki allskosta einlæg 

 staðhæfing hjá þér, Sally. Ég held að þú vitir hvernig síðustu fimmtán árin 

 hafa verið, vegna þess að ég er með – ‚blæðandi– listamannshjarta‘. 

 Fyrirgefðu Sally, ég er að gráta og er ekki með neitt Kleenex. Fyrirgefðu Sally 

 að ég skuli vera að skæla ...  

CHANCE [hvæsir á bak við hana]: Hei. Talaðu um mig! [Hún sparkar í legginn á 

 CHANCE.] 

PRINSESSA: Hvað sagðirðu, Sally? Trúirðu því í alvöru? Hver? Fyrir hvaða 

 hlutverk? Ó, almáttugur ... Súrefni, súrefni, strax! 

CHANCE [þrífur í hárið á henni og hvæsir]: Mig! Mig! – Tíkin þín! 

PRINSESSA: Sally? Það þyrmir alveg yfir mig. Má ég hringja í þig seinna? Ég hringi 

 í þig á eftir, Sally ... [Hún sleppir símtólinu, ringluð af sælu.] Myndin mín 

 hefur slegið öll sölumet. Í New York og L.A.! 

CHANCE: Hringdu aftur í hana, fáðu hana aftur í símann. 

PRINSESSA: Slegið öll sölumet. Sórkostlegasta endurkoma í sögu iðnaðarins, það er 

 það sem er verið að segja ...  

CHANCE: Þú minntist ekkert á mig við hana. 

PRINSESSA [við sjálfa sig]: Ég get ekki látið sjá mig, ekki strax. Ég þarf viku á 

 heilsuhæli, síðan viku eða tíu daga á Morning Star-býlinu í Vegas. Það er best 

 að ég boði Ackermann þangað til þess að taka nýja myndaseríu áður en ég fer 

 út að ströndinni ... 
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CHANCE [við símann]: Komdu aftur hingað, hringdu aftur í hana. 

PRINSESSA: Ég skil bílinn eftir í New Orleans og held áfram með flugi til, til, til – 

 Tucson. Ég ætti að fá Strauss til að leggja drög að umfjöllun um mig. Eins gott 

 að tryggja að slóð mín þessar síðustu vikur í – helvíti – sé kirfilega hulin –  

CHANCE: Hér, hér, hringdu aftur í hana. 

PRINSESSA: Hvað þá? 

CHANCE: Talaðu um mig og talaðu um Heavenly við hana. 

PRINSESSA: Tala um strandþjón sem ég hirti upp mér til ánægju, til að dreifa 

 huganum frá skelfingunni? Núna? Þegar martröðin er liðin hjá? Bendla nafn 

 mitt, sem er Alexandra Del Lago, við orðspor – Þú hefur bara verið að nota 

 mig. Nota mig. Þegar ég þurfti á þér að halda hérna niðri, hrópaðir þú ‚Reddið 

 henni hjólastól!‘ Nú, ég þurfti ekki á hjólastól að halda, ég kom hingað upp, 

 ein, eins og endranær. Ég prílaði alein til baka upp baunagrasið í land 

 ófreskjunnar þar sem ég á heima, núna, alein. Chance, þú hefur liðið framhjá 

 nokkru sem þú hafðir ekki efni á að líða framhjá; tíma þínum, æsku þinni, þinn 

 tími er  liðinn. Þetta er allt sem þú áttir, og nú er það farið. 

CHANCE: Hver í helvítinu segir það! Sjáðu! [Hann neyðir hana að horfa í spegilinn] 

 Líttu í spegilinn. Hvað sérðu í þessum spegli? 

PRINSESSA: Ég sé – Alexöndru Del Lago, listamann og stjörnu! Nú er komið að þér, 

 hvað sérð þú þegar þú lítur í spegilinn? 

CHANCE: Ég sé – Chance Wayne ...  

PRINSESSA: Smettið30 á Franz Albertzart, fésið sem sólin mun snerta af

 miskunnarleysi á morgun. Þú fæddist vissulega með lárviðarsveig, gullið hár 

 þitt var sveipað lárviðarsveig, en gyllingin er að þynnast og lárviðarsveigurinn 

 hefur sölnað. Áttaðu þig á því – ömurlega ófreskja [hún snertir hvirfilinn á 

 honum] . .. Ég veit auðvitað að það er ég líka. En þó er munur. Veistu hver sá 

 munur er? Nei  þú veist það ekki, ég skal segja þér það. Við erum tvær 

 ófreskjur, en það er einn munur á okkur. Úr ástríðum lífs míns og kvöl hef ég 

 skapað nokkuð sem ég get afhjúpað, skúlptúr, nánast hetjulegan, sem ég get 

 afhjúpað, sem er sannur. En þú? Þú ert kominn aftur í fæðingarbæ þinn, til 

 stelpu sem vill ekki hitta þig vegna þess að þú stakkst slíkum fúa inn í líkama 

 hennar að það þurfti að slægja hana og hengja hana upp á slátrarakrók, eins 
																																																								
30	Nota	smetti	en	ekki	andlit	til	að	undirstrika	andstyggilegheit	hennar.	Hún	er	að	
niðurlægja	hann.	
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 og lambsskrokk ... [Hann snýst á hæli til að kýla hana en reistur hnefinn 

 breytir um stefnu og kýlir niður í kviðinn á honum sjálfum svo að hann beygir 

 sig í keng með óhugnanlegu ópi. Vindurinn í pálmagarðinum, harmahljóðið 

 hvíslandi.] Já, og bróðir hennar sem var einn af þeim sem heimsóttu mig, 

 hótaði því sama þér til handa, geldingu, ef þú dvelur hér áfram. 

CHANCE: Það er ekki hægt að gera mér það tvisvar. Þú gerðir mér það í morgun, 

 hérna á þessu rúmi, þegar ég varð þess heiðurs aðnjótandi, þess mikla heiðurs 

 ...    

   [Hljóðið í vindinum eykst: þau færa sig lengra hvort frá öðru, hann að 

   rúminu, hún nær ferðasnyrtiborðinu sínu.] 

PRINSESSA: Aldurinn fer líka þannig með konur ... [Sópar perlum og pilluglösum 

 af borðinu í veskið sitt.] Jæja ...  

   [Hún er skyndilega orkutæmd, bræðin liðin hjá. Það bregður fyrir  

   einhverri óvissu í andliti hennar og rödd sem afhjúpar þá staðreynd 

   að hún gerir sér grein fyrir því að framtíð hennar verður ekki nein  

   sigurganga. Hún heldur þó stórmennskufasinu þegar hún grípur  

   hvíta minkasjalið sitt og sveiflar því yfir sig: það rennur samstundis 

   af öxlunum á henni; hún virðist ekki taka eftir því. Hann tekur sjalið 

   upp fyrir hana, vefur því um axlirnar á henni. Hún rymur af  

   fyrirlitningu, snýr baki í hann, en svo verður ásetningur hennar að  

   engu; hún snýr sér að honum með augnaráð sem er í senn myrkt,  

   óttaslegið, einmana og viðkvæmt.] 

 Ég ætla að drífa mig, núna, af stað [Hann kinkar lauslega kolli, og losar 

 hnútinn á Windsor-silkibindinu sínu. Augnaráð hennar hvílir á honum.] 

 Jæja, ætlarðu að fara eða vera? 

CHANCE: Vera. 

PRINSESSA: Þú getur ekki verið hér. Ég skal koma þér til næsta bæjar. 

CHANCE: Takk, en nei takk, Prinsessa. 

PRINSESSA [grípur í handlegginn á honum]: Svona nú, þú verður að fara héðan með 

 mér. Nafn mitt er tengt þér, við bókuðum okkur saman hér inn. Ef eitthvað 

 kemur fyrir þig, verður mitt nafn dregið niður með þér. 

CHANCE: Það sem kemur fyrir mig hefur þegar gerst. 

PRINSESSA: Hvað ertu að reyna að sanna? 
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CHANCE: Það verður allt að hafa einhvern tilgang, ekki satt, Prinsessa? Ég 

 meina, eins og þegar líf þitt hefur engan tilgang, nema þann að þér tókst aldrei 

 að meika það, alltaf næstum því, aldrei alveg? En engu að síður verður allt að

 hafa einhvern tilgang. 

PRINSESSA: Ég sendi vikapiltinn upp eftir farangrinum mínum. Það er best að þú 

 komir niður með farangrinum mínum. 

CHANCE: Ég er ekki hluti af farangrinum þínum. 

PRINSESSA: Hvað annað gætirðu verið? 

CHANCE: Ekki neitt ... en ekki hluti af farangrinum þínum. 

   [ATH: Í þessu samtali er mikilvægt að í viðmóti CHANCE birtist  

   sjálfsskilningur, ekki sjálfsvorkunn – einhvers konar dánarbeðsstolt 

   og heilindi sem virðast fylgja. Í bæði Chance og Prinsessunni  

   ættum við að snúa aftur til samstöðu hinna glötuðu, en ekki af  

   tilfinningasemi, sem er óheiðarlegt, heldur af heiðarleika þess  

   augnabliks sem fólk deilir skapadómi, horfist saman í augu við  

   aftökusveitina. Vegna þess að Prinsessan er alveg jafn dauðadæmd. 

   Hún getur ekkert frekar en Chance snúið klukkunni til baka, og  

   klukkan er þeim báðum jafn miskunarlaus. Fyrir Prinsessuna: smá, 

   mjög tímabundið afturhvarf, endurheimt sýndarvegsemdar. Frásögn 

   Sally Powers kann að vera og er líklega rétt hvað staðreyndir varðar: 

   en að gefa í skyn að hún sé að fara að vinna fleiri sigra væri að  

   falsa framtíðina. PRINSESSAN viðurkennir þetta ósjálfrátt fyrir  

   sjálfri sér þegar hún fær sér sæti við hliðina á CHANCE á rúminu, 

   snýr að áhorfendum. Þau standa bæði frammi fyrir geldingu, og í  

   hjarta sínu veit hún það. Þau sitja hlið við hlið á rúminu eins og tveir 

   farþegar sem deila bekk í járnbrautarlest.] 

PRINSESSA: Við verðum að fara, Chance. 

CHANCE: Fara hvert? Ég komst ekki burt frá æsku minni, samt er ég kominn 

 fram úr henni. 

   [‚Harmahljóðin‘ skýrast smám saman, halda áfram í gegnum senuna 

   þar til tjaldið fellur.] 

PRINSESSA: Þú ert ennþá ungur, Chance. 
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CHANCE: Veistu Prinsessa, það er aðeins hægt að reikna aldurinn á sumu fólki út 

 frá magninu – magninu af – rotnun sem býr í því. Og samkvæmt þeim 

 mælikvarða er ég ævaforn. 

PRINSESSA: Hvað er ég þá? – Ég veit, ég er dauð, eins og hið forna Egyptaland ...  

 Er það ekki annars fyndið? Hér sitjum við saman, hlið við hlið í þessu 

 herbergi, eins og við værum að deila sama bekk í járnbrautarlest – haldandi 

 áfram saman ... Sjáðu. Þessi litli asni arkar hring eftir hring til að draga vatn 

 upp úr brunni ... [Hún bendir á eitthvað eins og út um lestarglugga.] Sjáðu, 

 fjárhirðir að reka hjörðina sína – Þetta er aldeilis gamalt land, eilíft – Sjáðu –  

   [Tif í klukku heyrist, hærra og hærra.] 

CHANCE: Nei, hlustaðu. Ég vissi ekki að það væri klukka í þessu herbergi. 

PRINSESSA: Ég býst við að það sé klukka í hverju herbergi sem fólk dvelur í ...  

CHANCE: Hún segir tikk-tikk, hún er hljóðlátari en hjartsláttur, en hún er hægfara 

 dýnamít, stigvaxandi sprenging, sem sprengir heiminn sem við höfum lifað í í 

 útbrunnar tætlur ... Tíminn – hver gæti sigrað hann, hver gæti nokkurn 

 tímann sigrað hann? Kannski einhverjir dýrlingar og hetjur, en ekki Chance 

 Wayne. Ég hef lifað á einhverju sem – tími? 

PRINSESSA: Já, tími. 

CHANCE: ... nagar í burtu, eins og rotta nagar af sér sinn eigin fót sem hefur fest í 

 gildru, og svo, þegar fóturinn hefur verið nagaður af og rottan er er frjáls, 

 getur hún ekki hlaupið, getur ekki farið, henni blæðir, hún deyr ...  

   [Klukkutifið hljóðnar smám saman.] 

TOM JÚNÍOR [utansvið til vinstri]: Ungfrú Del Lago ... 

PRINSESSA: Ég held að þeir séu að tilkynna okkar – stöð ...  

TOM JÚNÍOR [enn utansviðs]: Ungfrú Del Lago. Ég er með bílstjóra fyrir þig. 

   [Lögreglumaður kemur inn á veröndina og bíður. 

        Hún stendur upp af rúminu með þreytulegum þokka, snertir öxlina 

   á sessunaut sínum með annarri hendi áður en hún gengur ögn  

   óstöðug að dyrunum. Þegar hún opnar þær stendur hún augliti til  

   auglitis við TOM JÚNÍOR.] 

PRINSESSA: Komdu Chance, við ætlum að skipta um lest á þessar stöð ... Svona, 

 komdu nú, við verðum að halda áfram ... Chance, gerðu það ...  

   [CHANCE hristir höfuðið og PRINSESSAN gefst upp. Hún fetar sig í 

   burtu eftir veröndinni ásamt lögreglumanninum.  



	 90	

        TOM JÚNÍOR kemur inn frá tröppunum, hikar og flautar síðan 

   lágt á SCOTT, BUD og þriðja mann, sem koma inn og standa í  

   biðstöðu. TOM JÚNÍOR kemur niður herbergiströppurnar og stendur 

   í neðsta þrepinu.] 

 CHANCE [stendur upp og gengur fram á sviðið]: Ég bið ekki um samúð  

   ykkar, bara um skilning ykkar – ekki einu sinni það – nei. Aðeins um 

   að þið skynjið ykkur sjálf í mér, og óvininn, tímann, í okkur öllum. 
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