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SVIÐSMYND: Dyraverönd á koti Meighanhjónanna nærri Blue Mountain, 

Mississippi. Veröndin er þröng og rennur inn í einn mjóan dyragafl. Til hvorrar 

hliðar eru hvítar, renndar súlur  sem halda uppi þakskegginu sem slútir yfir 

veröndina, einnig hurð í gotneskum stíl ásamt gotneskum gluggum sitt hvorum megin 

við hana. Í oddmjórri hurðinni er sporöskjulaga gluggi, ríkulega steindur, heiðblár, 

fagurrauður, smaragðsgrænn og gylltur. Í gluggunum eru fisléttar hvítar gardínur 

dregnar lauslega1 saman í miðjunni með ljósbláum satínslaufum. Yfirbragðið er ekki 

ósvipað dúkkuhúsi. 

 

1. ATRIÐI 

 Það er snemma kvölds og á himni er daufur rósrauður rökkurbjarmi. Stuttu eftir að 

tjöldin koma upp klöngrast Jake Meighan, feitur maður um sextugt, út um dyrnar og 

hleypur fyrir hornið á húsinu með gallonsdunk af hráolíu í fanginu. Hundur geltir á 

hann. Bíll heyrist ræstur, síðan ekið hratt í burtu. Augnabliki síðar kallar Flora innan 

úr húsinu. 

 

FLORA: Jake! É’ ‘r bú’n a’ týna hvítu skinntuðrunni2 minni! (nær dyrunum) Jake? 

 Kíkt’ og gáðu hvort é’f sett’ana á róluna. (Það er þögn.) É’ gæti sko ‘afa 

 skilið ‘ana ettir í Sjevanum? (Hún kemur upp að nethlífinni fyrir dyrunum.) 

 Jake. Kíkt’ og gáðu hvort é’ skildi ‘an’ eftir í Sjevanum. Jake? (Hún stígur út í 

 dvínandi rósrauða bjarmann. Hún kveikir á ljósinu á veröndinni og starir í 

 kringum sig, slær frá sér mýið sem laðast að ljósinu. Eina svarið sem heyrist 

 er frá engisprettunum. Flora gefur frá sér enn eitt langdregið nefmælt óp.) Ja-

 æ—a-a-ake! (Kýr baular í sama tónblæ í fjarska. Það heyrist dauft 

 sprengjuhlóð einhvers staðar í rúmlega 500 metra fjarlægð. Einkennilegum, 

 flöktandi bjarma bregður fyrir, endurskin af sprengjublossa. Í fjarska heyrast 

 raddir  kallast á.) 

RADDIR: (skrækar, gaggandi eins og hænsni) 

																																																								
1	Það	stendur	reyndar	‚daðurslega‘	en	ég	tel	það	ekki	skýra	neitt.	Lauslega	segir	
okkur	hins	vegar	hvernig	gardínurnar	eru	bundnar	saman.	
2	Það	er	ekki	til	tegund	af	veski	eða	tösku	sem	er	skilgreint	sem	kid	purse.	Hér	er	
átt	við	hvers	kyns	veski	sem	er	framleitt	fyrir	smástelpur.	Það	eru	eflaust	til	
margar	leiðir	til	að	þýða	slíkt	en	ég	vel	að	fara	þá	leið	að	þýða	kid	purse	sem	
skinntuðru	vegna	þess	að	í	lok	verksins	kemur	fram	að	þetta	er	stór,	mjúk	taska	
sem	Flora	heldur	eins	og	barni	í	fanginu.	



 Heyrðuð þið þessi læti? 

 Jáh! Eins og sprengja hefði sprungið! 

 Ó, sjáiði! 

 Vá, það er eldur! 

 Hvar er‘etta? Sjáiði það? 

 Á Sambandsplantekurnni! 

 Guð minn góður! Drífum okkur! (Brunabjalla byrjar að hringja í fjarlægð.) 

 Henry! Startaðu bílnum! Komiði ekki öll með okkur? 

 Júh, komum rétt strax! 

 Flýttu þér, vinur! (Bíll heyrist settur í gang.) 

 Erum alveg að koma! 

 Drífðu þig þá! 

RÖDD: (handan malarvegarins) Frú Meighan? 

FLORA: Ja-á? 

RÖDD: Ætlar’ ekk’ á eldinn? 

FLORA: É’ vild’ é’ gætiða en Jake er rokinn eitthvað3 á Sjevanum. 

RÖDD: Látt’ekki sona og koddu með okkur, elskan! 

FLORA: Ó, é’ getekki þah4 og skilja húisð eftir galopið! Jake er þotinn eitthvað me’ 

 lyklana. Hvað haldið’ a’ sé a’ brenna? 

RÖDD: Sambansplantekran! 

FLORA: Sambandsplant-ek-ran? (Bíll er ræstur og keyrir í burtu.) Ó, Jeminn! (Hún 

 bröltir með erifiðismunum aftur upp á veröndina og sest í róluna sem snýr 

 fram. Hún talar harmi slegin við sjálfa sig.) Enginn! Enginn! Aldrei! Aldrei! 

 Enginn! (Það heyrist í engisprettum. Bíll heyrist nálgast og nemur staðar 

 hinum megin við húsið. Eftir smástund kemur Jake röltandi rólega fyrir hornið 

 á húsinu.) 

FLORA: (sífrandi barnslegri röddu) Nú! 

																																																								
3	Eitthvað	í	staðinn	fyrir	eitthvert.	Flora	talar	ekki	gott	mál	–	notar	ekki	rétt	
hugtök	og	beygingar.	
4	Læt	Floru	sega	‚þah‘	í	staðinn	fyrir	‚það,‘	‚é‘	í	staðinn	fyrir	‚ég‘	og	‚a‘	í	staðinn	
fyrir	‚að‘	til	þess	að	ná	fram	þessari	sérstöku	Suðurríkjahrynjandi.	Síðan	er	það	á	
valdi	leikstjórans	hvers	langt	hann	vill	ganga	í	að	framandgera	verkið	að	þessu	
leyti.	Þessi	hrynjandi	er	sérstaklega	áberandi	í	bernsku	málfari	Floru	fram	að	
þriðja	þætti.	Í	hjónabandinu	með	Jake	hefur	hún	hlutverk	hinnar	síbernsku	
‚Southern	Belle.‘	



JAKE: Hva’r í gangi, litla mín? 

FLORA: É’f aldrei vitað a nein manneskja geti verið svona vond og tillitslaus! 

JAKE: Nei, heyrðu mig, þetta er svaka gróf ásökun komandi frá þér, frú Meighan. 

 Hvað hef ég nú gert af mér? 

FLORA: Rýkur bara útúr húsinu án þess a’ segja eitt orð! 

JAKE: : Afhverju er það svona slæmt? 

FLORA: É’ sagð’ ‘ér a’ é’ vær’ a’ fá hausverk og þyrfti a’ fá dóp, þah vær’ ekki eitt 

 glas eftir í húsinu, og þú sagðir, Jamm, drífðu þig i leppana og vi’ skulum 

 keyra í strax í bæinn! Svo é’ dríf mig í leppana og é’ get ekki fundið hvítu 

 skinntuðruna mína. Þá man é’ a’ é’ skild’ana eftir í framsætinu á Sjevanum. 

 É’ kem hingað út a’ sækj’ana. Hvar ert þú? Farinn! Án þess a segja orð! Svo 

 er stór sprenging! Finndu hjartað í mér! 

JAKE: Finna hjartað í litlunni minni? (Hann leggur lófann á hennar gríðarmikla 

 barm.) 

FLORA: Já, finndu bara, slær eins og sleggja! Hva’ ætti é’ a’ vita hva’ gerðist? Þú 

 ekki hér, bara horfinn útí buskann! 

JAKE: (hvasst) Haltu kjafti! (Hann ýtir harkalega við höfðinu á henni.) 

FLORA: Jake! Afhverju varstu að ger’etta? 

JAKE: Ég þoli ekki hvernig þú æpir alltaf! Æpir allt sem þú segir! 

FLORA: Hva’r a’ðér? 

JAKE: Það er ekkert að mér. 

FLORA: Nú, afhverju raukstu burt? 

JAKE: Ég rauk ekki í burtu! 

FLORA: Þú raukst svo burt! Reynd’a’ segja mér a’ þú hafir ekki farið neitt þegar  é’ 

 sá og heyrði þig rétt áðan koma aftur á bílnum? Hva’ heldur’ a’ é’ sé? 

 Alveg skynlaus? 

JAKE: Ef þú hefur eitthvað vit í hausnum, heldurðu þínum stóra kjafti saman! 

FLORA: Ekki tala svona vi’ mig! 

JAKE: Komum inn. 

FLORA: É’ geriðaggi neitt. Sjálfselskur og ótillitssamur, þú ert þah! É’ sagð’ ‘ér í 

 kvöldmatnum, Þah er ekki ein dós af kókakóla eftir í húsinu. Þú sagðir, Okei, 



 strax eftr kvöldmatinn keyrum við í White Star5 krambúðina og birgjum okkur 

 upp. Þegar é’ kem útúr húsinu –  

JAKE: (Hann stendur fyrir framan hana og grípur báðum höndum um hálsinn á 

 henni.) Sjáðu nú til! Hlustaðu á það sem ég segi þér! 

FLORA: Jake! 

JAKE: Usss! Hlustaðu bara, litla mín. 

FLORA: Slepptu mér! Fjandinn hafi þah, slepptu hálsinum á mér! 

JAKE: Reyndu bara að einbeita þér að því sem ég segi þér! 

FLORA: Segja mér hvað? 

JAKE: Ég hef ekki vikið af veröndinni. 

FLORA: Hah! 

JAKE: Ég hef ekki vikið af dyraveröndinni! Ekki eftir kvöldmat! Er það skilið? 

FLORA: Jake, elskan, þú ert orðinn eitthvað galinn! 

JAKE: Það má vera. Fástu ekki um það. Hafðu það bara á hreinu í hausnum á þér. Ég 

 hef ekki vikið af veröndinni á þessu húsi frá því eftir kvöldmat. 

FLORA: En é’ get Guðsvarið a’ þú varst ekki á ‘enni! (Hann snýr upp á úlnliðinn á 

 henni.) Aaaáááá! Hætt’ussu, hætt’ussu, hætt’ussu! 

JAKE: Hvar hef ég verið frá því um kvöldmat? 

FLORA: Hér, hér! Á veröndinni! Í Guðsbænum hætt’ a’ snúa! 

JAKE: Hvar hef ég verið? 

FLORA: Verönd! Verönd! Hér! 

JAKE: Gera hvað? 

FLORA: Slepptu mér! Jesú, Jake! Slepptu! Hætt’ a’ snúa, þú brýtur á mér úl’liðinn! 

JAKE: (hlær út á milli tannanna) Gera hvað? Hvað gerði ég? Eftir kvöldmat? 

FLORA: (hrópar) Hvernig í andskotanum á é’ a’ vita þah! 

JAKE: Vegna þess að þú varst hérna hjá mér, allan tímann, hverja sekúndu! Þú og 

 ég, elskan, sátum hérna saman í rólunni, róluðum bara fram og til baka hverja 

 mínútu eftir kvöldmatinn! Er það komið kirfilega inn í hausinn á þér 

 núna? 

FLORA: (kjökrandi) Slepptu mér! 

JAKE: Er það komið? Kirfilega í hausinn á þér? 

FLORA: Já, já, já – slepptu! 
																																																								
5	Ég	held	heitinu	á	krambúðinni	inni	í	þýðingunni	vegna	þess	að	ég	tel	það	vera	
leikstjórnaratriði	hvort	það	er	notað.	



JAKE: HVAÐ VAR ÉG ÞÁ AÐ GERA? 

FLORA: Róla! Í almáttugs bænum – róla! (Hann sleppir henni. Hún snöktir og 

 nuddar á sér úlnliðinn, en svo virðist sem ekki sé alveg laust við að atvikið 

 hafi verið þeim báðum einhver nautn. Hún stynur og kjökrar. Hann grípur um 

 lokkana sem hanga lausir og sveigir höfuð hennar aftur. Hann smellir löngum, 

 blautum kossi á munninn á henni.) 

FLORA: (kjökrandi) Ummm-ummmm! Ummm! Ummm! 

JAKE: (rámur) Svona já, litla góða telpan mín. 

FLORA: Ummmm! Meiddi1 Meiddi! 

JAKE: Meiddi? 

FLORA: Ummm! Meiddi! 

JAKE: Kyssa? 

FLORA: UMMM! 

JAKE: Gott? 

FLORA: Ummm ... 

JAKE: Gott! Gefðu mér smá pláss. 

FLORA: Of heitt! 

JAKE: Svona nú, gefðu mér smá pláss. 

FLORA: Ummmm ...  

JAKE: Kjánaprik? 

FLORA: Ummmmm ... 

JAKE: Hver á ‘ana? Stóru? Góðu? 

FLORA: Ummmm! Meiddi! 

JAKE: Kyssa! (Hann lyftir úlnlið hennar að vörum sínum og gerir globb-hljóð.) 

FLORA: (flissar) Hættu! Kjáni! Ummm! 

JAKE: Hvað mundi ég gera ef þú sért6 stór kökusneið? 

FLORA: Kjáni. 

JAKE: Globb! Globb! 

FLORA: Æi, þú – 

JAKE: Hvað mundi ég gera ef þú sért djöflaterta? Stór, brún sneið með glás af 

 hnausþykku kremi?7 

																																																								
6	Nota	ranga	beygingu	til	að	undirstrika	að	Jake	talar	ekki	rétt	mál.	
7	Angel	Fool	Cake	er	klassísk	terta	í	Bandaríkjunum,	hvítur	svamptertubotn	með	
hvítu	kremi.	Hér	á	Íslandi	hefur	hún	verið	kölluð	Frostingsterta	og	síðan	er	



FLORA: (flissar) Hættussu! 

JAKE: Globb, globb, globb! 

FLORA: (skríkir) Jake! 

JAKE? Hvað? 

FLORA: Þú kitl-ar! 

JAKE: Svaraðu smá spurningu! 

FLORA? Hva-að? 

JAKE: Hvar hef ég verið eftir köldmat? 

FLORA: Einhvers staðar á Sjevanum! (Hann snýr umsvifalaust aftur upp á 

 úlnliðinn á henni. Hún skríkir.) 

JAKE: Hvar hef ég verið eftir kvöldmat? 

FLORA: Verönd! Rólu! 

JAKE: Gera hvað? 

FLORA: Róla! Á, Jesú, Jake, slepptu mér! 

JAKE: Meidd? 

FLORA: Ummhmm ...  

JAKE: Gott? 

FLORA: (kjökrandi) Umhmm ...  

JAKE: Jæja, veistu þá hvar ég hef verið og hvað ég var að gera eftir kvöldmat? 

FLORA: Jamm ...  

JAKE: Ef einhver færi að spyrja. 

FLORA: Hver ætti að spurja?8 

JAKE: Það skiptir engu hver fer að spurja, þú þarft bara að muna svarið! Ah-ha? 

FLORA: Ah-ha. (barnslega smámælt) Hér er sem þú hefur verið. Sitjand’ í rólunni

 síðan við vorum a’ borða. Rólandi fram o’ til baka, fram o’ til baka... Þú 

																																																																																																																																																															
einnig	til	Englaterta	en	hún	er	mjög	ólík	Angel	Fool	Cake.	Ég	álít	að	þetta	sé	
orðaleikur	hjá	höfundinum;	Í	huga	Jakes	er	hún	barn,	saklausengill.	Sá	orðaleikur	
missir	marks	við	að	þýða	þetta	sem	Englatertu	eða	Frostingstertu.	Niðurstaðan	
hjá	mér	var	að	nota	djöflatertu	í	þýðingunni.	Það	er	nokkuð	þekkt	og	klassísk	
tertutegund	hjá	okkur	og	gefur	í	skyn	að	það	sem	á	eftir	að	koma	í	ljós	að	Flora	er	
ekki	saklaus	engill.		
8	Þýði	þetta	spurja	í	staðinn	fyrir	að	spyrja	sem	þýðingu	fyrir	ranga	notkun	þeirra	
á	sagnorðinu	ask.	Flora	segir	aks	og	Jake	endurtekur	það.	



 fórst ekk’ í burt’ á Sjevanum. (Hægt) Og þú varst alveg hissa þegar kviknaði í 

 hjá Sambandinu!9 (Jake slær hana utan undir.) Jake! 

JAKE: Allt sem þú sagðir er allt í lagi. En farðu ekki að fá neinar hugmyndir. 

FLORA: Hugmyndir? 

JAKE: Konur eins og þú eru ekki gerðar til að fá hugmyndir. Gerðar til að knús’ og 

 kreista! 

FLORA: (barnslega) Ummm ...  

JAKE: En ekki fyrir hugmyndir. Svo ekki fá neinar hugmyndir. (Hann stendur upp.) 

 Komdu þér út og sestu í Sjevann. 

FLORA: Ætlum við á eldinn? 

JAKE: Nei, við ætlum ekki á neinn eld. Við ætlum í bæinn að sækja okkur kassa af 

 dópi afvþí við erum sveitt og þyrst. 

FLORA: (annars hugar, um leið og hún stendur upp) Ég týndi hvítu – 

 skinntuðrunni ...   

JAKE: Hún er í sætinu í Sjevanum þar sem þú skildir hana eftir. 

FLORA: Hvað ert a’ fara? 

JAKE: É’r að far’ á klóið. Kem út rétt bráðum. (Hann fer inn, lætur dyraskerminn

 skella aftur. Flora dregur fæturna að pallbrúninni og stendur þar með 

 bjálfalegt fyrirlitningarbros á andlitinu. Hún byrjar að að ganga niður, 

 stígur alltaf sama fæti niður í næstu tröppu, eins og barn sem er að læra að 

 ganga. Hún nemur staðar þegar hún er komin niður tröppurnar og starir upp 

 í himininn, fjarræn og frá sér numin, strýkur fingrunum blíðlega um marða 

 úlnliðina. Inni  heyrist  Jake syngja.) 

‚Telpan mín þarf ekki hring10 

né annað rándýrt glingur –  

Telpan mín þarf – bara - mig!‘ 

 

TJALDIÐ 

 

2. ATRIÐI 

																																																								
9	Nota	þessa	setningu	sem	dæmi	um	kænsku	Floru.	Þarna	afhjúpar	hún	hver	hún	
er	í	raun	og	veru,	sýnir	sig	í	gegnum	hlutverkið	sem	hún	leikur	í	hjónabandinu.	
10	Við	lagið	My	Baby	Just	Cares	for	me,	eftir	Walter	Donaldson,	texti	eftir	Gus	
Kahn.	



Rétt eftir hádegi. Himininn er í sama lit og satínslaufurnar á gluggagardínunum, 

gagnsær, smábarnablár. Steikjandi hitinn sindrar yfir óseyrasvæðinu og oddmjói, 

hvíti dyraramminn á húsinu er eins og skerandi upphrópunarmerki. Fræskilja Jakes 

er á fullu; hljómar eins og stöðugur hjarsláttur handan götunnar. Fínlegt 

bómullarskaf svífur um í loftinu. 

 Jake birtist, stór og ákveðinn maður með þykka handleggi sem eru þaktir 

fíngerðu ljósu hári. Á fætur honum kemur Silva Vicarro sem er umsjónarmaður á 

Sambandsplantekrunni þar sem eldsvoðinn varð kvöldið áður. Vicarro er frekar 

lágvaxinn og grannur maður, með dökkt rómanskt yfirbragð og eðli. Hann er í 

reiðbuxum11, uppreimuðum stígvélum, og hvítri nærskyrtu. Hann er með rómversk-

kaþólskt nisti í keðju um hálsinn. 

 

JAKE: (af góðmannlegu yfirlæti mjög stórvaxins manns gagnvart smávöxnum manni) 

 Ja, auðvitað, ég segi bara að þú sért ansi heppinn lítill kall. 

VICARRO: Heppinn? Hvernig þá? 

JAKE: Að ég geti geti tekið þetta verk að mér einmitt núna! Tuttugu og sjö farmar af 

 bómull er býsna mikið mál, herra Vicarro. (nemur staðar í tröppunum) Ljúfan! 

 (Hann stingur bita af munntóbaksklumpi upp í sig.) Hvað heitirðu annars? 

VICARRO: Silva. 

JAKE: Hvernig stafarðu það? 

VICARRO: S-I-L-V-A. 

JAKE: Silva! Eins og silfurbrák! Á hverju skýi er silfurbrák.  Hvaðan kemur það? 

 Úr Biblíunni? 

VICARRO: (fær sér sæti á tröppunum): Nei. Úr bókinni um Gæsamömmu.  

JAKE: Nú, auðvitað, þú ert aldeilis heppinn að ég geti gert þetta. Ef ég væri eins 

 önnum kafinn og ég var fyrir tveimur vikum, hefði ég neitað þér. LJÚFAN! 

																																																								
11	‚Whipcord	breeches‘	eru	ekki	endilega	reiðbuxur	heldur	buxur	úr	grófu	
bómullarefni	sem	í	hefur	verið	ofinn	grófur	skástrengur	til	að	styrkja	það,	ekkert	
ósvipað	því	sem	hér	áður	fyrr	var	notað	í	svokallaðar	Vír-buxur	á	Íslandi	og	þóttu	
henta	mjög	vel	til	iðn-	og	verkamannastarfa.	‘Whipcord	breeches‘	sem	voru	
notaðar	til	erfiðisvinnu	og	í	hernaði,	hafa	þó	mjög	ákveðið	snið,	svipað	því	sniði	
sem	er	á	reiðbuxum	í	dag.	Ég	vel	því	að	notast	við	reiðbuxurnar	í	þýðingunni	
vegna	lýsingarinnar	sem	fylgir	á	klæðaburði	Vicarros,	þ.e.a.s.	uppreimuðu	
stígvélunum	sem	buxurnar	virðast	girtar	ofan	í.		



 KOMDU AÐEINS HINGAÐ ÚTFYRIR! (Það heyrast ójós viðbrögð innan úr 

 húsinu.) 

VICARRO: Heppinn. Mjög heppinn. (Hann kveikir í sígarettu. Flora ýtir upp 

 dyraskerminum og kemur út. Hún er í vatnsmelónubleikum silkikjól og heldur 

 stóru, hvítu skinntuðrunni sem er með upphafsstöfum hennar á stórri 

 nikkelplötu þétt að líkamanum.) 

JAKE: (stoltur) Herra Vicarro – má ég kynna fyrir þér frú Meighan. Þetta er 

 mjög leiður ungur maður sem ég vil að þú gleðjir fyrir mig, litla mín. 

 Hann telur sig vera óheppinn afþví að bómullarfræskiljan hans brann til ösku. 

 Hann er með tuttugu og sjö farma af bómull sem þarf að skilja fyrir 

 hraðsendingu til mikilvægasta viðskiptavinar hans í Mobile. Nú, auðvitað, 

 sagði ég við hann, herra Vicarro, það má óska þér til hamingju – ekki vegna 

 brunans, heldur vegna þess að ég er þannig staddur að ég get tekið við 

 pöntuninni. Segðu honum hvað hann er heppinn! 

FLORA: (vandræðalega) Ja, é’ býst við a’ é’ sjá’ ekki hvernig hann gat verið 

 heppinn a’ fræskiljan hans brann. 

VACARRO: (súr á svip) Nei, fru-ú. 

JAKE: (snöggt) Herra Vicarro. Sumir náungar kvænast stelpum þegar þær eru litlar 

 og mjóar. Þeir vilja litla kroppa. Skilur’u? Svo, þegar stelpan er búin að koma 

 sér notalega fyrir – hvað gerir hún? Hún hleður á sig spiki – au’vita’! 

FLORA: (feimnislega) Jake! 

JAKE: Þannig er það! Hvernig bregðast þeir við. Taka því eins og einhverju 

 náttúrulögmáli? Neibb! Nei, ekki aldeilis! Þeim fer að finnast þeir sviknir. 

 Þeir halda að örlögin hljóti að hafa eitthvað á móti þeim afþví að litla konan 

 þeirra er ekki eins lítil og hún var vön að vera. Afþví að hún hefur gert sér lítið 

 fyrir og leyft kroppnum að tútna út. Nú, það er auðvitað rótin að mörgum 

 heimiliserjum. Hins vegar, herra Vicarro, gerði ég aldrei slík mistök. 

 Þegar ég varð ástfanginn af þessari dúkku sem ég á hérna, var hún í sömu 

 stærð og þú sérð hana í dag. 

FLORA: (gengur feimnislega að handriðinu á pallinum) Jake ... 

JAKE: (glottandi) Ekki stór kona, heldur gríðarstór! Það var þannig sem ég vildi 

 hana – gríðarstóra! Ég sagði henni strax, þegar ég renndi hringnum á fingur 

 hennar, eitt laugardagskvöld í bátahúsinu á Moon Lake – ég sagði við hana, 



 telpa mín, ef þú tekur eitt einasta pund af þessum kroppi – læt ég þig róa! Ég 

 læt þig róa, sagði ég, á þeirri mínútu sem ég sé að þú ert farin að tapa vigt! 

FLORA: Æi, Jake – gerðu þah! 

JAKE: Sérðu hvað hún er mikil dúkka? (Flora snýr sér skyndilega og slær í rassinn á 

 honum með skinntuðrunni sinni. Hann hneggjar af hlátri og stekkur niður 

 tröppurnar. Hann nemur staðar og snýr sér við hjá horninu á húsinu.) Þú 

 lætur fara vel um herra Vicarro á meðan ég skil fræin frá þessum tuttugu og 

 sjö förmum af bómull, telpa mín. Regla góða grannans, herra Vicarro! Þú 

 gerir mér greiða og ég geri þér greiða! Við sjáumst! Bless á meðan, litla 

 mín! (Hann gengur rösklega í burtu.) 

VICARRO: Regla góða grannans! (Hann sest á tröppurnar að veröndinni.) 

FLORA: (sest í róluna) Er’ann ekki fel-leg-ur! (Hún hlær bjálfalega og tyllir 

 tuðrunni í kjöltuna. Vicarro starir þungur á brún út yfir sindrandi birtuna á 

 ökrunum. Neðri vörin skagar fram eins og á fýlulegu barni. Hani galar í 

 fjarska.) 

FLORA: É’ mund’ aldrei þor’ a’ bera mig svona. 

VICARRO: Bera? Fyrir hverju? 

FLORA: Sólinni. É’ næ mér í svo gasalegan bruna. É’ gleym’ aldrei brunanum sem 

 é’ fékk einu sinni. Þah var á Moon Lake-vatni einn sunnudag áður en é’ 

 giftist. É’ var aldrei neitt fyrir a’ veiða fisk en ungi náunginn sem é’ var með, 

 einn af Peterson-strákunum, heimtaði a’ við færum a’ veiða. Nú, hann veiddi 

 ekki neitt en hélt áfram að dorga og dorga og é’ sit þarna í bátnum með alla 

 þessa heitu sól á mér, é’ sagði, Vertu undir víðinum. En hann vild’ ekki hlusta 

 á mig, og viti menn, é’ náði mér í svo gasalegan brun’ a’ é’ varð að sofa á 

 mallanum næstu þrjár nætur. 

VICARRO: (annars hugar) Hvað varstu að segja? Varstu sólbrunnin? 

FLORA: Já. Einu sinni á Moon Lake-vatni. 

VICARRO:Það er ekki nógu gott. Þú jafnaðir þig, er það ekki? 

FLORA: Jújú, á endanum. Já. 

VICARRO: Þetta hlýtur að hafa verið frekar vont. 

FLORA: É’ datt líka einu sinni í vatnið. Líka með einum af Peterson-strákunum. Í 

 öðrum veiðitúr. Þetta voru nú meiru villingarnir, þessir Peterson-strákar. É’ 

 fór aldrei neitt með þeim nema þah gerðist alltaf eitthvað sem fékk mig til a’ 

 óska a’ é’ hefði ekki farið. Einu sinni, sólbruni. Einu sinni, næstum drukknuð. 



 Einu sinni – brennimjólk! Samt, lítandi til baka, núna, þá skemmtum við 

 okkur samt alveg helling, þrátt fyrir allt. 

VICARRO: Góða granna reglan, ha? (Hann slær keyrinu í stígvélin sín. Stendur síðan 

 upp af tröppunum.) 

FLORA: Þú gætir alv’ eins komið upp á pallinn og látið far’ eins vel umðig og þú 

 getur 

VICARRO: A-ha. 

FLORA: Ég er ekki góð í a’ – hald’ uppi samtölum. 

VICARRO: (veitir henni loks athygli.) Nú, vertu ekkert að hafa fyrir því að halda uppi 

 samræðum mín vegna, frú Meighan. Ég er þessi týpa sem vill heldur þöglan 

 skilning. (Flora hlær vandræðalega.) Einn hlutur sem ég tek alltaf eftir hjá 

 ykkur dömunum. 

FLORA: Hva’ er þah, herra Vicarro? 

VICARRO: Þið eruð alltaf með eitthvað í höndunum – til að halda í. Til dæmis þessi 

 tuðra ...  

FLORA: Tuðran mín? 

VICARRO: Þú hefur enga ástæðu til að vera með þessa tuðru í höndunum. Þú ert 

 örugglega ekki hrædd um að ég ætli að hrifsa hana af þér! 

FLORA: Ó, Guð, nei! É’ var ekki hrædd um þah! 

VICARRO: Það væri ekki góð granna regla, er það nokkuð? En þú heldur í tuðruna 

 vegna þess að hún veitir þér eitthvert öryggi. Er það ekki rétt? 

FLORA: Jú. É’ vil alltaf vera með eitthvað í höndunum. 

VICARRO: Auðvitað viltu það. Þú finnur til svo mikils óöryggis. Fræskilja brennur 

 til ösku. Sjálfboðaliðarnir í slökkviliðinu eru ekki með boðlegar græjur. Það er 

 engin vörn í neinu. Síðdegissólin er heit. Þú hefur enga vörn. Trén eru á bak 

 við húsið. Það er engin vörn í þeim. Efnið sem þessi kjóll er gerður úr – er 

 engin vörn. Svo hvað gerir þú, frú Meighan? Þú tekur upp hvítu skinntuðruna 

 þína. Hún er traust. Hún er óbrigðul. Hún er örugg. Hún er eitthvert haldreipi. 

 Þú skilur hvað ég meina? 

FLORA: Ja-á. É’ ‘eld ég geri þah. 

VICARRO: Hún veitir þér þá tilfinningu að þér þyki vænt um eitthvað. Móðirin 

 verndar barnið? Nei, nei, nei – barnið verndar móðurina! Frá því að vera týnd 

 og tóm með ekkert nema dauðan hlut á milli handanna! Ef til vill hugsarðu um 

 að það sé ekki mikil tenging! 



FLORA: Þú verður a’ afsaka mig frá því a’ hugsa. É’ er of löt. 

VICARRO: Hvað heitirðu, frú Meighan? 

FLORA: Flora. 

VICARRO: Ég heiti Silva. Eitthvað ekki gyllt – Silva! 

FLORA: Eins og silfurdalur? 

VICARRO: Nei, eins og silfursent! Það er ítalskt nafn. Ég er fæddur í New Orleans. 

FLORA: Þetta er þá ‘kki sól-bruni. Þú ert náttúr’lega dökkur. 

VICARRO: (brettir nærbolinn upp fyrir kviðinn.) Sjáðu þetta! 

FLORA: Herra Vicarro! 

VICARRO: Alveg eins dökkur og handleggurinn á mér! 

FLORA: Þú þarft ekki a’ sýna mér! É’ ‘r ekki frá Missouri! 

VICARRO: (brosir) Fyrirgefðu. 

FLORA: (Hún hlær vandræðalega.) Hjúkk! Því miður eigum við ekkert kók í húsinu. 

 Við ætluðum a’ ná i kassa af kóki í gærkvöldi, en með allan æsinginn sem 

 gekk á.   

VICARRO: Hvaða æsingur var það? 

FLORA: Nú, eldurinn og allt. 

VICARRO: (kveikir í sígarettu) Ég mundi ekki halda að þið hér færuð að æsa ykkur 

 út af eldinum. 

FLORA: Eldur er alltaf æsandi. Hænur og hundar sof’ ekki eftir eldsvoða. É’ ‘eld 

 ekk’ a’ hænurnar okkar hafi sofið neitt í nótt. 

VICARRO: Nei? 

FLORA: Þær gögguð’ og relluð’ og brölt’ um stíuna – voru í skelfilegu uppnámi! É’ 

 sjálf gat ekki sofið heldur. É’ bara lá þarn’ og svitnaði í alla nótt. 

VICARRO: Út af eldinum? 

FLORA: Og hitanum og moskítóflugunum. Og é’ var vond útí Jake. 

VICARRO: Vond út í herra Meighan? Út af hverju? 

FLORA: Æ, hann rauk í burt’ og skildi mig eftir sitjandi hér á þessari gömlu verönd í 

 gærkvöld með ekkert kókakóla í húsinu. 

VICARRO: Rauk burt og skildi þig eftir? Gerði hann það? 

FLORA: Jebb. Strax eftir kvöldmat. Og þe’r ‘ann kom aftur hafði eldurinn þegar 

 brotist út og staðinn fyrir a’ keyr’ í bæinn eins og ‘ann sagði, ákvað ‘ann a’ 

 far’ a’ skoða brunnu bómullarfræskiljuna þína. É’ fékk reyk í augun og nefið 

 og hálsinn. É’ fékk sviða í ennisholurnar og ég var s’o útkeyrð og stressuð a’ 



 é’ fór a’ gráta. É’ grét eins og barn. Tók á endanum tvær teskeiðar af róandi. 

 Nóg til að svæfa fíl. En samt lá é’ vakandi og heyrði hænurnar brölta þarna 

 úti! 

VICARRO: Þetta hljómar einsog nóttin hafi verið þér býsna erfið. 

FLORA: Hljómar eins og? Nú, hún var þah. 

VICARRO. Jæja, frú Meighan – þú segir – að hann hafi horfið eftir kvöldmatinn? 

 (Það er pása á meðan Flora horfir tómlega á hann.) 

FLORA: Ha? 

VICARRO: Þú segir að herra Meighan hafi farið af bæ eftir kvöldmatinn? (Eitthvað í 

 raddblæ hans gerir hana meðvitaða um eigin lausmælgi.) 

FLORA: Ó – ah – bara í augnablik. 

VICARRO: Bara í augnablik, ha? Hversu langt er augnablik? (Hann starir ákaft á 

 hana.) 

FLORA: Hva’ ert’ a’ gefa í skyn, herra Vicarro? 

VICARRO: Gefa í skyn? Ekki neitt. 

FLORA: Þú horfir svo einkennilega á mig. 

VICARRO: Hann hvarf í augnablik! Var það það sem hann gerði? Hvað hvarf hann í 

 langt augnablik? Geturðu munað það, frú Meighan? 

FLORA: Hverju breytir þah? Hvað máli skiptir þah þig, annars? 

VICARRO: Afhverju ætti þér ekki að vera sama að ég spyrji? 

FLORA: Þú lætur þetta hljóma eins og é’ væri í yfirheyrslu eða eitthvað! 

VICARRO: Finnst þér ekki gaman að láta eins og þú sért vitni? 

FLORA: Vitni að hverju, herra Vicarro? 

VICARRO: Nú – til dæmis – segjum – vitni að máli sem varðar íkveikju! 

FLORA: (vætir varirnar) Máli sem? Hva’ er íkveikja? 

VICARRO: Vísvitandi eyðing á eignum með eldi. (Hann slær snöggt í stígvélin sín 

 með svipunni.) 

FLORA: (brugðið) Ó! (Hún handleikur tuðruna sína taugaspennt.) Nei, heyrðu mig, 

 farðu nú ekki a’ fá einhverjar – skrýtnar hugmyndir. 

VICARRO: Hugmyndir um hvað, frú Meighan? 

FLORA: A’ maðurinn minn hvarf – eftir kvöldmat. É’ get útskýrt þah. 

VICARRO: Geturðu það? 

FLORA: Au’vitað get é’ þah. 



VICARRO: Gott! Hvernig útskýrir þú það? (Hann starir á hana. Hún lítur niður.) 

 Hvað er að? Geturðu ekki komið skipulagi á hugsanir þínar, frú Meighan? 

FLORA: Nei, en –  

VICARRO: Er eyða í hausnum á þér varðandi málið? 

FLORA: Sjáðu nú til – (Hún engist í rólunni.) 

VICARRO: Er þér alveg ómögulegt að muna hvers vegna maðurinn þinn hvarf efir 

 kvöldmat? Þú getur ekki ímyndað þér hvaða erindi hann hann var að sinna, er 

 það nokkuð? 

FLORA: Nei! Nei, é’ get þaggi? 

VICARRO: En þegar hann kom aftur – sjáum til ...  hafði eldurinn í 

 Sambandsplantekrunni rétt brotist út? 

FLORA: Herra Vicarro, é’ ‘f ekki minnstu hugmynd um hva’ þú ert a’ gefa í skyn. 

VICARRO: Þú ert afar ófullnægjandi vitni, frú Meighan. 

FLORA: É’ get aldrei hugsað þegar fólk – starir svona á mig. 

VICARRO: Ókei. Ég skal þá líta undan. (Hann snýr baki í hana.) Jæja, bætir þetta 

 eitthvað minnið hjá þér? Ertu fær um að einbeita þér að spurningunni núna? 

FLORA: Hah ... 

VICARRO: Nei? Ekki það? (Hann snýr sér aftur við, glottir illyrmislega.) Jæja ... 

 eigum við láta málið niður falla? 

FLORA: É’ vildi svo ósk’ a’ þú gerðir þah. 

VICARRO: Það er ekki til neins að skæla út af brunninni fræskilju. Þessi heimur 

 byggir á lögmálinu um kaup kaups. 

FLORA: Hva’ meinar’u? 

VICARRO: Alls ekkert sérstakt. Væri þér sama ef ég ...? 

FLORA: Hvað? 

VICARRO: Ertu til í að færa þig aðeins til að gefa pláss? (Flora mjakar sér til hliðar í 

 rólunni. Hann sest hjá henni.) Ég er hrifinn af rólum. Mér hefur alltaf þótt gott 

 að sitja og rugga í rólu. Svo slakandi ... Ertu slök? 

FLORA: Jájá. 

VICARRO: Nei, þú ert það ekki. Þú ert eins og hengd upp á þráð. 

FLORA: Ja, þú gerðir mig dálítið stressaða. Allar þessar spurningar sem þú spurðir 

 mig um eldinn. 

VICARRO: Ég spurði þig ekki spurninga um eldinn. Ég spurði þig bara út í manninn 

 þinn sem fór af bæ eftir kvöldmat. 



FLORA: É’ útskýrði ‘ða fyrir þér. 

VICARRO: Einmitt. Það er rétt. Þú gerðir það. Góðu granna reglan. Þetta var ágætis 

 athugasemd sem maðurinn þinn lét falla um góðu granna regluna. Ég skil 

 núna hvað hann átti við. 

FLORA: Hann var a’ hugs’ um ræðu Roosevelts forseta. Við vöktum fram ettir og 

 hlustuðum á hana eitt kvöldið í síðustu viku. 

VICARRO: Nei, ég held að hann hafi verið að tala um eitthað sem stendur honum 

 nær, frú Meighan. Þú gerir mér greiða og ég geri þér greiða, eins og hann 

 orðaði það. Þú ert með bómullarflygsu á andlitinu. Vertu kyrr – ég skal 

 fjarlægja hana. (Hann fjarlægir skafið.) Svona nú. 

FLORA: (taugaveikluð) Takk. 

VICARRO: Það er svo mikið af fínlegu bómullarskafi svífandi um loftið. 

FLORA: É’ veitða. Þah kitlar á mér nefið. É’ ‘eld a’ þah smjúgi í ennisholurnar á 

 mér. 

VICARRO: Já, þú ert viðkvæm kona. 

FLORA: Viðkvæm? Ég? Ó, nei, é’ ‘r of stór til þess. 

VICARRO: Stærðin er hluti af viðkvæmni þinni, frú Meighan. 

FLORA: Hvernig meinar’u? 

VICARRO: Það er hellingur af þér, en hver arða af þér er viðkvæm. Dýrmæt. 

 Hrífandi, gæti ég sagt. 

FLORA: Ha? 

VICARRO: Ég meina þú ert allsendis laus við minnsta – grófleika. Þú ert mjúk. 

 Fíntrefjuð. Og rennislétt. 

FLORA: Spjallið okkar er virkilega a’ verða persónulegt. 

VICARRO: Já. Þú færð mig til að hugsa um bómull. 

FLORA: Ha? 

VICARRO: Bómull! 

FLORA: Jahérna! Ætti é’ a’ segja takk eða eitthvað? 

VICARRO: Nei, brostu bara, frú Meighan. Þú hefur fallegt bros. Spékoppa! 

FLORA: Nei... 

VICARRO: Jú, í alvöru! Brostu, frú Meighan! Svona nú – brostu! (Flora lítur undan, 

 brosir hjálparvana.) Svona já. Sko! Þú ert með þá! (Hann snertir annan 

 spékopp hennar blíðlega.) 

FLORA: Gerðu þah ekki snerta mig. Mér líkar ekki a’ láta snerta mig. 



VICARRO: Hvers vegna ertu þá að flissa? 

FLORA: Get ekk’ a’ þ’í gert. Þú gerir mig dáldið yfirspennta, herra Vicarro. Herra 

 Vicarro – 

VICARRO: Já? 

FLORA: Ég von’ a’ þú haldir ekk’ a’ Jake sé viðriðinn eldinn. É’ sver til guðs a’ 

 hann fór aldrei af dyraveröndinni. É’ man þah fullkonlega12 núna. Við bara 

 sátum hér í rólunni þangað til eldurinn braust út og þá keyrðum við í bæinn. 

VICARRO: Til að fagna? 

FLORA: Nei, nei, nei. 

VICARRO: Það er nokkuð gott viðskiptatækifæri að fá tuttugu og sjö farma af bómull 

 í fangið, eins og hverja aðra guðsgjöf, frú Meighan. 

FLORA: Ég hélt a’ þú hefðir sagt a’ við skyldum láta málið niður falla. 

VICARRO: Það varst þú sem bryddaðir upp á því. 

FLORA: Nújæja, en gerðu þah, reynd’ a’ rugla mig ekki meira. É’ get svo guðsvarið 

 a’ eldurinn var þegar brotinn13 út þegar hann kom aftur. 

VICARRO: Það er ekki það sem þú sagðir mér rétt áðan. 

FLORA: Þú gerir mig alveg ringlaða. Við fórum í bæinn. Eldurinn braust út og við 

 vissum ekkert um þah. 

VICARRO: Ég hélt að þú hefðir sagt að hann hefði ert ennisholurnar í þér. 

FLORA: Ó, Guð minn góður, þú gerir mér aldeilis upp orð.14 Kannski é’ ætti a’ búa 

 til smá límonaði handa okkur. 

VICARRO: Vertu ekkert að hafa fyrir því. 

FLORA: É’ fer og blandaða eins og skot, en rétt í augnablikinu er é’ of máttlaus til 

 a’ standa upp. É’ veit ekki afhverju, en é’ get varla haldið augunum opnum. 

 Þau eru alltaf að lokast ... É’ ‘eld a’ þah sé aðeins of þröngt, tveir í rólu. Ertu 

 til í a’ gera mér greið’ og setjast aftur þarna niðri? 

VICARRO: Hvers vegna viltu að ég færi mig? 

FLORA: Þah verður of mikill líkamshiti þe’r við erum svona þétt saman. 

VICARRO: Einn líkami getur borið svala yfir í annan. 

																																																								
12	Læt	hana	segja	fullkonlega	–	en	ekki	fullkomlega	–	til	að	halda	því	að	hún	segir	
þetta	vitlaust	í	frumtextanum.	
13	Nota	‚brotinn	út‘	til	að	undirstrika	málfar	Floru.	
14	Það	er	auðvitað	talað	um	að	gera	upp	skoðanir	en	ég	nota	þessa	setningu	til	að	
undirstrika	hvað	Flora	er	illa	máli	farin.	



FLORA: É’ ‘ef alltaf heyrt a’ líkamar beri hita. 

VICARRO: Ekki í þessu tilfelli. Ég er svalur. 

FLORA: Mér virðist þú ekki vera þah. 

VICARRO: Ég er alveg sultuslakur. Komdu bara við mig, ef þú trúir mér ekki. 

FLORA: Hvar? 

VICARRO: Hvar sem er. 

FLORA: (stendur upp með miklum erfiðismunum) Afsakaðu mig, é’ þarf a’ fara inn. 

 (Hann togar hana aftur niður.) Afhverju varst’ a’ þessu? 

VICARRO: Ég vil ekki missa félagsskap þinn strax. 

FLORA: Þú ert a’ verða ansi nærgöngull, herra Vicarro. 

VICARRO: Er ekkert fútt eftir í þér? 

FLORA: Þett’ er ekki fútt. 

VICARRO: Hvers vegna flissarðu þá? 

FLORA: É’ ‘r kitlin! Viltu hætt’ a’ pota í mig. 

VICARRO: Ég er bara að banda flugunum frá. 

FLORA: Láttu þær þá vera, gerðu þah. Þær gera engu’ mein. 

VICARRO: Ég held að þér finnist gott að láta pota í þig. 

FLORA: Mér finnst þah ekki. É’ vild’ a’ þú mundir hætta. 

VICARRO. Þú myndir vilja láta pota harðar í þig. 

FLORA: Nei, é’ vildi þah ekki. 

VICARRO: Þessi blái marblettur á úlnliðnum á þér – 

FLORA: Hva’ með hann? 

VICARRO: Ég hef mínar grunsemdir. 

FLORA: Um hvað? 

VICARRO: Það var snúið upp á hann. Af manninum þínum. 

FLORA: Þú ert galinn. 

VICARRO: Jú, það var það. Og þér fannst það gott. 

FLORA: Þah fannst mér örugglega ekki. Væri þér sama a’ færa handlegginn. 

VICARRO: Vertu ekki svona fælin. 

FLORA: Allt í lagi. Þá stend é’ bar’ upp. 

VICARRO: Gerðu það þá. 

FLORA: É’ ‘r svo máttlaus. 

VICARRO: Með svima? 



FLORA: Smá. Jáh. Þah snýst allt fyrir augunum á mér. É’ vild’ a’ þú mundir stoppa 

 róluna.  

VICARRO: Ég er ekki mikið að róla. 

FLORA: En bara smá er of mikið. 

VICARRO: Þú ert viðkvæm kona. Býsna stór kona, líka. 

FLORA: Þah er Ameríka líka. Stór. 

VICARRO: Það er skrýtin athugasemd. 

FLORA. Jamm. É’ veit ekki afhverju é’ gerð’ hana. Hausinn á mér er svo skýrlaus. 

VICARRO: Óskýr? 

FLORA: Óskýr og – skýrlaus ... Er eitthvað á handleggnum á mér? 

VICARRO: Nei. 

FLORA: Hva’ ertu þá a’ strjúka? 

VICARRO: Svitan í burtu. 

FLORA: Láttu þah vera. 

VICARRO: Leyfðu mér að þurrka hann (Hann strýkur handlegginn á henni með 

 vasaklút.) 

FLORA: (hlær magnvana) Nei, gerðu þah, ekki. Þah virkar svo skrýtið. 

VICARRO: Hvernig virkar það? 

FLORA: Þah kitlar mig. Alveg uppúr og nið’rúr. Hætt’ ‘essu núna. Ef þú hættir því 

 ekki ætla é’ a’ hóa. 

VICARRO: Hóa í hvern? 

FLORA. É’ ætl’ a’ hóa í negran þarna. Negran sem er a’ slá grasið hinum megin við 

 götuna. 

VICARRO: Gerðu það. Hóaðu þá. 

FLORA: (þróttlaust) Hei! Hei stráksi! 

VICARRO: Geturðu ekki hóað hærra? 

FLORA: Mér líður svo einkennilega. Hva’ er a’ mér? 

VICARRO: Þú ert bara að slaka á. Þú ert stór. Stór gerð af konu. Mér geðjast að þér. 

 Ekki verða svona æst. 

FLORA: É’ erðaggi, en þú –  

VICARRO: Hvað er ég að gera? 

FLORA: Grunsemdir. Um manninn minn og hugmyndir sem þú hefur um mig. 

VICARRO: Eins og hvað? 



FLORA: A’ hann kveikti í fræskiljunni þinni. Hann gerði þah ekki. Og éreggi stór 

 bómullarflygsa (Hún hífir sig upp.) É’ ætl’ inn. 

VICARRO: (stendur upp) Ég held að það sé góð hugmynd. 

FLORA: É’ sagð’ a’ ég ætlaði. Ekki þú. 

VICARRO: Afhverju ekki ég? 

FLORA: Þah gæti orðið nokkuð þröngt inni, með þig og mig. 

VICARRO: Það eru þrengsli. Við erum tvö. 

FLORA: Vert’ úti. Bíddu hér. 

VICARRO: Hvað ætlar þú að gera? 

FLORA: É’ ætl’ a’ blanda okkur könnu af góðu, svalandi límonaði. 

VICARRO: Ókei. Farðu inn. 

FLORA: Hva’ ætlar þú a’ gera? 

VICARRO: Elta þig. 

FLORA: Þah var þah sem é’ hélt a’ þú ætlaðir a’ gera. Við skulum bæði ver’ úti. 

VICARRO: Í sólinni? 

FLORA: Við skulum sitj’ aftur í skugganum. (Hann stendur í vegi fyrir henni.) Ekki 

 fyrir mér. 

VICARRO: Þú ert fyrir mér. 

FLORA: Mig svimar. 

VICARRO: Þú ættir að leggjast útaf. 

FLORA: Hvernig get é’ þah? 

VICARRO: Farið inn. 

FLORA: Þú mundir elta mig. 

VICARRO: Og hvað með það? 

FLORA: É’ ‘r hrædd. 

VICARRO: Þú ert að fara að skæla. 

FLORA: É’ ‘r hrædd! 

VICARRO: Við hvað? 

FLORA: Við þig. 

VICARRO: Ég er smávaxinn. 

FLORA: Mig svimar. Hnén á mér eru svo máttlaus, þau er’ eins og vatn. É’ verð a’ 

 setjast niður. 

VICARRO: Farðu inn. 

FLORA: É’ get þaggi. 



VICARRO: Afhverju ekki? 

FLORA: Þú mundir elta. 

VICARRO: Væri það svo slæmt? 

FLORA: Það er grimmd í augunum á þér og mér líst ekki á svipuna. É’ Guðsver, 

 hann alls ekki. Hann gerði þah ekki, é’ sver! 

VICARRO: Gerði hvað? 

FLORA: Eldurinn... 

VICARRO: Drífðu þig. 

FLORA: Gerðu þah ekki! 

VICARRO: Gera ekki hvað? 

FLORA: Legð’ ‘ana frá þér. Svipuna, gerðu þah legð’ ‘ana frá þér. Skild’ ‘ana eftir 

 hér á pallinum. 

VICARRO: Við hvað ertu hrædd? 

FLORA: Þig. 

VICARRO: Drífðu þig. (Hún snýr sér vanmáttug við og gengur að dyraskerminum 

 Hann opnar dyrnar.) 

FLORA: Ekki elta. Gerðu þah, ekki elta! (Hún riðar hikandi. Hann ýtir á hana með 

 hendinni. Hún fer inn. Hann fylgir. Hurðin lokast hljóðlega. Fræskiljan 

 pumpar hægt og taktfast handan götunnar. Innan úr húsinu berst tryllt og 

 örvæntingarfullt væl. Hurð er skellt. Vælið heyrist aftur, mun kraftminna.)  

 

TJALDIÐ 

 

3. ATRIÐI 

 

Klukkan er um níu þetta sama kvöld. Þótt himinninn handan hússins sé 

kvöldroðableikur, varpar skellibjart og næstum fullt septembertungl draugalegum 

bjarma á framhlið hússins. Hundar góla eins og djöflar handan við marflatar 

óseyrarnar. 

 Dyraverönd Meighanhjónanna er mannlaus. 

 Eftir smá stund er dyraskerminum ýtt hægt upp og Flora Meighan birtist 

smám saman. Hún er illa útleikin. Í augum hennar er fjarrænt blik í tunglskininu, 

munnurinn aðeins opinn. Hún teygir fram hendurnar og þreifar sig áfram þar til hún 

kemur að súlunni á veröndinni. Þar nemur hún staðar og stynur lágt. Hárið á henni 



hangir laust og í óreiðu. Hún er nakin að ofan fyrir utan að vera með tættan bleikan 

borða yfir brjóstunum. Á nöktum öxlunum og handleggjunum eru dökkar rákir 

greinilegar, á öðrum vanganum stór marblettur. Dökkur taumur, nú storknaður, 

liggur frá öðru munnvikinu. Hún hylur þessi augljósari merki með annarri höndinni 

þegar Jake kemur upp á veröndina. Hann heyrist nálgast, sönglandi með sjálfum sér. 

 

JAKE: Ljósaskin – ljósaskin – ljósaskin – Silfurmánanum frá15! (Flora hörfar 

 ósjálfrátt inn í skýrt markaðan skuggann undir þakskyggninu. Jake er of 

 þreyttur og sigurreifur til að taka eftir útganginum á henni.) Hvernig hefur 

 litlan mín það? (Flora tjáir sig með rymjandi andvarpi.) Þreytt? Of þreytt til 

 að tala? Nú, mér liður einmitt þannig. Of þreyttur til að tala. Of andskoti 

 þreyttur til að segja eitt fjárans orð! (Hann sest stynjandi á stigaþrepin, án 

 þess að veita Floru mikla athygli.) Tuttugu og sjö vagnfarmar af bómull. Það 

 er magnið sem ég hef fræskilið frá því í morgun. Verk fyrir fílefldan 

 karlmann. 

FLORA: (rám) Ah-ha ... Verk fyrir – fílefldan karlmann ... 

JAKE: Tutt-ugu og sjö vagn-ar fullir af bóm-ull! 

FLORA: (endurtekur hljómlaust) Tutt-ugu og sjö vagn-ar fullir af bóm-ull! (Hundur 

 ýlfrar. Flora flissar rámri röddu.) 

JAKE: Að hverju hlærðu, telpa mín? Vonandi ekki að mér. 

FLORA: Nei ... 

JAKE: Eins gott. Verkefnið sem ég hef klárað er ekkert til að hlæja að. Ég keyrði 

 þennan negraflokk áfram eins og múlreki. Það er ekki heili í skrokknum á 

 þeim. Þeir eru bara skrokkar. Maður þarf að keyra, keyra, keyra. Ég fæ ekki 

 séð hvernig negrar éta án þess að einhver segi þeim að stinga matnum upp í 

 skoltana!16 (Hún flissar aftur, eins og vatn flæði úr munninum á henni.) 

 Hah! Þú hlærð eins og – Drottinn minn. Hér er sko ofboðslegu dagsverki 

 lokið. 

FLORA: (hægt) Ég mundi ekki gorta mig – af því ... 

																																																								
15	Sungið	við	Silvery	Moon,	lag	eftir	Gus	Edwards,	textinn	eftir	Edward	Madden.	
16	Held	hér	fleirtölunni	á	skolti	úr	frumtextanum	til	að	undirstrika	málfar	Jakes.	



JAKE: Ég er ekki að gorta mig af því, ég er bar’ að segja að ég hef lokið miklu 

 dagsverki, ég er alveg uppgefinn og vil bara fá smá viðurkenningu, ekki neina 

 útúrsnúningaræðu17. Ljúfan ... 

FLORA: Ég er ekki – (hún hlær aftur) – að gera neina útúrsnúningaræðu. 

JAKE: Að tak’ að sér stórt púlverkefn’ og kláraða og minnast á að það sé búið mundi 

 ég ekki kalla að gorta sig. 

FLORA: Þú ert ekki sá eini – sem hefur klárað – stórt dagsverk. 

JAKE: Veist’ um einhvern annan sem hefur gert það? (Það er þögn.) 

FLORA: Þú heldur kannski að ég hafi haft það náðugt. (Hún missir hlátur aftur út úr 

 sér.) 

JAKE: Þú hlærð eins og þú sért drukkin. (Flora hlær.) Hvað varstu eiginlega að 

 drekka? Kakkalakkaeyði eða skordýraeitur? Ég held að ég geri lífið létt

 fyrir þig, vinnandi eins og múlreki, til að þú getir ráðið þér niggara til að taka 

 að sér þvottinn og húsverkin. Fílakona sem lætur eins og viðkvæmur 

 kettlingur, það er þannig kona sem ég hef fengið í fangið. 

FLORA: Einmitt ... (Hún hlær.) Þú gerir þetta létt! 

JAKE: Ég á enn eftir að sjá þig lyfta litla fingri. Meiraðsegj’ orðin of löt til að far’ í 

 spjarir. Ráfandi hálfnakin um húsið í tím’ og ótíma. Þú ert í þoku. Það eina 

 sem þú getur hugsað um er „Gef mér kókakóla“! En þú skalt bara vara þig. 

 Þeir eru komnir með nýja deild hjá hinu opinbera. Hún er kölluð G.K. Stendur 

 fyrir Gagnslaust Kvenfólk. Það eru uppi leynileg plön um að skjóta þær! 

 (Hann  hlær að sínum eigin brandara.) 

FLORA: Leynileg – plön – á fæti? 

JAKE: Að skjóta þær. 

FLORA: Það er gott. Það gleður mig. (Hún hlær aftur.) 

JAKE: Ég kem þreyttur heim og þú getur ekki látið vera að nöldra í mér. Út af hverju 

 ertu núna önug? 
																																																								
17	Cross	speech	er	ekki	til	í	ensku,	en	cross	talk	er	til.	Ein	skilgreiningin	á	því	skv.	
Merriam	Webster	orðabókinni	er	‚conversation	that	does	not	relate	to	the	main	
topic	being	discussed‘	eða	að	tala	um	eitthvað	annað	en	það	málefni	sem	er	
verið	að	ræða.	Skv.	dictionary.com	er	Jake	að	nota	tungumálið	vitlaust	hér,	
nokkuð	sem	kallað	er	‚parapraxis‘	eða	‚speech	blunder‘	sem	er	ekki	það	sama	
og	‚paraphrase‘	eða	umorðun.	Ég	finn	enga	skilgreiningu	á	‚parapraxis‘	á	
íslensku.	Í	stað	þess	að	fara	að	mismuna	saman	einhverri	þýðingu	á	rangri	
beitingu	Jakes	á	tungumálinu	–	sem	ekki	myndi	endilega	skila	sér	til	
áhorfandans	–	ákvað	ég	að	nota	útúrsnúning	sem	þýðingu	á	cross	talk.	



FLORA: Ég held að það hafi verið mistök. 

JAKE: Hvað var mistök? 

FLORA: Að þú skyldir ver’ að fikta við Sambandsplantekruna ... 

JAKE: Það er ég ekki viss um. Við vorum eiginlega á hausnum, litla mín. Sambandið 

 kaupandi upp allt land hér í kring og hrekjandi gömlu ræktendurna í burtu af 

 því án greiðslu – keyrandi næstum hverja einustu verslun í Two Rivers18 

 sýslunni á hausinn! Svo reisa þeir sína eigin fræskilju til að skilja sína eigin 

 bómull. Um tíma leit út fyrir að ég væri búinn að vera. En þegar fræskiljan 

 fuðraði upp og herra Vicarro ákvað að það væri best að beina smá viðskiptum 

 til mín  – mundi ég segja að ástandið hafi heldur skánað! 

FLORA: (Hún hlær lágt.) Þá skilur þú kannski ekki góðu granna regluna. 

JAKE: Skil hana ekki? Sko, ég var gaurinn sem fann upp á henni. 

FLORA: Hah-hah! Þvílík uppfinning! Það eina sem ég get sagt er – ég vona að þú sért 

 kátur núna eftir að hafa fræskilið – tuttu og sjö vagnfarma af – bómull. 

JAKE: Vicarro var býsna mikið kátur þegar hann leit við. 

FLORA: Jamm. Hann var – býsna mikið – kátur.  

JAKE: Hvernig kom ykkur báðum saman? 

FLOR: Okkur kom bara vel saman. Vel – alveg ljómandi. 

JAKE: Hann virist ekki svo slæmur lítill naggur. Hann tekur skynsamlega á málunum 

FLORA: (hlær vanmáttug) Það – gerir hann – sannarlega! 

JAKE: Ég vona að þú hafir látið fara vel um hann í húsinu? 

FLORA: (flissar) Ég bjó handa honum – könnu – af góðu, svalandi – límonaði! 

JAKE: Með smávegis gini út í, ha? Það var þannig sem þú varðst pissfull. Kaldur, 

 svalandi drykkur hljómar ekki sem verst núna. Átt’ eitthvað eftir? 

FLORA: Ekki dropa, herra Meighan. Við drukkum það a-a-allt í botn! (Hún hlammar 

 sér í róluna.) 

JAKE: Svo þú áttir ekkert svo erfiðan dag eftir allt saman? 

FLORA: Nei. Alls ekki erfiðan. Ég átti huggulegt samtal við herra – Vicarro ... 

JAKE: Um hvað töluðuð þið saman? 

FLORA: Góðu granna regluna. 

JAKE: (hlær lágt) Hvað finnst honum um góðu granna regluna? 

																																																								
18	Ég	held	nafninu	á	sýslunni	inni	í	þýðingunni	vegna	þess	að	ég	tel	það	vera	
leikstjórans	að	ákveða	hvort	hann	notar	það.		



FLORA: Oooo – (Hún flissar.) – Honum finnst hún vera – góð hugmynd! Hann segir 

 –  

JAKE: Nú? (Flora hlær lágt.) Segir hvað? 

FLORA: Segir – (Hún fær aftur krampakennt hláturskast.) 

JAKE: Hvað sem hann sagði hlýtur það að hafa verið hreint ofboð. 

FLORA: Hann segir – (nær stjórn á krampafloginu) – hann heldur að hann ætli ekki 

 að koma sér upp annarri bómullarfræskilju. Hann ætlar að leyfa þér að sjá um 

 alla fræskiljuna – fyrir hann! 

JAKE: Ég sagði þér að hann mundi láta skynsemina ráða. 

FLORA: Einmitt. Hann ætlar að kom’ aftur á morgun – með enn meiri bómull. 

 Kannski tuttugu og sjö vagnfarma í viðbót. 

JAKE: Er það? 

FLORA: Og á meðan þú sérð um að fræskilja – ætlar hann að láta mig skemmta sér 

 með – góðu límonaði! (Hún fær annað flissukast.)  

JAKE: Því meira em ég heyri um þetta límonaði, því glaðari verð ég með það. Viský 

 með límonaði, ha? Herra Thomas Collins? 

FLORA: Ég býst við – að þetta haldi áfram – restina af sumrinu ... 

JAKE: (stendur upp og teygir ánægður úr sér) Jæja, það er ... það er stutt í haustið. 

 Næturnar fara að kólna. 

FLORA: Ég veit ekki hvort það – láti þetta enda – þó ... 

JAKE: (tekur enn ekki eftir neinu) Loftið virðist þegar svalara. Þú ættir ekki að sitja 

 hér úti án þess að vera í skyrtu, telpa mín. Það er hægt að fá svakalega slæmt 

 kvef þegar hitinn breytist. 

FLORA: Ég gæt’ ekki þolað að ver’ í neinu – sem kemur við – húðina. 

JAKE: Það er ekki hitinn sem veldur þér þessum mikla kláða, heldur of mikið áfengi. 

 Það er brennivínsroði19 sem þú ert með! Ég ætla inn á klóið. Þegar ég kem 

 aftur út – (Hann opnar dyrnar og fer inn.) ... keyrum við í bæinn og 

 gáum hvað er í bíó. Vippaðu þér upp í Sjevann á meðan! (Flora hlær með 

 sjálfri sér. Hún opnar gríðarstóru skinntuðruna sína hægt og dregur upp

 bréfþurrkubúnt. Hún snertir sig varlega hér og þar og hlær rámum hlátri.) 

																																																								
19	Skilgreiningin	á	grog-blossom	er:	(archaic)	The	network	of	burst	blood	vessels	
on	the	face	and	particularly	the	nose	of	a	heavy	drinker.	Ég	ákvað	að	þýða	það	sem	
brennivínsroða	til	að	undirstrika	grófleika	Jakes	og	sveitamennsku.	Áfengi	finnst	
mér	borgaralegra	en	brennivín. 



FLORA: (hátt) Ég ætti í rauninni ekk’ að vera með hvíta skinntuðru. Hún er úttroðin  

 af – bréfþurrkum – til að gera hana stóra – eins og ungabarn! Stór – í fanginu á 

 mér – eins og ungabarn! 

JAKE: (innan úr húsinu.) Hvað sagðirðu, telpan mín? 

FLORA: (togar sig upp á rólukeðjunni) Ég er ekki – telpa. Mamma! Ma! Það er –  ég 

 ... (vaggar stóru, hvítu skinntuðrunni í örmum sér, gengur hægt og gætilega 

 að brúninni á veröndinni. Fullur máninn skín á brosandi, illa leikið andlitið á 

 henni. Hún byrjar að rugga sér og sveifla blíðlega, vaggandi tuðrunni í 

 fanginu, raulandi.) 

 Bambaló barnið – vindurinn hvín!20 

 Blundar í vöggunni – trjátoppi í! (Hún stígur niður eina tröppu.) 

 Er brestur svo grein – byltist vaggan bí bí! (Hún stígur niður aðra tröppu.) 

 Barnið þá fellur – og með vöggulín! (Hún hlær og starir frá sér numin og 

 fjarræn á mánann.) 

  

TJALDIÐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
																																																								
20	Sungið	við	hina	þekktu	ensku	barnagælu	Rock-a-bye,	baby	sem	fyrst	birtist	á	
prenti	í	sögunni	Mother	Goose	í	Englandi	1765.	



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


