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Introduction 

 

L´écrivain français Marcel Pagnol a raconté ses souvenirs d´enfance  dans trois 

tomes qui composent son autobiographie. Le premier tome, celui choisi pour la présente 

traduction en islandais, s´appelle „La gloire de mon père― est paru en 1957. Il y raconte 

son enfance,  une partie de l´histoire de sa famille et en particulier un voyage 

inoubliable avec sa famille pendant les vacances d´été.  La famille est composée de 

Joseph, le père, un instituteur respectueux, Augustine, la mère douce et patiente, le frère 

Paul et la petite sœur.  C´est une famille modeste, de classe moyenne, vivant dans la 

banlieue de Marseille vers la fin du 19
 ème

, début du 20
 ème

 siècle.  Un jour les parents 

annoncent qu´ils vont passer les grandes vacances dans une maison d´été dans les 

collines de la Provence avec la tante Rose, son mari l´oncle Jules et leur bébé Pierre. Ce 

fut une expérience unique pour Marcel qui connaissait seulement la vie de la ville, et il 

eut l´opportunité de découvrir un autre côté de la personnalité de son père qui lui-même 

n´était pas dans son environnement habituel et devait se prouver de nouveau à sa 

famille. 

 Pour mon analyse du texte traduit, j´ai choisi quelques chapitres du roman 

autobiographique, je commence à la page 79 lors du départ de la famille Pagnol pour 

leur maison d´été à la campagne en Provence. Il y a plusieurs aspects donc il faut tenir 

compte pour cette traduction; le livre est sorti en 1957 mais les événements se 

déroulent, comme mentionné ci-dessus, vers la fin du 19
 ème

 et au début 20
 ème

 siècle. Il 

faut dire que l´environnement historique et culturel est assez différent au sud de la 

France et en Islande à cette époque, c´est pourquoi je brosse un tableau de ces deux 

mondes, dans mon compte rendu sur le texte traduit, pour donner une idée de la 

différence considérable de modes de vie entre les deux pays avant d´aborder la 

traduction et l´analyse de la traduction.  D´autre part, on peut se demander si le lecteur 

islandais d´aujourd’hui s´identifie plus aisément au contexte du livre qu´un lecteur du 

20ème siècle étant donné que le mode de vie en Islande a beaucoup changé et les 

Islandais sont beaucoup plus proches de l´Europe qu´auparavant.  Dans le dernier 

chapitre de mon analyse, je passerai en revue différentes phrases qui ont posé des 

problèmes de traduction. 

La traduction littéraire se heurte depuis des siècles à un problème crucial: un 

texte n´est pas seulement un empilement des mots, organisés en phrases, en 

paragraphes, en chapitres etc. mais aussi et surtout l´entrée par et dans la langue dans un 

univers subtil, un réseau de significations constituant et faisant référence simultanément 

à des pratiques culturelles et sociales précises qui n´ont pas d´équivalences strictes 
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d´une communauté humaine à une autre.  Vue ainsi, la traduction semble un exercice 

quasiment impossible, qui pourtant, l´expérience nous le prouve, se pratique 

séculairement et arrive à surmonter partiellement et patiemment une partie des 

problèmes de (inter)compréhensions culturelles, lesquels sont des écueils sérieux aussi 

bien pour le traducteur que pour le lecteur du texte traduit.  C´est ce paradoxe que nous 

aimerions approfondir dans la traduction d´un extrait du récit autobiographique de 

Marcel Pagnol, auteur provençal (mais écrivant en français), relatant le monde de son 

enfance (fin du 19
 ème

 et début du 20
 ème

) dans une région particulière de la France 

actuelle (la Provence, tardivement intégrée à la « Nation française ») et utilisant une 

partie du patrimoine linguistique (le provençal) dans des régionalismes qui bien souvent 

posent problème.  L´univers ainsi créé dans l´œuvre en langue source est doublement 

éloigné de l´univers culturel de la langue cible (l´islandais contemporain): de point de 

vue du temps (plus d´un siècle d´écart), et enfin ce sera l´essentiel de notre propos : du 

point de vue des pratiques culturelles.  

 Le rôle du traducteur est alors particulièrement cruel, qui doit tout à la fois 

traduire « les mots et les phrases » (fidélité au texte) au péril d´en trahir la portée 

culturelle, et, dans le même temps, rendre accessible au lecteur une pratique culturelle 

spécifique (la vie en Provence en fin du 19
 ème

 et au début du 20
 ème

 siècle dans une 

famille modeste avec une capacité de promotion vers la bourgeoisie de l´époque : 

républicaine et laïque) ce qui demande d´aller parfois « au-delà des mots » (trahison du 

texte) afin d´en rendre l´idée.  En d´autres termes, la prise en compte de la question 

culturelle, nous amène à nous demander si la « trahison » traductive (le refus du « mot à 

mot » ou du « phrase à phrase ») n´est pas parfois le meilleur chemin pour « rendre » 

une authenticité culturelle et sociale renouvelée préhensible alors par des lecteurs ayant 

des pratiques culturelles différentes (les lecteurs en langue cible en un temps donné, ici 

début du 21
 ème

). 

 Donc ce que nous proposons ici c´est l´analyse de ces « mots » que l´on ne peut 

traduire sans trahir et la question des univers culturels en traductologie littéraire. 
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2.1 

 

Les chapitres qui seront traduits se déroulent en Provence (au sud de la France), plus 

exactement dans le massif du Garlaban, un massif forestier situé à l’ouest d’Aubagne et 

Roquevaire, qui culmine à 710 m.  Pour ce qui ne connaissent pas il faut s´imaginer ; 

des collines de rocher en calcaire blanc, une végétation broussailleuse, les bonnes 

odeurs du thym et du romarin, plusieurs petits sentiers dans les collines, le chant des 

cigales dans la chaleur des journées d´été, quelques fermes dispersés, mais surtout un 

―désert de garrigue‖.  C´est un endroit sauvage, calme et mystérieux.  

Les maisons typique provençales sont en pierre, souvent en couleur d´ocre où des 

couleurs claires, couleurs pastel, pour que la maison reste au frais les jours de grandes 

chaleurs,  et bien sûr des volets de couleur foncé (vert où marron) qu´on ferment 

habituellement à midi quand le soleil frappe le plus fort et la nuit. Les maisons, surtout 

celle de campagne, sont embelli de fleurs et entouré de végétation et souvent l´on voit 

sur le même terrain au moins un petit carré de terre cultivée.   

La culture provençale est profondément latine et méditerranéenne. Elle se manifeste 

notamment par plusieurs aspects.  Par exemple par les liaisons amicales entre les 

personnes des villages, marqués par une sociabilité ouverte, qui se vit  à l´extérieur et 

protège une intimité secrète.  Dans une telle société les traditions deviennent importante 

telle que les jeux de boules et joutes nautiques, la chasse, les chants et danses 

accompagnés par les instruments locaux lors des fêtes de villages et de quartiers.  Un 

autre aspect de la culture provençale est l´habitude alimentaires, c´est une région 

agricole qui profite donc de bons produits de bonne qualités (les vignes et donc le vin, 

huile d'olive, herbes, ail, tomate, légumes charnus, viandes mijotées et poissons 

frais...).
1
  

En Provence s´est formé le provençale qui a son origine de la langue d´oc, une 

langue qui marque tant le français parlé ; par l´accent du Midi, les mots locaux, façons 

de dire très imagées, etc.  Le provençale est une langue écrite depuis le moyen-âge, 

l´écrivain Frédéric Mistral l´a utilisé et a obtenu le Prix Nobel de la littérature.  Au 

cours du 20
 ème 

siècle la langue a connu un certain recul dans la pratique orale 

quotidienne et le pouvoir central 
 
français a en effet tenté de l'y exclure définitivement.  

Mais grâce à une forte tradition, beaucoup de Provençaux ont conservé leur langue.
2
  

Quant aux modes de transport à cette époque l´automobile existais mais seulement 

les personnes les plus riches en possédaient une où pouvait en louer une (comme l´oncle 

                                                 
1
 http://www.netprovence.com/tourisme/histoire/histmoderne.htm 

2
 http://www.provenceweb.fr/f/occitan/culture.htm 

http://www.netprovence.com/tourisme/histoire/histmoderne.htm
http://www.provenceweb.fr/f/occitan/culture.htm
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Jules).  C´est pour cela que la famille Pagnol prît le tramway (qui devint un mode de 

transport important au début du 20
 ème

 siècle en France)  pour une partie du voyage et 

ensuite ils suivirent le chariot d´un paysan chargé avec leur meuble jusqu´á la villa. 

 

2.2 

 

L´Islande appartient au régime du Danemark jusqu´au 1
er

 décembre 1918.  Au début 

du 20
ème

 siècle la plupart des Islandais vivaient en  campagne dans des fermes, 

seulement un quart de la population vivait dans la ville de Reykjavík (première ville qui 

fait preuve d´urbanité). Ils vivaient de la pêche et l´agriculture, ils élèvent surtout les 

moutons (qui leur donnent la viande, le boudin et la laine), vache et chevaux (qui étaient 

aussi exportés). Grace au progrès technologiques dans le domaine de la pêche au début 

du 20
ème

 siècle, l´Islande connaît une longue période de croissance. Suite á cette 

croissance dans l´industrie le mode de vie change assez rapidement pour les islandais.  

À Reykjavík il y a un mélange de nouvelle maison qui commence à surgir parmi les 

fermes et des parties de terrain qu´on pouvaient encore appeler la campagne.  À la place 

des maisons en tourbe, se construisent des maisons en bois où en béton au toit en tôle 

ondulée. 

Dans une maison habitaient souvent plusieurs membres de la famille: père, mère, 

plusieurs enfants et grands-parents.  Plus riche la famille, plus grand leur terrain avec 

parfois plusieurs maisons pour les animaux.  Mais les fermes en campagnes n´étaient 

pas souvent très proches l´une de l´autre et donc moins de contacts entre les personnes.  

Les Islandais étaient donc surement un peuple plus fermé et privé mais quand même 

connu pour leur hospitalité. Les gens voyageaient à cheval et venaient souvent de loin, 

les habitants des fermes étaient donc toujours prêts à accueillir des étrangers.  Dans la 

famille les gens s´amusaient par exemple en chantant ou en racontant des histoires. 

La première automobile fut son apparition en Islande en 1904, mais elle ne servit 

pas à grand-chose car elle n´était pas idéal pour le terrain islandais, encore assez brut.  

Une deuxième automobile arriva en 1907 qui convenais mieux. 

Du 14
ème

 siècle jusqu´au début du 20
ème

 était une période presque continue de froid, 

et même jusqu´à la deuxième moitié du 20
ème

 siècle les températures plus hautes que 

l´Islande connaît est d´environ +11°C.
3
  

Ceci nous permet de conclure que les changements de mœurs, sociaux et techniques, 

et l´avènement d´une société moderne se passe plus lentement en Islande qu´en France, 

peut être à cause du fait que cette première n´acquérait son autonomie qu´en 1918 et, 

                                                 
3
 Björn Þorsteinsson: Ný Íslandssaga, p.32-33 
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enfin, son indépendance qu´en 1944, aussi parce qu´elle a un nombre d´habitants bien 

inférieur à celui de la France, une façon de vivre plus simple, c´est une île isolée avec 

un climat  rude et froid. 

 

2.3 

 

Bien que un Islandais du début 20
ème

 siècle aurait pu avoir des difficultés à saisir 

l´ambiance décrite dans l´œuvre à cause des différences culturelles à l´époque, il est, en 

effet, plus probable qu´un Islandais d´aujourd’hui puisse connecter avec le sujet grâce à 

la modernisation des modes de vie qui s´est opéré en Islande ces derniers temps.  

L´Islande est bien plus proche de l´Europe qu´avant, les Islandais voyagent davantage à 

l´étranger et ramènent avec eux à chaque fois des brins de nouvelles connaissances, une 

nouvelle culture qui souvent influencent les mœurs en Islande.  La culture française 

nous est aussi introduite par les films français à la télévision et au cinéma, où on voit de 

plus en plus de films qui attirent même ceux qui ne comprennent pas le français.  Le 

film « Le châteaux de ma mère », deuxième tome des Souvenirs d´enfance de Marcel 

Pagnol, est passé  à la télévision en Islande, il y a environ 15 ans. 

Beaucoup plus de produits alimentaires français sont importés en Islande 

aujourd´hui, on peut par exemple trouver plusieurs sortes de fromages et on peut même 

acheter un bocal d´épice qui s´appelle épice de Provence. 

La culture du vin à beaucoup changé en Islande les dernières années, avant l´on 

buvait surtout des alcools forts et le but était de devenir ivre.  Maintenant les islandais 

ont pris l´habitude de boire l´alcool plus raffiné d´après le modèles des européens ; en 

été on peut voir des islandais assis à l´extérieur des cafés qui prennent un où deux verres 

de vin où de bière juste pour le plaisir, en apéritif par exemple, chose qu´on ne voyait 

pas il y a pas très longtemps.  Et puis il est possible d’acheter les vins du sud de la 

France en magasin (magasins spéciaux d´alcool), parmi d´autres.        

La culture du sud de la France est aussi accessible dans un magasin de produit de 

beauté, « L´Occitane » qui se trouve à deux endroits à Reykjavík.  Il ne faut que rentrer 

dans ce magasin et on se croirait dans une campagne dans le sud de la France, les 

produits sont parfumé avec les herbes et fleures de Provence. 

On peut donc dire que la culture de la France du sud nous est beaucoup plus 

accessible aujourd´hui.  Ce monde paisible de nature sauvage, que Van Gogh nous 

dépeint avec tant d´amour et expressivité, n´est plus aussi lointain et un islandais qui le 

ne connaît pas  peut ressentir si il le veut avec un peu de recherche.    
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3.1 

 

L´écrivain utilise beaucoup le langage imagé, poétique, symbolique et il utilise 

la personnification pour rendre la nature vivante ce qui est souvent difficile de traduire.  

Quelques exemples ; 

“Un immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu´au ciel : de noires 

pinèdes, séparées par des vallons, allaient mourir comme des vagues au pied de trois 

sommets rocheux.” Il faut un certain temps de réflexion pour se rendre compte qu´il ne 

s´agit pas d´une mort dans le sens de quelque chose qui disparaît, mais quelque chose 

qui cesse d´exister par une évolution lente, progressive.  Il fallait donc s´imaginer le 

mouvement de vagues, comme elles sont au début grandes, hautes et impressionnantes 

mais petit á petit elles diminuaient jusqu´à ne plus les voire. 

“Le paysan nous montra les sommets qui soutenaient le ciel au fond du paysage.” 

Dans ce cas il est bien possible de traduire directement et l´on comprend que les 

sommets sont si hauts ou si loin qu´ils semblent toucher le ciel. 

“Au fond, à droite, mais beaucoup plus loin, une pente finissait dans le ciel, portant sur 

son épaule le troisième piton de roches, penché en arrière, qui dominait tout le 

paysage.” Ici la nature est personnifiée, la pente comme un homme porte sur son épaule 

un piton de roches. 

“…de beaux pins dominaient une épaisse broussaille de chênes-kermès, qui ne sont pas 

plus hauts qu´une table, mais qui portent de vrais glands de chêne, comme ces nains 

qui ont une tête d´homme.” La nature est à nouveaux personnifiée de façon un peu 

comique, les glands de chêne sont apparemment très grands par rapport à l´hauteur des 

chênes-kermès. 

“Au-delà du vallon se dressait une colline allongée.  Elle avait la forme d´un vaisseau 

de guerre á trois ponts, en retrait les uns sur les autres.” Dans ce cas la forme de la 

colline est comparée avec un vaisseau de guerre.  Pour pouvoir traduire ce passage il me 

fallut trouver sur internet une photo d´un vaisseau de guerre à trois ponts et ensuite une 

photo des collines d´Aubagne, de cette façon je pus me rendre compte de la forme et je 

fus capable de traduire. 

“… ces quelques plantes étaient descendues à ma rencontre, pour annoncer au petit 

écolier le parfum futur de Virgile. ”  Ici il fallut une autre recherche sur internet pour 

comprendre cette phrase, c´est en lisant que Virgil était un écrivain latin, il écrivait sur 

la nature en Grèce qui a beaucoup de ressemblance avec la nature en Provence, il a écrit 

parmi d´autres textes « De rerum natura » un poème pour révéler au lecteur la nature du 
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monde et des phénomènes naturels).  Cela me fit comprendre que pour Pagnol les 

odeurs qu´il sent pourrait correspondre aux odeurs décrits dans les œuvres de Virgil.  

“A mon père, qui faisait la grimace sous la pressante effigie de Napoléon III… ” J´ai 

choisie de traduire directement, mais cette phrase a sûrement plus de signification pour 

un lecteur français qui connaît beaucoup mieux l´histoire de la France et qui a rencontré 

plusieurs fois dans des livres d´histoire l´image de Napoléon III, donc la traduction perd 

un peu de son humour. 

“… et roulait le R comme une crécelle.” Un français peut bien s´imaginer quelqu´un 

qui parle en roulant les R, pour un islandais c´est pas très courant.  Ensuite suivent 

quelques mots de l´oncle Jules avec des R supplémentaires (rroute, porrte, trrop, 

étrroite). Il est difficile voire impossible de ne pas perdre ces traits d´humour. 

“… une fente du roc pleurait en silence dans une barbe de mousse - ” Une autre 

personnification où la nature devient vivante, comme si la fente du roc avait des 

sentiments qui la font pleurer. 

―Un escalier, qui faisait un coude…‖ ici Pagnol utilise un langage imagé, la forme est 

comparée à une partie du corps, dans ce cas il n´est possible de traduire l´harmonie de la 

phrase.  Dans ma traduction je décris plutôt le mouvement de l´escalier, ce mouvement 

explique en même temps la forme. 

“Pendant plusieurs jours, nous jetâmes des chrétiens aux lions…” La phrase qui suit 

explique exactement ce que Marcel et Paul sont en train de faire, ils jettent les 

sauterelles innocentes (les chrétiens) dans la toile d´araignées (= les lions) qui les tuent. 

Il est donc possible de traduire directement, mais pour mieux comprendre l´origine de 

cette façon de dire il me fallut m´informer d´avantage : il s´agit d´une référence aux 

persécutions des chrétiens (marquées par la grande incendie de Rome en 64 avant J.C.), 

ceux qui refusaient de vénérer les dieux romains étaient envoyés dans la fosse aux lions. 

  

3.2 

Dans toutes les langues il y a le plus souvent plusieurs mots pour désigner un 

aspect de la culture, de son paysage où quelque chose de typique pour ce pays.  En 

Islande il y a par exemple plusieurs mots pour parler de la neige ou du mouton, et dans 

le texte de Pagnol l´on rencontre plusieurs mots qui décrivent le paysage Provençal. Par 

exemple dans le premier chapitre que je traduis (pages 79 – 85), l´on trouve les mots 

suivants qui décrivent les différentes formes et aspects des montagnes : pinède, vallons, 

piton, terrasse, colline, ―à pics‖, coteau, côte.  Plus loin on en trouve d´autres comme ; 

garrigue, plateau, verveine. 
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La nature provençale est très particulière et même si l´on trouve les mots pour 

traduire plusieurs éléments de la nature provençale le lecteur islandais ne peut pas 

facilement se l´imaginer.  Il est difficile de faire comprendre à un lecteur islandais 

contemporain que le thym, le romarin, la sauge, etc. ne sont pas des plantes aromatiques 

destinées à raffermir le goût d´un plat (les herbes de Provence) mais l´évocation d´une 

nature sauvage, typique (les collines de Provence) et odorante.  D´autres plantes 

aromatiques provençales que l´on rencontre dans le texte sont par exemple « le pèbre 

d´ail » que j´ai traduit en trouvant d´abord le terme latin et ensuite, sur le site du jardin 

botanique,  j´ai trouvé le terme islandais. J´ai fait de même pour les mots « la 

marjolaine » et « le fenouil ». 

En Provence on rencontre une grande variété d´arbres comme les amandiers, les 

abricotiers et les figuiers, riches de couleurs et d´odeurs qu´un lecteur islandais ne 

connaît pas forcement, le paysage est aussi couvert d´herbes et de buissons qui ont des 

noms différents comme ; « broussaille chêne kermès » et le « baouco » (autre mots 

provençale dont la signification j´ai trouvée sur le site de www.marcelpagnol.is. 

On tombe aussi sur des mots et expressions liées au mode de transport de la 

campagne, le cheval et la charrette ; brancards et ―rayon du treuil de la charrette‖.  

Puis les études entomologiques de Marcel et Paul font découvrir plusieurs 

insectes qui ne sont pas connu par les Islandais, comme ; les guêpes « cabridans », les 

capricornes, les lucanes, les cigales (très importantes quand il s´agit de rendre 

l´ambiance créée par le bruit strident qu´elles produisent en faisant vibrer leurs ailes), 

les fourmis et les mantes religieuses. Pour traduire « mantes religieuses » je n´avais 

d´autre choix que de téléphoner à l´Institut Islandais d´histoire naturelle, leur donner le 

nom latin pour obtenir le nom islandais. 

 

3.3 

 

Certain mots et des façons de dire ne se trouvent dans aucun dictionnaire, il faut 

alors faire des recherches, souvent en utilisant l´internet.  Grâce au site de Marcel 

Pagnol, où les gens notamment partagent leurs recherches d´origine de certains mots, il 

est possible de trouver un équivalent compréhensible dans la langue cible.  Certain de 

ces mots sont ; ―Çui-là‖, qui est tout simplement une abréviation, ―celui-là‖ écrit de la 

façon dont on le prononce (français parlé), ―baouco‖, ―broussaille chêne kermès‖, ―le 

pèbre d´ail‖, ―Seccontine‖ qui est le nom de la colle qui était à l´époque la plus connu et 

la phrase ―colle même le fer‖ se voyait sur les affiches de publicité pour cette colle), 

chose que je n´aurais su sans demander à un français.  D´autres : ―allez zou‖ et 

http://www.marcelpagnol.is/
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―obscurantiste‖ (mot qui ne se trouve pas dans le dictionnaire français – islandais) 

désigne une personne inspirée par l´obscurantisme. ―L´eau à la pile‖ m´a aussi posée un 

problème, cette expression ne se trouve pas dans un dictionnaire et non plus le mot 

―pile‖.  Sur internet j´ai trouvée la signification : ―De l'italien pila = cuve, bassin. La 

pile désigne l'évier de cuisine : Poser la vaisselle sur la pile = Poser la vaisselle sur 

l'évier. Une pile est généralement un évier en pierre de Cassis.‖ 
4
  C´est donc une 

expression probablement marseillaise, rien peut correspondre exactement en islandais, 

j´ai donc choisi de traduire avec le mot ―vaskur‖ qui désigne pour nous un évier avec un 

robinet où arrive l´eau courante ; abréviation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Expressions_marseillaises 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cassis_(Bouches-du-Rh%C3%B4ne)
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Pour conclure, il faut souligner que les « outils du traducteur » sont bien 

maigres : des équivalences lexicales annotées dans des notes de traduction, une non-

traduction (dans ce cas les régionalismes sont conservés), des explications de ces choix 

en notes de bas de page ou une présentation dans une préface générale du traducteur, un 

choix mixte (parfois traduction littérale avec ou sans notes, parfois non-traduction avec 

ou sans notes, enfin tentative dans une préface introductive d´éclairer l´univers culturel 

de référence, c´est le choix du célèbre traducteur René Khawam dans sa traduction (de 

l´arabe) totalement révisée des « Mille et une nuits » de 1986). 

L´idée principale dans la traductologie est qu´un mot n´est pas simplement un 

concept statique faisant référence à un objet du monde (son référent) mais d´abord et 

surtout une « idée socioculturelle », résultat d´une pratique de vie, fruit d´une culture 

élaborée. 

Il est important pour un traducteur de connaître au moins un peu la culture du 

pays où l´œuvre a été écrite ou à laquelle l´œuvre réfère, une recherche littéraire de la 

culture peut bien-sûr aider mais l´on peut souvent ressentir dans une traduction si le 

traducteur ne connaît pas la culture du pays.  

Mais même avec la connaissance du pays il est dur de garder le style de l´auteur, 

comme dans le texte traduit où le charme régionaliste et truculent de Pagnol est difficile 

à rendre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

Traduction - Þýðing 

(Bls. 79 – 85) 

 Kjálkinn á vagninum var lagður á múlasnann á ný og við yfirgáfum bæinn. Ég 

upplifði sýn sem úr ævintýri og ég fann fæðast innra með mér ást sem mundi endast mér 

ævina.  

 Stórfengleg, hækkandi hæðardrögin framundan sem runnu saman í eitt við 

himininn, svartir furuskógar, sundurgreindir með litlum dölum, fjöruðu út líkt og öldur 

við rætur þriggja klettatinda. 

Umhverfis okkur voru ávalir ásar líkir lendum hesta þar sem leið okkar lá, þeir 

liðu í hlykkjum í fjallsbrún milli tveggja dala.  Stór, svartur kyrrstæður fugl dró 

athyglina að himinhvolfinu, og úr öllum áttum sem tónaflóð, upphófst hljómfagur kliður 

söngtifanna.  Þeim lá lífið á; þær vissu að dauðinn kæmi með kvöldinu. 

Bóndinn benti okkur á fjallstindana sem líkt og héldu uppi himninum við 

sjóndeildarhring.  

Til vinstri, þar sem sólin var að setjast, bar við stóran, hvítan hnjúk sem 

endurvarpaði sólargeislun við rætur risastórrar rauðleitrar keilu. 

 „Þessi―, sagði hann, „er Rauðhaus.―  

 Til hægri glitraði í bláleitan hnjúk, aðeins hærri en Rauðhaus.  Hann samanstóð 

af þremur sammiðja hjöllum sem breikkuðu ofanfrá og niður líkt og pífurnar þrjár á 

loðskikkju fröken Guimard. 

 „Þessi―, sagði bóndinn, „er Taoumé.― 

Og meðan við dáðumst að þessu flykki bætti hann við: „Líka sagður Tubé.― 

„Hvað þýðir það? ― spurði faðir minn.  

„Það þýðir að það heitir Tubé eða Taoumé.― 

„En hver er uppruni þessara orða? ― 

„Uppruninn er sá að hann heitir tveimur nöfnum, en enginn veit af hverju.  Þú átt þér 

líka tvö nöfn og ég líka.―  

Til að hafa ekki fleiri málalengingar á útskýringunni, sem mér þótti ekki 

afgerandi, sló hann svipu sinni við eyra múlasnans sem svaraði með frethljóði. 

Lengst til hægri í mósku fjarskans, rann brekkan saman við himininn, og bar hún 

sem á öxl sinni þriðja hnjúkinn sem hallaði aftur og drottnaði yfir öllu landslaginu. 

„Þetta er Garlaban. Aubagne er þar hinumegin , við rætur þess.― 

„Ég er fæddur í Aubagne,― sagði ég. 

„Þá ertu héðan, sagði bóndinn.― 
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Ég horfði stoltur á fjölskyldu mína og hið tilkomumikla landslag með nýrri 

ástúð. 

„ En ég er fæddur í Saint-Loup, sagði Páll áhyggjufullur.  Er ég héðan? ― 

„Aðeins―, sagði bóndinn. „Aðeins, en ekki mikið...―  

Páll dró sig til hlés fyrir aftan mig, móðgaður.  Og fyrst hann var farinn að tjá sig 

meira, þá hvíslaði hann að mér: 

„Hann er heimskingi!― 

Hvergi var húsaþyrpingu að sjá, bóndabæ eða bústað.  Vegurinn var aðeins tvö 

rykug hjólför, aðgreind af villtum grasakambi sem straukst við maga múlasnans. 

Í aflíðandi brekkunni til hægri mátti sjá reisuleg furutré sem gnæfðu yfir óræktað 

eikarkjarr. Nam það rétt við borðshæð, og gaf þar að líta eikarhnot af réttri stærð líkt og 

dvergar væru með eðlilega höfuðstærð. 

Handan dalverpisins bar við aflíðandi hæð í laginu sem herskip með þrjú þilför 

baka til, hvert upp af öðru, íklædd þremur langlægum furuskógum sem aðgreindust með 

þverhníptu, hvítu bergi. 

„Þetta―, sagði bóndinn, „eru rimlar Saint-Esprit.― 

Við að heyra nafnið, svo hlaðið dulúð, hleypti faðir minn, sem var í öllu tilliti 

ótrúaður, brúnum og spurði: 

„Eru menn prestasleikjur hér í sveitinni? ― 

„Svolítið―, sagði bóndinn. 

„Ferðu í messu á sunnudögum?― 

„Það er misjafnt...  Í brakandi þurrki fer ég ekki.  Reyndar ekki fyrr en rignir.  

Góður Guð skilur það.―  

Það var freistandi að upplýsa hann um að Guð væri ekki til, sem ég hafði mjög  

góðar heimildir fyrir, en fyrst faðir minn þagði, þagði ég í hóværð. 

 Ég áttaði mig skyndilega á því að móðir mín átti erfitt um gang vegna „Louis 

XV― hælanna á hnepptu stígvélunum.  Án þess að segja orð, þá náði ég kerrunni og 

tókst að draga fram litlu töskuna, sem við höfðum rennt undir kaðlinn, aftast á 

vagninum. 

„Hvað ertu að gera?― sagði hún hissa. 

Ég lagði töskuna á jörðina og náði í espadrillurnar hennar.  Þær voru ekki stærri en 

mínar.  Hún brosti blíðlega til mín og sagði: 

„Kjáni litli, við getum ekki stoppað hér!― 

„Af hverju ekki?  Við náum þeim!―  

Hún settist á stein við vegkantinn og skipti um skó undir vökulum augum Páls sem kom 

til að fylgjast með athöfninni, sem honum fannst nokkuð djörf í ljósi alls siðgæðis. 
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Hann horfði því í allar áttir til að fullvissa sig um að enginn sæi móðurlegan undirfatnað 

hennar. 

 Við leiddum hana á milli okkar og náðum kerrunni á hlaupum. Ég kom dýrmætu 

töskunni fyrir á sínum stað.  Nú var hún orðin svo lítil (án hælanna) og virtist líka svo 

ungleg, ekki degi eldri en fimmtán, rjóð í kinnum og kálfarnir stæltari en áður.  

Vegurinn var sífellt brattari þegar við nálguðumst furuskógana. 

 Til vinstri varð brekkan aflíðandi og breyttist í mjóa hjalla þöktum gróðri, alveg 

að enda dalverpis.  

 Bóndinn sagði við föður minn: 

 „Þessi á sér líka tvö nöfn. Ýmist Dalurinn eða Lækurinn.― 

 „Hó hó―! sagði faðir minn heillaður. „Er lækur þarna?― 

 „Að sjálfsögðu―, sagði bóndinn.  „Fallegur lækur!―  

 Faðir minn snéri sér að okkur: 

 „Krakkar mínir, við enda dalsins er lækur!―  

 Bóndinn snéri sér svo á ný og bætti við: 

 „Þegar rignir, að sjálfsögðu...― 

 Hjallar þessa dals voru þaktir þriggja stofna ólívutrjám sem voru gróðursett í 

hring.  Þau hölluðust aðeins út á við svo laufin, sem mynduðu einn stóran vönd, hefðu 

svigrúm til að blómstra.  Þarna voru einning möndlutré í mildum grænum tónum og 

gljáandi apríkósutré. 

 Ég kunni ekki að greina trén, en mér líkaði strax við þau. 

 Milli þeirra var óræktuð jörðin, þakin gulu og brúnu grasi sem bóndinn sagði 

okkur að væri kallað „baouco―, í raun Strandreyr.  Það leit út fyrir að vera þurrt hey, en 

þetta var eðlilegur litur þess.  Á vorin lifnar það við og tekur á sig grænan lit líkt og það 

vilji taka þátt í hinni almennu vorgleði.  En þrátt fyrir vesældarlegt útlit, þá er það 

fjölært og sterkbyggt eins og allar plöntur sem eru helst til einskis. 

 Það var þarna sem ég sá í fyrsta sinn dökkgræn knippi sem risu upp úr þessu 

„baouco―, minntu helst á ólífutré í smækkaðri mynd.  Ég fór útaf veginum til að snerta 

laufblöð þeirra.  Sterk lykt magnaðist upp eins og ský og umlykti mig allan. 

 Þetta var óþekktur ilmur, magnþrunginn, sem þrengdi sér í sérhvern afkima 

vitundar minnar, alveg að hjartarótum. 

 Þetta var tímían, sem vex í möl á kjarrlendinu: þessar fáeinu plöntur sem höfðu, 

kynnt fyrir mér, litla skólastráknum, keiminn úr verkum Virgils
5
. 

                                                 
5
 Latneskur ljóðahöfundur, fæddur -70 fyrir Krist, fjallar mikið um samræmi náttúru með mönnum og 

guðum, lýsir sérstaklega grískri náttúru sem líkist náttúrunni í Provence. (http://pagesperso-

orange.fr/jmpetit/auteurs/bio008.htm) 
 

http://pagesperso-orange.fr/jmpetit/auteurs/bio008.htm
http://pagesperso-orange.fr/jmpetit/auteurs/bio008.htm
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 Ég reif snifsi af þurrum kvisti og þefaði af honum.  Ég náði svo vagninum. 

 „Hvað er þetta?― sagði móðir mín. 

 Hún tók snifsið og dró djúpt að sér andann: 

 „Þetta er ferskt tímían―, sagði hún.  „Við munum búa til ljúffenga kanínu kássu.― 

 „Tímían?― sagði Friðrik drýgindalega.  „Vetrarsar
6
 er mun betra.― 

 „Hvað er það?― 

„Það er eins og nokkurskonar blanda tímían myntu.  En það er ekki                

hægt að lýsa því: ég sýni ykkur!―  

 Hann talaði síðan um kryddmæru, rósmarín, salvíu og fennikku.  Það átti að 

fylla héra-magann af því eða saxa það fínt með stórum bita af feitu fleski. 

 Móðir mín hlustaði áhugasöm á.  Ég lyktaði af kvistinum heilaga og skammaðist 

mín. 

 Vegurinn lá stöðugt hærra og stundum yfir litlar hásléttur.  Þegar ég horfði til 

baka, sá ég langan dal „Huveaune―, undir þokukenndri rönd sem teygði sig alveg að 

glitrandi sjónum. 

 Páll var á hlaupum í allar áttir. Hann sló í stofn möndlutrés með steini og hópur 

söngtifa flýði með hávaða og vanþóknun. 

 Þá var það lokabrekkan, jafn erfið og sú fyrsta.  Þökk sé hrynu af pískhöggum á 

múlasnann, sem slakaði á sinni kryppu og hristi hausinn við hvert átak, togaði hann í 

kippum skröltandi kerruna með áhvíldandi hlassi sem tifaði eins og bendill á taktmæli, 

og reif um leið í ólífutrjáagreinar.  Svo kom að hlassið rakst á ólífutrjáagrein sem var 

sterkari fyrir en borðfótur sem brotnaði á rökhyggjuhöfði föður míns, sem varð furðu 

lostinn. 

 Á meðan móðir mín þrýsti smámynt á kúluna til að draga úr bólgunni, skríkti 

Páll litli af kátínu.  Ég tók upp borðfótinn sem varð þessa valdandi og veitti því athygli 

að hið langa brot var sniðskorið sem lofaði auðveldri viðgerð.  Ég hljóp til föður míns, 

sem gretti sig að hætti Napóleons þriðja, og færði honum góðu fréttirnar. 

 Við náðum hinum sem höfðu stansað í skógarreit efst í brekkunni til að leyfa 

pínda múlasnanum að jafna sig, enda blés hann kröftuglega, mögru rifbeinin þöndust út 

og litu út eins og húlahopphringir í poka.  Glærir sleftaumar láku úr löngum 

gúmmíkjaftinum. 

 Þá benti faðir okkar, sem enn var að nudda sárþjáð höfuðið, með vinstri hendi á 

lítið hús í hlíðinni á móti, hálffalið bak við stórt fíkjutré. 

                                                 
6
 Latneskt heiti: Satureja montana. Íslenskt heiti: Vetrarsar (http://www.lystigardur.akureyri.is); 

fjölær jurt upprunnin í Miðjarðarhafslöndum, forn lækningajurt 

(http://frontpage.simnet.is/lifsolian/NofnOlianna.htm) 

 

http://www.lystigardur.akureyri.is/
http://frontpage.simnet.is/lifsolian/NofnOlianna.htm
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 „Þarna er hún―, sagði hann.  „Þarna er Nýja Bastillan.  Griðastaður okkar fyrir 

sumarið; garðurinn til vinstri er líka okkar!― 

 Þessi garður, umlukinn ryðgaðri girðingu, var að minnsta kosti hundrað metrar á 

breidd. 

 Ég sá ekki annað en lítinn skóg ólífutrjáa og möndlutrjáa, sem rugluðu saman 

stjórnlausum greinum sínum fyrir ofan óræktarkjarrið samanflækta.  Þessi frumskógur, í 

smækkaðri mynd, hafði þegar birst mér í öllum mínum draumum, og með Pál á hælum 

mínum þaut ég af stað öskrandi af gleði. 

 

(Bls. 85 – 89) 

 Milli stóra fíkjutrésins á veröndinni og hússins var lítill flutningsvagn, og tveir 

hestar spenntir fyrir honum átu hafra úr pokum sem héngu við kinnar þeirra. 

 Júlíus frændi, sem var á skyrtunni með upppbrettar ermar, lauk við að afferma 

húsgögnin sín, það er að segja, hann velti þeim af vagninum á breitt bak 

flutningamannsins. 

 Rósa frænka, sem hafði komið sér fyrir í baststól á veröndinni, gaf Pétri frænda 

pelann sinn, sem kreppti tærnar af eftirvæntingu. 

 Júlíus frændi var vel  rauður í framan og  kátur sem aldrei fyrr. Hann talaði með 

hárri röddu og bar fram errin með sveifluhljóði eins og skella.   Á kringlótta járnborðinu 

voru tvær tómar flöskur og sú þriðja enn hálffull af rauðvíni. 

 „Jæja! þarna ertu Jósef!― kallaði hann með undraverðri gleði.  „Loksins kominn!  

Ég var farinn að velta fyrir mér hvort þið hefðuð nokkuð farist á leiðinni!― 

 Faðir minn horfði á hann kuldalega: 

 „Þú hafðir að minnsta kosti eitthvað til að halda þér uppteknum!― og benti á 

flöskurnar þrjár. 

 „Kæri vinur―, sagði frændinn, „þú skalt vita að vínið er nauðsynleg fæða fyrir 

kraftvinnumenn, sérstaklega flutningamenn.  Ég meina náttúrulegt vín, og þetta kemur 

frá mér!  Annars, þegar þú hefur lokið við að afferma vagninn veitti þér áreiðanlega 

ekki af einu glasi eða svo til að sturta í þig!― 

„Kæri Júlíus―, sagði faðir minn, „ég fæ mér kannski tvo dropa til að heiðra  

framleiðslu þína.  En ég mun ekki „sturta í mig einu glasi― eins og þú segir svo 

smekklega.  Glas af þessu víni inniheldur líklega fimm sentilítra af hreinum vínanda, og 

ég er ekki nægilega vanur þessu eitri til að þola skammt sem nægir til að drepa þrjá 

sæmilega stóra hunda með sprautu undir húð.  Sjáið annars ástandið sem áfengið hefur 

komið þessum manni í!―  
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 Hann benti á flutningamanninn, sem tottaði á sér sítt yfirskeggið og nálgaðist 

vagninn skjögrandi og andstuttur með blóðsokkin augun.  Hann tók náttborð undir 

annan handlegginn, tvo stóla undir hinn og reyndi að komast inn um hurðina af miklum 

ákafa en sat eftir fastur með brakhljóð á hvora hlið, vegna þrýstings frá náttborðinu 

glumdi þrumu-ropi úr stóru ístrunni. 

 Móðir mín snéri sér undan til að hlæja, og Rósa frænka flissaði.  Páll rak upp 

hlátturroku, en ég hló ekki, ég bjóst við að sjá hann detta milli brotinna húsgagnanna í 

kvalarkrampa. 

 Ég gat rétt ímyndað mér ástandið á lifur hans en í staðinn fyrir að veita 

mannaumingjanum aðstoð, varð Júlíus frændi rauður af reiði og sagði: 

„Hvernig dettur þér í hug... Skrambinn, hvernig dettur þér í hug!... Þú getur vel 

séð að dyraopið er of mjótt til að...― 

 „Það er óþarfi að segja þér það―, hikstaði flutningamaðurinn, „en það er ekki ég 

sem gerði það svona mjótt.― 

 „Herrann hefur rétt fyrir sér―, sagði faðir minn.  „Það er ekki hann sem gerði 

dyraopið svona, hann gerði heldur ekki sjálfan sig svona... Og þar sem gáttin og 

maðurinn falla illa saman er óþarfi að þrjóskast.  Þar að auki er búið að afferma 

húsgögnin ykkar, og ég hef ekki þörf fyrir hann fyrir mín húsgögn.  Auk þess er hann 

örugglega úrvinda, og þar sem dagurinn hans er á enda er best að hann snúi í bæinn 

aftur.― 

 „Hér er maður með viti―, svaraði flutningamaðurinn.  „Klukkan er þegar orðin 

meira en fimm og ég er fjölskyldumaður, með kviðslit og fleira.  Það kemur ykkur 

kannski á óvart, en ef þið viljið get ég sýnt ykkur.― 

 „Þú ert fyllibytta og hálfviti―, sagði Júlíus frændi.  

 Sá kviðslitni fyrtist við: 

 „Ekki veit hvað ætti að koma í veg fyrir að ég lemji þig í klessu.― 

 Frænka mín og móðir stóðu upp í uppnámi; faðir minn gekk á milli en 

fyllibyttan ýtti honum frá og endurtók: 

„Ekki veit hvað ætti að koma í veg fyrir það!― 

 Páll, orðinn fölur, faldi sig bak við fíkjutréð.  Ég skimaði eftir oddhvössum 

steini, þegar rödd heyrðist: 

 „Líttu aðeins til hliðar og þú munt sjá hvað kemur í veg fyrir það!― 

 Það var Friðrik, sem nálgaðist, mjög rólegur, og hélt á viðar-skaptinu, sem snýr 

spili kerrunnar (til að strekkja á böndunum). 

 Flutningamaðurinn snéri sér að honum, brjálaður, og öskraði: 

 „Hvað? Hvað?― 
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„Skaptið, skaptið!― svaraði Friðrik. 

„Þessi er góður!― sagði flutningamaðurinn. 

„Virkilega góður―, sagði Friðrik sem vó viðarbútinn í hendi sér eins og 

sérfræðingur.  Svo snéri hann sér að Júlíus frænda: 

„Ertu búinn að borga honum?― 

„Ekki enn―, sagði Júlíus frændi.  Ég skulda honum sjö franka og fimmtíu. 

„Borgaðu honum―, sagði Friðrik. 

Júlíus frændi rétti fyllibyttunni þrjá silfur peninga. 

„Hvað með þjórfé? ― sagði flutningamaðurinn. 

„Þú hefur nú fengið nóg að drekka―, sagði faðir minn.  „Og trúðu mér, það 

færðu frítt.― 

„Þið eruð drullusokkar―, sagði flutningamaðurinn. 

„Svona, drífðu þig―, sagði Friðrik, „komdu þér í sætið þitt.  Ég skal hjálpa þér að 

snúa við.―  

Hann horfði á hann með svo ljúfu augnaráði að fyllibyttan mýktist skyndilega í 

fasi: 

„Þú―, sagði hann, „ert vinur, þú skilur lífið. En þessir borgarar, ussumsvei!  Ég 

er kannski búinn að sprengja í mér fóarnið með andskotans náttborðinu, svo er manni 

neitað um þjórfé!  En þetta endar ekki svona, og þetta mun kosta þau meira en 

skatturinn!― 

Hann tók saman taumana með erfiðismunum meðan Friðrik snéri hestunum sem 

hann hélt með góðu taki á beislinu.  Þegar hestarnir voru kominir í rétta stöðu á 

veginum og vísuðu rétt, sótti hann pískinn í kerruna sína en á meðan sýndi 

flutningamaðurinn okkur hnefann og bunaði út úr sér alls kyns blótsyrðum. Friðrik 

hóaði villingslega og pískaði skepnurnar harkalega. Vagninn hvarf með braki og 

bölvunum í rykskýii inn í hið gleymda.  

 

(Bls. 89 – 98) 

Á þessum tíma hófust skemmtilegustu dagar lífs míns.  Húsið var kallað Nýja-

Bastillan, en það var reyndar búið að vera nýtt í langan tíma.  Það var gert upp úr 

rústum gamals sveitabæjar fyrir þrjátíu árum af heimamanni sem seldi tjalddúka, 

gólftuskur og sópa.  Faðir minn og frændi greiddu honum 80 franka í gullmynt í leigu á 

ári, konum þeirra fannst upphæðin fullhá.  En húsið var eins og óðal.  Þarna var vaskur, 

því framsýni sópasalinn hafði látið byggja stórann vatnstank við bakhlið hússins sem 

var jafn breiður og næstum jafn hár og sjálft húsið.  Það var nóg að skrúfa frá kopar 

krananum sem var fyrir ofan vaskinn, til að sjá tært og ferskt vatnið renna... 
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Þetta var ótrúlegur munaður og ég skildi ekki fyrr en seinna undur kranans.  

Þetta var land þorstans, frá gosbrunninum í bænum alveg  að hinum fjarlægu tindum 

Stjörnunnar.  Á tuttugu kílómetra svæði var aðeins að finna um tólf brunna (flestir 

þeirra þornuðu upp í maí) og þrjár eða fjórar „uppsprettur―, það er að segja sprunga í 

berginu sem tárast hljóðlega í mosaskegg, innst inni í litlum helli. 

Þess vegna, þegar vinnukonan kom inn í eldhúsið, kinkaði hún kolli til hins  

glitrandi krana framfaranna þegar hún kom með egg eða kjúklingabaunir handa okkur.  

Það var líka verulega stór borðsstofa á jarðhæðinni (sem var að minnsta kosta 

fimm sinnum fjórir metrar), en hana prýddi svo eftir var tekið lítill arinn úr ekta 

marmara. 

Stiginn lá í sveig að fjórum herbergjum á fyrstu hæðinni.  Í nútímalegum 

herbergisgluggunum, milli gluggans og gluggahlerans að utanverðu, var opnanlegt fag 

með fínu skordýraneti. 

Herbergin voru lýst með olíulömpum og nokkrum kertum. Þegar við borðuðum 

úti undir fíkjutrénu var notaður olíulampi. Undraverði olíulampinn!  Faðir minn tók 

hann upp eitt kvöldið úr stórum pappakassa, fyllti hann af olíu, kveikti á eldspýtu og við 

það birtist flatur möndlulaga logi, sem hann umlukti með venjulegri glerkúlu.  Yfir hana 

setti hann egglaga kúpu sem varin var af nikkelneti og staðsett ofan á málmloki.  Lokið 

var vindgildra. Það var götótt og hleypti næturgolunni í gegn sem snérist um sjálfa sig.  

Þannig var staðnaðri næturgolunni beint að stöðugum loganum sem gleypti hana í sig. 

Þegar ég sá lampann hangandi í grein fíkjutrésins, logandi og skínandi, með rósemi 

kirkjulampa, gleymdi ég ostasúpunni  og ákvað að tileinka lífi mínu vísindum.  Þessi 

tindrandi mandla varpar enn ljósi á æsku mína og þegar ég skoðaði Planier-vitann, tíu 

árum síðar, vakti hann ekki eins mikla undrun hjá mér og áður. 

Reyndar, alveg eins og Planier-vitinn, flagari kornhæna og vepja, laðaði lampinn 

að sér öll skordýr næturinnar.  Um leið og hann var hengdur á grein, sóttu að honum 

stór fiðrildi og á dúknum dansandi skuggar þeirra.  En brennandi ást þeirra á loganum 

varð til þess að þau féllu grilluð á diskana okkar. 

Það voru líka risastórir cabridans-geitungar sem við rotuðum með 

munnþurrkunum okkar þannig að vatnskannan valt stundum um koll en glösin í hvert 

skipti.  Bukk bjöllur og eikarhirtir, sem birtust á nóttunni eins og þeim hefði verið skotið 

úr teygjubyssu, það klingdi í lampanum áður en þau sukku í súpuskálina.  Svörtu, 

gljáandi eikarhirtirnir höfðu að framan risastórar flatar klær á tveimur örmum með 

upphleyptum æðastrengjum.  Þar sem þeir höfðu engin liðamót var þetta undraverða 
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verkfæri þeim gagnslaust.  Það var hins vegar afar hentugt til að festa við það aktygi úr 

bandi, var þá hægt að draga valdalausan eikarhjörtinn á vaxdúknum en þá virtist hann 

jafn þungur og straujárn. 

„Garðurinn― var ekki annað en gamall yfirgefinn aldingarður, varinn með 

ryðguðu hænsnaneti.  En nafngiftin „garður― réttlætti að þau gætu kallað húsið „óðal―. 

Þar að auki hafði frændi minn gefið sérkennilegri vinnukonu viðurnefnið 

„þjónustustúlka―.  Hún kom eftir hádegið að vaska upp og stundum til að þvo þvott sem 

gaf henni tækifæri til þess að þvo hendurnar sínar.  Þannig vorum við á þrennan hátt 

(með krana, garð og þjónustustúku) tengd efri stétt, virðulegra millistéttarmanna.  

Fyrir framan garðinn voru hveitikorns- eða rúgmjölsakrar í órækt,  þaktir þúsund 

ára gömlum ólívutrjám.  

Bak við húsið mynduðu furuskógarnir litlar dimmar eyjur í hinu feykistóra 

kjarrlendi sem náði yfir fjöll, firnindi og hásléttur, alveg að Sainte-Victoire 

fjallgarðinum.  Nýja-Bastillan var seinasti kumbaldinn við upphaf eyðimerkur og það 

var hægt að ganga 30 kílómetra án þess að rekast á annað en lágar rústir þriggja eða 

fjögurra bóndabæja frá miðöldum og nokkur yfirgefin fjárhús. 

Við fórum snemma að sofa, örvinda eftir leiki dagsins, og það þurfti að halda á 

Páli litla sem var máttlaus eins og tuskudúkka.  Ég rétt náði að grípa hann þegar hann 

var við það að detta úr stólnum með hálfetið epli eða hálfan banana, sem hann hélt á 

með krepptri hendi. 

Fyrir svefninn strengdi ég þess syfjulega heit, að ég mundi vakna við 

dagrenningu, svo ég tapaði ekki einni mínútu af þessum undraverða degi.  En ég opnaði 

ekki augun fyrr en klukkan sjö, fokillur og muldrandi eins og ég hefði misst af lestinni. 

Þá kallaði ég á Pál, sem byrjaði að nöldra út í eitt og snéri sér til veggjar, en 

hann stóðst ekki freistinguna þegar ég opnaði gluggann og ljósið flæddi inn við skell 

þykkra viðargluggahleranna, á meðan söngur söngtifanna og ilmur kjarrlendisins fylltu í 

einni svipan og mögnuðu opna herbergið.  

Við fórum niður allsberir með fötin í fanginu. 

Faðir minn hafði fest langa gúmmíslöngu við eldhúskranann.  Hún lá út um 

gluggann og endaði á kopar stúti á veröndinni. 

Ég úðaði á Pál og hann rennbleytti mig.  Þetta fyrirkomulag var snilldarleg 

uppfinning föður míns, því hinn andstyggilegi „líkamsþvottur― var orðinn að leik sem 
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entist alveg þar til móðir mín kallaði út um gluggann: „Nú er nóg komið!  Ef 

vatnstankurinn tæmist neyðumst við til að fara héðan!― 

Eftir þessa ægilegu hótun skrúfaði hún fyrir kranann án þess að hika. 

Við rifum í okkur brauðsneiðarnar í flýti með mjólkurkaffinu. Síðan byrjaði 

stóra ævintýrið. 

Það var bannað að fara úr garðinum, en það var ekki fylgst með okkur.  Móðir 

mín hélt að grindverkið væri óyfirstíganlegt og frænka mín var upptekin að gæta Péturs 

litla.  Faðir minn fór oft í bæinn að sinna „erindum― eða upp í hæðina að safna jurtum.  

En hvað varðar Júlíus frænda, þá fór hann í borgina þrjá daga vikunnar, því hann hafði 

aðeins tuttugu daga frí og hafði dreift þeim á tvo mánuði. 

Því var það að við vorum oft frjálsir ferða okkar, alveg að fyrstu furuskógunum.  

En þessar landkannanir, með hnífinn í hendinni og vel á verði, enduðu oft með 

hamslausum flótta í átt að húsinu eftir óvænt kynni við bóaslöngu, ljón eða hellisbirni. 

Leikir okkar snérust í fyrstu um það eitt að veiða söngtifur, sem sugu syngjandi 

safann úr möndlutrjánum.  Fyrst komust þær undan, en brátt urðum við svo leiknir að 

við komum heim umkringdir sönghljómi, því við náðum tylftum sem héldu áfram 

hvissa í titrandi vösum okkar.  Þá veiddum við fiðrildi, sfinx fiðrildi með tvö stél og 

stóra hvíta vængi sem voru þaktir bláum lit og skildu eftir sig silfurduft á fingrum 

mínum. 

Oft á tíðum hentum kristnum fyrir ljónin
7
 eins og við kölluðum það.  Við 

köstuðum hnefafylli af litlum engisprettum í demantslagaða vefi stórra, svartra og 

loðinna kóngulóa með gulum röndum.  Þær pökkuðu engisprettunum í silfurvafning á 

nokkrum sekúndum, gerðu síðan varlega gat á haus fórnarlambs síns og sugu lengi vel 

af sannri ánægju.  Hlé voru gerð á þessum barnalegum leikjum til þess að háma í okkur 

möndluhlaup, sem er rauðbrúnt hlaup eins og hunang, sætt sælgæti og yndislega 

límkennt, en Júlíus frændi var sterklega á móti því og hélt því fram að þetta hlaup 

mundi að lokum líma saman innyflin. 

Áhyggjufullur af framvindu lærdómsins, þá ráðlagði faðir minn okkur að gefa 

upp á bátinn ónauðsynlega leiki.  Hann ráðlagði okkur nákvæma skoðun á 

lifnaðarháttum skordýra og að byrja á maurum því í þeim sá hann fyrirmynd góðra 

borgarbúa. 

                                                 
7
 Franskt orðatiltæki. Uppruni; stóra íkveikjan í Rom, 64 f.Kr., var upphaf ofsókna gegn kristinum 

mönnum.  Þeir sem neituðu að tilbiðja rómversku guðina var hent í ljóna gryfjuna. 

(http://www.les-expressions.com/resultats.php?search=&p=5&tid=&toid=17) 

 

http://www.les-expressions.com/resultats.php?search=&p=5&tid=&toid=17
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Daginn eftir rifum við lengi vel upp plöntur og strandreyr í kringum aðalinngang 

fallegs maurabús.  Að hreinsun lokinni, á um tveggja metra svæði, þá laumaðist ég inní 

eldhús meðan móðir mín og frænka týndu möndlur bakvið húsið, og hnuplaði stóru 

olíuglasi og nokkrum eldspýtum. 

Grunlausu maurarnir fóru fram og tilbaka í tvöfaldri röð eins og 

hafnarverkamenn á landgöngubrú skips. 

Ég fullvissaði mig fyrst um að enginn gæti séð okkur og hellti síðan olíunni í 

góðan tíma inn um aðalopið. 

Uppnám og algjör ringulreið varð í fremstu röðinni, og tugir maura komu aftur 

upp úr holunni.  Þeir hlupu í allar áttir, tryllingslegir, og þeir sem voru með stóran haus 

opnuðu og lokuðu efri kjálkann í leit að ósýnilega óvininum.  Ég tróð þá pappírsbút í 

gatið.  Páll heimtaði heiðurinn að fá að kveikja í honum sem hann gerði mjög vel.  

Rauður reykmettaður logi reis og hófst þá námið okkar. 

Því miður kom í ljós að maurarnir voru of eldfimir.  Þeir drápust samstundis 

vegna hitans og, hurfu í glampanum.  Þessi litla flugeldasýning var alveg ágæt en stutt.  

Þar að auki, eftir brotthvarf varnarmauranna biðum við til einskis eftir því að öflug 

neðanjarðarstórfylking birtist og að drottningin mundi springa með háværum hvelli, sem 

ég hafði treyst á.  En ekkert gerðist, og fyrir augum okkar var ekkert eftir nema lítil 

gígalaga hola, svört eftir eldinn, sorgleg og einmanna eins og eldgígur óvirks eldfjalls. 

Engu að síður komust við yfir þennan ósigur með því að handsama þrjá stóra 

„pregadious― , það er að segja bænabeiður, sem fóru um, algrænar, á grænum greinum 

járnurtar.  Gott viðfangsefni fyrir vísindalega skoðun. 

Pabbi hafði sagt okkur (með ákveðinni gleði trúlauss manns) að beiðan sögð 

„trúuð― væri grimmt og miskunnarlaust dýr; það væri hægt að líta á hana sem „tígrísdýr 

skordýranna―. 

Ég ákvað því sem sagt að kanna þær, til þess að koma af stað bardaga milli 

tveggja þeirra stærstu, og setti ég þær mjög nálægt hvor annarri með klærnar fyrir 

framan sig. 

Við gátum þannig haldið náminu okkar áfram í því að við sáum að þessar 

skepnur gátu lifað án klóa, svo án fóta og meira að segja án helmings höfuðsins...  Eftir 

korter af þessari yndislega barnalegu skemmtun var önnur hetjan ekki annað en 

búkurinn, og þar sem hin bænabeiðan hafði rifið í sig haus og frambol andstæðingsins, 

undirbjó hún sig, án þess að flýta sér, til að ráðast á hinn helminginn sem kipptist ennþá 

til.  Páll, sem hafði gott hjarta, fór og stal túpunni ―Seccontine‖(vinsælt og sterkt lím 
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sem var sagt líma meira að segja járn) og ætlaði að líma saman báða helmingana svo 

hún yrði heil, til þess að við gætum svo frelsað hana.  Það varð ekkert úr þessu 

góðverki, þar sem búknum tókst að flýja. 

En við áttum enn eitt tígrísdýr eftir í krukku.  Ég ákvað að setja hana fyrir 

framan maurana og þessi góða hugmynd gaf okkur tækifæri til að njóta hrífandi 

sýningar. 

Ég opnaði krukkuna í einni svipan, staðsetti opið við aðalinngang maurabús í 

fullu fjöri.  Tígrísdýrið, sem var lengra en krukkan var breið, stóð upprétt á 

afturfótunum og nýtti sér höfuðið sem gat hringsnúist til þess að sjá í allar áttir forvitin 

sem ferðamaður.  Á meðan kom aragrúi af maurum úr göngunum og gerði áhlaup á 

fætur þess, svo vel að það missti þolinmæðina og fór að dansa sveiflandi klippunum 

sínum í allar áttir.  Hvert högg skilaði af sér einu mauraknippi, sem tígrísdýrið dró að 

efri kjálka sínum, þaðan sem það datt aftur niður í tveimur hlutum. 

Þar sem þykkt glersins afmyndaði glæsileika sýningarinnar og óþægileg stelling 

tígrisdýrsins truflaði hreyfingar þess, fannst mér það mitt hlutverk að fjarlægja 

krukkuna.  Bænabeiðan lenti í sinni eðlilegu stellingu, klærnar lagðar saman og fæturna 

á jörðinni.  En á endum hverrar þeirra voru fjórir maurar sem kræktu sig miskunnarlaust 

í með stjörfum neðri kjálkanum á meðan þeir ríg héldu sér í mölina.  Valdið sem þessir 

agnarsmáu íbúar Putalands höfðu yfir tígrísdýrinu gerðu því ekki kleift að hreyfa sig 

frekar en Gúllíver. 

Samt sem áður, með frjálsar klærnar, réðst það á festingarnar og áhöfnina á víxl.  

En áður en tættu maurarnir féllu úr neðri kjálka beiðunnar, höfðu aðrir endurheimt 

stöðuna og þurfti þá að byrja upp á nýtt. 

Ég velti fyrir mér hvernig þetta ástand mundi þróast, það virtist vera í nokkuð 

góðu jafnvægi og hafa fest sig í óbreytanlega hringrás.  Svo tók ég eftir því að viðbrögð 

árásagjörnu fótanna voru ekki lengur eins snögg eða tíð.  Þá ályktaði ég að bænabeiðan 

væri að missa kjarkinn vegna árangursleysis tækninnar sem hún myndi brátt breyta.  

Reyndar linnti hliðarárásum mauranna alveg eftir nokkrar mínútur. 

Maurarnir yfirgáfu um leið hnakka hennar, brjóstkassa og bak, og hún stóð 

upprétt, grafkyrr, með klærnar í bænastöðu.  Bringan var bein á hinum sex löngu fótum 

sem titruðu varla lengur. 

Páll sagði: „Hann er að hugsa.― 

Mér fannst þessar vangaveltur taka langan tíma, og brotthvarf mauranna vakti 

forvitni mína.  Ég lagðist því á magann.  Þá uppgötvaði ég harmleikinn. 
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Rétt undir stéli hugsandi hins tígrísdýrs, höfðu maurarnir stækkað hið eðlilega 

op, ein röð fór þar inn, önnur kom þaðan út, rétt eins og um inngang á stórri verslun á 

aðfangadag.  Hver og einn hafði með sér sinn feng, og hinar hraðvirku húsfreyjur tóku 

með sér innyfli bænabeiðunnar. 

Ólánsama tígrisdýrið, sem enn var hreyfingarlaust, líkt og því væri hugað um 

það sem var að gerast inni í því, með einhvers konar sjálfsskoðun, gat ekki látið í ljós 

kvöl sína eða örvæntingu vegna vöntunar á svipbrigðum eða raddtjáningu, og dauðastríð 

þess varð ekkert stórfenglegt.  Við áttuðum okkur ekki á því að það var dautt fyrr en 

maurar á festingunum slepptu fóta endunum og fóru að sundurlima þunna hylkið.  Þeir 

ristu í sundur hálsinn, skáru brjóstkassann í jafna hluta, húðfléttu fæturna og slitu einnig 

af hrikalegu klippurnar eins og kokkur gerir við að matreiða humar.  Allt var dregið eftir 

jörðinni og frágengið innst inni í forðabúri í nýrri röð. 

Það var ekkert eftir á mölinni nema fallegir grænir vængir, sem höfðu flogið 

tignarlega fyrir ofan grasa frumskóginn og ógnað fórnarlambi eða óvini.  

Hreingerningarmaurarnir fúlsuðu við þeim, og lá þá fyrir sönnun þess á sinn dapurlega 

hátt að þeir voru óætir. 

Með því lauk „rannsókn― okkar á lífsháttum bænabeiðunnar og á „hraðvirkni― 

„vinnusömu― mauranna. 

„Greyið skepnan!― sagði Páll við mig.  „Hann hlýtur að hafa verið með 

svakalegan niðurgang.― 

 „Það er gott á hann,― sagði ég.  „Hann borðar engisprettur lifandi og meira að 

segja söngtifur og líka fiðrildi.  Pabbi sagði það; þetta er tígrísdýr.  Og mér er alveg 

sama um niðurgang tígrísdýra.― 

 

(Bls. 98 – 101) 

Við vorum að verða leiðir á skordýrafræðilegum rannsóknum.  Þá varð það að 

við uppgötvuðum okkar sönnu köllun. 

 Eftir hádegismatinn, þegar brenniheil Afríkusólin steikir allt kvikt, vorum við 

neyddir til að „fá okkur lúr―í klukkutíma í skugga fíkjutrésins, í þilfar-sólstólum sem 

nefndust „Transat― (vegna nýtingar þeirra á Atlantshafsskipum) en sem erfitt er að opna 

almennilega, því þeir klemma illilega fingurna og falla stundum saman undan sofandi 

mönnum sem vita ekki hvaðan á þá stendur veðrið. 
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 Þessi hvíld var algjör píning fyrir okkur, og faðir minn, mikill uppeldisfræðingur 

með góðan sannfæringarkraft, fékk okkur til þessa með því að gauka að okkur nokkrum 

bókum eftir Fenimore Cooper og Gustave Aymard. 

 Páll litli hlustaði á mig lesa upphátt Síðasta Móhíkanann með galopin augu og 

hálfopinn munninn.  Þetta var sem uppljómun fyrir okkur, staðfest af Leitin að slóðinni; 

við vorum Indíánar, synir skógarins, veiddum vísundi, drápum grábirni, kyrktum 

bóaslöngur og fláðum höfuðleðrið af bleikskinnum. 

 Móðir mín samþykkti – án þess að vita af hverju – að sauma saman gamlan 

borðdúk við gamalt götótt teppi, og við settum upp ―wigwam‖ tjaldið okkar í afskekkta 

hluta garðsins. 

 Ég átti alvöru boga, sem kom beint úr Nýja-Heiminum með viðkomu í 

fornversluninni.  Ég bjó til örvar úr reyr, og í felum í óræktarkjarrinu, skaut ég þeim 

óvægilega á salernishurðina, sem var sem hannað eins og einhverskonar varðskýli við 

enda stígsins.  Ég stal oddhvassa hnífnum úr eldhússkúffunni; ég hélt um hnífsblaðið 

milli þumalfingurs og vísifingurs (að hætti „Commanches― Indíána) og kastaði honum 

af öllu afli í furutré, sem gerði hann að ógnvekjandi vopni, meðan Páll lét frá sér 

nístandi blísturshljóð. 

 Eigi að síður skildum við fljótt, að þar sem stríðið var eini áhugaverði leikurinn, 

gátum við ekki verið í sama ættbálki. 

 Ég var því áfram „Commanche― en hann varð „Pawnie―, sem gerði mér kleift að 

flá höfuðleðrið af honum mörgum sinnum á dag.  Í staðinn drap hann mig á kvöldin 

með „tomahawk― exi úr pappa og flúði svo eins hratt og hann gat, því ég bar af í 

dauðastríðum. 

 Hárgreiðslur með fjöðrum, mótaðar af móður minni og frænku, stríðsmálning úr 

lími og sultu og duft úr litaðri krít, gáfu að endingu þessu indíánalífi yfirþyrmandi 

raunveruleikablæ. 

 Stundum lögðu óvina ættbálkarnir stríðsöxina frá sér og sameinuðust til þess að 

berjast gegn Fölva-Fésum, grimmdarlegu Kananna úr norðri.  Við fylgdum ímynduðum 

slóðum, gengum hoknir í gegnum hávaxna grasið, pössuðum okkur á brotnum stilkum, 

ósýnilegum sporum, og ég rannsakaði með grimmdarlegum svip ullarlagð sem hékk við 

gull fjöðurskúffur fennikku.  Þegar slóðin skiptist, fórum við hljóðlega í sitthvora 

áttina...  Annað slagið, til að halda sambandi, gaf ég frá mér garg hermikrákunnar, — 

svo fullkomlega vel hermt eftir að kvendýrið ruglaðist við það  — og Páll svaraði mér 

með „hásu gelti sléttúlfsins― fullkomin eftirherma hjá honum líka, en að fyrirmynd hund 
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bakarakonunnar, vegna skorts á sléttúlfum, sem var kjölturakki og réðst stundum á 

buxnaskálmarnar okkar. 

 Önnur skipti vorum við eltir af bandalagi loðdýraveiðimanna sem „Langa 

Karabínan― stýrði.  Til að villa um fyrir þeim, gengum við lengi aftur á bak, til að breyta 

stefnu á sporunum okkar. 

 Svo í miðju skógarrjóðri, stoppaði ég Pál með einni handahreyfingu, og við 

grafarþögn setti ég eyrað við jörðina... 

 Ég hlustaði og heyrði, með ósviknum áhyggjum, eltingarmennina nálgast, því 

innst í fjarlægum savanna heyrði ég hjarta mitt slá. 

 Þegar við komum aftur að húsinu hélt leikurinn áfram. 

 Það var búið að leggja á borð undir fíkjutrénu.  Í hvíldarstól las faðir minn hálft 

dagblaðið því Júlíus frændi las hinn helminginn. 

 Við kynntum okkur, alvarlegir og virðulegir eins og sönnum foringjum ber að 

gera, og ég sagði: „Ugh!― 

 Faðir minn svaraði: 

„Ugh!― 

„Vilja stóru hvítu foringjarnir taka á móti rauðu bræðrum þeirra í wigwam 

steinkofanum?― 

„Rauðu bræður okkar eru velkomnir, sagði faðir minn.  Leið ykkar hlýtur að hafa verið 

löng, því fætur ykkar eru rykugir.― 

„Við komum frá Týndu ánni og við höfum gengið þrjú tungl!― 

 „Öll börn merkismannsins „Manitou― eru bræður; foringjarnir skulu deila með okkur 

pemmicaninu okkar (þurrkað kjöt)!  Við biðjum aðeins að þið virðið heilagar venjur 

hvítra og þvoið ykkur um hendurnar!― 
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