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We the Living birtist sem framhaldssaga í Morgunblaðinu haustið 1949 í íslenskri 
þýðingu ókunns aðila. Hún fylgir hér á eftir sem viðhengi við ritgerðina. 
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Kíra Argúnova 

Það var karbóllykt um alla Petrograd. Óhreinn fáni hékk niður úr loftinu á 
járnbrautarstöðinni. Hann hafði einu sinni verið hárauður, en var farinn að láta litinn. 
Háar súlur héldu uppi glerþakinu. Þakrúðurnar voru óhreinar af margra ára ryki og 
rigningu. Á sumum rúðunum voru göt eftir skammbyssukúlur. Og gegnum götin 
skein í gráan himininn. Stórir köngurlóavefir héngu niður úr loftinu. Á veggnum var 
klukka járnbrautarstöðvarinnar, svartir tölustafir á gulri úrskífu. Vísarnir voru dottnir 
af fyrir löngu. Undir klukkunni stóð hópur fölleitra manna í óhreinum yfirhöfnum. 
Þeir biðu eftir lestinni.  

Kira Argunova var meðal farþeganna. Hún stóð í dyrum vöruflutningavagnsins, 
teinrétt og hreyfði sig hvergi. Hún var þéttafull á svipinn, réttt eins og hún væri 
farþegi á stóru skemmtiferðaskipi. En hún var í slitnum kjól, berfætt og með 
köfflóttan silkiklút um hálsinn. Hún var stuttklippt og úfin og á höfðinu hafði hún 
húfu með gulum skúf. Hún var róleg og einbeitt á svipinn. Augun ljómuðu af 
eftirvæntingu og hún var eins hátíðleg og hermaður, sem gengur inn í ókunna borg 
og veit ekki hvort hann er þar meðal sigurvegara eða sjálfur fangi. 

Vöruflutningavagninn var troðfullur af fólki og farangri. Farangrinum var vafið inn í 
dagblöð eða lök. Ferðafólkið var í gatslitnum yfirhöfnum. Á næturna höfðu menn 
hallað sér út af á bögglana, svo þeir voru allavega að lögum. Ryk og mold hafði 
safnast í hrukkurnar á sviplausum andlitunum.  

Lestin nam staðar í síðasta skipti á ferðalaginu langa yfir eyðilegar sléttur Rússlands. 
Leiðin frá Krímskaganum til Petrogradborgar var farin á fjórtán dögum en ekki þrem, 
eins og áður. Árið 1922 voru ekki fastar áætlunarferðir járnbrauta um Rússland. 
Síður en svo. Byltingunni miklu var lokið. Síðustu leifar hvíta hersins voru horfnar. 
En þegar rauða stjórnin tók við völdum, gat hún ekki snúið sér strax að því að leggja 
járnbrautir eða símaþræði.  

Það voru engar áætlunarferðir. Enginn vissi hvenær járnbrautarlestirnar komu eða 
fóru. Ef orðrómur barst um, að lest nálgaðist, flykktist hópur manna á alla 
stöðvarpalla. Þar biðu menn tímum saman, stundum fleiri daga. Enginn þorði að fara, 
því lestin gat komið á hverri stundu, en kannski kom hún líka ekki fyrr en eftir viku. 
Gólfið á járnbrautarstöðinni var óhreint og loftið fúlt. Menn settu pinkla sína á gólfið 
og lögðust á þá til svefns. Þolinmóðir bitu menn í þurrar brauðskorpur eða tuggðu 
sólsikkufræ. Þegar lestin rann loksins upp að stöðvarpallinum, börðust menn með 
klóm og kjafti til þess að komast upp í hana. Menn læstu sig fasta eins og blóðsugur 
á þrepin, þakið eða í handföngin og týndu bæði pinklum og börnum. Svo rann lestin 
aftur af stað og flutti með sér þá, sem við hana héngu.  

Kira Argunova hafði ekki byrjað ferðalagið í vöruflutningavagni. Hún hafði haft 
ágætt sæti uppi á borði við glugga í þriðja farrýmisvagni. Borðið var hátt, svo athygli 
fólksins í vagninum beindist að Kiru. Ungum sovét-embættismanni hafði fundist hún 
falleg, þar sem hana bar við rúðulausan gluggann. Feitri konu í loðfeldi gramdist við 
hana. Kira var svo þóttafull á svipinn, að hún minnti hana á leikkonu í fjölleikahúsi. 
Henni, fannst sem hún sæti þarna umkringd kampavínsglösum. En Kira var svo 
alvarleg og hátíðleg, að konan fór að hugsa um, að hún gæti eins minnt hana á 
drottningu í hásæti sínu. Fólkið í vagninum sá vangamynd Kiru bera við rússneska 
landslagið, sem þaut fram hjá glugganum svo hundruðum mílna skipti. Og vindurinn 
feykti brúna hárinu hennar frá andlitinu.  
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Það var svo þröngt í vagninum að Kira þurfti að hafa fæturna í skauti föður síns. 
Alexander Dimitrievitch Argunov var þreyttur. Hann hallaði sér upp að þilinu með 
hendurnar krosslagðar á maganum. Hann lokaði augunum og dró ýsur. Ef munnur 
hans opnaðist, reisti hann sig snögglega upp. Hann var í bættum vinnufrakka og 
háum stígvélum, eins og bændur notuðu. Skyrtan hans var úr pokalérefti. Aftan á 
skyrtunni mátti greina stafina: Ukraínu kartöflur. Þetta voru ekki dularklæði. Þetta 
voru einu fötin, sem Alexander Dimitrievitch átti. Hann var ákaflega hræddur um, að 
einhver tæki eftir því að spöngin á hornspangargleraugunum hans var úr gulli.  

Við hlið hans sat kona hans, Galina Petrovna. Hún sat teinrétt og las í bók. Hún hafði 
misst allar hárnálarnar í ryskingunum, þegar hún var að koma fjölskyldu sinni fyrir í 
vagnklefanum. En bókinni hélt hún. Bókin var á frönsku. Hún gætti þess vel, að 
samferðafólkið sæi það ekki.  

Við og við þreifaði hún með fætinum undir bekkinn. Þar var dýrmætasti böggullinn 
hennar. Hann var vafinn inn í krosssaumsdúk. Í honum voru síðustu leifarnar af 
handsaumuðu nærfötunum hennar með knipplingunum. Þau höfðu verið keypt í 
Vínarborg. Auk þess var þar silfurborðbúnaðurinn með fangamarki þeirra: Argunov. 
Hermaður lá hrjótandi undir bekknum með höfuðið á þessum dýrmæta pinkli. Það 
þótti henni mjög miður, en við því var ekkert að gera.  

Lydia, eldri dóttir hjónanna, sat á poka frammi á ganginum. Hún vildi láta fólkið í 
vagninum sjá, að þetta sæti var henni alls ekki samboðið. Hún var ekki að fara dult 
með það, að hún var yfirstéttarkona. Kjóllinn hennar var settur pífum og 
knipplingum. Að vísu voru þær upplitaðar, en voru kniplingar þó. Hún hafði 
stagbætta silkihanska á höndunum og við og við dró hún upp ilmvatnsflösku og hristi 
úr henni nokkra dropa. Þá leit móðir hennar á hana biðjandi augnaráði og hún stakk 
flöskunni inn á sig aftur. Fjögur ár voru síðan Argunov- fjölskyldan fór frá Petrograd.  

Fjögur ár síðan vefnaðarvöruverksmiðja Argunovs var gerð upptæk í nafni 
alþýðunnar. Í nafni alþýðunnar voru bankarnir gerðir að þjóðareign. Bankahólf 
Argunovs var opnað og tæmt. Fallega hálsfestin. sem Galina Petrovna hafði borið í 
skrautlegum danssölum, féll í hendur annarra og sást aldrei framar.  

Það var á þeim tímum, þegar nóttin lagðist eins og mara yfir dimmar götur 
borgarinnar. Þegar skammbyssuskot kváðu við í myrkrinu og vörubifreiðar, hlaðnar 
skammbyssustyngjum, óku um göturnar. Þá hvarf kunningjahópur Argunov- 
fjölskyldunnar, eins og dögg fyrir sólu. Þau stóðu eftir í stórum, tómum sölunum í 
húsi sínu. Í fórum sínum höfðu þau dálitla peningaupphæð og nokkra skartgripi. 
Þegar dyrabjöllunni var hringt, greip þau ógnarleg hræðsla. Þá fannst þeim eina 
bjargráðið að flýja höfuðstaðinn.  

Bardögum var lokið í Petrograd. Fólkið var farið að reyna að sætta sig við sigur 
rauðliðanna. En í Suður-Rússlandi var ennþá barist. Að nafninu til var Suður-
Rússland á valdi hvíta hersins. En hvíti herinn var fámennur og landflæmið var 
mikið. Hermenn hvíta hersins börðust undir byltingafána Frakka. Þeir fyrirlitu og 
hötuðu andstæðinga sína og skeyttu því engu við hvílíkt ofurefli var að etja. Fyrr eða 
síðar hlaut að koma að því, að rauði herinn sigraði.  

Argunov-fjölskyldan fór frá Petrograd til Krímskagans. Þar ætlaði hún að bíða, 
þangað til höfuðborgin yrði frelsuð undan járnhæl rauða hersins. Þau hjónin, ásamt 
dætrunum tveim, yfirgáfu reisulega húsið við Kamenostrovsky-götuna. Við þá götu 
voru stærstu íbúðarhúsin í Petrograd. Þau yfirgáfu sali, þar sem glitrandi 
kristalljósakrónur héngu niður úr loftunum, og loðdýrafeldir þöktu gólfin. Í fjögur ár 
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bjuggu þau í sumarbústöðum innan um fjölda fólks. Napur vindurinn blés gegnum 
þunna veggina. Þau fengu saccarín í staðinn fyrir sykur og borðuðu lauk, steiktan í 
línolíu. A næturna var barist, og á morgnana athuguðu menn hvort fánarnir, sem 
blöktu við hún væru þrílitír eða rauðir. Sex sinnum skiptust rauði og hvíti herinn um 
yfirráðin á Krím. Árið 1921 var byltingunni lokið: Norðan frá Hvítahafinu og suður 
til stranda Svartahafsins, frá landamærum Póllands og austur að gulu ánum í Kína 
blöktu rauðir fánar, og „Internationalinn" söngur byltingarsinna hljómaði um allt. 
Það heyrðist einnig hringla í lyklum og Rússland var lokað umheiminum. 

Þau voru róleg, næstum því kát, þegar þau fóru frá Petrograd um haustið. Þeim fannst 
þetta vera skyndiferð og þau mundu koma aftur um vorið. Galina Petrovna vildi ekki 
einu sinni að Alexander Dimitrievitch tæki loðkápuna sína með sér. 

„Svei mér ef hann heldur ekki að við verðum meira en ár í burtu“, sagði hún 
hlæjandi. 

Nú hafði sovétstjómin farið með völdin í fimm ár. Árið 1922 sneri Argunov-fólkið 
aftur til Petrograd. Þau höfðu gefist upp á biðinni. Þau ætluðu að byrja nýtt líf, ef 
mögulegt væri. 

Þegar lestin lagði af stað til Petrograd horfðu þau hvert á annað, en sögðu ekki orð. 
Galina Petiovna var að hugsa um húsið þeirra við Kamenostrovsky-götuna. Skyldu 
þau fá að búa í því? Lydía hugsaði um gömlu kirkjuna. Þar hafði hún beðist fyrir á 
hverjum páskum alla sína ævi. Þangað ætlaði hún að fara strax og hún kæmi til 
Petrograd. Alexander Dimitirevitch hugsaði ekki neitt. Kira var að hugsa um 
leikhúsferðirnar í gamla daga í Petrograd. Þegar ljósin voru slökt og tjaldið dregið 
frá. Þá fannst henni mest gaman. 

Báðum megin við borðið, sem Kira sat á, voru trébekkir. Fimm manns sátu á hvorum 
bekk og það sást móta fyrir andlitunum í rökkrinu. Næstur glugganum sat Alexander 
Dimitrievitch með gullspangargleraugun. Við hliðina á honum var Galina Petrovna. 
Andlit hennar var hvítara en blöðin í bókinni, sem hún var að lesa. Við hliðina á 
henni sat ungur sovét-embættismaður með gljáandi skjalatösku. Svo kom skeggjaður 
bóndi í gæruskinnsfeldi. Hann var alltaf að klóra sér. Síðbrjósta kona taldi í sífellu 
pinklana sína og börnin sín. Á móti henni sátu tvö óþrifaleg, berfætt börn og 
hermaður. Hermaðurinn sat lotinn með fæturna á tösku úr krókódílaskinni. Töskuna 
átti feit kona í loðfeldi. Hún var eini farþeginn, sem var með tösku og hún var rjóð og 
sælleg. Næst henni sat mögur kona með freknur. Hún var í gömlum karlmannsjakka, 
með rauðan skýluklút. Framtennurnar í henni voru brotnar og skemmdar.  

Rykkornin dönsuðu í ljósgeislanum frá gluggaopinu. Þrír hermenn sátu á efri 
bekkjunum, yfir höfðum hinna, og dingluðu fótunum. Og í farangursnetinu fyrir ofan 
hermennina lá ungur brjóstveikur maður og hraut. Hjólin skröltu undir fótum 
ferðamannanna sí og æ, og áfram og áfram rann lestin. Maðurinn í farangursnetinu 
stóð á öndinni við ogvið, eins og hann væri að kafna. Svo stundi hann þungan. En 
lestin rann áfram.  

Kira var átján ára. Hún var ekki að hugsa um samferðarfólkið. Hugur hennar var í 
Petrograd. Hún heyði ekki það sem sagt var í kringum hana.  

„Það er sagt, að það sé til þurrkaður fiskur í Petrogradborg“.  

„Og solsikkuolía“. 

„Sólsikkuolía? Varla þó úr sólsikkum“.  
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„Stelpa, vertu ekki að klóra þér svona alveg ofan í mér. Þú getur að minnsta kosti 
hallað þér út á ganginn. … Í kaupfélaginu okkar í Petrograd var úthlutað kartöflum. 
Þær voru náttúrulega dálítið fornar, en það voru kartöflur samt“.  

„Hafið þið nokkurn tímann smakkað pönnukökur úr kaffikorg, borgari?“ 

„Leðjan á götunum í Petrograd nær manni upp í hnésbætur“.  

„Þeir, sem gefa sér tíma til að standa í biðröðinni við kaupfélagið í þrjá klukkutíma, 
fá oftast eitthvað matarkyns“. 

„Já, en NEP er í Petrograd“. 

„Hvað er það?“ 

Vitið þið það ekki? Þið eruð ekki samviskusamir borgarar“. 

„Jú, félagar, Petrograd, NEP, verslanir í einkaeign“.  

„En þeir, sem eru ekki braskarar, svelta. Braskararnir geta keypt. En þeir verða að 
gæta sín heldur betur. Þeir, sem eru ekki braskarar hafa enga peninga, og verða að 
standa í biðröðunum við kaupfélögin“.  

„Það er útbýtt hrisi í kaupfélögunum“. 

„Allir eru svangir, nema lýsnar“. 

Viltu gera svo vel að vera ekki að klóra þér, borgari“.  

Mig langar í bókhveitigraut, þegar ég kem til Pegtrograd“, sagði einhver uppi á efri 
bekknum. 

„Ég vildi helst komast í heitt bað. Drottinn minn, hvað mig langar að komast í hett 
sápubað, þegar ég kemt til Petrograd“, sagði konan í loðkápunni og stundi við.  

„Er til rjómaís í Petrograd borgarar?“ sagði Lydía feimin. „Það eru fimm ár síðan ég 
smakkaði rjómaís. Hann var svo kaldur, að …“ 

„Já“, sagði Kira, „en það er alltaf hægt að ganga sér til hita. Og það eru raðir af 
ljóskerastaurum meðfram götunum og ef maðru gengur nógu hart, er alveg eins og 
staurarnir komi á móti manni“.  

„Um Petrograd, auðvitað“, sagði Kira og leit undrandi á hana. „Ég hélt að þú værir 
að tala um kuldann í Petrograd. Var það ekki?“ 

„Nei, ég var ekki að tala um kuldann í Petrograd. Þú ert úti á þekju eins og 
vanalega“. 

„Ég var að hugsa um göturnar. Það er alltaf eitthvað að gerast á götunum“. 

„Ég er nú búin að fá nóg af því sem gerist á götunum“, sagði Galina Petrovna 
þurrlega. Þú ert kannski búin að gleyma götubardögunum í byltingunni?  

„Ó, já“, sagði Kira annars hugar, „einmitt byltingin“. Konan með rauða skýluklútinn 
dró upp þurran fiskbita.  

„Viltu gera svo velað flytja fæturnar, borgari. Ég er að borða“, sagði hún við 
hermanninn á efri bekknum.  

„Þú borðar ekki með nefinu, góða“, sagði hann, og flutti sig hvergi. 

Konan beit í fiskinn. Hún stakk olnboganum í loðkápu sessunautarins. „Það er ekki 
verið að taka tillit ti lokkar, almúgafólksins“, sagði hún. „Það væri eitthvað annað, ef 
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ég væri í loðkápu. En þá mundi ég heldur ekki vera að borða hveitibrauð“.  
„Hveitibrauð“. Konan í loðkápunni var orðin hrædd. „Hverjum dettur hveitibrauð í 
hug? Ég á frænda í rauða hernum, og … ég læt mig ekki dreyma um að fá 
hveitibrauð“. 

„Svo ekki það? Ég þori samt að veðja að þú vilt ekki þurrfisk. Má ég bjóða þér bita?“ 

„Jú, … jú, þakka þér fyrir, borgari. Það vil ég sannarlega mjög gjarnan. Ég er dálítið 
svöng, og … “. 

„Jæja, ertu það? Já, ég held ég þekki ykkur, broddborgarana. Þið eruð guðsfegnir, ef 
þið getið náð í síðasta matarbitann, frá okkur verkafólkinu. En það verður nú ekki 
minn matur, sem þú gæðir þér á, heillin“. 

Loftið í vagnklefanum var ákaflega fúlt. Innst í ganginum voru litlar dyr. Þær stóðu 
opnar og þaðan lagði ólyktina.  

Konan í loðkápunni stóð upp og gekk í áttina að litlu dyrunum. Hún stklaði yfir þá, 
sem lágu á ganginum.  

„Vilduð þið gera svo vel að fara snöggvast út, borgarar“, sagði hún við mennina tvo. 
Annar sat á sætinu, hinn á gólfinu.  

„Sjálfsagt, borgari“, sagði sá sem sat á sætinu. Hann stóð upp ogvakti félaga sinn á 
gólfinu.  

Konan í loðkápunni lokaði dyrunum á eftir þeim. Hún dró gætilega upp lítinn böggul. 
Hún vildi ekki fyrir nokkurn mun að aðrir sæju, að hún var með soðna kartöflu. Hún 
beit stóran bita til að flýta sér, en þá svelgdist henni á. Hún reyndi að kæfa hóstann, 
svo að það heyrðist ekki til hennar fram á ganginn.  

Þegar hún kom fram, fóru mennirnir tveir inn aftur og komu sér fyrir. Annar á 
sætinu, hinn á gólfinu.  

Á næturna var kveikt á tveim sótugum ljóskerum. Þau héngu yfir dyrunum, einn 
hvoru megin í vagninum. Ljósið af þeim var dauft. Í miðjum vagninum var 
niðamyrkur. Gegnum gluggaopin mátti greina grásvartan himininn. Ferðafólkið 
ýmist svaf eða stundi. Enginn talaði.  

Þegar lestinn rann fram hjá járnbrautarstöð, féll ljósgeisli inn í vagnklefann. Þá sást 
rmóta fyrir Kiru við gluggann. Hún sat lotin með spenntar greipar um hnén. Svo 
hvarf ljósið aftur. 

Einhversstaðar í lestinni spilaði hermaður á harmóniku og söng. Hann spilaði alltaf 
sama lagið. Enginn vissi hvort vísan var sorgleg eða skemmtileg. Þetta var fyrsta 
vísan sem hafði orðið til eftir byltguna. Enginn vissi, hver hafði ort hana, en milljónir 
manna sunguhana, í járnbrautarlestum, á þjóðvegum eða dimmum strætum. Sumir 
sungu hana með gleðihreim, aðrir með grátstafinn í kverkunum. Þetta var vísa 
byltingarinnar, sem hvergi var prentuð, en allir kunnu ... vísan um eplið litla.  

„Hæ, eplið mitt litla, Hvert ert þú að fara? 

„Hæ, eplið mitt litla, hvert ert þú að fara? Ef þú lendir í höndum Þjóðverjanna, 
kemurðu aldrei aftur. Hæ, eplið mitt litla, hvert ert þú að fara? Stúlkan mín er 
hvítliði, en ég sjálfur bolsévikki. Hæ, eplið mitt litla, hvert ... “ . 

Enginn vissi, hvað eplið átti að tákna, en allir skildu þó vísuna. 
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Á hverri nóttu og oftar en einu sinni, var dyrunum að vagnklefanum hrundið upp 
hermenn með látúnshnappa og byssustingi sveifluðu ljóskerum hátt og lágt.  

„Vegabréfin", sögðu þeir skipandi rómi.  

Ljósin lýstu á föl, óttaslegin andlit. Menn drógu skjálfhentir upp velkt vegabréfin. Þá 
brosti Galina Petrovna smeðjulega. 

„Hérna eru þau, félagar, sjáið þið. Hérna". Hún rétti fram bréfmiða. Á honum voru 
nokkrar vélritaðar línur. Þar stóð, að Alexander Argunov, borgari, hefði fengið leyfi 
til að fara til Petrograd, ásamt fronu sinni, Galinu, og dætrum sínum Lydíu (28 ára) 
og Kiru (18 ára).  

Mennirnir með ljóskerin  réttu miðann þegjandi til baka. Þeir stikluðu yfir fæturna á 
Lydíu frammi á ganginum og héldu áfram inn í næsta klefa. Stundum litu þeir 
snöggvast á stúlkuna, sem sat á borðinu. Hún var vakandi og virti þá fyrir sér. Hún 
var ekki hrædd, en forvitin og kuldaleg, fannst þeim. 

Mennirnir og ljóskerin voru horfin. Einhversstaðar í lestinni spilaði hermaðurinn á 
harmóníkuna og söng: 

„Og nú er Rússland horfið, Rússland er ekki lengur til. Hæ, eplið mitt litla. Hvert ert 
þú að fara?“ 

Stundum nam lestin staðar um miðjar, nætur, úti á víðavangi. Út um gluggaopin var 
ekkert lífsmark að sjá. Úti var myrkur og í fjarska sá írauðleitan sjóndeildarhringinn. 
Þá fóru menn á hvíslast á lestinni: 

Ketillinn er sprunginn …“ 

„Það er búið að sprengja brúna í loft upp …“ 

„Þeir hafa fundið einn andbyltingasinna í lestinni og nú á að skjóta hann strax hérna 
milli runnanna ... ". 

„Ef við verðum hér mikið lengur, þá … ræningjarnir … þú veist …“ 

,,Það er sagt, að Makho sé einmitt á þessum slóðum“. 

„Þeir drepa karlmennina og taka konurnar höndum. Ég held að það sé betra að vera 
drepinn, en lenda lifandi í klónum á þeim … “. 

„Hættu þessu rugli, borgari. Þú hræðir kvenfólkið“. 

Leitarljósi sást bregða fyrir, en dó út strax aftur. Það var ómögulegt að sjá, hvort 
þústan fyrir utan gluggann var maður á hestbaki eða bara runni.  

Lestin rann aftur af stað, alveg eins skyndilega og hún hafði numið staðar. 
Farþegarnir urðu guðsfegnir. Engin skýring var gefin á því, hvers vegna lestin hafði 
stöðvast. 

Snemma morguns þustu nokkrir menn gegnum vagninn. Einn þeirra var með Rauða 
kross-merkið um handlegginn. „Það varð slys í næsta vagni", sagði maður, sem kom 
inn. „Kona, sem sat á þrepunum, datt út. Hún hafði bundið fæturna við þrepin, til 
þess að detta ekki, svo hefur hún orðið þreytt og sofnað. Þá datt hún út af og dróst 
með lestinni, því fæturnir voru bundnir.  Höfuðið var farið af henni. Ég vildi að ég 
hefði ekki séð það“. 

Þau voru komin hálfa leið til Petrograd, þegar tilkynnt var, að vagninn, sem 
Argunov-fjölskyldan var í, gæti ekki farið lengra. Það hafði ekki verið gert við 
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járnbrautarvagnana svo árum skipti. Og þegar einhver vagninn bilaði var ekkert hægt 
að gera annað en skilja hann eftir. Farþegunum var sagt að fara út, en þeim var ekki 
útvegaður annar vagn. Þeir urðu að koma sér fyrir í hinum vögnunum, ef það var þá 
hægt. 

Argunov-fjölskyldan tróð sér inn í vöruflutningavagninn. Galina Petrovna og Lydia 
þökkuðu guði fyrir, að þau komust þar inn. Síðbrjósta konan gat ekki komið öllum 
börnunum sínum fyrir þar. Þegar lestin ók af stað aftur, sat hún eftir á pinklum sínum 
og börnin hennar stóðu hjá henni, hrædd og yfirgefin. 

Lestin rann yfir sandauðnir og mýrarfen. Á þakinu sátu hermennirnir hver upp við 
annan, Nokkrir þeirra spiluðu á harmóníkur og hinir sungu. Þeir sungu vísuna um  
eplið litla. 

Í Petrograd beið hópur manna eftir lestinni. Þegar eimreiðin stöðvaðist, stóð Kira 
andspænis hópnum, sem safnaðist saman í hvert sinn, þegar lest kom inn á stöðina. 
Fólkið á stöðvarpallinum var þreytulegt og tötrum klætt. 

Óþolinmóður farþegi ýtti við Kiru. Hún var í ilskóm úr tágum. Skóreimin særði hana 
og hafði nuddað rauðan blett á fótinn. Henni fannst þetta hátíðlegleg stund. Hún 
hugsaði sig um augnablik. Svo steig hún fætinum á stöðvarpallinn. Kira Argunova 
var komin til Petrograd.  

II. Alþýðufólk allra landa sameinist.  

Kira horfði á hvíta veggina á járnbrautarstöðinni. Málningin var dottin af á mörgum 
stöðum. En nýlega hafði verið málað á vegginn með rauðum bókstöfum: Lengi lifi 
einræði öreiganna. Sá, sem ekki stendur með okkur, er á móti okkur.  

Sumir stafirnir voru skakkir, og sumsstaðar hafði málningin runnið til. Ungur maður 
hallaði sér upp að veggnum fyrir neðan stafina. Hann var með skinnhúfu niður í augu 
og starði sljóum augum fram fyrir sig. Hann var, að tyggja sólsikkufræ og spýtti 
hisminu út úr sér.  

Kira var komin inn í mannfjöldann á stöðvarpallinum. Þar úði og grúði af konum og 
körlum, pinklum og tunnum. Það heyrðist ekki mannsins mál fyrir hávaðanum. 
„Gætið ykkar fyrir kólerunni. Drekkið aðeins soðið vatn“, stóð á tunnu. Við hana var 
fest tinskál í langri keðju. Grindhoraður hundur þefaði eftir æti í ruslinu. Tveir 
vopnaðir hermenn ruddust gegnum mannfjöldann með bóndakonu milli sin.  

„Ég gerði það ekki. félagar. Hvert ætlið þið með mig? Kæru félagar, ég sver við 
heilaga Maríu að ég gerði það ekki", æpti hún hástöfum.  

Önnur kona lá snöktandi á hnjánum. Hún var að reyna að safna upp hirsinu sínu. 
Pokinn hafði rifnað utan af þvi. Hún sópaði hirsinu saman með báðum höndum og 
tók vindlingastubba og hismi af sólsikkufræi með. 

Kira leit á stóru gluggana á járnbrautarstóðinni. Hún heyrði í sporvögnunum utan af 
götunni. Ungur hermaður stóð á verði fyrir framan dyr. Á hurðinni stóð: 
„Brautarstjóri". Kira leit á hermanninn. Hann var svo strangur á svipinn, að það var 
eins og augu hann skytu neistum. Hann hélt um byssustinginn. Skyrtan hans var 
hneppt frá að framan. Kiru fannst hann hlyti að vera fífldjarfur maður. Henni féll vel 
við hann. Hún horfði beint framan í hann og brosti. Henni fannst hann mundi skilja, 
að nú var hún að byrja nýtt líf.  

Hermaðurinn leit undrandi á hana. Kira snéri sér undan. Hún hafði orðið fyrir 
vonbrigðum, enda þótt hún vissi ekki, víð hverju hún hafði búist. 
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„Kira!“.  

Galina Petrovna hrópaði upp yfir hávaðann: „Kira, hvar ertu? Hvað er orðið af 
bögglunum þínum?". Kira fór inn í vöruflutningavagninn. Þar var fjölskylda hennar 
að bisa við farangurinn. Hún hafði gleymt því, að hún átti að bera þrjá pinkla. Það 
kom ekki til mála að eyða peningum í burðarmann. Galinu Petrovnu sýndist þeir 
myndu vera óábyggilegir. Þeir voru í óhreinum, slitnum hermannajökkum og þrifu 
bögglana óbeðið. 

Með leifarnar af jarðneskum eigum sínum í fanginu, hélt Argunov-fjölskyldan 
innreið sína í Petrograd.  

Yfir útgöngudyrunum hékk gylltur hamar og sigð. Sitt hvoru megin við dyrnar voru 
stór skilti. Á öðru skiltinu var mynd af verkamanni, sem fótum tróð örsmáar hallir. 
Hann hélt öðrum handleggnum hátt á lofti móti sólinni, sem var að koma upp. Yfir 
sólinni var skrifað:  

Félagar, við byggjum upp nýtt líf.  

Á hinu skiltinu var geysilega stórt, hvítt hús á svörtum fleti. Fyrir ofan hana var 
skrifað með rauðum stöfum: Lúsin breiðir út sjúkdóma. Borgarar, sameinist gegn 
taugaveikinni.  

Karbóllyktin angaði um allt. Járnbrautarstöðvar voru sótthreinsaðar, til þess að 
hindra að sjúkdómar bærust til borgarinnar utan af landi. Út um gluggana á 
sjúkrahúsunum gaus líka karbóllykt, eins og viðvörun til þjóðarinnar. 

Aðaldyr járnbrautarstöðvarinnar snéru út að Znamenskytorginu. Nú hét það ekki 
lengur Znamensky-torgið. Á stóru skilti stóð: 

„Byltingartorgið ".  

Fyrir framan járnbrautarstöðina var stór höggmynd af Alexander III. Hinum megin 
við torgið var gistihús. Himininn var þungbúinn. Það rigndi ekki beinlínis, en við og 
við féllu regndropar til jarðar. Á torginu voru svartir pollar á víð og dreif. Það gljáði 
á vagnþökin. Gömlu húsin við torgið voru tómleg. Í sýningargluggum verslananna 
voru fimm ára gamlir köngurlóarvefir og gulnuð blöð. Á einni versluninni var nýtt 
skilti. Á því stóð: 

Miðstöð matvörusölunnar.  

Fólkið beið í langri röð fyrir utan dyrnar. Röðin náði alveg fyrir götuhornið. Í röðinni 
stóðu bæði karlar og konur í gegnblautum skóm, með rauðar og bólgnar hendur.  

„Jæja", sagði Alexander Dimitievitch. „Þá erum við komin". 

„Já, er það ekki dásamlegt", hrópaði Kira. 

„Það er að minnsta kosti nóg af pollunum". sagði Lydia. 

„Við neyðumst líklega til að fá okkur vagn, þó að það sé hræðilega dýrt", sagði 
Galina Petrovna og stundi þungan.  

Þau tróðu sér öll inn í vagn. Kira varð að sitja ofan á öllu dótinu. Þegar hesturinn fór 
af stað, skvettist úr pollunum á fæturna á Kiru. Vagninn beygði inn á Nevsky-götuna. 
Aðalgatan í Petrograd lá fram undan þeim, löng og breið. í fjarska sá í 
stjórnarráðshöll sjóhérsins. Það var eins og gyllti turninn á höllinni byði þau 
velkomin.  
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Fimm ár voru síðan byltinginn hófst. Viðskiptalíf borgarinnar hafði stöðvast á fyrstu 
fjórum árunum. Öllum verslunum var lokað. Þær voru gerðar upptækar. Ryk og 
köngurlóarvefir fengu að dafna í friði í sýningargluggunum. En á þessu síðasta ári 
var aftur farið að þvo og skúra. Nýir eigendur komu í verslanirnar. Fjármálaráð 
rikisins hafði breitt um stefnu. Samkvæmt „samkomulagi um stundar sakir" voru 
leyfðar litlar einka verslanir.  

Nevsky-gatan vaknaði eftir langan svefn. En hún vaknaði ekki til sama lífs. Nýju 
búðarskiltin voru úr strigaefni. Á þau var málað marglitum, ójöfnum stöfum.  

En á gluggarúðunum hjá nýju eigendunum voru letruð gleymd nöfn með gylltum 
bókstöfum. Sumstaðar var gat á rúðunni eftir skammbyssukúlu.  

Öll borgin var skreytt marglitum auglýsingaspjöldum, sem voru límd upp, hvar sem 
hægt var að koma því við. Spjöldin voru blaut og gegnsæ í rigningunni. Þau sem 
síðast höfðu verið fest upp voru sett ofan á önnur er fyrir voru.  

Hæglát, gömul kona stóð á götuhorni. Hún rétti fram kökupoka. Fólk gekk fram hjá 
henni án þess að líta við henni. „Pravda! Krasnaja Gazeta! Síðustu fréttir, borgarar", 
hrópaði einn. „Brennisteinn í vindlingakveikjara. Þeir eru ódýrir. borgarar". hrópaði 
annar. Á götunni var leðja og hismi utan af sósikkufræjum. Rauðir fánar teygðu sig 
út úr hverju húsi. Það var eins og rynnu úr þeim rauðir dropar. 

Ég vona að Marussia systir verði glöð. þegar hún sér okkur". sagði Galina Petrovna- 
.Það væri gaman að vita, hvernig Dunaévs-fólkinu hefur liðið þessi siðustu ár", sagði 
Lydía.  

„Hvað skyldu þau eiga mikið eftir af eignum sínum", sagði Galina Petrovna. 
„Kannski alls ekkert. Aumingja Marusia. Kannski eiga þau ekki meira en við". 

 „Það mundi vita á illt eitt, ef þau ættu eitthvað meira", sagði Alexander 
Dimitrievitch og stundi við. 

„Já, það er vist rétt", svaraði Galina. 

„Við erum að minnsta kosti ekki blásnauðir sníkjandi ættingjar". sagði Lydía. Hún 
kippti svolítið upp pilsinu svo þeir, sem fram hjá gengu, sæju támjóu bandaskóna 
hennar með frönsku hælunum. Kira hlustaði ekki á þau. Hún var að horfa út á 
götuna.  

Vagninn stöðvaðist fyrir framan hús Dunajevs-fjölskyldunnar. Húsið var stórt og 
hafði áður verið mjög glæsilegt. Nú var önnur rúðan í hurðinni brotin. Óheflaðar 
tréfjalir voru negldar yfir gatið. Áður var þykkt og mjúkt gólfteppi í forsalnum og 
fallegur arinn. Galina Petrovna mundi vel eftir því. Nú var teppið farið og það var 
skrifað með blýanti á marmaraplöturnar á arninum og spegillinn fyrir ofan var 
sprunginn.  

Syfjulegur húsvörður rak höfuðið upp um stigagat.  

Þau stóðu fyrir framan dyrnar. Galina Petrovna þrýsti á dyrabjölluna. 

„Ætli laglegi heimiliskennarinn sé ennþá hjá þeim", hvíslaði Lydía. 

Þau heyrðu gengið um fyrir innan. Lykli var snúið í skráargatinu. Svo var 
öryggiskeðjan krækt á. Gömul kona stakk höfðinu út um gættina. Hún var sóðaleg til 
fara með óhreint handklæði framan á sér og í inniskóm af karlmanni 

„Er María Petrovna heima?", spurði Galina Petrovna. 
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„Hver er það, sem spyr?", sagði konan. Hún var líka tannlaus. 

„Ég er systir hennar, Galina Petrovna Argunova". 

Konan svaraði ekki. Hún sneri sér við og kallaði inn: 

„María Petrovna. Hér er kominn kvennmaður, sem segist vera systir þín".  

Þau heyrðu hóstakviðu innan úr íbúðinni. Andlit kom í ljós, fyrir ofan öxl gömlu 
konunnar. 

„Almáttugur guð á himnum". Dyrunum var skellt að stöfunum, öryggiskeðjan krækt 
af, og síðan voru dyrnar opnaðar upp á gátt. 

„Elsku Galína mín, ert þetta þú?". Systir Galínu faðmaði hana að sér. Hún var orðin 
afskaplega mögur og þunnhærð. 

María Petrovna hafði verið laglegust af systkinum sínum og eftirlæti allra. Allir 
höfðu stjanað við hana. Á veturna bar eiginmaður hennar hana í fanginu út í vagninn. 
Hún mátti ekki stiga fæti sínum á frosna jörð. Nú var hún orðin ellilegri en Galína 
Petrovna og hún var veikluleg. Augnalokin voru rauðari en varirnar. 

Dyrnar opnuðust að baki hennar. Há og grönn stúlka kom þjótandi út. Það var 
systurdóttir Galínu Petrovnu, Irína. Hún var átján ára. Útlitið var sem hún væri 28 
ára. En hún hló eins og barn. Á eftir henni kom litla systir hennar, Acía. Hún stansaði 
í dyrunum og horfði á gestina súr á svip.Hún var átta ára. Hana vantaði annað 
sokkabandið og það þurfti að klippa á henni hárið. 

Galína Petrovna kyssti báðar dæturnar. Svo tyllti hún sér á tá og kyssti mág sinn, 
Vasili Ivanovitch, á kinnina. Hún reyndi að horfa ekki of mikið á hann. Hann var 
orðinn grár fyrir hærum og breiða bakið hans var lotið. Hún hefði ekki orðið 
skelkaðri, þótt hún hefði séð turninn á stjórnarráðshöll sjóhersins bogna. Vasili 
Ivanovitch var alltaf orðfár. 

„Er þetta hún Kira litla, vinkona mín?", sagði hann hlýlega. ,,Það er leiðinlegt að 
Victor er ekki heima. Hann er í skólanum. Hann les svo mikið". Vasili Ivanovitch var 
dapur á svipinn en lifnaði allur við þegar hann minntist á soninn.  

Fyrir byltinguna hafði Vasili Ivanovitch átt geysistóra loðdýraverslun. Hann hafði 
byrjað á loðdýraveiðum í afskektum héruðum Síberíu. Hannvar ungur og fílefldur, 
átti byssu og góða skó, en fátt annað af veraldlegum gæðum, og lifði aðallega á 
selspiki. Hann bar stórt ör á öxlinni eftir bjarndýrsbit. Einu sinni gróf hann sig í fönn 
og hélt þar kyrru fyrir í tvo daga. Þegar komið var að honum hélt hann í fanginu á 
þeim fallegasta silfurref, sem Síberíutbændurnir höfðu nokkurn tímann séð. 
Fjölskylda hans heyrði ekkert frá honum í tíu ár. Þegar hann kom aftur til 
Pétursborgar setti hann á stofn glæsilega verslun. Það var sagt, að fjölskylda hans 
hefði ekki einu sinni getað borgað hurðarhúnanna á verslunarhúsinu. Og hann lét 
gera silfurskeifur á hestana þrjá, sem gengu fyrir vagni hans, þegar hann ók eftir 
Nevsky-götunni. 

Aðalsfrúrnar keyptu loðfeldina hans og báru þá í sölum keisarahallarinnar. Með tíu 
ára striti í auðnum Síberíu hafði hann unnið fyrir hverju einasta skinni, sem fór gegnu 
um verslun hans. 

Hann var 60 ára að aldri.  Bak hans hafði alltaf verið teinrétt, eins og hrífuskaft og 
framkoma hans einlægleg og blátt áfram. 
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Þau sátu að snæðingi í borðstofunni. Galína Petrovna leit í laumi á mág sinn, um leið 
og hún bar silfurskeiðina að vörum sínum. Hann hafði breyst rnikið, fannst henni. 
Hann var eins og lokuð bók. Þau borðuðu hirsi-graut. Skeiðarnar voru úr tini, og það 
kom einkennilegt bragð að matnum af þeim: Hún mundi eftir silfur- og 
kristalsskálunum, sem höfðu verið á skápnum. Nú var þar aðeins ein leirskál. Stórir 
ryðgaðir naglar stóðu út úr veggjunum, en málverkin voru farin. 

Á móti henni sat María Petrovna og talaði í sífellu. Hún var orðin eins og 
skrípamynd af því sem hún áður hafði verið. Hún, sem hafði hrifið alla, sem kynntust 
henni. Galínu Petrovnu fannst þetta ekki vera sama konan. Jafnvel málrómur systur 
hennar hljómaði ókunnuglega í eyrum hennar. 

,,Það eru aðeins embættismenn Sovétríkisins, sem fá skömmtunarbækur. Og svo þeir 
sem ganga í skóla. Við öll höfum ekki nema tvær skömmtunarbækur. Victor fær 
skamt, af því Hann er í háskóla og Írína í listaháskólanum. En ég hef enga stöðu og 
Vasili” 

Húnþagnaði skyndilega og leit auðmjúk á mann sinn.Vasilí Ivanovitch horfði niður á 
diskinn sinn og þagði. 

„Þetta eru erfiðir tímar", sagði María Petrovna og spennti greipar. „Drottinn hjálpi 
okkur, hvað þetta eru erfiðir tímar. Þú manst eftir LilliSavinskaju, Galína. Það var 
hún, sem bar aldrei annað skraut en perlur. Hún er dáin. Húndó árið 1919. Hún og 
maðurinn hennar höfðu ekki fengið neinn mat svo dögum skipti. En einu sinni þegar 
maðurinn hennar var á gangi úti á götu, sá hann hest detta niður dauðan. Menn komu 
hlaupandi að úr öllum áttum til að fá sér bita. Hesturinn var samstundis rifinn á hol. 
Maðurinn hennar náði líka í bita og fór með heim. Þau steiktu bitann og borðuðu 
hann. En það hefur líklega verið eitthvað annað að hestinum en bara sultur, því þau 
urðu bæði voðalega veik. Lili dó, en maðurinn hennar lifði það af … Hann missti 
auðvitað allt sitt árið 1918 …. sykurverslunin hans var gerð upptæk sama dag og 
loðdýraverslunin okkar …". 

Hún þagnaði við og leit á Vasili Ivanovitch. En hann þagði. Ég vil meira", sagði Acía 
litla og rétti fram diskinn sinn. Hún fékk annan skammt af hirsigrautnum.  

”Fenguð þið ávexti á Krím, Kira", spurði Irína ”Já, stundum" , svaraði Kira annars 
hugar. ”Mig hefur svo lengi langað í vínber. Finnst þér ekki góð vínber? " 

“Ég veit það ekki. Ég held mér sé alveg sama, hvað ég borða", svaraði Kira. 

,.En auðvitað er maðurinn hennar Lili farinn að vinna núna" sagði María Petrovna og 
var fljótmælt. „Hann vinnur á sovétskrifstofu. Sumir fá sér vinnu …"Nú leit hún 
beint á Vasili Ivanovitch og beið eftir þvi, að hann legði eitthvað til málanna, en hann 
svaraði ekki. 

Galína Petrovna reyndi að fitja upp á nýtt umræðuefni. 

”Vitið þið nokkuð, hvað hefur verið gert við húsið okkar?" , spurði hún hikandi. 

”Látið ykkur ekki detta í hug að þið komist þar inn. Nú býr þar auglýsingamálari, 
”sannur öreigi." Guð má vita, hvernig þið eigið að ná í íbúð, Galína. Fólkinu er 
hrúgað saman eins og skepnum". 

”Vitið þið nokkuð, hvort … verksmiðjan, meina ég. Er hún starfandi", spurði 
Alexander Dimitrievitch. 

Þá leit Vasili Ivanovitch loks upp. 
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”Nei það er búið að loka henni. Þeir gátu ekki látið hana bera sig. Ekki frekar en 
annað", sagði hann. 

 Maria Petrovna fór að hósta. 

”Hvernig ætlar þú að fá skömmtunarbækur, Galína. Þið verðið að láta dæturnar fara í 
skóla", sagði hún.  

”Já, en ég hélt að NEP væri hér. Hafa ekki verið opnar einkaverslanir?". 

”Eftir nýju viðskiptalögunum eru leyfðar litlar einkaverslanir. En hvar ætlar þú að fá 
peninga til að kaupa í þeim? Þar eru vörurnar tíu sinnum dýrari en í kaupfélögunum. 
Ekki höfum við efni á að kaupa þar. Það eru fáir, sem hafa svo mikla peninga. Við 
höfum ekki einu sinni peninga til að fara í leikhúsið. Ég fór einu sinni með Victor. 
Vasili vill ekki stíga sínum fæti inn fyrir dyr í leikhúsi. 

„Hvers vegna viltu það ekki, Vasili?", spurði Galína Petrovna.  

Hann leit upp, þungur á brún. 

”Meðan ættjörðin er í nauðum stödd, leita ég ekki hégómlegra skemmtana. Ég syrgi 
fyrir þjóð mína", sagði hann hátíðlegum rómi. 

„Heyrðu Lydía, hefur þú ekki orðið ástfangin ennþá ?", sagði Írína. 

„Ég svara ekki nærgöngulum spurningum". 

„Á ég að segja þér nokkuð, Galína." María Petrovna fékk aftur hóstakviðu. Svo hélt 
hún áfram. ”Ég held að það væri langbest, að Alexander fengi sér atvinnu". 

Galína Petrovna hrökk við. 

„Hjá sovét?". 

„Öll vinna er fyrir sovét". 

„Kemur ekki til mála". Alexander Dimitrievitch varð alt í einu einbeittur og ákveðinn 
á svipinn. 

”Vasili Ivanovitch lét skeiðina detta niður á diskinn. Þögull og hátíðlegur rétti hann 
stóru hendina sína yfir borðið og þrýsti hönd Alexanders Dimitrievitch. Svo leit hann 
reiðilega á Maríu Petrovnu. Hún varð skömmustuleg, stakk skeiðinni upp í sig og fór 
að hósta. 

„Já, ég veit vel, að ykkur finnst það ekki rétt …Þú mundir aldrei vilja vinna hjá sovét 
… En ég var bara að hugsa um, að þá fengju þau brauð og feitmeti og sykur … að 
minnsta kosti við og við". 

„Þegar ég verð neyddur í sovét-vinnu, verður þú ekkja, Marussia". 

„Ég meinti heldur ekki neitt, Vasili, en það er bara…” 

„Hafðu engar áhyggjur af okkur. Við höfum bjargað okkur til þessa. Við eigum 
ennþá heilmikið, sem við getum selt". 

Galína Petrovna leit á naglana á veggjunum. Hún leit á hendur systur sinnar. Allir 
höfðu dáðst að höndunum hennar. Frægur málari hafði málað þær og skáld hafði ort 
um þær kvæði. „Kampavínið og hendurnar hennar Maríu", hét kvæðið. Nú voru þær 
bláar og bólgnar af kulda. María Petrovna hafði vitað, að hendur hennar voru 
fallegar. Hún hafði tamið sér fallegar handahreyfingar, og hafði ekki vanist af þeim. 
Galína Petiovna vildi helst ekki horfa á hendur systur sinnar. Þær minntu hana 
óþægilega á eitthvað, sem átti að gleymast. 
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Vasili Ivanovitch fór allt í einu að verða skrafhreifinn. Hann hafði alla tíð verið 
fáorður. En ef um eitthvert áhugamál hans var að ræða, varð hann flugmælskur. 

„Þetta er bara millibilsástand. Þið missið strax kjarkinn. Það er það, sem að er. Við 
getum kennt það okkar eigin kjarkleysi, hvernig nú er ástatt. Við erum ekki nógu 
trúföst, ekki nógu viljasterk. Það rennur vatn í æðum okkar í staðinn fyrir blóð. 
Haldið þið, að þetta geti haldið svona á fram" Haldið þið að dagar Rússlands séu 
taldir? Haldið þið að Evrópa loki augunum fyrir hverju sem er? Nei, Evrópuþjóðirnar 
eru ekki búnar að syngja sitt síðasta vers. Sá dagur mun renna upp, og það bráðlega, 
að þessir morðingjar og illþýði þessi kommúnistaskríll …“. 

Dyrabjöllunni var hringt. Gamla þjónustustúlkan fór fram og opnaði. Það heyrðist 
hratt fótatak og borðstofudyrunum var hrundið upp. 

Victor Dunaév líktist einna helst ítölskum tenórsöngvara. Hann var herðabreiður, 
augun svört og tindrandi, hárið dökkt og liðað. Hann var glaðlegur ásvipinn og snar í 
hreyfingum. Hinum varð fyrst litið á Kiru, og þegar hún sné sér við á stólnum, leit 
hann á fótleggi hennar: 

„Nei, er þarna ekki komin Kira litla“, sagði hann. 

„Ég er ekkert lítil lengur“, sagði Kira. 

„Það er sannarlega óvænt gleði að sjá ykkur hér Galína frænka, þú ert unglegri en 
nokkurn tíma fyrr“. Hann kyssti hönd móðursystur sinnar. „Komdu sæl, Lydía 
fagra“. Hann hneigði sig djúpt fyrir henni. „Þið verðið að fyrirgefa hvað ég kem 
seint. Það var fundur í háskólanum. Ég var kosinn meðlimur stúdentaráðsins … Þú 
fyrirgefur, pabbi. Pabbi er alltaf á móti kosningum“. 

„Stundum geta kosningar verið réttmætar“, sagði Vasili Ivanovitch. Hann reyndi ekki 
að fara dult með, að hann var hreykinn af syni sínum. Barnsleg gleði skein úr svip 
hans. Victor dró fram stól og settist við hliðina á Kiru. 

„Jæja, þú hefur svei mér valið tímann til heimkomunnar, Alexander frændi“, sagði 
hann brosandi- ,,Tímarnir eru náttúrlega ákaflega erfiðir eins og er. En það er gaman 
að fylgjast með þessu sögulega umróti, sem hér er að gerast“. 

Galína Petrovna leit á hann aðdánunaraugum. 

„Hvað leggur þú stund á, Victor?“. 

„Ég er í verkfræðideild háskólans. Ég ætla að verða rafmagnsverkfræðingur. Nú 
standa fyrir dyrum miklar framfarir í rafmagnsmálunum. Þar liggur framtíð 
Rússlands falin. Pabbi lítur nú ekki sömu augum á þetta … Heyrðu, Irína, getur þú 
aldrei greitt þér almennilega? Hvað ætlar þú að taka þér fyrir hendur, Alexander 
Dimitrievitch?“ 

Ég ætla að stofna verslun“. 

Rödd hans var hátíðleg, eins og hann væri að uppljóstra miklum leyndardómi. 

”Þú þarft mikið stofnfé, skaltu vita“. 

„Ég gat komið dálitlu undan suður á Krím“. 

„Nú er einmitt rétti tíminn til að byrja ný fyrirtæki. Möguleikar fyrir framtakið á 
hverju strái“, sagði Victor. 

„Það verður nú ekki nema, þangað til stjórnin brýtur það á bak aftur“, sagði Vasili 
Ivanovitch þungbúinn. 
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„Það er engin hætta á því. Stjórnin er hætt öllu eignarnámi og hefur tekið upp nýja 
stefnu. Samkvæmt þeirri stefnu leggur stjórnin blessun sína á allar framfarir“. 

„Munurinn er bara sá, að sú stefna stjórnarinnar er ötuð blóði“, sagði Vasili 
Ivanovitch.  

Hefur þú séð skrítnu skóna hennar Kiru, Victor“, sagði Irína. 

Kira rétti fram fótinn. Hún tók ekkert eftir því, hvað pilsið hennar var stutt, en Victor 
og Lydía tóku eftir því. 

„Stúlka á þínum aldri ætti að vera síðklæddari“, sagði Lydía með vandlætingasvip. 

„Já, ef maður ætti nóg af efni í fötin“, sagði Kira. „Annars er mér alveg sama hvernig 
fötum ég er í“. 

„Þetta er mesta vitleysa hjá þér, kæra Lydía“, sagði Victor. „Stutt pils eru samkvæmt 
nýjustu tísku og kventískan er einhver göfugasta listgrein veraldarinnar“ 

Þau settust öll inn í setustofuna, áður en þau gengu til hvílu. María Petrovna dró fram 
þrjá viðarbúta og kveikti upp í arninum. Ljósið frá arninum skein á húsgögnin og 
varpaði daufri birtu á slitið áklæðið. Engin tjöld voru fyrir gluggunum og úti var 
niðamyrkur. Málverk hékk á veggnum í stofunni. Það glampaði á rammann, en 
myndin sást ekki í rökkrinu. Myndin var af Maríu Petrovnu og var máluð fyrir 
tuttugu árum. Hún var í fallegum, flegnum kjól og fíngerð hönd hennar hvíldi á 
drifhvítri öxlinni. Nú var María Petrovna með prjónaklút um axlirnar. því hún þjáðist 
af hósta.  

Kira sat á ísbjarnarfeldinum fyrir framan arininn. Hún vafði höndunum utan um 
höfuðið á birninum. Þarna fannst henni best að vera. Síðan hún var smátelpa, hafði 
hún alltaf tyllt sér á bjarnarfeldinn, þegar hún heimsótti Dunaév-fólkið. Þá var hún 
vön að biðja Vasili að segja sér frá því, þegar hann drap björninn. Og þegar hann 
sagði henni, að björninn mundi lifna við, ef hún væri ekki þæg stúlka. Þá hló hún.  

„Jæja“, sagði María Petrovna. ,,þá eruð þið komin aftur til Petrograd“. 

,,Já, við erum það“, sagði Galína Petrovna og stundi við. 

„Lífið verður erfitt, þegar maður þarf alltaf að bera kvíðboga fyrir komandi degi“, 
sagði María Petrovna og andvarpaði. 

„Já. það er víst alveg rétt“, sagði Galína Petrovna. 

„Ætlar þú að láta dæturnar fara í skóla? Lydía mín, þú ert nú orðin fullorðin stúlka, 
og ekki einu sinni trúlofuð ennþá“. 

Lydía brosti stirðlega. María Petrovna andvarpaði aftur. 

„Unga fólkið er svo undarlegt nú á dögum. Það hugsar ekkert um hjónaband. Þegar 
ég var á aldri við Irínu, átti ég von á fyrsta barninu. En henni dettur ekki hjónaband í 
hug. Hún hefur allan hugann við listaháskólann. Manstu, Galína, hvernig hún 
eyðilagði húsgögnin fyrir mér með blýantinum, strax og hún fór að hafa nokkurt vit? 
Hvaða nám ætlar þú að stunda Lydía?". 

„Ég ætla ekki að stunda neitt nám“, svaraði Lydía. 

„Mér finnst það ekki hæfa kvenmanni að kúra yfir bókum“ 

„En Kira“ 
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„Það er skrítið, að Kira skuli vera orðin svo gömul, að hún þurfi að fara að velja sér 
lífsstarf“, sagði Victor. 

„Þú verður að fá þér vinnubók, Kira. Vinnubækurnar eru í staðinn fyrir vegabréf. Þú 
ert orðin sextán ára og … 

„Mér finnst afskaplega heppilegt að hafa fasta stöðu nú á tímum“, sagði María 
Petrovna. „Væri ekki ágætt, að láta Kiru fara á læknaskólann. Kvenlæknar fá svo 
mikinn skammt“. 

„Kira í læknaskólann!“, sagði Galina Petrovna. 

„Hún er alt of eigingjörn og blátt áfram, hatar allt sem sjúkt er. Hún mundi ekki einu 
sinni vilja koma nálægt veikum kettling“. 

„Mér finnst …“, sagði Victor.  

Síminn hringdi í næsta herbergi. Irína stökk á fætur. Hún gretti sig framan í Victor 
þegar hún kom til baka. 

„Síminn til þín, Victor. Það er Vava“. 

Victor yppti öxlum og fór.  

Dyrnar inn í hliðarherbergið voru opnar í hálfa gátt, svo það heyrðist til hans inn í 
setustofuna. „ … já, ég veit, að ég lofaði að koma í kvöld, en ég tafðist í háskólanum, 
og þess vegna verð ég að lesa í kvöld … Auðvitað ekki … nei ... nei, engin önnur. Já, 
það veist þú vel sjálf. Góða nótt … “. 

Hann kom aftur inn að arninum og settist á feldinn við hliðina á Kiru. 

„Það er mitt álit, kæra frænka“, sagði hann, „að kvenfólk eigi ekki að leggja stund á 
nám. Lang heppilegast fyrir það að fá sér vinnu á sovét-skrifstofu“. 

„Victor, þetta mátt þú ekki segja“, sagði Vasili Ivanovitch. 

„Hagsýnin er fyrir öllu nú á dögum. Skammturinn, sem námsfólk fær, er ekki nógu 
mikill til að framfleyta heilli fjölskyldu, eins og þú veist af eigin reynslu“. 

„Skrifstofufólk fær bæði feitmeti og sykur“, sagði María Petrovna. 

„Það vantar alltaf vélritunarstúlkur“, sagði Victor. „Og þegar þú ert komin í fasta 
atvinnu, eru alltaf möguleikar til að hækka í tigninni“. 

„Þá færð þú líka skó og ókeypis ferðir með sporvögnunum“, sagði María Petrovna. 

„Ætlar þú ekki að leggja neitt til málanna sjálf, Kira?“, spurði Lydía. 

„Mér finnst alveg óþarfi að vera að ræða um þetta“, svaraði Kira rólega. „Ég hef 
þegar ákveðið að fara í verkfræðideild háskólans". 

„Kira!“.  

Allir litu undrandi á hana. 

„Þú ert ekki að hafa fyrir því að segja móður þinni frá þessu", sagði Galína Petrovna. 

„Hvenær hefur þú tekið þessa ákvörðun?", spurði Lydía. 

„Fyrir um það bil átta árum", svaraði Kira. 

„Og hvað ætiar þú að læra", spurði María Petrovna. 

„Ég ætla að lesa verkfræði". 
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„Satt að segja finnst mér verkfræðistörf ekki vera fyrir kvenfólk", sagði Victor. 

„Þú, sem aldrei hefur getað þolað kommúnista!", sagði Alexander Dimitrievitch. „Og 
nú ætlar þú að fara að leggja stund á þá grein, sem þeir meta mest". 

„Ætlar þú þá að byggja fyrir rauðu stjórnina?", spurði Victor. 

„Ég ætla að byggja. af því mig langar til þess". 

„Alveg er ég steinhissa á Kíra", sagði Lydía. „Þá þarft þú að umgangast óhreina, 
sveitta karlmenn innan um járnarusl og skít, þar sem enginn kvenmaður vill koma 
nálægt". 

„Það er einmitt það, sem ég vil". 

„Þetta er alls ekki staða fyrlr kvenmann", sagði Galína Petrovna. 

„Þetta er eina starfið, þar sem ég get umgengist sannleikann. Allur annar lærdómur 
byggist að meiru eða minna leyti á getgátum ef hann byggistþá ekki blátt áfram á lygi 
fjölda manna". 

„Það sem þig vantar", sagði Lydia, „er andlegur þroski". 

„Satt að segja finnst mér þú taka lítið tillit til þjóðar heilla, Kira", sagði Victor. ,,Þú 
velur þér lífsstarf án þess að hugsa hið minnsta um, að þú gætir gert þjóðfélaginu 
miklu meira gagn á öðru sviði. Við eigum öll að hugsa um skyldur okkar við 
þjóðfélagið". 

„Við hvað á ég skyldur að rækja". 

„Við þjóðfélagið, eins og ég sagði". 

,Og hvað er það, sem þú kallar þjóðfélag?" „Ef ég á að segja þér mitt álit, finst mér 
þetta mjög barnaleg spurning, Kira" 

„Já, en ég skil þetta ekki", sagði Kira hæversklega. „Er ég skyldug til að taka tillit til 
nágrannans eða lögregluþjóns á götuhorni? Á ég skyldur að rækja við 
skrifstofumanninn hjá kaupfélaginu, eða gamla manninn, sem ég sá í biðröðinni með 
gamla körfu á handleggnum og kvenhatt á höfðinu?" 

„Þjóðfélagið er öll heildin, Kira". 

„Þó að þú skrifir á blað fjöldannn allan af núllum, verður aldrei úr því nein tala". 

„Hvaða erindi átt þú hingað til Sovét-Rússlands, barnið mitt", sagði Vasili 
Ivanovitch. 

„Já, mig langar til að spyrja þess sama", svaraði Kira. 

„Lofum henni bara að fara í verkfæradeildina", sagði Vasili Ivanovitch. 

„Við verðum alltaf að láta hana ráða sér sjálf", sagði Galína Petrovna bitur í bragði. 
”Það þýðir ekkert að reyna að tala um fyrir henni". 

„Hún fær altaf vilja sínum framgengt", sagði Lydía önug. „Ég skil ekki hvernig hún 
fer að því".  

Kira beygði sig og blés á glóðirnar í arninum. Rauður logi blossaði upp og varpaði 
birtu á andlit hennar. 

,.Ég hef áhyggjur af þér, Kira", sagði Victor. „Það er tími til kominn að fara að sætta 
sig við tilveruna, eins og hún er. Þessar hugmyndir þínar eru ekki vel grundaðar”. 
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„Það fer eftir því, hvaða leið ég vel", sagði Kira. 

III.  

Maðurinn, sem sat við skrifborðið, hélt á lítilli bók, sem bundin var inn í grátt 
pokaléreft. Hendur hans voru stórar, grófgerðar vinnuhendur sem höfðu stritað í 
mörg ár við smurningu og vélar. Það var svört rönd undir nöglunum og á einum 
fingrinum var hann með hring með gervismaragð.  

Veggirnir voru berir og blettóttir. Húsið var gamalt, hafði verið gert upptækt, og var 
nú notað fyrir stjórnarráðsskrifstofur. Þetta herbergi hafði áður verið þvottahús. Tvær 
pípur stóðu út úr veggnum á einum stað. 

A skrifborðinu var þerripappir og blekið í blekbyttunni var nærri uppþornað. 
Maðurinn 

var í khaki-fötum með gleraugu.  

Tvær myndir voru festar á veggina með teiknibólum. Önnur var af Lenin, hin af 
Karli Marx. 

Fyrir ofan myndirnar stóð skrifað með rauðum bókstöfum:  

„Vald okkar er fólkið í samtökunum". 

Kira Argunova stóð fyrir framan skrifborðið. Hún var að sækja vinnubókina, sem 
allir borgarar, eldri en sextán ára, þurftu að eiga. Menn áttu alltaf að ganga með 
vinnubókina á sér. Þegar menn skiptu um starf, fluttu búferlum, sóttu um inntöku í 
skóla, fengu úthlutað brauðmiða, eða giftust, þurftu menn að sýna vinnubókina. 
Vinnubókin var meira en vanalegt vegabréf. Hún var nokkurs konar undirskrift 
yfirvaldanna, að viðkomandi hefði leyfí til að lifa. Bækurnar hétu „vinnubækur” af 
því að vinnan og lífið er eitt og hið sama.  

Lýðveldi rússnesku samveldanna var að eignast nýjan borgara.  

Maðurinn hélt á vinnubókinni. Hann átti að útfylla síðurnar. Penninn hans var 
slæmur, gamall og ryðgaður, og rykið úr blekbyttunni festist í honum. 

" Nafn: Argunova, Kira Alexandrovna. 

Hæð: meðalhæð, skrifaði hann á fyrstu síðuna.  

Kira var allt of grönn. Hún var snör í hreyfingum, og fallega vaxin. Þegar hún 
hreyfði sig, var eins og menn tækju aðeins eftir hreyfingunni, en ekki Kiru sjálfri, og 
þegar hún talaði, var eins og hún fylgdi orðunum eftir af öllum kröftum. Þannig varð 
sál hennar líkamleg, en líkaminn sálrænn. 

Augnalitur: grár, skrifaði maðurinn. 

Augu Kiru voru dökkgrá, eins og þungbúin ský, rétt áður en sólargeislarnir brjótast 
gegnum þau. Augnaráð hennar var rólegt og fullt trúnaðartrausts. Sumum fannst hún 
dramblát, þegar hún horfði beint framan í þá. En augu hennar sögðu aðeins, að hún 
sæi og skildi lífið án þess að þurfa leiðbeiningar frá öðrum.  

Munnur: engin sérkenni. Kira hafði í meðallagi stóran munn og frekar þunnar varir. 
Þegar hún var alvarleg, minnti hún á valkyrju í bardaga, með spjót og hjálm á höfði. 
En þegar hún hreyfði munninn kom lítil hrukka í munnvikið … og þá datt manni í 
hug lítil huldukona, sem er yfir sig komin af fögnuði.  

Háralitur: brúnn.  
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Kira var stuttklippt og greiddi hárið frá enninu. Andlit hennar minnti á málverk eftir, 
nýtísku málara. Hún var sviphrein, og það var eins og skaparinn hefði verið að flýta 
sér, gengið frá aðaldráttunum með loforði um að ljúka verkinu seinna.  

Sérkenni: engin.  

Sovét-embættismaðurinn þurkaði af pennanum með fingrunum, og þurkaði svo af 
fingrunum í buxnaskálmina. 

Fæðingardagur og ár: Petrograd, 11. apríl, 1904. 

Kira fæddist í steinhúsi við Kamenostrovsky-götu. Þar hafði Galína Petrovna sérstakt 
búningsherbergi. Á kvöldin lokaði svartklædd herbergisþerna lásnum á gimsteina 
armbandinu hennar. Í móttöku herberginu á neðri hæðinni gekk hún um í skrjáfandi 
silkikjól og skemmti tignum gestum. Dætur hennar komu ekki í þessi herbergi, og 
Galína Petrovna sýndi sig sjaldan annars staðar í húsinu.  

Barnfóstra Kiru var ensk. Hún var ung, umhyggjusöm og góðleg stúlka. Kiru þótti 
vænt um fóstru sína, en kaus samt heldur að vera ein síns liðs,  enda var henni leyft 
það. Þegar hún neitaði að leika sér við lítinn frænda sinn, sem var krypplingur og 
eftirlætisgoð allrar fjölskyldunnar,  var hún ekki beðin um það aftur. Þegar hún 
fleygði fyrstu bókinni sinni um góðu álfkonuna og þægu stúlkuna, í hestastallinn, 
færði fóstra hennar henni ekki aðra slíka. Þegar hún fór til kirkju og læddist út í 
miðju kafi og viltist um göturnar, þangað til henni var ekið heim í lögreglubíl, var 
aldrei farið með hana aftur til kirju. 

Sumarbústaður Argunov-fjölskyldunnar var í námunda við fjölsóttan baðstað. Húsið 
stóð á háum klettum fyrir ofan, bakhlið hússins sneri út að ánni, en fyrir framan húsið 
var stór skrautgarður, stéttir, túnfletirog klippt tré. Marmara gosbrunnarnir voru verk 
frægra listamanna. 

Kletturinn slútti út yfir ána. Í honum uxu burknar og annar frumlegur gróður. 

Á sumrin, þegar foreldrar Kiru voru í Nizza, Biarritz eða íVín fékk hún leyfi til að 
dvelja ein í sumarbústaðnum. Þar var hún frjáls og allsráðandi í bláu pilsi og hvítri 
treyju. Hún gekk berfætt í sandinum og klifraði í klettunum. Hún bjó sér til fleka og 
ýtti sér áfram á honum eftir ánni með stórum stjaka. Undir berum fótum sínum fann 
hún æðaslög árinnar og fögnuður læstist um hana alla. Trjágreinar, sem teygðu sig út 
yfir ána, struku um enni hennar. Kvistarnir á greinunum rifu í lokka hennar, og rauð 
ber duttu niður í þykka hárið.  

Kiru þótti skemmtilegast að vera ein. Þá var hún frjáls ferða sinna. Fullorðna fólkinu 
þótti þetta ósköp skrítið, ekki laust við, að það hefði áhyggjur af henni. 

,,Þú ert fædd 1904", sagði sovét-embættismaðurinn. „Þá ert þú … við skulum sjá … 
átján ára. Ja-há, átján ára. Þú ert heppinn félagi. Þú átt mörg ár fyrir þér, sem þú getur 
helgað starfinu fyrir hið volduga samveldisríki okkar". 

Hann var kvefaður. Hann tók upp stóran köflóttan klút og snýtti sér. 

„Ég varpa frá mér allri áhyrgð á framtíð Kiru", sagði Galína Petrovna einu sinni. — 
„Stundum finnst mér hún vera fædd piparmey, en stundum finst mér hún vera blátt 
áfram lauslát" 

Argunov-fjölskyldan var í Yalta þegar Kira fór að ganga í síðari kjólum og á skóm 
með háum hælum. Í Yalta var einkennilegt sambland af flóttafólki frá Norður- og 
Mið-Rússlandi. Þetta fólk var af gömlum, tignum ættum, og hafði misst allar eigur 
sínar í byltingunni. Það hélt þarna hópinn, eins og hræddir kjúklingar á flæðiskeri. 
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Ungir menn, með sírokið hár og fágaðar neglur, heimsóttu Argunov-fólkið, og 
Galína Petrovna brosti góðlátlega til þeirra. En Kira var bæði kuldaleg og hæddist að 
beim, svo ástaróðir þeirra og áform urðu að engu. Galína Petrovna hætti brátt að 
velta því fyrir sér, hvers vegna ungum mönnum leist ekki á yngri dótturina. 

Lydía las í laumi bækur um ástir í meinum. Kira byrjaði á einni af bókum hennar, en 
sofnaði út frá henni og lauk aldrei við hana. 

Kira sá engan mun á illgresi og öðrum gróðri. Hún geispaði, þegar Lydía varð 
gagntekin af fallegu sólsetri. En hún stóð hreyfingarlaus og starði í heilan klukkutíma 
á skuggann af háum, ungum hermanni sem stóð á verði við olíulind. 

Kvöld eitt þegar þær systir hennar gengu saman eftir götu í bænum, nam Kira 
skyndilega staðar. Hún benti á hvítan vegg, sem reis upp yfir húsin og bar við dökkan 
næturhimininn. ,,En hvað þetta er fallegt", sagði hún. 

,,Hvað?" spurði Lydía. 

„Veggurinn, himininn, húsin, götuljósið það lofar góðu … eitthvað undursamlegt 
gerist". „Undursamlegt fyrir hvern?" 

„Mig". 

Lydía skildi ekki tilfinningalíf Kiru. Kira var svo skrítin. Fólkið yppti öxlum þegar 
minnst var a lífsskoðanir hennar. Hún hafði sömu tilfinningu fyrir snigli, sem skreið 
upp eftir fæti hennar, og ástsjúkum, ungum mönnum, sem voteygðir grátbáðu hana 
um hylli. Hún varð fyrir sömu geðbrigðum þegar hún horfði á styttur af 
fornguðunum bera við dökkan vegginn á safninu, og þegar hún horfði á verkamenn 
vinna við húsbyggingu. Hún fór sjaldan á söfn, en þegar fjölskyldan lagði upp í 
gönguferð með Kiru, var forðast að koma nálægt stöðum, þar sem verið var að 
byggja hús, allra síst borgaði sig að koma nálægt, þar sem verið var að leggja brýr. 
Því þar vildi Kira nema staðar og fylgjast með hvernig mannvirkin urðu til. Hún vildi 
aldrei fara inn í skemtigarða á sunnudögum, og hún hélt höndunum fyrir eyrun ef hún 
heyrði kór syngja gamla þjóðsöngva. Það var ómögulegt að geta sér þess til hvað 
henni féll við og hvað ekki. Galína Petrovna fór einu sinni með dætur sínar í leikhús. 
Þar var sýnd sorgarleikur um aum lífskjör ánauðugra bænda. Lydia snökti, þegar 
bændurnir kveinkuðu sér undan svipuhöggunum, en Kira sat teinrétt og með 
tindrandi augum, fylgdi hún eftir svipunni, sem ungur eftirlitsmaður sveiflaði 
lipurlega. 

„En hvað þetta er fallegt". sagði Lydía, þegar hún sá skreytingu á leiksviði, „þetta er 
nærri því eins og gert af nátturunnar höndum". „En hvað þetta er fallegt", sagði Kira, 
þegar hún leit yfir landslag úti í náttúrunni, „þetta gæti eins verið gert af manna 
höndum".  

,.Að sumu leyti hafið þið konurnar ýmislegt fram yfir okkur karlmennina. Þið getið 
vakað yfir nýju kynslóðinni, framtíð lýðveldisins. Það eru svo mörg svöng og óhrein 
börn, sem þarfnast hjálpar".  

Skírteini í stéttarfélögum: 

Engin.  

Kira gekk á skóla í Yalta. Í borðsal skólans voru mörg smáborð. Við morgunverðinn 
sátu skólastúlkurnar saman, eins og þær sjálfar kusu, annað hvort tvær saman eða í 
stærri hópum. Kira sat altaf ein við borð úti í horni. 
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Dag einn snerust allar bekkjarsystur hennar gegn lítilli, freknóttri stúlku, sem hafði 
verið önug við eftirlæti bekkjarins. Eftirlætisgoðið var stúlka af heldri stétt, brosmild 
og vingjarnleg …það er að segja, ef henni var hlýtt. 

Við morgunverðmn þann dag sátu tvær stúlkur við borðið í horninu. Kira og sú 
freknótta. Þær voru hálfnaðar með bókhveitigrautinn, þegar eftirlætisgoðið kom til 
þeirra. 

„Er þér ljóst. hvað þú ert að gera, Kira Argunova?" spurði hún. Augu hennar skutu 
neistum. „Ég er að borða bókhveitigraut", svaraði Kira. „Gerðu svo vel og fáðu þér 
sæti'  

„Veist þú, hvað þessi stúlka hefur gert af sér?" 

„Nei". 

„Jæja, ekki það. Mætti ég spyrja, hvers vegna þú tekur hana til þín og lætur hana sitja 
við þitt borð?" 

„Ég er ekki að gera neitt fyrir hana. En ég er á móti ykkur öllum hinum". 

,NÚ, þér finst það sýna mikilmennsku að vera á móti meirihlutanum". 

„Nei, en mér finnst betra og réttara að taka málstað minni hlutans, þegar ég er ekki 
viss um, hvor aðilinn hefur á réttu að standa". 

Þegar Kira var þrettán ára, varð hún ástfangin af tenórsöngvara. Hún hafði mynd af 
honum á kommóðunni sinni og rauða rós í glasi við hliðina á myndinni. Þegar hún 
var fimmtán ára varð hún hugfangin af heilögum Franz frá Assisí, sem talaði við 
fugla og hjálpaði fátækum. Hún ætlaði að fara í klaustur. En þetta voru alt hugarórar. 
Kira hafði aldrei orðið alvarlega ástfangin. Eina hetju setti hún þó ofar öðrum. Það 
var víkingur, sem hún hafði lesið um í bók, þegar hún var barn. Víkingurinn var 
alltaf með sverðið á lofti. Hann fór langar herferðir, og tortíming annara og sigur 
hans sjálfs fylgdu honum eftir hvert sem hann fór. Hann hló að kóngum og prestum, 
sem aðeins sáu himininn í sinni eigin spegilmynd. Hann átti aðeins einn guð, og sá 
guð var fögnuðurinn, furðuverkið og aflið, sem bjó í honum sjálfum. 

Kira mundi ekki eftir neinni bók, sem hún hafði lesið á undan þessari þjóðsögn, og 
hana langaði ekki til að muna þær sögubækur, sem hún las á eftir. Endirinn var henni 
lengi minnisstæður.  Víkingurinn stóð uppi í turni hátt yfir borginni, sem hann hafði 
unnið. Hann brosti, eins og sagt er, að menn brosi þegar þeim opnast himininn. En 
hann horfði niður á borgina, með sverð sitt við hægri hlið og vínbikar í útréttri vinstri 
hendinni. Sólin var að koma upp og varpaði fyrstu geislunum á kristalsbikarinn. 
Bikarinn skein eins og logandi blys. „Ég drekk full þess lífs, sem á sér eitthvert 
markmið", sagði víkingurinn. 

„Svo þú ert ekki meðlimur í neinu stéttarfélagi, borgari", sagði sovét-
embættismaðurinn. „Það er slæmt. Stéttarfélögin eru grundvöllurinn í ríkisskipun 
okkar. Eins og … já, hver var það nú aftur af forvígismönnunum okkar sem sagði; 
Hvers virði er okkur einn múrsteinn, ef hann er ekki múraður fastur við aðra 
múrsteina". 

Þegar von var á gestum, skreið hún út um gluggann. Hún kunni ekki einu sinni að 
sjóða kartöflur og las sjaldan dagblöðin.  

En hún horfði björtum augum á framtíðina. Hún ætlaði að vera 
byggingarverkfræðingur. Það hafði hún ákveðið, strax og hún kynntist hugtakinu 
framtíð. Í kyrrlátri lotningu hafði hún ákveðið þetta, þvíframtíðina átti hún sjálf. 
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Leikföngin hennar hefðu frekar hæft drengjum. Hún lék sér af að byggja skip, brýr 
og turna. Hún vissi allt um stál, múrsteina, vöðva og gufu. Yfir rúmi Lydíu hékk 
helgimynd, yfir rúmi Kiru hékk mynd af amerískum skýjakljúf. Hún talaði um húsin, 
sem hún ætlaði að byggja úr gleri og stáli. Hún talaði um hvíta brú úr aluminíum, og 
menn og hjól og tyftivindur, sem hún ætlaði að stjórna, og áheyrendurnir brostu 
vantrúarbrosi.  

Hún vissi að hennar beið líf, og það líf átti hún sjálf. Hún þekkti starfið, sem hún 
hafði valið sér, og hún þekkti lífið sem því fylgdi. 

Þegar sumarsólin gekk til viðar, sat Kira uppi á háum kletti við sumarbústaðinn, og 
horfði niður á veitingahúsið, sem stóð niðri við ána. Turnspíran á danssalnum glóði í 
kvöldsólinni. Gegnum glerhurðirnar sá hún skrautbúið kvenfólk ganga um. 
Hljómsveit lék skemmtileg lög inni í danssalnum. Lög úr söngleikjum, sem minntu á 
nætur í stórborgum Evrópu. Kiru þótti vænt um þessi léttu lög. Hún fann í þeim 
lífsgleði og hana tilbað hún. Kira var mótfallin öllu sem var þunglamalegt og 
hátíðlegt. Þess vegna bar hún lotningu fyrir þrálátri kætinni í þessum lögum. Þessi 
lög áttu heima í framtíð hennar. 

Við eitt lag hafði hún tekið ástfóstri. Það var úr gömlum söngleik og hét „Brotnu 
glösin". Hún hafði fyrst heyrt fræga söngleikkonu frá Vín, syngja lagið í leikhúsi í 
Petrograd. Á leiksviðinu voru svalir og frá svölunum sást yfir ljósin í borginni. Á 
brúninni á svölunum var röð af vínglösum sem glóðu í ljósinu. Söngkonan söng lagið 
og ýtti um leið við glösunum, svo þau duttu niður og brotnuðu. Brothljóðið 
sameinaðist söng hennar. Lagið var létt og fjörugt, tónarnir ýmist stuttir og snöggir 
eða langir og seiðandi. 

Golan feykti hárinu á Kiru fyrir andlit hennar, og lék um berar fætur hennar, sem 
héngu fram af klettabrúninni. Það dimmdi æ, nóttin var að taka við af deginum. Lítil 
stúlka sat einmana á háum kletti og hlustaði á lagið sitt, og brosti út í bláinn. 

Sovét-skrifstofumaðurinn þurrkaði gramur af pennanum í köflótta klútinn. Hann 
hafði sett blekklessu á öftustu síðuna í bókinni. 

„Vinnan er æðsta hugsjón okkar, félagi" sagði hann. ”Sá, sem ekki vill vinna, fær 
heldur ekkert að borða".  

Hann hafði lokið við að skrifa bókina. Á síðustu blaðsíðuna setti hann stimpil. Á 
stimplinum var mynd af jarðlíkani og yfir því hamar og sigð.  

”Þá er vinnubókin þín tilbúin, Argunova", sagði hann. .,Nú ert þú félagi í stærsta og 
voldugasta lýðveldi í heimi. Megi samvinna bændastéttarinnar og verkafólksins ætíð 
vera þér efst í huga, eins og öllum góðum, rauðum borgurum”  

Hann rétti henni bókina. Efst á fyrstu síðunni stóð: ”Öreigar allra landa, sameinist”  

Og fyrir neðan var skrifað með bleki:  

Kira Argunova. 

IV.  

Það var ekki létt verk að bera þunga böggla og pinkla upp á fjórðu hæð. Kira fékk 
blöðrur í lófana. Í stigaganginum var kattalykt og gólfkuldan lagði gegnum þunna 
skósólana. Í hvert skipti, sem Kira hljóp niður stigann til að sækja meira, mætti hún 
Lydíu stynjandi með fullt fangið. 

„Guð almáttugur, hvað þetta er erfitt", tautaði Lydía í sífellu.  
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Argunov-fjölskyldan hafði loksins náð í íbúð. 

Fólk óskaði þeim til hamingju. Þetta var eins og hvert annað kraftaverk. En 
Alexander Dimitrievitch hafði borgað húsverðinum all-ríflega fyrir „kraftaveikið". 
Þrjú herbergi og eldhús voru ekki á hverju strái í Petrograd. 

„Baðherbergi?" át húsvörðurinn upp eftir Galínu Petrovnu, „ert þú aldeilís frá þér, 
kona". 

Þau höfðu engin húsgögn, svo Galina Petrovna taldi í sig kjark og lagði af stað til 
hússins við Kamenostrovskygötuna. 

Hún nam staðar fyrir framan húsið og sveipaði kápuna fastar að sér. Kápan var slitin 
og mölétin. Svo opnaði hún handtöskur sína og dyfti nef sitt. Hún skammaðist sín 
fyrir að láta gamla, gráa steinhúsið sjá sig svona. Svo tók hún upp vasaklút og 
þurrkaði sér um augun. Hvað tárin komu fram í augun á manni í þessu kalsaveðri. 
Svo hringdi hún dyrabjöllunni. 

Auglýsingamálarinn kom sjálfur til dyra. 

„Jæja, svo þú ert Argunova, borgari?" sagði hann, þegar Galina var búin að stynja 
upp erindinu. Hann var feitur og bústinn, með rjóðar kinnar. ,,Já, auðvitað getur þú 
fengið eitthvað af draslinu. En ekki nema það, sem ég þarf ekki að nota sjálfur. Það 
er úti í vagnskýlinu. Taktu það bara. Við erum ekki svo harðbrjósta. Við vitum vel að 
þið broddborgararnir eigið ekki sjö dagana sæla". 

Galína Petrovna leit angurblítt á stóra veggspegilinn sinn, á milli glugganna. Á 
borðinu fyrir framan hann stóð málningadós. En hún gekk þegjandi niður í 
vagnskýlið við bakhlið hússins. Þar fann hún nokkra stóla. Hver einasti þeirra var 
fótbrotinn. En hægt var að gera við þá. Hún fann einnig nokkrar gamlar, verðmætar 
postulínsmyndir, ryðgaða tesuðuvél og kistil með fötum af henni sjálfri. Hún tók líka 
flygil, sem Lydía átti. Allt var þetta dót á kafi í bókum úr safninu þeirra hefilspónum 
og rottuskít. 

Þau leigðu sér flutningamann til að flytja þetta í nýju íbúðina. Nýja íbúðin var í 
gömlu, rauðu múrsteinshúsi, sem sneri út að Moika. Þau höfðu ekki efni á að láta 
flutningsmanninn fara nema eina ferð, svo Alexander Dimitrievitch sótti það sem 
eftir var á hjólbörum. Þau hjálpuðust að öll fjögur, við að bera munina upp 
tröppurnar, framhjá óhreinum hurðum og brotnum gluggarúðum. Þetta var bakstiginn 
í húsinu. 

Það var ekkert rafmagnsljós í íbúðinni. Vatnsleiðslan var í ólagi, svo þau þurftu að 
sækja vatn á hæðina fyrir neðan. Gular skellur í loftinu báru vott um að þakið lak. 

„Með dálítilli fyrirhöfn og smekkvísi, getum við komið okkur vel fyrir hér", sagði 
Galína Petrovna. Alexander Dimitrievitch þagði og stundi þungann.  

Flygillinn var settur í borðstofuna. Galína Petrovna setti ofan á hann hanka- og 
túðulausan tepott. Hann var það eina, sem eftir var af saxneska postulíninu þeirra. Á 
ómáluðum tréhillunum var einkennilegt samsafn af sprungnum skálum. Samanbrotin 
dagblöð voru sett undir borðfætur, sem voru of stuttar. Línolíutíran varpaði daufum 
ljóshring á loftið, en á morgnana hékk þar sóthringur eins og köngulóarvefur. 

Galína Petrovna fór fyrst á fætur á morgnana. Hún setti gamlan klút um herðarnar og 
blés af öllum mætti í glæðurnar til að koma upp eldinum, því eldiviðurinn var 
blautur. Svo bauð hún hirsigraut til morgunverðar. Að morgunverðinum loknum fór 
hver til sinna verka.  
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Alexander Dimitrievitch gekk fjóra kílómetra á hverjum morgni. Hann hafði opnað 
litla vefnaðarvöruverslun. Hann fór aldrei í sporvagni, því alls staðar þar sem 
vagnarnir námu staðar, stóð hópur manna og beið, svo hann gerði sér engar vonir um 
að komast með. Þar sem verslun hans var, hafði áður verið brauðbúð. Hann gat ekki 
keypt sér nýtt skilti, svo hann málaði stafi á léreft og hengdi út sitt hvoru megin við 
bakara-kringluna. Hann setti svuntu og tvo hálsklúta í gluggann og tóma kexkassa í 
hillurnar. Svo sat hann hálf sofandi allan daginn í búðinni með hendurnar krosslagðar 
á maganum og fæturnar uppi á litlum ofni.  

Þegar viðskiptavinur kom inn í búðina, stóð hann upp og brosti vingjarnlega. 

,,Þetta eru bestu hálsklútarnir. sem hægt er að fá, borgari ... já. já, þeir þola ,vott ... 
alveg eins og þeir útlensku. Já. ég tek mjög gjarnan viðbit í staðinn. Þú færð tvo 
hálsklúta og einn meter af bómullarefni fyrir hálft pund". 

Hann setti feitina ofan í stóru skúffuna ánægður á svip. Í skúffunni var eitt pund af 
rúg-mjöli fyrir. 

Þegar Lydía hafði lokið við morgunverðinn, stóð hún upp, setti gamlan prjónaklút 
um hálsinn, tók körfu á handlegginn, og gekk andvarpandi af stað til kaupfélagsins. 
Þar stóð hún í biðröðinni, oft svo klukkustundum skipti, og þuldi í huganum frönsk 
kvæði, sem hún hafði lært utan að, þegar hún var barn. 

,,Já. en mig vantar ekki sápu", sagði hún, þegar hún kom að búðarborðinu, „og ég vil 
heldur ekki þurkaða síld". 

Við höfum ekkert annað í dag. Næsti". 

„Jæja, þá verð ég víst að fá það", flýtti Lydía sér að segja.  

”Eitthvað verðum við að fá". 

 Galína Petrovna þvoði diskana eftir morgunverðinn. Svo hreinsaði hún ruslið úr 
tveim pundum af flatbaunum, skar niður lauk, svo tárin streymdu úr augum hennar, 
þvoði skyrtur af Alexander Dimitrievitch upp úr köldu vatni og malaði akran í kaffið.  

Ef hún þurfti að fara út, læddist hún í skyndi niður tröppurnar í þeirri von, að hún 
mætti ekki húsverðinum.  Ef hún mætti honum, brosti hún til hans, allt of 
vingjarnlega, og sagði: „Góðan daginn, félagi húsvörður". 

Hann svaraði aldrei. En hún las úr augum hans: „Broddhorgari. Svei. 
Einkaverslunarfólk".  

Kira var byrjuð í verkfræðideildinni. Hún lagði sönglandi af stað á hverjum morgni, 
með hendurnar í kápuvösunum.  Kápan var gömul og svört, hneppt alveg upp í háls. 
Hún tók eftir því, að margir nemcndurnir voru með rauða klúta um hálsinn. og það 
var oft talað um rauða byggingarmeistara, menningu öreiganna og unga verkfræðinga 
í broddi heimsbyltingarinnar. En hún hlustaði ekki á það. Hún var önnum kafin við 
stærðfræðina. Í kenslustundunum brosti hún allt í einu að engu sérstöku. Henni 
fannst æska sín hafa verið yndislegur draumur, og hún- vaknaði frá draumnum hress 
og endurnærð, albúin að mæta framtíðinni. 

Á kvöldin settist fjölskyldan við borðstofuborðið kring um tíruna. Galína Petrovna 
bar fram flatbaunirnar og hirsigrautinn. Það var ekki mikil tilbreyting í mataræði 
þeirra. Peningarnir voru af skornum skammti.  
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Að máltíðinni lokinni sótti Kira bækur sínar og settist aftur við borðið. Þau höfðu 
ekki nema þessa einu tíru. Kira studdi hönd undir kinn og las um sirkla og 
þríhyrninga, eins og skáldsögu. Lydía sat og saumaði í vasaklút. 

„Maður skyldi ekki halda, að það væri búið að finna upp rafmagnsljósið", sagði 
Lydía og varpaði öndinni. 

,.Já, það er alveg satt", sagði Kira dálitið undrandi, „ljósið er ekki gott. Skrítið að ég 
skyldi ekki hafa tekið eftir því fyrr”. 

Eitt kvöldið var svo mikið af ormum í hirsinu að Galína Petrovna gat ekki notað það, 
svo þau fengu engan kvöldmat. 

”Maginn í mér er eins og tóm tunna", sagði Lydía. 

,,Já, það er líka alveg satt, við fengum engan kvöldmat". 

„Hvað er eiginlega í hausnum á þér". sagði Lydía reið. Ætli hann sé ekki alveg 
tómur. Þú tekur aldrei eftir nokkrum sköpuðum hlut".  

Galína Petrovna ávítaði Kiru við og við. 

„Kvenverkfræðingur, ekki nema það þó", sagði hún. „Það er dágott starf fyrir dóttur 
mína … Er það nú líf fyrir unga stúlku. Enginn maður vill líta við þér …  Þú ert eins 
og gamall, þornaður, skósóli. Það er ekki til í þér, neitt sem heitir rómantík, ekkert 
kvenlegt. Og svo ert þú dóttir mín. Enginn skyldi trúa því!". 

Í litla herberginu. þar sem Lydía og Kira sváfu, var aðeins eitt rúm. Kira lá á gólfinu 
með þunnt teppi og kápuna sína yfir sér og horfði á Lydíu. Hún lá á hnjánum í síðum, 
hvítum náttkjól fyrir framan dýrðlingamyndina í horninu. Hún tautaði bænirnar í 
skyndi og signdi sig, því hún skalf af kulda. Frá fleti sínu gat Kira séð út um 
gluggann í dumbrauðan himininn. Í fjarska sá hún turnspíru stjórnarráðshallar 
sjóhersins, gegnum þokuna. sem lá yfir Petrograd, ævintýra borginni, þar sem allt gat 
skeð.  

Victor Dunaév hafði skyndilega fengið mikla ást á Argunovfólkinu. 

Hann kom oft, hringdi ákaft á dyrabjölluna, hneigði sig djúpt fyrir Galínu Petrovnu 
og hló. eins og hann væri á gamanleik. Honum til heiðurs bar Galína Petrovna fram 
síðustu sykurmola sína með teinu, í staðinn fyrir saccarínið sem vanalega var notað. 
Victor Dunaév lék við hvern sinn fingur, sagði þeim nýjustu fréttir og 
hneykslissögur, skýrði fyrir þeim síðustu uppfinningar úti í heiminum. Hann lét í ljós 
álit sitt á afstæðiskenningu Einsteins og bókmenntum öreigalýðveldisins. 
„Menntaður maður", sagði hann, „er fyrst og fremst sá maður, sem mótar sjálfan sig 
eftir aldarhættinum".  

Hann brosti blítt til Alexanders Dimitrievitch og bauð honum eld í vindlinginn. Hann 
brosti líka blítt til Galínu Petrovnu og rauk á fætur í hvert sinn, er hún stóð upp. Hann 
hlustaði þolinmóður á Lydíu, þegar hún fór að útskýra kenningar sínar um rétttrúnað. 
En hann reyndi alltaf að koma því svo fyrir, að hann sæti við hliðina á Kiru.  

Kvöldið þann 10. október kom Victor seint. Klukkan var yfir níu, þegar 
dyrabjöllunni var hringt. Lydia opnaði. „Ég bið ykkur afsökunar á því, hvað ég kem 
seint." sagði hann um leið og hann fleygði frakkanum á stól. Svo leit hann í spegilinn 
og strauk yfir liðað hár sitt. „Það var fundur í stúdentaráðinu, svo ég tafðist. Ég veit 
vel, að þetta er enginn heimsóknartími, en ég var búinn að lofa að fara út með Kiru, 
og …". 
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„Það gerir ekkert til. þótt þú komir svona seint", kallaði Galína Petrovna innan úr 
borðstofunni. „Komdu og fáðu þér te-glas".  

Fjölskyldan sat kringum borðstofuborðið. Það var kveikt á tírunni. Fimm risastórir 
skuggar teygðu sig upp veggina. Það glampaði á grænleitt te-ið í glösunum, er búin 
voru til úr gömlum flöskum. 

„Ég hefi það frá áreiðanlegum heimildum, Victor, að NEP sé aðeins byrjunin á 
stefnubreytingunum", hvíslaði Galína Petrovna.”Næsta skrefið verður, að stjórnin 
gefur fyrri eigendum aftur húsin sín og verslanir. Hugsið ykkur bara. Þú manst eftir 
húsinu okkar við Kamenostrovsky-götuna, Victor. Það var afgreiðslumaðurinn í 
kaupfélaginu, sem sagði mér þetta. Hann á frænda í flokknum, svo hann hlýtur að 
vita það". 

„Það er mjög sennilegt", sagði Victor. 

Alexander Dimitrievitch fékk sér aftur te í glasið. Hann leit á sykurinn, svo gaut hann 
augunum til Galínu Petrovnu ... og drakk te-ið sykurlaust.  

Ástandið er ekkert að skána", sagði hann. „Nú kalla þeir leynilögregluna GPU í 
staðinn fyrir Cheka, en það er eitt og hið sama. Veistu, hvað ég heyrði í búðinni í 
dag? Það hefur komist upp um samsæri gegn sovét, og það er búið að taka fastan 
fjöldann allan af mönnum. Þú manst eftir Kovalensky, gamla aðmirálnum, sem varð 
blindur í stríðinu. Hann var tekinn fastur í morgun og skotinn án dóms og laga".  

”Þetta eru bara lausafregnir", sagði Victor. ”Fólk hefur svo gaman af að ýkja". 

„Það er að minnsta kosti auðveldara að ná í mat núna, heldur en var á tímabili", sagði 
Galína Petrovna. ,,Við fengum ágætar flatbaunir í dag. Þær voru nærri eins góðar og í 
gamla daga". 

„Ég fékk tvö pund af hirsi", sagði Lydía. 

..Og ég fékk eitt pund af feiti", sagði Alexander Dimitrievitch.  

Hestvagninn ók gegnum breiðar, mannlausar göturnar. Stuttklædd kona reikaði fram 
og aftur undir ljóskerastaur. Drukkinn sjómaður sveiflaði handleggjunum og gekk 
yfir götuna. Stór vöruflutningabifreið rann skröltandi fram hjá hestavagninum. Á 
milli byssustinganna á palli vörubifreiðarinnar sá Kira í náfölt andlit og svört 
óttaslegin augu. 

„Menntaður nútímamaður verður að varðveita óhlutdræga líffsskoðun, hver svo sem 
hans eigin sannfæring er. Þá getur hann skoðað mannlífið sem leik á taflborði 
alheimsins. Tímar sem þessir hafa geysimikla þýðingu fyrir mannkynið allt". 

„Vitleysa, Victor", sagði Kira. ,,Það er óhjákvæmileg staðreynd að múgurinn sé til, 
og láti til sín taka. Nú á tímum lætur hann til sín taka engu að síður en ella, en bara á 
óvanalegan og viðbjóðslegan hátt. Það er allt og sumt". 

,,Þetta er ákaflega óvarkár og kjánaleg skoðun, Kira", sagði Victor. Hann fór að tala 
um fagurfræðilegt gildi myndlistarinnar. Hann hélt langa ræðu um nýju skáldin, sem 
gáfu út bækur sínar í litlu, snotru broti. Hann sagðist alltaf hafa nýjasta kvæðasafnið 
á skrifborðinu sínu ásamt síðustu greinunum um félagslegt jafnréttfi. Hann fór með 
uppáhalds kvæðið sitt, bar það fram upp á nýja mátann, sönglandi og gegnum nefið. 
Hann greip um hönd Kiru, en hún dró hendina að sér aftur og leit út á götuna. 

Hestvagninn beygði niður á höfnina. Kira sá, að þau óku  meðfram ánni, því öðrum 
megin rann sjóndeildarhringurinn út í þokuna, og við og við sáust hvítir dílar sigla 
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fram úr myrkrinu og hverfa svo aftur í fjarska. Hinum megin götuna voru stórar, 
ljóslausar hallir.Hófatak hestsins bergmálaði inn í tóma hallarsalina. 

Victor sendi vagninn burtu við sumar skemmtigarðinn. Þau óðu í visnuðum 
laufblöðum, sem lágu á jörðinni. Enginn hafði sinnt því að sópa þeim burt. Þau voru 
ein í garðinum. Þar var dimmt og hljótt. Borgin var komin í hvarf. Þau voru komin að 
myndastyttunum, sem stóðu meðfram limgirðgunum. Victor tók upp vasaklút, og 
þurrkaði hrímið af gömlum bekk. 

Þau settust fyrir neðan styttu af grískri gyðju. Nefið hafði brotnað af henni. Laufblað 
féll hægt niður í útréttan lófa gyðjunnar. 

Victor lagði handlegginn um axlir Kiru, en hún flutti sig fjær honum. Hann beygði 
sig að henni og hvíslaði, að hann hefði lengi þráð að vera einn með henni. Hann gæti 
ekki neitt að því, að hann hefði lent í mörgum ævintýrum. Kvenfólkið væri bara allt 
of hrifið af sér. En hann hefði alltaf verið óhamingjusamur og einmana. Hann skildi 
vel, að hún væri feimin og viðkvæm og bundin gömlum kreddum. Hún væri ekki enn 
vöknuð til lífsins. Hún hefði ekki fundið ástina. Kira flutti sig fjær og reyndi að fitja 
upp á öðru umræðuefni. 

Hann andvarpaði. 

„Kira, hefur þú aldrei hugsað um ástina?" 

„Nei, og ég ætla heldur ekki; að gera það. Ég get ekki einu sinni þolað að heyra þig 
tala um ást. Og nú skulum við koma heim". 

Hún stóð upp. Hann greip um handlegg hennar. 

„Nei, ekki strax". 

Hann vafði hana örmum, en hún sneri höfðinu snögglega undan. svo kossinn, sem 
ætlaður var munni hennar, kom á kinnina. 

Hún sleit sig lausa og ýtti honum harkalega niður á bekk inn. Hún dró andann djúpt, 
og hneppti kápunni upp í háls. 

„Góða nótt, Victor", sagði hún róleg. ,,Nú fer ég heim … ein". 

Hann stóð upp. 

„Kira, þú máttekki vera reið", tautaði hann. 

..Ég verð að fá að fylgja þér heim". 

.Nei. ég fer ein, eins og ég sagði". 

..Já, en bú veist vel að það getur þú ekki. Það er allt of hættulegt fyrir unga stúlku að 
vera ein á ferli að næturþeli". 

..Ég er ekki hrædd". 

Hún lagði af stað. Hann kom á eftir. Þau voru komin út úr garðinum. Við bryggjuna 
stóð hermaður og starði út á ána. 

,.Ef þú hypjar þig ekki strax í burtu, fer ég til hermannsins þarna og segi, að þú sért 
ókunnugur maður og sért að elta mig". 

..Ég segi honum bara, að það sé ekki satt". 

„Það getur vel verið að þú getir sannað það. En ekki fyrr en á morgun. Og þá verðum 
við bæði sett í varðhald yfir nóttina". 
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..Já. gerðu svo vel. farðu bara og segðu honum það". 

Kira gekk til hermannsins. 

..Fyrirgefðu. félagi …", byrjaði hún. Hún sá, að Victor sneri við og flýtti sér burt 
„…getur þú sagt mér hvar er stysta leiðin til Moika". 

Kira gekk lengi gegnum dimmar götur Petrogradborgar. Göturnar voru auðar og það 
var hvergi ljós í gluggum. Kirkjuturninn teygði sig upp yfir húsaþökin. Það var eins 
og hann gæti hvenær sem væri, dottið niður yfir götuna. 

Ósandi ljósker hékk yfir læstu hliði. Vörðurinn við hliðið starði á þessa einmanlegu 
stúlkukind, sem gekk eftir götunni. Sjómaður byrjaði að veita henni eftirför, en þegar 
hann sá svipinn á henni, hætti hann strax við það. Köttur smeygði sér hljóðlaust 
gegnum brotinn kjallaraglugga, þegar hún nálgaðist. 

Það var orðið áliðið nætur, þegar hún beygði inn í götu, þar sem var líf og fjör. Í 
gluggunum var ljós bak við gluggatjöldin. Ljósið skein gegnum glerhurðimar og 
varpaði ljósum ferhyrningum út á götuna. 

Kira nam staðar. Hún heyrði út um glugga að verið var að leika hljómplötu. Ljós var 
þar inni fyrir. Það var lagið um „brotnu glösin". Það var lagið, sem hreif hana mest, 
lagið, sem lofaði henni einhverju, sem hún gat ekki nafngreint. Þegar hún hlustaði á 
lagið, fannst henni eftirvæntingin næstum óbærileg. 

Það var eins og tónarnir slitnuðu, því strengirnir gátu ekki borið þá. Hún heyrði 
kristalsglösin detta niður og mölbrötna. Henni fannst himinninn, sem sást milli 
húsanna, vera :fullur af glitrandi glerbrotum. 

Lagið drukknaði í hlátursköllum. Nakinn handleggur dró tjöldin fyrir gluggann. 

Nú tók Kira eftir því, að hún var ekki ein á götunni. Hún sá konur með eldrauðar 
varir og rauða klúta um höfuðið, stuttklæddar og í allt of litlum skóm. Hún sá mann 
taka utan um konu, og hverfa með henni inn um upplýstar dyr. 

Þá skildi hún, hvar hún var stödd, og tók til fótanna út á næsta götuhorn. 

Allt í einu nam hún staðar. 

Hann var hár vexti. Kraginn á frakkanum hans var brettur upp og húfa náði nærri 
niður í augu. Munnsvipur hans var rólegur, hæðnislegur og strangur og hefði hæft 
höfðingjum fortíðarinnar, sem gátu rólegir horft á fólk deyja. 

Kira hallaði sér upp að ljóskerastaur og horfði beint framan í hann. Hún brosti án 
þess að vita af því sjálf. Hún vonaði að hann tæki eftir sér. 

Hann stöðvaði og leit á hana. 

„Gott kvöld", sagði hann. 

„Gott kvöld", sagði Kira.  

Hún trúði á kraftaverk.  

Hann gekk nær henni og horfði brosandi á hana með hálfluktum augum. Munnvikin 
beygðust ekki upp, heldur niður á við, þegar hann brosti, svo svipur hans lýsti um 
leið fyrirlitningu.  

„Einmana?" spurði hann. 

„Já, voðalega … og það hefi ég verið lengi", svaraði Kira. 
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„Komdu þá". 

„Já". 

Hann tók um handlegg hennar og hún fór með honum. 

„Við verðum að flýta okkur". sagði hann. „Ég vil ekki sjá þetta fólk sem hér er." 

„Ekki ég heldur". 

,,Ég ætla að byrja á því að segja þér, að ég svara engum spurningum". 

..Ég þarf ekki að spyrja um neitt". 

Hún virti fyrir sér drættina í andliti hans, og kom varlega við fingurnar, sem héldu 
um handlegg hennar. 

„Hvers vegna starir þú svona á mig?" spurði hann, en hún svaraði ekki. 

.,Ég er hræddur um að ég verði ekki skemmtilegur félagi í kvöld", sagði hann. 

„Get ég hjálpað þér nokkuð?" 

„Til þess ert þú hér". 

Hann nam allt í einu staðar. „Hvað setur þú mikið upp? Ég hefi ekki mikla peninga". 

Kira leit á hann og skildi, hvers vegna hann hafði gefið sig á tal við hana. 
Ævintýrablærinn var horfinn úr rödd hennar, þegar hún svaraði, en hún var róleg og 
ákveðin. 

„Það verður ekki mikið". 

„Hveit eigum við að fara?" „Ég gekk fram hjá litlum garði við götuhornið áðan. Við 
skulum fara þangað fyrst". 

„Er nokkur herlögregla nálægt?" 

„Nei". 

Þau sátu á tröppunum í garðinum við mannlausa húsið. Trén skyggðu á götu ljósið. 
Yfir höfðum þeirra voru dimmir gluggar. Fyrir ofan dyrnar hafði áður verið 
merkisskjöldur húseigandans, en nú var búiðað rífa hann niður. Partur af girðingunni 
kringum garðinn var brotinn og nokkrir járnteinarnir voru beygðir til jarðar, eins og í 
kveðjuskyni. 

,,Taktu af þér húfuna", sagði Kira. 

„Hvers vegna?" 

„Ég vil sjá framan í þig". 

„Hefur þú verið send til að leita að einhverjum?" 

,,Nei, hver ætti svo sem að hafasent mig?" 

Hann svaraði ekki, en tók af sér húfuna. 

Það var ekki aðdáun í augnaráði hennar, heldur óttablandin virðing. 

„Er frakkinn þinn alltaf rifinn á öxlinni?" spurði hún. 

„Þetta er eini frakkinn minn. Starir þú alltaf á fólk, eins og augun ætli út úr höfðinu á 
þér?” 

„Stundum". 
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,,Ég mundi ráðleggja þér að gera það ekki. Því minna, sem þú sérð, því betra. Nema 
þúhafir mjög sterkar taugar". 

„Já, það hef ég". 

,,Og sterka fætur". 

Hann var hæðnislegur á svipinn- Hann rétti út tvo fingur og með snöggri hreyfingu, 
svifti hann kjólnum hennar langt upp yfir hnén. Kira greip fast um steinþrepið. Hún 
dró kjólinn ekki niður aftur, en sat grafkyr, eins og hún væri frosin föst við 
tröpppurnar.  

Hann leit á hana. Augnaráð hans var hvikult. 

„Og sterka fætur", hvíslaði hún; án þess að líta á hann.  

„Jæja, ef þú hefur sterka fætur þá skaltu hlaupa". 

„Hlaupa hvert?" 

„Frá fólkinu yfirleitt. En við skulum ekki tala um það. Dragðu kjólinn þinn niður. Er 
þér ekki kalt?" 

„Nei", en hún dró kjólinn niðuður. 

„Taktu ekki mark á því, sem ég sagði", hélt hann áfram. „Hefur þú vín heima hjá 
þér?" 

„Ja … já". 

„Ég ætla bara að láta þig vita, að í nótt ætla ég að drekka mig blindfullann". 

„Hvers vegna endilega í nótt?" 

„Ég er vanur að drekka á nóttinni". 

„Það er ekki satt". 

„Hvernig ættir þú að vita það?" 

„Ég veit það". 

„Og hvað veist þú meira um mig?". 

„Ég veit að þú ert mjög þreyttur". 

„Já, það er satt. Ég er búin að ganga lengi". 

„Hvers vegna?". 

„Ég sagði áðan. að ég svaraði engum spurningum". 

Hann leit á Kiru. Hún hallaði sér upp að veggnum. Það var svo dimmt á tröppunum, 
að hann sá aðeins annað auga hennar, rólegt, alvarlegt, grátt auga. Og fyrir ofan 
augað gægðist fram hárlokkur. Hvítan úlnlið sá hann upp úr kápuvasanum, og hann 
gat greint fætur hennar í svörtum sokkum. Hann greip um annan fótinn. Hún bærði 
ekki á sér. Hann hallaði sér upp að henni og hvíslaði: 

„Hættu að stara svona á mig, eins og ég væri eitthvert furðuverk. Ég vil fá vín, og ég 
vil vera hjá konu, eins og þér. Ég vil sökkva mér djúpt niður, eins langt niður og þú 
getur dregið mig". 

,,Þú veist vel, að þú ert hræddur um, að það sé ekki hægt að draga þig niður". 

..Hvað hefur þú stundað götuna lengi?".  
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”Ekki mjög lengi". 

,.Já, ég get vel séð það". 

..Þú verður að fyrirgefa. Ég gerði eins vel og ég gat". 

..Hvað sagðirðu?". 

„Ég reyndi að láta eins og ég væri vön". 

..Kjáni. Því þá það? Ég vil heldur hafa þig eins og þú ert. Augun þín, sem sjá alltof 
mikið, eru svo skemmtileg. Hvað hefur fengið .ig út í þetta?" 

 ..Maður". 

„Var hann þess virði?". 

..Já". 

,.Þú ert svei mér lífseig". 

Hann hló hátt og hlátur hans bergmálaði við húsvegginn. 

„Taktu af þér húfuna", sagði hann. 

Hún tók af sér húfuna. Hár hennar glitraði við gráan steinvegginn. Hann lét fingurna 
renna gegnum það og ýtti höfði hennar um leið svo langt aftur, að hún fann til. 

..Elskaðir þú þennan mann?" 

..Hvaða mann?". 

„Manninn. sem kom þér út í þettu". 

..Ég … ", hún varð undrandi. Svo skildi hún við hvað hann átti. ,.Nei, ég elskaði hann 
ekki". 

..Það er gott" 

”Hefur þú … nokkurn tíma … ", hún byrjaði á spurningunni, en sá svo. að hún gat 
ekki lokið við hana. 

„Það er sagt, að ég sé tilfinningarlaus gagnvart öllu og öllum nema mér sjálfum", 
svaraði hann. 

„Hver hefur sagt það?" 

„Maður. Honum er illa við migþ Mörgum finnst ég óþolandi". 

,.Það er ágætt". 

..Ég hef aldrei þekkt neinn, sem finnst það ágætt". 

,,Jú, einn". 

„Þú getur kannski líka sagt mér, hver sá er?" 

„Þú sjálfur". 

Hann beygði sig niður að henni og reyndi að sjá framan í hana í myrkrinu. Svo yppti 
hann öxlum og reisti sig upp aftur. 

„Nei, þar skjátlast þér. Ég er aldeilis ekki sá, sem þú heldur. Ég hef alltaf vilja vinna 
fyrir sovét, selja sápu og brosa til viðskiptavinanna". 

„Þú ert afskaplega óhamingjusamur". 
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Andlit hans var svo nálægt henni, að hún fann andardrátt hans leika um varir sínar. 

„Hver hefur beðið þig um samúð? Þú heldur kannski að þú getir komið þér vel við 
mig? 

Nei, þar skjátlast þér aftur. Mér er alveg nákvæmlega sama um þig og eins sama um 
hvað þér finnst um mig. Ég er ekkert öðruvísi en sérhver annar maður, sem þú hefur 
sofið hjá … eða sem þú átt eftir að sofa hjá í framtíðinni". 

„Þú átt við, að þú vildir óska, að þú værir ekki öðruvísi. Og … ég held … að þú 
vildir gjarnan trúa því, að ég hafi aldrei sofið hjá karlmanni". 

Hann horfði lengi á hana. 

,.Ert þú …götudrós?" spurði hann loksins. 

..Nei", svaraði hún. Hann stóð skyndilega á fætur. 

„Hver ert þú þá?" 

„Sestu". 

„Svaraðu mér". 

„Ég er stúlka af góðum ættum, í verkfræðingadeild háskólans og foreldrar mínir 
munu reka mig út úr húsinu, ef þau vissu. að ég hefði gefið mig á tal við ókunnugan 
mann á götunni".  

Hann leit á hana. Hann sá hvorki ótta eða blíðu í augnaráði hennar, aðeins 
óhagganlega ró. 

„Hversvegna fórstu að tala við mig?" spurði hann. 

„Mig langaði til að kynnast þér". 

„Hvers vegna?" 

„Mér féll vel við andlit þitt". 

„Kjáninn þinn. Það gat vel verið, að ég hegðaði mér öðruvísi". 

„Já, en ég vissi að það kæmi ekki til". 

„Veistu ekki, að svona lagað gerir fólk ekki?" 

„Mér er alveg sama". 

Hann brosti. „Viltu heyra játningu?" sagði hann. 

„Já". 

„Þetta er í fyrsta skipti á ævi minni, sem ég hef reynt að … kaupa kvenmann". 

„Hvers vegna reyndir þú það þá núna?" 

„Mér var sama um allt. Ég var búinn að ganga um göturnar svo lengi. Það er ekki til 
það hús í allri borginni, þar sem ég get beðið um gistingu". 

„Hvers vegna ekki?" 

„Engar spurningar. Ég gat ekki lagst svo lágt, að … nálgast kvenfólk á götunni. En 
þú ... Mér fannst þú hafa svo skemmtilegt bros. Hvað varst þú að gera úti svona 
seint?" 
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„Ég fór að rífast við mann. Ég var ekki með neina peninga svo ég gat ekki farið í 
sporvagni. Þá þurfti ég að ganga og svo villtist ég". 

„Jæja, ég þakka bér fyrir mjög óvanalegt kvöld. Þetta verður ágæt minning um 
síðasta kvöldið mitt hér í Petrograd". 

„Síðasta kvöldið?" 

„Já, strax og birtir. fer ég burt". 

„Hvenær kemur þú aftur?"  

„Aldrei, vona ég". 

Hún stóð hægt upp og horfði beint framan í hann. 

„Hver ert þú?" spurði hún. 

„Ég get ekki sagt þér það, þó að ég treysti bér". 

„Ég get ekki látið þig fara fyrir fullt og allt". 

„Mig langar líka til að hitta þig aftur. Ég fer ekki langt. Ef til vill kem ég afiur“. 

,,Ég get gefið þér heimilisfangið mitt". 

„Nei, þú býrð ekki ein, og ég get ekki farið inn á nokkurt heimili": 

"Get ég þá ekki komið heim til þín?" 

„Ég á hvergi heima". 

„En þá … „Hvernig væri að við mæltum okkur mót hér aftur ... eftir einn mánuð ... ef 
ég máog get komist til borgarinnar" 

„Ég skal koma". 

„Það verður þá 10. nóvember. En það verður að vera að degi til. Eigum við þá að 
ákveða að mætast á þessum tröppum klukkan 3?". 

„Já". 

„Kunningsskapur okkar hefur hvort sem er orðið til á svo undarlegan hátt. Og nú er 
kominn tími til að þú farir heim, þú átt ekki að vera úti svona seint". 

„En hvert ferð þú?". 

„Ég geng um göturnar; þangað til birtir. Það verður bráðum bjart. Komdu nú".  

Hún mótmælti ekki. Hann tók um handlegg hennar og þau gengu út á götuna. Vagn 
stóð á horninu. Ökumaðurinn leit upp, þegar hann heyrði fótatak þeirra. Hann ók af 
stað á móti þeim. Hófaslögin rufu kyrrðina 

 „Hvað heitir þú ", spurði hún. 

Vagninn var kominn að þeim. Hann rétti ökumanninum peningaseðil. 

„Leo. En þú?". 

„Kira". 

Segðu ökumanninum, hvar þú átt heima". 

„Vertu sæll", sagði Kira. ”Við sjáumst aftur eftir mánuð". 

„Ef ég lifi", svaraði hann, ogef ég gleymi því ekki". 
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Kira snéri sér við og horfði út um gluggann. Hún starði á manninn, sem horfði á eftir 
vagninum. Þegar vagninn beygði fyrir hornið, lá hún kyrr á hnjánum og laut höfði. 
Hönd hennar lá máttlaus á sætinu. Hún fann æðaslögin í fingurgómunumm.  

V. 

„Hvað gengur eiginiega að þér Kira?", sagði Galína Petrovna. Þú ert svo kærulaus. 
Þér væri sama þóttþú fengir ekkert að borða. Þér er alveg sama, þóttþér sé kalt og þú 
heyrir ekki, þegar yrt er á þig. Hvað er að þér?". Hún var orðinönug. 

Á kvöldin, þegar Kira gekk heim úr skólanum, horfði hún rannsakandi á alla háa 
menn, sem hún mætti. Hún bjóst samt ekki við að mæta honum og vildi það heldur 
ekki. Hún hugsaði aldrei um það, hvort hann mundi koma eða ekki. Húnhugsaði 
heldur ekkert um hvort honum litist á hana. Hún var gagntekin af þeirri einu vitund, 
að hann væri til.  

Hún gekk ein heim úr skólanum á hverjum degi. 

Dag nokkurn, þegar hún kom heim, opnaði Galína Petrovna fyrir henni. Hún 
rauðeygð og grátbólgin í framan. 

„Ert þú með brauðið?". 

„Hvaða brauð?", spurði Kira. 

„Hvaða brauð? Brauðið þitt auðvitað. Brauðið frá skólanum. Þú áttir að fá það í dag. 
Þú hefur þó ekki gleymt því?". 

„Jú, ég gleymdi því". 

„Almáttugur guð á himnum". Hún lét fallast niður á stól og fórnaði höndum. 

„Kira. hvað gengur að þér. Þú færð skammt, sem er svo lítill að köttur getur ekki einu 
sinni lifað á honum. Og svo gleymir þú honum. Manst ekki einu sinni eftir brauðinu. 
Drottinn minn dýri". 

Lydía sat í rökkrinu. Hún var að prjóna sokk við ljósið frá götuljóskerinu fyrir utan 
gluggann. 

„Þið fáið ekkert brauð", tilkynnti Galína Petrovna. „Hennar hátign gleymdi því". 

Lydía hnussaði. Alexander Dimitrievitch stóð á fætur og andvarpaði. 

„Ég fer að hátta", tautaði hann. „Sulturinn er ekki eins sár, þegar maður sefur". 

„Þið fáið engan kvöldverð", sagði Galína Petrovna. 

„Hirsið er búið. Og vatnsleiðslan er sprungin, svo það er vatnslaust í húsinu". 

„Ég er ekkert svöng", sagði Kira. 

„Þú ert sú eina, sem hefur brauðskammt, en þú virðist ekki hafa hugsun á nokkrum 
hlut". 

„Mér þykir þetta mjög leiðinlegt. Ég skal koma með brauðið á morgun". 

Kira kveiktj á tírunni. Lydia flutti sig að borðinu. 

”Faðir þinn seldi ekkert í búðinni í dag", sagði Galina Petrovna. 

Það glamraði í prjónunum hjá Lydíu. 
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Dyrabjöllunni var hringt. Galína Petrovna opnaði. Húsvörðurinn gekk rakleitt inn í 
borðstofuna. Það var mold á stígvélunum hans, en hann skeytti því engu. Galína 
Petrovna kom á eftir honum með klútinn um herðarnar. Hann hélt á bréfi í hendinni. 

„Viðvíkjandi vatnsleiðslunni, borgari Argunova", hann tók ekki ofan, en fleygði 
bréfinu á borðið. „Húseignanefndin hefur ákveðið að skipta kostnaðinum niður á 
leigendurnar í réttu hlutfalli við þjóðfélagslegar aðstæður. Kostnaðurinn leggst við 
húsaleiguna. Hér er listi yfir, hvað hver á að borga. Sjáðu um, að peningarnir verði 
komnir á skrifstofuna fyrir klukkan tíu í fyrramálið. Góða nótt, borgari". 

Að svo mæltu gekk hann út. Galína Petrovna lokaði á eftir honum. Hún hélt bréfinu 
með skjálfandi hendi við ljósið. Bréfið datt á gólfið. Galína Petrovna hallaði sér yfir 
borðið og fól andlitið í höndum sér. 

„Hvað er að, Galína. Hvað er það mikið?", kallaði Alexander Dimitrievitch innan úr 
svefnherberginu. 

„Ó ... Það er ekki mikið. Sofðu bara rólegur. Ég skal segja þér það á morgun". 

Hún hafði engan vasaklút, svo hún þurrkaði sér um nefið í herðaklútinn og læddist 
inn í svefnherbergið. 

Kira kúrði yfir bókinni. Tíran varpaði daufri birtu á stafina, en það einasta, sem 
komst að í huga hennar, stóð ekki í bókinni. 

„... ef ég lifi, og ef ég gleymi því ekki". 

Nemendurnir fengu brauðskammt og ókeypis ferðir með sporvögnunum.  

Í röku, tómlegu skrifstofunni í verkfræðideild háskólans stóðu nemendurnir í röð og 
biðu eftir að fá brauðseðlana. Svo stóðu þeir í röð við kaupfélagið, þar sem 
brauðunum var úthlutað.  

Kira var búin að bíða meira en klukkutíma. Afgreiðslumaðurinn ýtti brauðunum til 
nemendanna, um leið og þeir komu að borðinu. Hann stakk hendinni ofan í 
síldartunnu og rétti þeim síld. Svo þurrkaði hann hendina á brauðinu, og tók við 
þvældum peningaseðlunum. Brauðinu og síldinni var stungið ofan í skólatöskurnar 
án umbúða innan um bækurnar. Sumir blístruðu lagstúf og slógu taktinn með 
fætinum í saginu á gólfinu.  

Stúlkan, sem stóð bak við Kiru, hallaði sér yfir öxl hennar og brosti kunnuglega. Kira 
hafði aldrei séð hana áður. Hún var ákaflega herðabreið í leðurjakka. Hún var 
stuttfætt í klunnalegum skóm með lágum hælum, og með rauðan klút um höfuðið. 
Hún var kringluleit og freknótt. Munnurinn var eins og mjótt strik í miðju andlitinu, 
og svipurinn allur bar vott um mikla festu og framtakssemi. 

Hún benti á stórt auglýsinga spjald á veggnum. Þar stóð, að nemendunum væri stefnt 
til fundar. Það átti að kjósa stúdentaráð. 

„Ætlar þú á fundinn í dag, félagi?", spurði hún Kiru. 

„Nei", svaraði Kira. 

,.Þú verður að koma, félagi. Það er mjög áríðandi. Þú átt að kjósa". 

„Ég hef aldrei kosið". 

„Er þetta fyrsta námsárið þitt, félagi?". 

„Já". 
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„Ágætt. Finnst þér það ekki líka ágætt?". 

„Hvað er ágætt?". 

„Að byrja nám á þessum ágætu tímum. Allir eiga aðgang að vísundunum. Ég get vel 
skilið, að margt komi þér einkennilega fyrir sjónir hér. En þú skalt ekki óttast neitt. 
Ég er gömul í hettunni og ég skal með ánægju leiðbeina þér". 

„Það er mjög vingjarnlegt, en ... " . 

„Hvað heitir þú, væna mín" 

„Kira Argunova". 

„Ég heiti Sonja. Félagi Sonja, það er ég kölluð. Á ég að segja þér nokkuð. Ég hef 
fengið hugboð um að við verðum góðir vinir. Mér finnst svo dásamlegt að geta 
hjálpað röskum byrjendum, eins og þér". 

„Ó ... ég þekki þessar ungu stúlkur. Ég er farin að kunna á þær. Við nútímakonumar, 
sem viljum skapa okkur glæsilega. framtíð. Við, sem viljum taka þátt í 
framkvæmdunum, í staðinn fyrir að þræla við eldhúsverkin, við eigum að halda 
hópinn. Ekkert gleður hjarta mitt meira, en þegar ég kem auga á nýjan kvenstúdent. 
Félagi Sonja vill vera vinur þinn til dauðans. Félagi Sonja er vinur ykkar allra". 

Félagi Sonja brosti. Hún horfði beint í augu Kiru. Það var eins og hún vildi gleypa 
hana með augunum. Bros hennar var vingjarnlegt, en það var eins og hún segði um 
leið: ,.Ég er foringinn, og ég hef hugsað mér að halda því áfram". 

„Þakka þér fyrir", sagði Kira, „hvað viltu að ég geri?"  

„Fyrst og fremst verður þú að koma á fundinn, félagi Argunova. Það á að kjósa 
stúdentaráð fyrir þetta ár. Baráttan verður hörð. Andstæðingar öreigalýðsins eru 
fjölmennir meðal eldri nemendanna Þeir eru stéttarfjendur okkar, eins og þú veist. 
Ungir nemendur, eins og þú, verða auðvitað að styðja frambjóðendur 
kommúnistasellunnar okkar. Við gætum hagsmuna ykkar". 

„Ert þú meðal frambjóðenda sellunnar". 

,.,Já, sagði ég ekki, að þú værir rösk? Jú ég er einn af þeim. Ég hef átt sæti í stúdenta 
ráðinu í tvö ár. Það er ósköp mikil vinna því fylgjandi. En hvað get ég gert? 
Félagarnir virðast vilja að ég eigi þar sæti, svo ég verð að gera skyldu mína. Komdu 
með mér. Ég skal segja þér, hvern þú átt að kjósa". 

„Nú, og hvað svo?" sagði Kira. 

„Allir nemendurnir koma sér saman um eitthvert þjóðfélagslegt verkefni. Þú vilt 
auðvitað ekki láta gruna þig um samúð með yfirstéttunum, vænti ég? Ég er að 
skipuleggja Marxistískan verkahring meðal yngri nemendanna. Ég er formaður. Ég 
ætla að brýna fyrir þeim hugmyndafræði öreiganna Við þurfum öll á henni að halda 
þegar við förum að vinna fyrir, öeigalýðveldið í öðrum lönd um heims. Það er 
markmið okkar allra, eins og þú veist". 

„Hefur þér alls ekki dottið hug, að það gæti hugsast, að ég væri hér í skólanum af 
þeim óeðlilegu og óvanalegu ástæðu, að ég vil læra námsgrein, af því að mér þykir 
gaman að henni, og aðeins af því að mér þykir gaman að henni", sagði Kira.  

Félagi Sonja leit á Kiru. Hún sá, að henni hafði skjátlast. 

,,Jæja, hafðu það eins og þú vilt", sagði félagi Sonja. Það var ekki vottur af brosi í 
andiliti hennar. 
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„Ég held, að ég fari á fundinn", sagði Kira. „Og ég held líka … að ég kjósi". 

Salurinn var fullskipaður. Nemendurnir sátu á bekkjunum, á tröppunum milli 
bekkjaraðanna og í gluggakistunum. 

Ungur maður stóð í ræðustólnum og núði hendur sínar, eins og afgreiðslumaður í 
búð. Andlit hans var sviplaust og eins og það væri upplitað. Hann var ekki beinlínis 
ljóshærður, og það var ekki hægt að segja að hann væri bláeygur. Litarháttur hans var 
veiklulegur, og varirnar hvítar. Setningarnar komu út úr honum í rokum eins og 
herskipanir til áheyrendanna. 

„Félagar. Okkur, sonum vinnunnar, hafa opnast dyr inn í heima vísindanna. Við 
getum tekið vísindin föstum tökum með beinaberum og vinnulúnum höndum okkar. 
Við höfum orðið til upp úr gömlum hleypidómum borgarastéttarinnar um 
óhlutdrægni. Vísindin eru ekki óhlutdræg. Vísindin eru vopn í stéttabaráttunni. Við 
erum ekki hingað komnir til að framfleyta okkar eigin áhugamálum. Við höfum 
endurfæðst upp úr kvartandi og kveinandi síngirni yfirstéttanna. Yfirstéttirnar æptu 
hástöfum um einkaframtakið. Æðsta markmið okkar er að leggja fram sem stærstan 
skerf í baráttunni fyrir menningu öreiganna". 

Ræðumaðurinn núði hendur sínar í ákafa og steig úr ræðustólnum. Sumir klöppuðu, 
en flestir höfðu hendur sínar kyrrar undir bekkjarborðunum eða í vösunum. 

Kira hallaði sér að freknóttri stúlku, sem sat við hlið hennar spurði: 

„Hver er þessi?" 

..Pavel Syerov frá kommúnistasellunni". hvíslaði stúlkan. ..Hann er í flokknum. 
Vertu varkár. Þeir hafa njósnara út um allt". 

Nemendurnir sátu þétt saman veggjanna á milli. Þetta var allt ungt, fölleitt fólk í 
gömlum, slitnum yfirhöfnum. En það voru ósýnileg landamæri, sem skipti hópnum í 
tvo flokka. Enda þótt enginn sæi þessa línu dregna, vissu allir af henni. Annar 
flokkurinn bar grænar stúdentahúfur, sem notaðar höfðu verið fyrir byltinguna. Þeir 
báru húfurnar hreiknir og þóttafullir eins og heiðursmerki enda þótt nýju yfirvöldin 
hefðu afnumið þær. Hinn flokkurinn hafði rauða klúta og var í leðurjökkum. 
Flokksmenn grænu húfanna voru í meirihluta. Þeir sendu ræðumenn upp á pallinn. 
sem minntu áheyrendurna á, að stúdentar hefðu alltaf verið á móti ofbeldi, hvaða 
nafni sem það nefndist. Þeim var tekið með dynjandi lófataki hvaðanæfa að úr 
salnum. Lófatakið stóð lengi, svo það varð ögrandi og fjandsamlegt, úrlausn fyrir þá, 
sem urðu að láta sér nægja lófatak, en þorðu ekki að láta í ljós skoðanir sínar með 
orðum. Hinn flokkurinn gauttil þeirra köldum og alvarlegum augum. Ræðumenn 
þeirra æptu hátt um einræði öreiganna. Þeir gáfu engan gaum hlátrinum, sem kvað 
við um leið. Enginn vissi hvaðan hann kom. Enginn vissi heldur, hvaðan 
sólsikkufræin komu, sem var spýtt í andlit ræðumanna þeirra.  

Flokksmenn grænu húfanna voru ungir og fífldjarfir. Í fyrsta skipti hófu þeir upp 
raust sína. En landið undir fótum þeirra hafði fyrir löngu sungið sitt síðasta vers. Þeir 
voru kurteisir við andstæðinga sína og kölluðu þá „félaga". Báðir flokkar vissu, að 
þetta var baráttu upp á líf og dauða. En það var fámennari flokkurinn, sem vissi hver 
mundi bera sigur úr býtum. Þeir sem voru í leðurjökkunum með rauðuklútana sátu 
öruggir. Augnaráð þeirra var kuldalegt, eins og blik af byssusting, sem þeir, voru 
tilbúnir að beita. 

Pavel Syeiov sat við borð ræðumannanna. Hann hallaði sér að litlum, veiklulegum 
manni og hvíslaði: 
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„Nú, það eru svona ræður, semhér eru haldnar. Mikið starf bíður okkar. Ef nokkur 
hefði vogað sér að úttala slík orð á víglínunni ... ". 

„Víglínan hefur tekið upp ný einkenni, félagi Syeiov", sagði hinn. Rödd hans var 
veik og sviplaus. „Við höfum sigrað á ytri víglínunni, en við verðum að grafa nýjar 
skotgrafir á þeirri innri". 

Hann beygði sig alveg upp að félaga Syerov. Langir, mjóir fingur hans héldu um 
borðbrúnina. Hann lyfti aðeins upp einum fingri og benti yfír áheyrendurna. 

„A innri viglínunni þýðir ekki að nota sprengjur eða skotvopn", hvíslaði hann. „Þegar 
andstæðingar okkar falla, verða engar blóðsúthellingar, og það heyrist ekkert 
neyðaróp. Umheimurinn veit ekkert af því, þegar þeir verða drepnir. Stundum vita 
þeir það ekki einu sinni sjálfir. Daginn í dag eiga forystumenn „rauðu 
menningarinnar", félagi Syerov';. 

Þegar síðustu ræðunni var lokið, var gengið til kosninga. Frambjóðendurnir gengu út 
úr salnum, hver af öðrum. Haldinn var ræðustúfur um þá, og svo var kosið með 
handauppréttingu. Nokkrir nemendur stóðu uppi á borði með blýant og blað og töldu 
atkvæðin. Kira sá Victor ganga út og heyrði einn af fylgismönum hans halda ræðu 
fyrir honum. Hann sagði, að félagi Victor Dunaév hefði næman skilning á mikilvægi 
samvinnunnar. Nokkrir nemendur úr báðum flokkum klöppuðu og kusu Victor. Kira 
gerði það ekki. 

„Nú verðum við að biðja félaga Syerov að fara út", sagði fundarstjórinn. „Félagi 
Prsnia kova hefur orðið". 

Félagi Sonja stökk upp á ræðupallinn. Lófatakið glumdi í salnum. Hún reif af sér 
rauða klútinn og hristi úfið hárið. 

„Það er bara ég. Félagi Sonja". Þannig hóf hún ræðu sína. 

„Ég heilsa ykkur öllum með innilegri öreigakveðju. Og sérstaklega alveg sérstaklega 
heilsa ég kvenfélögunum okkar. Það er ekkert, sem gleður mitt hjarta eins innilega og 
þegar ég sé nýjan kvenstúdent, konu, sem hefur hafið sjálfa sig upp yfir þrældóminn 
við uþpþvott og rýjur. Og hér stend ég félagi Sonja, reiðubúin hjálpa ykkur öllum“. 

Hún beið þar til lófatakið hætti. 

„Félagar, við verðum að berjast fyrir rétti okkar. Við verðum. að læra að bera fram 
óskir okkar öreiganna skýrt og skorinort, svo andstæðingar okkar heyri.Við verðum 
að taka duglega í hnakkadrambið á þeim hvítu og láta svikrátt hugarfar þeirra finna 
járnhæl öreigalýðveldisins.  Rauðu menntastofnanirnar starfa fyrir rauða nemendur. 
Stúdentaráð okkar á að gæta hagsmuna okkar öreigánna. Í dag eruð það þið, félagar, 
sem eigið að velja úr ykkar hóp í síúdentaráð. Þið eigið að velja þann, sem er hafinn 
upp yfir allan grun um sviksemi. Þið hafið heyrt ræðu félaga Syerov. Ég er hér komin 
til að segja ykkur, að hann hefur lengi barist með kommúnistum. Fyrir byltinguna var 
hann orðinn meðlimur flokksins. Hann var hermaður í rauða hernum. Við skulum öll 
kjósa sannan öreiga, rauða hermann, hetjuna frá Melitopol, félaga Pavel Syerov". 

Meðan fagnaðarlætin glumdu um salinn, trampaði hún í þungum skónum niður af 
ræðupallinum. Magi hennar gekk upp og niður af mæði, en hún brosti. Svo þurrkaði 
hún sér um nefið með handarbakinu.  

Félagi Syerov og félagi Sonja voru bæði kosin í ráðið. Félagi Victor Dunaév var 
einnig kosinn, en þó átti flokkur „grænu húfanna" 2/3 hluta meðlimalimatölunnar. 
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„Þá slítum við fundinum með því að syngja gamla lagið ”Dagur í lífi okkar", hrópaði 
fundarstjórinn. 

„Sterkur, sem bylgja hafsins, er dagur í lífi okkar ". 

Þetta var gömul drykkjuvísa, sem orðin var stúdentasöngur. Lagið var rólegt og 
angurvært og þó var einhver bundin kæti í tónunum. Vísan var mikið sungin löngu 
fyrir byltinguna og átti heima í hlýlegum stofum, þar sem órakaðir menn og 
tildurslausar konur töluðu um heimspeki og skáluðu í vodka fyrir vonleysi 
mannlífsins.  

Kira lyfti brúnum. Hún söng ekki með, því hún kunni ekki vísuna, og hana langaði 
ekkert til að læra hana. Hún tók eftir því, að nemendurnir í leðurjökkunum með 
rauðu klútana þögðu einnig.  

Þegar lagið var búið, kallaði Pavel Syerov: 

„Félagar, nú skulum við svara".  

Í fyrsta skipti, síðan Kira kom tilPetrograd, heyrði hún sunginn „Internationalinn". 
Hún reyndi að hlusta ekki á orðin, sem sögðu frá fordæmdum, svöngum þrælum, sem 
höfðu verið kúgaðir, en ætluðu uú að taka völdin í sínar hendur, Henni fannst vísan 
ekki eiga við lagið. Lagið bergmálaði fótatak þúsunda manna. Henni fannst hún 
heyra fótatak hermannanna, sem gengu ákveðnum, samstilltum skrefum móti 
vaxandi sól. Sólin átti að vera vitni að baráttu þeirra og sigri. Lagið fól í sér loforð. 
Það minnti hana á upprétta handleggi og blaktandi fána.  

Þegar ,,Internationalinn" var sunginn, urðu allir að rísa úr sætum sínum. 

Kira stóð brosandi og hlustaði. 

„Þetta lag finnst mér fallegt þó að byltingarsinnar eigi það", sagði hún við þá 
frekknóttu. 

„Gættu þín", hvíslaði hún. „Það getur einhver heyrt til þín". 

„Þegar þetta allt er um garð gengið, og þegar öll merki lýðveldis öreiganna hafa verið 
þurrkuð út  … verður þetta fyrirtaks jarðarfararlag". 

„Hvað ert þú að segja, telpu kjáni ". 

Karlmannshönd greip um úlnlið Kiru og sneri henni við. 

Hún starði inn í tvö grá; augu. sem voru eins og augu í tömdu tígrisdýri. Við nánari 
athugun var hún annars ekki viss um að það væri tamið. Aðaldrættirnir í andlitinu 
voru fjögur bein strik, tvær augabrýr, munnur og langt ör á hægra gagnauga. 

Þau horfðu illúðlega hvort á annað. Bæði voru hrædd við augnaráð hins.  

”Hvað færðu mikið fyrir að læðast um og hlera?", spurði Kira.  

Hún reyndi að losa höndina, en hann hélt fast. 

„Veist þú, hvar litlar stúlkur eins og þú eiga heima?". 

”Já. þær eiga að vera þar, sem mönnum eins og þér er ekki einu sinni hleypt inn um 
bakdyrnar". 

„Þú hlýtur að vera nýlega byrjuð hér. Ég ráðlegg þér að gæta tungu þinnar". 

”Tröppurnar hjá okkur eru hálar og brattar og við búum á fjórðu hæð. Þú skalt fara 
gætilega þegar þú kemur til að taka mig fasta". 
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Hann sleppti hönd hennar. 

”Internationalinn" hljómaði um salinn eins og hergöngulag. Hermennirnir gengu í 
takt við trumburnar. 

„Annað hvort ert þú mjög hugrökk, eða ótrúlega heimsk?' sagði hann. 

„Svo". 

Hann yppti öxlum, og gekk burt. Hann var hár vexti í leðurjakka með rauðan klút um 
hálsinn. Framkoma hans var örugg og fasið frjálslegt. 

Nemendurnir sungu „Internationalinn" fullum rómi.  

”Drottinn minn, hvað ertu nú búin að koma þér í", hvíslaði 'sú freknótta.  

Kira heyrði Maríu Petrovnu hósta fyrir innan, um leið og hún hringdi dyrabjöllunni 
hjá Dunajevs-fólkinu. Svo var lyklinum snúið í skráargatinu og dyrnar opnuðust. 
Reykjastrók lagði út um dyrnar. Gegn um reykinn sá hún vot augu Maríu Petrovnu 
og þrútna hönd hennar, sem hún hélt fyrir munninum. Hún hristist öll af hóstanum. 

„Komdu inn fyrir, Kira mín, sagði María Petrovna, „vertu ekki hrædd. Það er ekki 
kviknað í hjá okkur". 

Kira gekk inn í reykjarsvæluna. Hana sveið í augun. María Petrovna kom á eftir 
henni. Hún fór að afsaka reykinn milli hóstakviðanna. 

„Þetta er úr ofninum … þessi sovét-eldiviður … sem við fengum hann vill ekki loga 
… hann er svo blautur … Farðu ekki úr kápunni Kira … Það er svo kalt hérna … 
gluggarnir eru opnir".  

,.Er Irína heima?". 

„Ja, ég er heima:. Skær rödd Irinu heyrðist innan úr reyknum. ”Reyndu bara að finna 
mig". 

Stóru gluggarnir í borðstofunni voru límdir aftur, vegna vetrarkuldans, en litlu 
hliðargluggarnir voru opnir. 

Irína sat við borðstofuborðið í vetrarkápu og blés í bláa og bólgna lófana. 

María Petrovna dró litla, skjálfandi mannveru fram úr skotinu við skápinn. 

„Acía, heilsaðu Kiru, frænku þinni". 

Acía leit upp súr á svip. Augu hennar voru tárvoí og nefið blautt- Hún var í 
skinnjakka af föður sínum. 

„Acía, heyrðirðu ekki hvað ég sagði? Hvar er vasaklúturinn þinn? Heilsaðu Kiru 
frænku". 

„Komdu sæl", sagði Acía og leit niður. 

„Hvers vegna ert þú ekki í skólanum í dag, Acía?". 

„Skólanum var lokað í fjórtán daga vegna eldiviðarskorts", sagði María Petrovna og 
andvarpaði. 

Dyrnar opnuðust. Victor kom inn. 

„Góðan daginn, Kira", sagði hann stuttur í spuna. „Mamma, hvernig eigum við að 
þola þennan reyk? Hvernig heldur þú að hægt sé að lesa lexíur í þessuandrúmslofti. 
En mér er svo sem sama. Ef ég fell við prófið, fáið þið engan brauðskammt".  
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Hann fór og skellti hurðinni á eftir sér.  

Kira horfði á Irínu. Hún var að teikna. Irína las listfræði af miklum áhuga. Hún 
notaði allar frístundir sínar til að fara á söfn og horfa á gömul listaverk. Hún var 
fjörug að eðlisfari og fljót við vinnu. Hún teiknaði skrípamyndir í tíma og ótíma. Nú 
sat hún með teikniáhöldin. Við og við leit hún á Acíu. Hún var að teikna mynd af 
litlu systur sinni. En á myndinni var Acía orðin að litlu, feitu tröllabarni með stór 
eyru og sat á skógarsnigli. 

Vasili Ivanovitch kom heim frá markaðstorginu. Hann var glaðlegur á svipinn þegar 
hann kom inn. Hann hafði staðið á torginu allan daginn. Loksins hafði hann getað 
selt ljósakrónuna úr setustofunni og hafði fengið ágætt verð fyrir hana. 

Hann var ennþá ánægðari, þegar hann sá Kiru. 

María Petrovna færði honum súpuskál. 

„Vilt þú ekki súpu, Kira?“, spurði hún vandræðalega. 

”Nei, þakka þér fyrir. María frænka, ég er nýbúin að borða”. 

Hún vissi að María Petrovna átti aðeins eina súpuskál, og hana hafði hún geymt 
handa Vasili Ivanovitch. Hún vissi líka að María Petrovna varp öndinni léttar, þegar 
hún afþakkaði boðið. 

Vasili Ivanovitch borðaði súpuna og spjallaði við Kiru, rétt eins og hún væri aðeins 
komin til að heimsækja hann. María Petrovna og Irína létu sér það lynda. Þær sátu 
bara og horfðu á ánægjusvipinn á andliti hans. Hann talaði svo sjaldan við gesti, sem 
komu til þeirra. 

„Sjáðu Irínu, hún situr og teiknar og málar allan liðlangan daginn. Myndirnar hennar 
eru nú ekki svo vitlausar, finnst þér, Kira. Hvernig genpur Victor í skólanum? Ég 
þori að veðja, að hann er enginnskussi … Nei, við erum svo sem ekki allslaus 
ennþá”. 

Hann hallaði sér yfir súpudiskinn og augu hans ljómuðu. 

„Hefur þú lesið kvöldblöðin?”. 

„Já, var nokkuð sérstakt í þeim, Vasili frændi?”. 

„Lestu útlendu fréttirnar? Þeir segja auðvitað ekki mikið í blöðunum. Þeir þora ekki 
að setja það á prent, svo maður verður að lesa á milli línanna. En takið þið eftir 
orðum mínum: Það er eitthvað mikið á seiði í Evrópulöndunum. 

Þess verður ekki lengi að bíða að …" 

María Petrovna fór að hósta- Hún var orðin þessu vön. Í fimm ár hafði hún hlustað á, 
hvað Vasili Ivanovitch hafði lesið á milli línanna, um frelsunina, sem átti að koma 
frá Evrópulöndunum, en sem aldrei kom. Hún andvarpaði, því hún þorði ekki að bera 
á móti honum. Vasili Ivanovitch hló glaðlega: 

” … og þegar sá tími kemur, er ég reiðubúinn að halda áfram, þar sem ég var 
neyddur til að hætta. Það verður ekki erfitt. Já, ég veit. að það er búið að loka 
versluninni, og selja innanstokksmunina, en … ", hann hallaði sér að Kiru og 
hvíslaði: ,.Ég hef haft augun á réttum stað. Ég veit, hvar það er allt saman niður 
komið”. 

„Nei. er það satt. Vasili frændi?”. 
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„Já. Ég sá sýnisskápana úr skódeildinni í kaupfélaginu við Bolshoi-götu. Og stólamir 
… þeir eru í matsölu fyrir verksmiðjufólk í Viborgsky. Og ljósakrónan, hangir á 
skrifstofunni hjá Tóbakseinkasölunni. Ég hef ekki eytt tímanum til einskis. Ég er 
reiðubúinn. Um leið og ástandið breytist, veit ég, hvert ég get farið og sótt mína 
muni. Ég get opnað verslunina næstum því samdægurs”. 

Það er ágætt, Vasili frændi. En hvað það er gott að húsgögnin hafa ekki verið 
eyðilögð eða brennd”. 

„Já. það er alveg dæmalaus heppni fyrir mig. Þetta er allt saman eins og nýtt eða 
aæstum því. Ég tók eftir langri rispu á einum sýniskápnum, og það er auðvitað slæmt. 
En það er ábyggilega hægt að gera við það. Og ég skal segja þér nokkuð ennþá 
skemmtilegra: Hláturinn sauð niðri í honum. ,,Þú manst eftir búðarskiltunum, Kira. 
Þau voru úr gulluðu gleri með svörtum bókstöfum. Ég er búinn að finna þau líka, 
skal ég segja þér. Þau hanga bæði fyrir utan kaupfélagið rétt hjá Alexandrovsky-
torginu. Á öðru stendur: „Kaupfélag ríkisins", en á hinu stendur ennþá: „Vasili 
Dunjaév. Loðfeldir”. 

Hann leit til Maríu Petrovnu og hnyklaði brúnirnar. 

”María er hætt að trúa mér. Hún heldur að við fáum aldrei neitt aftur. Hvað heldur 
þú, Kira? Heldur þú. að við eigum eftir að búa við ofbeldi rauða járnhælsins alla 
okkar ævi?”. 

,.Nei", sagði Kira. „Þetta hlýtur að taka enda”. 

,.Já, það segir þú satt. Það segi ég líka”. Hann stóð upp. 

„Komdu, Kira, ég ætla að sýna þér dálítið”. 

„Vasili. kláraðu súpuna þína fyrst", sagði María Petrovna og stundi. 

”Ó, burt með súpuna. Ég er ekki svangur. Komdu með mér inn í skrifstofuna mína, 
Kira”. 

Í skrifstofu Vasili Ivanovitch voru ekki önnur húsgögn eftir en skrifborð og einn 
stóll. Hann stakk lykli í skúffu og opnaði hana. Upp úr henni tók hann böggul, vafinn 
inn í gamlan, gulnaðan vasaklút. Hann leysti vasaklútinn utan af. Svo rétti hann sig 
upp, brosti hreykinn, og sýndi Kiru vandlega samanbundna búnka af gömlum 
peningaseðlum frá Tzar-tímunum. Fjárupphæðin skipti þúsundum. 

Kira saup kveljur. 

”Já. en Vasili frændi … þeir eru … þeir eru verðlausir. Þú getur ekki notað þá lengur 
…þú mátt ekki einu sinni eiga þá. Það er hættulegt … mjög hættulegt”. 

Hann hló. 

„Já, það er alveg satt, þeir eru verðlausir núna. En bíddu bara róleg. Bíddu bara 
þangað til tímarnir breytast. Þá kemur gamla gengið, og þá verður þetta álitleg 
fjárupphæð”. 

„Hvar hefur þú náð í þetta, Vasili frændi?”. 

„Ég hef keypt þá. Auðvitað í laumi. Þeir voru dýrir, skal ég segja þér. Og nú skal ég 
segja þér, hvers vegna ég á svona mikið af þessu. Ég skuldaði nefnilega fyrir allar 
spegilrúðurnar, sem ég fékk frá Svíþjóð, rétt áður en verslun mín var gerð upptæk. 
Það átti enginn svona spegilrúður áður. Þegar þeir tóku búðina, brutu þeir rúðurnar, 
en égskulda samt sænska fyrirtækinu peningana. Ég get ekki borgað þeim núna, því 
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það er bannað að senda peninga út úr landinu. Sovétpeningarnir eru líka einskis virði 
í öðrum löndum. Þeir mundu ekki einu sinni vilja nota þá í veggfóður í Svíþjóð. En 
þesssir peningar, sem ég á, þeir verða gulls ígildi, og þá get ég borgað það, sem ég 
skulda. Ég hef fylgst með fyrirtækinu í Svíþjóð. Ég veit að gamli maðurinn er dáinn, 
en sonur hans hefur tekið við af honum. Ég get borgað honum peningana. Ég get ekki 
þolað að skulda neinum peninga. Ég hef aldrei á ævi minni skuldað svo mikið sem 
eina rúblu, án þess að borga hana”. 

Hann vó seðlabúnkana í lófa sér og lækkaði róminn: 

„Hlustaðu á ráðleggingar mínar, Kira. Ég er orðinn gamalreyndur. Líttu aldrei til 
baka. Líttu fram á við. Fortíðin er dauð og grafin. En framtíðin er fyrir höndum. Þú 
átt alltaf að hugsa um framtíðina. Þú sérð, að það geri ég. Það var ágæt hugmynd hjá 
mér, að ná. í þessa peninga. Finnst þér það ekki, Kira?”. 

Henni tókst að brosa. Svo leit hún undan. 

„Jú, Vasili frændi, það var ágæt hugmynd", sagði hún lágt. 

Dyrabjöllunni var hringt. Þau heyrðu glaðlegan hlátur inni í borðstofunni. Vasili 
Ivanovitch hnyklaði brúnirnar. 

,,Æ, er hún nú komin aftur", sagði hann. Rödd hans var gremjublandin. „Þetta er 
Vava Milovskaja. Hún er ein af vinkonum Victors”. 

„Hvað er að, Vasili frændi? Fellur þér ekki vel við hana?”. 

Hann yppti öxlum. 

„Það er Víst ekkert út á hana að setja. Mér er ekkert illa við hana, en mér er heldur 
ekkert vel við hana. Hún hefur ekkert við sig. Hún er allt öðruvísi en þú, Kira. 
Komdu, þú verður víst að heilsa henni”. 

Vava Milovskaja stóð á miðju borðstofugólfinu. Hún var lagleg í víðu ljósu pilsi með 
mikið dökkt og liðað hár. Kjóllinn var auðsjáanlega nýr og mjög dýr. Það glampaði á 
demantana í armbandinu um úlnlið hennar. 

„Gott kvöld, Vasili Ivanovitch", kallaði hún. Hún lagði hendurnar á axlir hans, teygði 
sig upp og kyssti hann á ennið. „Og þetta er Kira. Það er ég alveg viss um. Kira 
Argunova. Það er gaman að fá loksins að sjá Kiru”. 

Victor kom úr herbergi sínu. Vava sagðist hafa komið til að hitta Irínu. En Victor 
vissi eins vel og hin, að það var ekki rétt. Hann fylgdist brosandi með hverri 
hreyfingu hennar, og hún vissi, að hann horfði á hana. Victor var kátur, stríddi henni, 
kleip í eyrað á Acíu, sótti hlýjan hálsklút handa Maríu Petrovnu, þegar hún fór að 
hósta, og sagði skemmtilegar sögur. Vasili Ivanovitch brosti meira að segja að 
sögunum í dimma skotinu, þar sem hann sat. 

„Ég kom hérna með dálítið til þess að sýna ykkur", sagði Vava. Hún dró lítinn 
böggul upp úr handtösku sinni mjög leyndardómsfull á svip. 

„Það er afskaplega skrítið. Þið hafið aldrei séð svoleiðis áður”. 

Allir beygðu sig yfir borðið til að sjá litlu, kringlóttu, gyltu öskjuna, sem hún dró 
upp. 

„Frá útlöndum", hvíslaði Vava hreykin.  

Þau horfðu öll á öskjuna full lotningar. 
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Þau þorðu ekki einu einni að snerta hana. Vava reyndi að láta ekki bera á því hve 
stolt hún var, en gekk illa. 

„Þetta er andlitsduft.  Franskt andlitsduft. Því var smyglað inn frá Kiga. Gömul kona 
gaf pabba þetta upp í læknishjálp”. 

„Hugsa sér", sagði Irína, „Ég hef heyrt að það sé ekki aðeins notað andlitsduft í 
útlöndum, en líka … litur á varirnar”. 

„Já og þessi sama kona, hefur lofað að útvega mér líka varalit". 

„Þú þorir þó ekki að nota hann, Vava?”. 

„O, ég veit ekki. Kannski stundujm … einstaka sinnum”. 

„Heiðarlegar konur mála ekki varirnar", sagði María Petrovna. 

„En það er sagt, að allt kvenfólk geri það í útlöndum". 

„Já, í útlöndum”. María Petrovna stundi við og við angurvær á svipinn. 

Snjórinn var ekki kominn, en það var farið að frjósa. Leðjan í hliðargötunum var 
gaddfreðin, og frystu tröllakertin hengu niður úr þakrennunum. Himininn var bjartur 
og tær og loftið fullt af litlum ískristölum. Fólk gekk hægt og gætilega um göturnar, 
eins og börn, sem eru að læra að hlaupa á skautum. Menn misstu jafnvægið í 
hálkunni og runnu, baðandi út höndum og fótum. Hestarnir runnu líka á 
steinlagningunni svo neistarnir stóðu undan skeifunum. 

Kira fór gangandi í skólann. Kuldan lagði upp um fætur hennar gegnum þunna 
skósólana. Hún gekk, eins hart og hún mögulega gat. Hún heyrði fótatak á eftir sér. 
Hún leit við. Það var tamda tígrisdýrið með örið á gagnaugunum. Augu þeirra 
mættust. Hann brosti og hún brosti líka. Svo bar hann hendin. a upp að húfunni í 
kveðjuskyni. 

„Góðan daginn", sagði hann. 

„Góðan daginn", sagði Kira. 

Hann gekk fram hjá henni. Kira horfði á beint bakið og sterklegar herðarnar í 
leðurjakkanum. Hann gekk öruggum skrefum í hálkunni. Gangstéttm hallaði fyrir 
framan háskólann. Hann nam staðar við tröppurnar, snéri sér við, og beið eftir henni. 
Þegar hún kom að rétti hann henni hendina. Hún rann til, en hann greip um handlegg 
hennar, svo hún náði jafnvæginu aftur. 

„Þakka þér fyrir", - sagði hún. 

„Ég bjóst við að þú mundir þurfa hjálp ”. Hann leit á hana og brosti glettnislega. ” … 
Þú hefur náttúrlega  ekki verið hrædd”. 

„Jú, núna var ég hrædd". 

Hún brosti, svo hann sá, að hún skildi við, hvað hann átti.  

Hann bar hendina aftur upp að húfunni og hljóp upp tvöppurnar. Kira horfði á eftir 
honum inn ganginn. Hún rakst á mann, í anddyrinu sem hún þekti.  

”Hver er þessi maður", spurði hún, og benti á eftir manninum í leðurjakkanum.  

Hinn leit ihn ganginn. 

„Gættu þín á honum", hvíslaði hann. „G. P. U.". 

 Svo?" sagði Kira. 
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„Já. svo sannarlega”. 

VI. 

Kira hafði ekki komið í þann hluta borgarinnar, þar sem húsið var í garðinum með 
brotnu girðingunni, í heilan mánuð. Hún reyndi að hugsa ekki um garðinn, því henni 
fannst hún ekki mundi þola að sjá hann fyrir sér mannlausan. Þann 10. nóvember 
lagði hún af stað róleg og örugg. 

Myrkrið var að færast yfir borgina. Himininn var ennþá bjartur, en húsaskotin voru 
orðin dimm. Reykinn lagði hægt upp úr skorsteinunum. Olíulamparnir í 
búðargluggunum bræddu gula hringi í frostrósirnar á rúðunum. Snjórinn bráðnaði og 
samlagaðist leðjunni á götunum. Hestarnir óðu eftir götunum og hurfu fyrir 
húshornin. 

Þegar Kira gekk inn í götuna, þekti hún aftur svörtu girðingarteinana, sem beygðu sig 
til jarðar. Hún stóð kyr augnablik, þvi hún kveið fyrir því að líta inn í garðinn, ef 
hann væri þar ekki. 

Hann stóð á tröppunum. Frakkakraginn hans var brettur upp að eyrum, og hann var 
með hendurnar í vösunum. Kira stóð kyr og virti hann fyrir sér, en hann hafði heyrt 
til hennar og leit við. 

Hann brosti og gekk á móti henni. Munnvikin beygðust niður á við þegar hann brosti, 
svo svipurinn varð hæðnislegur. 

„Komdu sæl, Kira”. 

„Sæll, Leo”. 

Hún dró af sér svarta. Þykka vetlinginn. Hann hélt lengi í hönd hennar. 

”Finnst þér við ekki vera kjánaleg?” 

”Því þá það?” 

”Ég hélt þú mundir ekki koma. Ég veit, að ég ætlaði að minnsta kosti ekki koma” 

”En þú komst samt”. 

”Um leið og ég vaknaði í morgun, vissi ég , að ég mundi fara hingað. En ég skal 
viðurkenna, að það var algerlega á móti því, sem skynsemin sagði”. 

”Ertu fluttur aftur til Petrograd?” 

”Nei, ég hefði ekki komið til borgarinnar síðan ég hitti þig um nóttina forðum. Við 
höfum meira að segja stundum verið matarlaus, af því að ég gat ekki farið til 
borgarinnar. Og svo kem ég núna til að hitta unga stúlku á götuhorni. Þú ættir að vera 
hreykin, Kira”. 

”Hver fékk engan mat, af því þú komst ekki til borgarinnar”? 

Hann brosti. Hún sá, að hann las hugsanir hennar.  

”Komdu, við skulum setjast”, sagði hann 

Þau settust á tröppurnar. Hún sló fótunum saman til að hrista af þeim snjóinn. 

„Svo þig langar til að vita, hjá hverjum ég bý? Sjáðu, það er búið að sauma saman 
rifuna á frakkanum mínum”. 

„Já”. 
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„Það var kona, sem gerði það. Ágæt kona og henni þykir vænt um mig". 

„Hún saumar vel”. 

„Já, en henni er farin að förlast sýn. Og hún er orðin gráhærð. Hún var barnfóstra mín 
áður fyrr, og hún á lítið hús úti í sveit. Er það nokkuð meira sem þig langar til að 
vita?"  

”Nei”. 

 „Ég þoli ekki kvenfólk, sem spyr. Og þó er ég ekki yiss um, að ég vildi, að kvenfólk 
gæfi mér ekki þá ánægju að neita að svara spurningum”. 

„Ég þarf ekki að spyrja neins”.  

”Það er ýmislegt, sem þú veist ekki um mig”. 

”Það er ekki nauðsynlegt, að ég fái að vita það”. 

”Nei, og það er annað, sem ég ætla að vara þig við. Ég þoli heldur ekki kvenfólk, 
sem gefur það of mikið í skyn, að því falli vel við mig”. 

”Hvers vegna heldur þú, að ég vilji gera þér til geðs?” 

”Hvers vegna komstu” 

”Aðeins vegna þess, að mér fellur vel við þig. Mér er alveg sama hvaða álit þú hefur 
á kvenfólk, sem líst vel á þig, eða hvað margar konur þú hefur þekt”.  

”Þetta var nú spuning í lagi. En svarið færðu ekki. Ég skal gjarnan viðurkenna, að 
mér líkar ágætlega við þig, þó að þú sért hrokafull og dramblát stúlkukind. Ég ætla 
líka að spyrja þig einnar spurningar: Hvað vill barn, eins og þú í verkfræðideild 
Háskólans?” 

Hann vissi ekkert um hennar ástæður. Hún sagði honum frá framtíðarfyrirætlunum 
sínum. Hún sagði honum frá aluminíumsbrúnni. stálgrindunum og skýjakljúfunum úr 
gleri. Hann hlustaði á hana þögull. Munnrvik hans beygðust niður í hæðnislegt og um 
leið angurvært bros. 

„Er þetta ómaksins vert, Kira", spurði hann. 

,,Er hvað ómaksins vert?" 

„Fyrirhöfn við að skapa og búa til eitthvað nýtt. Til dæmis þessir skýjakljúfar þínir 
… fyrir hundrað árum hefði verið ómaksins vert að byggja hann … og ef til vill 
verður það aftur eftir hundrað ár. Ef ég hefði mátt velja um hvenær ég vildi verða til, 
hefði ég síst valið þá öld, sem nú er að líða. Og hefði ég ekki verið forvitinn, hefði ég 
helst kosið að fæðast alls ekki”. 

„Ef þú værir ekki forvitinn  …eða ef þú værir ekki svangur”. 

„Ég er ekki svangur”. 

„Átt þú engar óskir?" 

„Jú, eina. Hún er sú, að kunna að óska”. 

„Er alveg vonlaust um, að þú lærir það?”. 

„Ég veit það ekki. Mér finnst lífið tilgangslaust. Hvað óskar þú að fá í staðinn fyrir 
skýjakljúfinn þinn?”.  

„Ég veit ekki. Aðdáun  … ef til vill”. 
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„Ég hef svo mikið sjálfsálit, að ég kæri mig ekki um aðdáun annarra. Þú vilt að fólk 
dáist að þér. En hver heldur þú, að geti sýnt þér aðdáun.  Hver hefur þá hæfileika? 
Veist þú, að bölvun fylgir því að sjá lengra, en maður hefur leyfi til að fara? Það er 
miklu öruggara að líta niður á við  … því lengra niður, þeim mun betra. Þannig er 
það á okkar timum".  

,.Við höfum þó leyfi til að halda baráttunni áfram". 

„Baráttunni fyrir hverju? Þú getur ábyggilega safnað saman öllum þínum kröftum og 
barist við ljón. En að kveikja lítið bál í sálu þinni til að berjast gegn einni lítilli lús ... 
nei, það er ekki heilbrigð aðferð. Það er ekkert jafnvægi í því". 

,.Leo, þessu trúir þú ekki einu sinni sjálfur". 

,.Ég veit ekki. Ég vil helst ekki trúa neinu. Ég vil ekki sjá of mikið. Hver heldur þú 
að sé vesælastur af öllum? Er það kannski sá, sem saknar einhvers, sem hann veit 
ekki að er til. Nei, það er sá, sem saknar einhvers, sem hann veit að er til. Það er sárt 
að vera blindur. En það er ennþá sárara fyrir mann með góða sjón, að loka augunum 
fyrir staðreyndum. Það er erfiðara og því fylgir meiri sjálfsafneitun. Það er langbest 
að hætta að sjá og sökkva niður. eins langt niður og hægt er. Niður til þeirra, sem 
óska ekki að sjá og sakna einskis". 

„Þú mundir aldrei geta sokkið svo langt, Leó." 

„Ég veit það ekki. Það er undarlegt að hugsa sér það, Kira, að ég kynntist þér, af því 
að ég hélt að þú gætir dregið mig niður í svaðið. Nú er ég hræddur um, að þú verðir 
til að bjarga mér … Ég veit ekki hvort ég á að þakka þér fyrir það”  

Þau sátu hlið við hlið og löluðu saman. Þegar fór að rökkva lækkuðu þau ósjálfrátt 
róminn. Lögregluþjónn gekk fram og aftur úti á götunni fyrir framan brotnu 
girðinguna. Það marraði í snjónum undir fótum hans. Gullnar stjörnur blikuðu í 
frostrósunum á rúðunum. Það var búið að kveikja á götuljóskerinu á horninu hinum 
megin við trén.  

Leó leit á úrið sitt. Það var dýrt, útlenskt úr. Hann stóð á fætur. Hún sat kyrr og 
horfði á hann aðdáunaraugum. Það var eins og hún vonaði að hann hreyfði sig aftur. 

„Ég verð að fara, Kira " 

„Strax?" 

„Já, ég þarf að ná í lest." 

„Þú ferð þá aftur út í sveit?" 

„Já, en nú fer ég ekki allslaus. Nú geymi ég dýrgrip í fórum mínum."  

„Nýtt sverð?" 

„Nei, nýjan skjöld." 

Hún stóð upp. 

„Á að líða annar mánuður, Leó?" spurði hún. 

„Já. Við hittumst aftur 10. desember hérna á tröppunum, klukkan þrjú." 

,,Ef þú lifir … og ef þú” 

„Nei, nú lifi ég... af því ég gleymi því ekki. 
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” Hann greip um hönd hennar, áður en hún hafði rétt honum hana, og reif af henni 
ullarvettlinginn. Hann lyfti hendinni hægt að vörum sínum og kyssti hana. 

Svo sneri hann sér við og gekk burt. Það marraði í snjónum undir fótum hans. Hún 
stóð hreyfingarlaus, með útrétta hendina, þangað til fótatak hans dó út í fjarska. Lítið 
snjókorn féll niður á ósýnilega fjársjóðinn, sem hún geymdi á handarbakinu. Þann 
fjársjóð ætlaði hún að geyma til æviloka. 

Þegar verslunin gekk vel hjá Alexander Dimitrievitch, gaf hann Kiru peninga, svo að 
hún gæti farið með sporvagninum. Þegar verslunin gekk treglega, þurfti hún að 
ganga. Nú gekk hún á hverjum degi, því hún var að safna sér peningum til að geta 
keypt skólatösku. 

Hún fór út á Alexandrovskytorgið til að kaupa töskuna. Þar var hægt að kaupa alla 
mögulega hluti, nýja og gamla. 

Hún gekk hægt og stiklaði varlega yfir vörurnar, sem lágu á gangstéttinni. Lágvaxin, 
gömul kona stóð á torginu. Hún hélt stóru knipplingasjali að sér með hvítum 
grönnum fingrum. Hún horfði vonaraugum á Kiru, þegar hún steig yfir dúkinn 
hennar. Á dúknum lágu silfurgaflar, upplitað myndaalbúm og þrjár dýrlingamyndir 
úr bronsi. Gamall eineygður maður rétti þegjandi að henni mynd í gylltum ramma af 
ungum liðsforingja. Ung kona sem hóstaði þurrum hósta, hélt að henni slitnu, 
ljósrauðu slikjusilki. 

Allt í einu nam Kira staðar. Hún sá breiðar herðar uppi yfir mannfjöldanum á 
gangstéttinni. Vasili Ivanovitch stóð þegjandi og reyndi ekki að hrósa úrinu, sem 
hann rétti fram. Úrið var úr sveres-postulíni. Hönd hans var rauð og bólgin af 
kuldanum. Hann leit ekki á fólkið á gangstéttinni. Hann horfði á húsþökin hinum 
megin við torgið.  

Kira ætlaði að hlaupa burtu til að þyrma sómatilfinningu hans, en hann sá hana, áður 
en hún komst undan. Honum virtist vera sama, því hann kallaði á hana. Hann brosti 
þessu einkennilega hjálparvana brosi sínu, sem hann brosti aðeins til Kiru, Victors og 
Irínu. 

„Hvernig gengur, Kira? Þaðer gaman að sjá þig ... Þetta hérna? Ó, þetta er bara 
gamalt úr. Það er ekkert varið í það. Ég gaf Marussíu það einu sinni í afmælisgjöf. 
Það var á fyrsta afmælisdaginn hennar, eftir aðvið giftumst. Hún hafði séð það á 
safni, og hana langaði svo mikið í það. Þá þurfti ég nú að vera kænn, skal ég segja 
þér. Ég þurfti að fá leyfi hjá keisaranum til að fá það út úrsafninu... En nú er það 
ónýtt, svo við höfum ekkert að gera við það lengur. 

”Hann þagnaði og leit vonaraugum á feita bóndakonu, sem starði á úrið, og hún 
klóraði sér á hálsinum. En þegar hún leit í augu Vasili Ivanovitch, sneri hún við og 
flýtti sér burt. 

„Það er ekki gaman að vera hér," hvíslaði Vasili Ivanovitch. 

„Ég kenni voðalega í brjósti um allt þetta fólk hér, sem þarf að selja sitt síðasta og 
getur ekki vænst neins framar af lífinu. Það er öðru máli að gegna með mig. Mér má 
standa á sama um þetta glingur. Ég hef nógan tíma til að kaupa mér þannig lagað 
aftur. Ég á nefnilega dálítið. sem ég get ekki selt, dálítið. sem ekki er hægt að taka 
eignarnámi. Ég á framtíð. Lifandi framtíð. Börnin mín. Irína er ótrúlega dugleg … 
Hún var alltaf duglegust í skólanum og ef hún hefði tekið stúdentsprófið á gömlu 
tímunum, er ég viss um, að hún hefði fengið gullpening fyrir góða frammistöðu. Og 
svo Victor. 
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” Gamli maðurinn rétt úr bakinu, svo hann stóð teinréttur eins og hermaður á verði. 

„Victor er bráðgáfaður. Hann er einhver sá gáfaðasti ungi maður, sem ég hef nokkurn 
tíma þekkt. Auðvitað erum við dálítið ósammála stundum. En það er bara af því hann 
er svo ungur og skilur ekki aðstæður okkar,eins og þær eru núna. Þú mátt vera viss 
um, að Victor lætur einhvern tíma til sín taka.” 

 „Og Irína verður frægur listmálari, Vasili frændi.” 

„Já. Heyrðu, Kira, lastu blöðin í morgun? Þú skalt fyigjast vel með því, sem er að 
gerast í Englandi. Næstu mánuðina.” 

Feitur maður með loðhúfu stóð fyrir framan þau og horfði rannsóknaraugum á úrið. 

„Ég gef fimmtíu milljónir fyrir það, borgari," sagði hann stuttur í spuna og benti á 
úrið með feitum fingri í skinnhanska.  

Upphæðin nægði ekki fyrir tíu pundum af brauði. Vasili Ivanovitch hugsaði sig um. 
Hann leit á glampandi kvöldroðann yfir húsaþökunum. Svo leit hann á 
eftirvæntigafull andlitin á gangstéttinni. 

”Já … ” byrjaði hann.  

”Nei, heyrðu mig nú borgari.” 

Kira sneri sér leiftursnöggt að manninum.  

”Sagðir þú fimmtíu milljónir. Og ég var að bjóða sextíu, og það fannst borgaranum 
of lítið. Ég ætlaði að fara að bjóða honum …” 

”Ég gef sjötíu og fimm milljónir fyrir það og tek það strax,” sagði ókunni maðurinn.  

Vasili taldi peningaseðlana vandlega. Hann horfði ekki á eftir úrinu. Hann leit á Kiru. 

”Hvar í ósköpunum hefur þú lært þetta, barnið gott?” 

Hún fór að hlæja.  

”Það er hægt að læra allt mögulegt, þegar á þarf að halda. 

”Þau kvöddust. Vasili Ivanovitch flýtti sér heim. Kira hélt áfram að leita að 
skjalatösku.  

Vasili Ivanovitch fór gangandi heim til að spara peningana. Snjókornin féllu hægt og 
letilega til jarðar.  

Á einu götuhorninu tók Vasili Ivanovitch eftir manni, sem var ekki stærri en það, að 
hann náði honum upp í hnésbætur. Þegar hann gáði betur að, sá hann, að manninn 
vantaði fæturna fyrir neðan hné. Stubbarnir voru vafðir inn í gamlar druslur og á 
þeim stóð hann í snjónum. 

Maðurinn var í bættum liðsforingjajakka, eins og þeim, semlífverðir keisarans höfðu 
notað, Önnur ermin var tóm, en í hinni hendinni hélt hann á dagblöðum. Á 
jakkakraganum sá Vasili Ivanovitch St. Georgskrossinn með svörtu og gulu bandi. 

Vasili Ivanovitch nam staðar og keypti eitt dagblað. Það kostaði fimmtíu þúsund 
rúblur.  

Hann rétti manninum milljóni rúblna-seðil. 

„Ég get því miður ekki skipt," sagði maðurinn. Röddin var fáguð og þægileg. 
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„Það skiptir engu. Ég er hvort sem er skuldunautur yðar," tautaði Vasili Ivanovitch 
hranarlega. 

Svo flýtti hann sér burtu, án þess að líta við.  

Kira var að hlusta á fyrirlestur í skólanum. Salurinn var ekki upphitaður, svo 
nemendurnir sátu á yfirhöfnunum og með vettlingana á höndunum. Sumir sátu á 
gólfinu milli bekkjaraðanna. 

Dyrnar voru opnaðar gætilega. Andlit kom í gættina. Kira þekkti manninn með örið á 
gagnaugunum. Þetta var fyrirlestur fyrir byrjendur, og hann hafði aldrei hlustað á þá 
áður. Hann átti ekki að fara inn í þennan fyrirlestrarsal. Hann ætlaði að snúa við 
aftur, þegar hann kom auga á Kiru. Hann kom inn, lokaði dyrunum hægt á eftir sér 
og tók af sér húfuna. Kira fylgdist með honum í laumi. Það voru laus sæti í 
miðröðinni, en hann gekk til hennar og settist á þrepið fyrir neðan hana. Hún stóðst 
ekki freistmguna að virða hann fyrir sér. Hann brosti snöggvast til hennar, en beindi 
síðan allri athygli sinni að prófessornum í ræðustólnum. Hann sat grafkyrr með 
krosslagða fætur. Önnur hönd hans hvíldi á hnénu Höndin var stór og beinaber. Hún 
tók líka eftir því, að kinbeinin sáust greinilega. Leðurjakkinn varð eins og 
einkennisbúningur á honum. Henni fannst hann hljóta að vera rauðari kommúnisti en 
rauði liturinn í fánanum. Hann leit aldrei til hennar, meðan á fyrirlestrinum stóð.  

En þegar prófessorinn steig úr ræðustólnum og nemendurnir fóru að tínast út úr saln 
um, stóð hann upp, en flýtti sér ekki burt. 

„Hvað segir þú í dag?" spurði hann Kiru. 

„Allt ágætt. En ég er hissa," svaraði hún. 

,,Á hverju?" „Á því að samviskusamur kommúnisti skuli eyða dýrmætum tima sínum 
í að hlusta á fyrirlestra að óþörfu." 

„Samviskusamir kommúnistar eru forvitnir. Þeir hafa ekkert á móti því, að hlusta á 
það, sem þeir ekki skílja og reyna að skilja það."  

„Ég hef heyrt, að þeir noti margar áhrifamiklar aðferðir til að svala forvitni sinni." 

„En þeir kæra sig ekki alltaf um að nota þær aðferðir," svaraði hann rólegur. „Þeir 
verða líka sjálfir að afla sér upplýsinga."  

„Fyrir sjálfa sig eða flokkinn?" 

„Stundum bæði fyrir sjálfa sig og flokkinn … en ekki alltaf." 

Þau voru komin út úr fyrirlestrarsalnum og gengu saman fram ganginn. Kyra fékk 
bylmingshögg á öxlina og hún heyrði hvellan hlátur að bak sér. 

„Jæja, félagi Argunova!“ hrópaði félagi Sonja. „Þetta kemur mér á óvart. Skammast 
þú þín ekki fyrir að láta sjá til þín með félaga Taganov? Hann er sá rauðasti 
kommúnisti, sem til er“.  

„Ertu hrædd um, að ég spilli honum, félagi Sonja?“ 

„Að þú spillir honum … Það er ekki hægt, góða, alls ekki hægt. Jæja. Ég má ekki 
vera að þessu. Ég er búin að lofa að mæta á þremur fundum klukkan fjögur, og ég 
geng aldrei á bak orða minna“. Stuttir fætur félaga Sonju gengu ótt og títt gegnum 
forsalinn. Hún sveiflaði skjalatöskunni í annarri hendinni. 

„Ferð þú heim, félagi Argunova?” 
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„Já. ég fer heim, félagi Taganov". 

„Hefur þú nokkuð á móti því að láta sjá til þín í fylgd með eldrauðum kommúnista?” 

„Ekki hið minnsta, ef orðstír þinn þolir, að það sjáíst til þín í fylgd hvítrar stúlku". 
Snjórinn var bráðnaður og orðinn að krapi. Hann tók um handlegg Kiru og leit 
spyrjandi á hann umleið. Hún svaraði með því að taka um handlegginn í 
leðurjakkanum. Þau gengu áfram þegjandi. Litlu seinna leit hún á hann og brosti, 

„Ég hélt. að kommúnistar gerðu aldrei annað en það, sem þeir eiga að gera. Ég hélt, 
að þeir álitu ekki rétt að gera neitt annað en skyldu sína“.  

„Það er undarlegt“. Hann brosti. „Þá hlýt ég að vera lítill kommúnisti, því að ég hef 
alt af gert það, sem mig hefur langað til“. 

„Þú hefur gert skyldu þína við byltinguna“. 

„Hugtakið skylda er í rauninni alls ekki til. Ef maður veit að eitthvað er rétt, þá 
langar mann til að gera það. Ef mann langar ekki til að gera eitthvað, þá er það af því 
það er ekki rétt. Ef eitthvað er rétt og mann langar ekki til að gera það … eða ef 
maður er ekki viss um hvort það er rétt eða rangt þá á maður ekki tilverurétt“. 

„Hefur þú aldrei óskað þér neins án þess að taka tillit til þess, hvort það sé rétt eða 
ekki, en aðeins af því að þú óskaðir þess?“ 

Jú, vissulega. Það hafa einmitt verið mín einu rök. Ég hef aldrei óskað mér neins án 
þess að það styðji minn málstað. Og málstaðinn á ég sjálfur“. 

„Og málstaður þinn er að neita þér um allt fyrir fjöldann“.  

„Nei málstaður minn er að hefja fjöldann upp á sama svið og ég óska eftir að komast 
á sjálfur. Og sú barátta er aðeins fyrir mig sjálfan“.  

„Þú átt við, að þú getir fórnað lífi þínu fyrir málstaðinn, þegar þér finnst þú hafa á 
réttu að standa“. 

„Ég veit, hvað þú ætlar að segja. Þú ætlar að segja það sama og andstæðingar okkar 
stagast alltaf á: Þú dáist að hugsjónum okkar, en fyrirlítur aðferðirnar“. 

„Ég fyrirlít hugsjónir ykkar. Ég dáist að aðferðunum. Ef einhverjum finnst hann hafa 
á réttu að standa, þá á hann ekki að eyða tímanum í að sannfæra milljónir 
heimskingja um að svo sé. Miklu frekar þvinga þá með valdi. Ég held bara, að ég 
mundi ekki samþykkja blóðsúthellingar“. 

„Því ekki það. Öllum er frjálst að fórna lífinu fyrir hugsjónir. Hvað heldur þú, að það 
séu margir, sem komast á það svið hugsjónanna, að þeim sé mögulegt að fórna lífum 
annarra? Þetta hljómar hræðilega, finnst þér ekki?“. 

„Alls ekki. Þetta hljómar alveg prýðilega, ef þú hefur á réttu að standa. En … ertu 
viss um, að þú hafir á réttu að standa?“ 

„Hvers vegna hatar þú hugsjónir okkar?“ 

„Það er alveg sama, hvað loforð ykkar geta áorkað, eða hvílíka paradís þið búist við 
að geta skapað fyrir mannkynið, ég skal alltaf hata hugsjónir ykkar. Og það er af 
alveg sérstakri ástæðu. Það er alltaf eitt atriði, sem ekki getur samlagast hugsjónum 
ykkar. Og þetta eina atriði leggst eins og drepandi eitur á yfirborðið og gerir 
paradísina ykkar að helvíti … Það er krafan til mannanna að lifa fyrir málefnið“. 

„Hvaða betra markmið geta mennirnir sett sér?“ 
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„Gerir þú þér ekki ljóst“, rödd hennar skalf, eins og hún grátbæði hann um að skilja 
sig, „að það er eitthvað í okkur öllum, það allra besta, sem ókunn hönd má aldrei 
snerta? Það er heilagt, af því, og aðeins af því, að við getum sagt: „Þetta á ég og 
enginn annar“. Veistu ekki, að göfugustu mennirnir meðal okkar lifa aðeins fyrir 
sjálfan sig.? Og það eru fyrst og fremst þeir, sem eru verðir þessað fá að lifa. Veistu 
ekki, að það býr eitthvað í okkur öllum, sem hvorki mannfélagið né almúginn á 
nokkra tilköllun til?”  

„Nei". 

„Félagi Taganov", sagði hún lágum rómi. „Þú átt eftir að læra mikið". 

Hann leit brosandi í augu hennar og klappaði á hönd hennar, eins og hún væri lítið 
barn. 

„Veist þú ekki", sagði hann, „að við getum ekki fórnað lífi miljóna manna fyrir þessa 
fáu útvöldu?”  

„Jú, þið getið það, og þið verðið að gera það. Því að þessir fáu útvöldu eru þeir bestu. 
Ef þeim bestu er varnað að komast hæst, þá eru engir bestir eftir. Múgurinn er ekki 
betri en moldin í götunni eða eldiviðurinn, sem þessir fáu útvöldu eiga skilið, að orna 
sér við. Hvað er múgurinn annað en vesælar, aumkvunarverðar og hjálparvana sálir 
sem geta ekki hugsað sjálfstætt, eiga enga drauma, engan sjálfstæðan vilja sofa og 
borða og tyggja upp orðin, sem aðrir leggja þeim í munn. Og fyrir þessar sálir vilt þú 
fórna þeim fáu, sem skilja lítið, sern eru lífið. Ég hata hugsjónir ykkar, af því mér 
finnst það regin óréttlæti að heimta jafnrétti fyrir alla. Mennirnir eru ekki fæddir 
jafningjar, og ég get ekki skilið, hvers vegna mennvilja gera þá að jafningjum. Og 
svo er mér lítt gefið- um flesta menn“. 

„Það gleður mig. Það er mér líka“. 

„Já, en ….“ . 

,,Ég veiti mér bara ekki þá ánægju að fyrirlíta. Ég vil heldur reyna að gera alla þess 
virði, að hægt sé að taka tillit til þeirra, lyfta almúganum upp á mitt eigið svið. Þú 
mundir geta orðið ágætur baráttumaður …. okkar megin“. 

„Þú veist eins vel og ég, að það verð ég aldrei“. 

„Já, ég held að ég viti það. En hvers vegna berst þú ekki á móti okkur“. 

„Ég á ennþá minni samleið með ykkur, en andstæðingum ykkar. En ég vil ekki 
berjast gegn almúganum, og ég vil heldur ekki berjast með honum. Ég vil helst 
ekkert hafa saman við almúgann að sælda. Ég vil fá ró og næði … til að lifa“. 

„Er það ekki undarleg krafa“. 

„Finnst þér það? Hvað er stjórnskipun ykkar annað en nauðsyn fyrir fjöldann. Á 
sama hátt og rafmagnsljós og skolpræsi eru nauðsynjar. Og væri það ekki dálítið 
hyggileg útkoma, að mennirnir séu til fyrir skolpræsi, en skolpræsið ekki fyrir 
mennina?“ 

 „Og ef þessi skolpræsi þín skemmdust, væri það þá ekki líka hryggilegt að setjast 
niður aðgerðarlaus í staðinn fyrir að kippa þeim í lag?“. 

„Ég óska gengis, félagi Taganov. Og ég vona, að þú skiptir ekki um skoðun, þegar 
þessi sömu skolpræsi litast rauða af þínu eigin blóði. Ég vona, að þér finnist þau samt 
vera þess virði að gera við þau“. 



 53

„Það er engin hætta á því. En það er eitt, sem veldur mér áhyggjum. Það er, hvernig 
tímar, sem þessir, muni fara með stúlku, eins og þig“. 

„Jæja, þú gerir þér þá ljóst, hvernig þessir tímar eru?” 

„Já, það sjáum við öll. Við erum ekki blind. Ég veit vel, að þetta er ef til vill 
hreinasta helvíti. En hefði ég mátt velja hefði ég kosið að fæðast einmitt á þessum 
tíma. Ég hefði kosið að lifa á þessum tímum, sem nú eru að líða. Því nú sitjum við 
ekki og látum okkur dreyma, við kvörtum ekkí, við óskum okkur einskis við 
framkvæmum, við berjumst, við byggjum upp“. 

„Ef málefni þitt á eftir að sigra, félagi Taganov þá vona ég að sá sigur verði ekki of 
dýrkeyptur.” 

,.Og þegar það verður, vona ég að sá sigur gangi ekki of nærri þér, félagi Argunova”. 

Þau litu hvort á annað og hlógu. 

Kira fannst þægilegt að heyra skóhljóð hans við hlið sína. Rödd hans  var 
viðkunnanleg. Hann hafði verið í rauða hernum. Hún hnyklaði brúnir, þegar henni 
datt það í hug. En hún dáðist að örinu á gagnauga hans. Hann brosti kaldhæðnislega 
þegar hún sagði honum frá því, að verslunin hefði verið tekin af föður hennar og 
faðir hennar hefði verið gerður eignalaus. En hann horfði áhyggjufullur á gömlu 
skóna hennar. Orð hans mótmæltu henni, en augnaráð hans leitaði stuðnings. Hún 
andmælti því, sem hann sagði, en var sammála röddinni sem úttalaði orðin. 

Hún nam staðar fyrir framan auglýsingu frá akademiska leikhúsi ríkisins. Fyrir 
byltinguna hét það Keisaraleikhúsið. 

„Rigoletto” Rödd hennar var angurvær. „Finnst þér gaman að söngleikjum, félagi 
Taganov?“ 

„Ég hef aldreí heyrt söngleik”. 

Þau gengu áfram. 

„En mér eru sendir aðgöngumiðar frá kommúnista-sellunni. Ég hef bara aldrei tíma 
til að nota þá. Ferð þú oft?“ 

„Nei, ég fer ekki oft. Það eru sex ár, síðan ég fór síðast Þar sem ég tilheyri 
yfirstéttunum, hef ég ekki ráð á að kaupa aðgöngumiða“. 

„Mundir þú vilja koma með mér. ef ég byði þér?“ 

„Þú gætir reynt það”. 

„Vilt þú koma með mér í söngleikahúsið, félagi Argunova?“ 

Glettnin skein úr augum hennar. 

„Hefur kommúnista-sellan þín í skólanum ekki leynilega upplýsingaskrifstofu 
viðvíkjandi nemendunum?“ 

„Hvers vegna spyrðu að því?“ spurði hann undrandi. 

„Þú gætir ef til vill fengið að vita þar, að ég heiti Kira“. 

Hann brosti óvanalega hlýlega. 

„En þú mundir ábyggilega ekki geta fengið að vita þar, að ég heiti Andrei“. 

„Þakka þér fyrir, Kira”. 
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Hún kvaddi hann fyrir framan húsið við Moika. 

„Þorir þú að brjóta reglur flokksins og taka í höndina. á andbyltingarsinna?“ spurði 
hún. 

„Reglur flokksins eru óbrjótanlegar“, svaraði hann. „En það er alveg ótrúlegt, hvað 
hægt er að teygja þær“. 

Augu þeirra mættust um leið og þau tókust í hendur.  

Augnaráð beggja sýndu að þau skildu hvort annað. Svo gekk hann leiðar sinnar, 
föstum, ákveðnum skrefum. Hún hljóp hlægjandi upp á fjórðu hæð með húfuna sína í 
hendinni svo að hárið þyrlaðist um höfuðið. 

VII 

Alexander Dimitrievitch saumaði sparifé sitt innan á nærskyrtuna. Það var orðið vani 
hans, að bera höndina upp að hjartastað, eins og honum væri illt. En hann var þá að 
athuga, hvort seðlarúllan væri á sínum stað. Hún veitti honum öryggistilfinningu. 
Þegar hann þurfti að nota peninga, tók hann upp sauminn í síðasta skipti.  

Lagður hafði verið nýr skattur á þá, sem áttu verslanir. Féð átti að nota til bjargar 
fólkinu , sem svalt í héruðunum umhverfis Volgu. Litla vefnaðarvöruverslunin í 
bakarabúðinni fór á hausinn. En við því var ekkert að gera. Ein einkaverslunin bættist 
enn við allan þann fjölda. sem þegar var farinn á hausinn.  

Alexander Dimitrievitch hafði lengi búist við þessu. Það höfðu verið opnaðar 
verslanir á hverju götuhorni. Þeim skaut upp, eins og ætisveppum eftir rigningarnótt, 
og þær hurfu aftur nærri samdægurs. En sumir höfðu „heppnina” með sér. Alexander 
Dimitrievitch hafði tekið eftir „heppnu” verslunarmönnunum í dýru loðfeldunum 
með svo bústnar kinnar, að hann fór ósjálfrátt að láta sig dreyma um smjör með 
morgunmatnum. Augnaráð þeirra var svo stingandi. að hann bliknaði og lagði 
höndina yfir seðlarúlluna, til að fullvissa sig um, að hún væri ennþá á sínum stað. 
Þessir menn sátu í fremstu sætunum í leikhúsinu, þeir komu út úr sælgætisverslunum 
með kringlóttar, hvítar öskjur. Andvirði þeirra hefði nægt til að framfleyta heilli 
fjölskyldu í fleiri mánuði. Þeir áttu dýrar bifreiðar. Götustrákarnir kölluðu þá NEP-
menn. Skrípamyndir birtust af þeim í rauðu blöðunum. En hlýju loðkápurnar þeirra 
sáust gegnum rúðurnar á bifreiðunum, sem óku æðstu embættismönnum rauðu 
stjórnarinnar gegnum götur Petrogradborgar. Alexander Dimitrievitch velti því fyrir 
sér, hvernig þeir færu að þessu. Hann gat ekki hugsað sér að verða braskari. Honum 
hryllti við orðinu braskari. Hann var ekki fæddur kaupsýslumaður.  

Hann skildi tómu kexkassana eftir í búðinni, en bómullardúkinn, sem hann hafði 
notað fyrir búðarskilti, tók hann með heim. Hann braut hann saman og lagði hann 
niður í skúffuna, þar sem hann geymdi bréfsefnið. Béfsefnið var gamalt bréf. Á 
hausn um stóð með upphleyptum stöfum:  

Vefnaðarvöruverslanir Argunovs. 

„Ég verð ekki starfsmaður hjá sovét, þó svo að við þurfum öll að svelta”, sagði hann.  

Galína Petrovna sagði, að eitthvað yrðu þau til bragðs að taka. En þá kom hjálpin 
óvænt. Lítill, órakaður maður, með gleraugu í gömlum hermannajakka, var boðberi 
bjargarinnar. Hann hafði áður verið bókhaldari i vefnaðarvöruverslunum Argunovs. 
Hann kunni að bera virðingu fyrir yfirvöldun, hver svo sem þau voru. ”,Ó, Alexander 
Dimitrievitch, þetta er ekkert starf fyrir heldri mann eins og yður  En ef við tökum 
okkur saman … og þérleggið fram svolítið fé, þá skal ég sjá um hitt“. 
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Þeir skiptu með sér verkum. Alexander Dimitrievitch átti að búa til sápu, og órakaði 
bókhaldarinn átti að selja hana. Hann hafði til sinna umráða ágætt horn á 
Alexandrovsky-torginu. 

„Hvað? Það er ekki nokkur vandi að búa til sápu. Ég skal útvega yður ágæta sápu-
uppskrift. Sápa er einmitt rétta verslunarvaran núna. Fólk hefur vantað sápu svo 
lengi, það verður rifist um hana. Ég veit, hvar hægt er að kaupa þrátt spik. Það er 
ekki hægt að borða það, en það er alveg fyrirtak í sápu“. 

Alexander Dimitriecitch eyddi síðustu peningunum í þrátt spik. Hann bræddi það í 
eldhúsinu í stórum járnpotti. Hann stóð lotinn með uppbrettar ermar og hrærði í 
pottinum með trésleif. Dyrnar inn í íbúðina urðu að standa opnar, því eldavélin hitaði 
upp hin herbergin. Römm, viðbjóðsleg lykt breiddist út um alla íbúðina. Galína 
Petrovna skar niður þráa spikið á eldhúsborðinu. Litli fingur hennar stóð út í loftið að 
sið tiginna kvenna. 

Lydía lék á píanóið. Það var tvennt, sem Lydia var hreykin af. Hún var hreykin af 
hári sínu, sem hún burstaði í hálfan klukkutíma á hverjum morgni. Og hún var 
hreykin af píanóleik sínum. Hún æfði sig þrjá klukkutíma á dag. Galía Petrovna bað 
hana að leika lag eftir Chopin. Galína Petrovna heyrðí lagið óma gegnum sápufýluna. 
Hún gat ekki skilið, hvers vegna hún tárfelldi niður í þráa spikið á borðinu. Auðvitað 
þoldu augun, ekki þennan sterka reyk. 

Kira sat við borðstofuborðið og var að lesa. Hana kitlaði í hálsinn af reyknum úr 
eldhúsinu, en henni var alveg sama. Hún varð að lesa og muna hvert orð, sem stóð í 
bókinni, því einhverntímann ætlaði hún að byggja brú. Við og við hætti hún að lesa 
og leit á hægra handarbak sitt. Hún strauk handarbakinu hægt eftir kininni. Henni 
fannst hún gefa sig á vald einhvers, sem hún áður hafði fyrirlitið. Hún roðnaði við 
tilhugsunina. En enginn sá það fyrir gufunni af sápusuðunni.  

Þegar spikið var orðið að sápu, skáru þau það niður í ferhyrninga. Fyrhirningarnir 
voru mjúkir, og grágulir á litinn. Alexander Dimitrievitch fann messing-hnapp af 
gömlum jakka. Á hnappnum var mynd af akkeri. Hann þrýsti hnappnum niður í 
hvern ferhirning, svo að myndin kom út á þá. 

„Þetta er aldeilis fyrirtaks vörumerki", sagði órakaði bókhaldarinn, ,,Við skulum 
kalla sápuna „Sjóliðs-sápa Argunovs”. Það er ágætt byltingarnafn.  

Eitt pund af sápunni kostaði Alexander Dimitrievitch meira en sápustykkið kostaði á 
torginu. 

„Það gerir ekkert til sagði“ félagi hans. „Það er bara betra. Fólk sér, að það er betri 
sápa, þegar verðið er hærra”. 

Hann bar bakka framan á sér með leðuról um hálsinn. Sápunni var raðað á bakkann 
og hann lagði blístrandi af stað út á sitt ágæta horn á Alexandrovsky- torginu.  

Í forsal háskólans sá Kira félaga Sonju halda ræðu yfir hóp ungra námsmanna. Félagi 
Sonja var alltaf umkringd ungum námsmönnum. Hún sveiflaði handleggjunum til 
áherslu orða sinna, um leið og hún talaði. Þeir minntu helst á vængi á velaldri hænu.  

„…Og félagi Syerov er forvígismaðurinn meðal öreigastúdentanna. Fortíð félaga 
Syerov er alveg einstök. Félagi Syerov, hetjan frá Melitopol“. 

Ungur náungi með hermannahúfu á kollinum nam staðar á leið sinni gegnum 
forsalinn. Hann kallaði til félaga Sonju: 
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„Hetjan frá Melitopol? Ekki nema það þó! Hefur þú aldrei heyrt getið um Andrei 
Tagonov?" 

Hann spýtti með ótrúlegri leikni sólsikkufræi í eitt hnappagatið á leðurjakka félaga 
Sonju. Félagi Sonja svaraði ekki. En Kira sá svipinn, sem kom á andlit hennar og 
hann var allt annað en blíðlegur. 

Einu sinni, þegar Kiru tókst að hitta félaga Sonju eina, spurði hún. 

„Hvernig er félagi Taganov einginlega?“  

Félagi Sonja klóraði sér í hnakkanum og varð hugsandi á svip. 

„Já … það má víst álíta hann sannan byltingasinna. Að minnsta kosti álíta sumir hann 
það. En að mínu áliti, er enginn maður sannur öreigi, ef hann er ekki vingjarnlegur 
við félaga sína … og ef hugsanir, þínar beinast eitthvað í áttina að svefnherberginu, 
félagi Argunova, þá skal ég segja þér, að það er algerlega tilgangslaust. Hann er eins 
og hver annar helgur dómur og háttar aðeins hjá rauða fánanum. Og þetta segir þér, 
sú, sem veit”. 

Hún skellihló, þegar hún sá svipinn á Kiru og labbaði af stað. 

„Þér getur ekki orðið nema gott af dálitlum skammt af opinskárri framkomu sannra 
öreiga", kallaði hún aftur fyrir sig. 

Andrei Taganov kom inn í salinn, þar sem haldnir voru fyrirlestrar fyrir byrjendur. 
Hann gekk til Kiru og hvíslaði: 

„Ég fékk aðgöngumiða í Mikhailovsky-leikhúsið annað kvöld. Það er verið að sýna 
Rigoletto“. 

„Ó, Andrei“. 

„Má ég koma að sækja þig?“ 

„Já, húsið er númer fjórtán, fjórða hæð, bakdyramegin“. 

„Ég kem klukkan hálf átta“. 

„Þakka þér fyrir.“ 

„Það er ekkert að þakka”. 

„Sestu hérna. Ég get flutt mig til hliðar“. 

„Ég má ekki vera að því“. 

Hann gekk hljóðlega til dyranna, en áður en hann lokaði þeim á eftir sér, snéri hann 
sér við og sá að hún horfði brosandi á eftir honum. 

„Mamma, ég verð að fá kjól. Ég fer í söngleikahúsið á morgun“ 

„í söngleikahúsið“. 

Galína Petrovna missti laukinn, sem hún var að afhýða, og Lýdía sleppti dúknum, 
sem hún var að sauma, 

„Hver er hann“, spurði Lýdía. 

„Hann er stúdent í háskólanum“. 

„Er hann laglegur?“ 

,,Á vissan hátt”. 
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„Hvað heitir hann?“ spurði Galína Petrovna. 

„Andrei Taganov“. 

„Taganov? … Ég þekki það ekki … Er hann af góðum ættum?" 

Kira brosti og yppti öxlum. 

Þær fundu kjól á kistubotninum. Hann var úr mjúku, gráu silki. Galína Petrovna 
hafði átt hann. Kira mátaði hann þrisvar sinnum, ogGalína Petrovna og Lýdía tóku 
sér nál í hönd og sátu önnum kafnar í átján stundir. Loksins varð úr því sæmilegur 
kjóll handa Kiru. Hann var mjög einfaldur með stuttum ermum og flibbakraga. 

„Þið skuluð tala varlega, þegar hann kemur“, sagði Kira, rétt áður en þau settust við 
kvöldverðarborðið. „Hann er kommúnisti“. 

 „Komm …“ , Galína Petrovna missti saltkerið ofan í hirsigrautinn. 

„Kira, þú ætlar þó ekki … þú umgengst þó ekki kommúnista?“ Lydía náði varla 
andanum. „Þú, sem alltaf hefur sagt, að þú hatir kommúnista“. 

„Já. en það vill nú svo einkennilega til, að mér fellur vel við þennan“. 

„Kira, þetta er alveg hræðilegt. Koma með kommúnista hingað inn á þitt eigið 
heimili, ekki nema það þó. Ekki segi ég eitt orð við hann“. 

Galína Petrovna ávítaði hana ekki, en stundi þungan. 

„Þú hefur einkennilega tilhneigingu, til að gera erfiða tima ennþá erfiðari, Kira”. 

Þau borðuðu hirsigrautinn. Það var myglubragð að honum, en enginn þorði að segja 
það, til þess að eyðileggja ekki matarlyst hinna. Þau urðu að borða hann, því annað 
var ekki til, svo þau renndu honum þegjandi niður. 

Þegar hringt var dyrabjöllunni, flýtti Lydía sér fram. Forvitnin varð gremjunni 
yfirsterkari. 

„Er Kira heima?“ spurði Andrei og tók ofan húfuna. 

„Jú, gerið þér svo vel og komið inn fyrir“, sagði Lydía, kuldalega.  

Kira kynnti hann fjölskyldunni. „Gott kvöld“, sagði Alexander Dimitrievitch. Annað 
sagði hann ekki, en hann fylgdist með hverri hreyfingu Andrie. Lydía leit niður og 
sneri sér undan. En Galína Petrovna brosti blíðlega. 

„Mér þykir vænt um, að dóttir mín ætlar að hlusta á öreigasöngleik í einu af rauðu 
leikhúsunum okkar“. 

Kira leit í augu Andreis í ljósinu frá tírunni. Hún var honum þakklát fyrir, að hann 
hneigði sig kurteislega fyrir móður hennar.  

Tvo daga vikunnar var ,,dagur verklýðssamtakanna“ í hinu akademíska leikhúsi 
ríkisins. Aðgöngumiðar voru þá ekki seldir almenningi en úthlutað fyrir hálft verð 
meðal hinna ýmsu. verklýðssamtaka. í forsal Mikhailovsky-leikhússins var fjöldi 
manna. Á meðal velklæddra kvenna og karlmanna í nýjum einkennisbúningum, voru 
líka einstaka menn í flóka stígvélum með vinnuþrútnar hendur. Sumir voru feimnir, 
aðrir þóttafullir og ánægðir meðsjálfa sig. Sumir spýttu sólsikkufræjum 
kæruleysislega á gólfið og virtust ekki gefa því neinn gaum í hvílíku skrauthýsi þeir 
voru staddir. Eiginkonur formanna verklýðssamtakanna gengu um hrokafullar á svip 
í nýtísku kjólum, með fallega greitt hárið og í lakkskóm. Gláfægðir bílar námu staðar 
fyrir framan innganginn. Út úr þeim stigu menn í dýrindis loðfeldum. Þeir gengu hart  
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yfir gangstéttina og fleygðu peningum í tötralegu mennina, sem seldu leikskrárnar. 
Mennirnir með leikskrárnar vissu að áhorfendurnir, sem komu í leikhúsið þá daga, 
sem verkalýðssamtökin fengu aðgöngumiða fyrir hálfvirði, voru miklu efnaðri, 
fremri og gildari en áhorfendurnir hina daga vikunnar, sem borguðu aðgöngumiðana 
fullu verði.  

Í leikhúsinu blandaðist saman lykt af gömlu flaueli, marmara og naftalíni. Þar voru 
fjórar svalir, hver upp af annari. Geysistór kristalsljósakróna hékk niður úr miðju 
loftinu. Byltingin hafði ekki breytt hátíðlegri tign leikhússins. Ein breyting hafði þó 
orðið á. Skjaldarmerkið með erninum sem hafði hangið yfir stúku keisarans, var 
horfið.  

Kira mundi eftir kvenfólkinu í síðum atlants-kjólum, með berar, hvítar axlir og 
demanta, sem glitriðu eins og ljósakrónan í loftinu. Nú var lítið um demantana. 
Kjólarnir voru dökkir og látlausir, náðu upp í háls og voru með löngum ermum. 

Kira gekk inn, léttum fjaður mögnuðum skrefum, eins og hún hafði séð konurnar 
gera fyrir mörgum árum. Hún var há og grönn í gráum silkikjól og leiddi við hlið sér 
ungan mann í leðurjakka. 

Tjaldið var dregið frá og hljómsveitin byrjaði að leika. Tónarnir fylltu salinn, ýmist 
uxu eða dóu út. Kira varð gagntekin. Grátkökkur kom í háls hennar, svo hún þurfti að 
opna munninn til að geta dregið andann. Það var langt fyrir utan þessa veggi, sem 
ljósatírurnar loguðu í línolíukveik. Rauðir fánar og einræði öreiganna var horfið í 
fjarska.  

Á leiksviðinu var ítölsk höll og dökkhærðar kenur, sem hreyfðu sig lipurlega í takt 
við músíkina. Hertoginn af Mantua ;var ungur og áhyggjulaus. Hann söng fjörugar 
vísur um æsku og gleði, svo þreyttir, fölleitir áheyrendur gátu gleymt tíma, degi og 
öld, eitt augnablik.  

Kira leit einu sinni á Andrei. Hann horfði ekki á leiksviðið. Hann horfði á hana. 

Milli þátta mættu þau félaga Sonju í anddyrinu með Pavel Syerov við hlið sér. Pavel 
Syerov var mjög snyrtilegur til fara. Félagi Sonja var í óstroknum silkikjól, sem var 
rifinn undir hendinni. Hún skellihló og sló á öxl Kiru. 

„Jæja, svo þú ert komin til okkar öreiganna. Eða kannski er félagi Taganov orðinn 
yfirstéttarmaður?”. 

,,Þetta var ekki vingjarnlega sagt, Sonja", sagði Pavel Syerov. Litlausar varir hans 
runnu út í bros. ,,Ég leyfi mér að hrósa félaga Argunovu  yrir að hafa valið rétt”. 

„Hvernig veist þú, hvað ég heiti?", spurði Kira. 

,,Ég man ekki eftir að við höfum hittst áður”. 

„Við vitum svo margt, félagi Argunova", sagði hann og brosti kumpánalega. „Við 
vitum svo margt”. 

Félagi Sonja hló. Hún ýtti félaga Syerov áfram og þau hurfu í mannþröngina.  

„Andrei, fannst þér gaman að söngleiknum?", spurði Kira á heimleiðinni. 

„Ekki sérstaklega”. 

 „Andrei, getur þú ekki reynt að koma auga á eitthvað af því, sem þú hefur alltaf farið 
á mis við?”. 

„Ég held ég fari ekki á mis við neitt. Mér finst þetta ósköp kjánaleg og gagnslaust”. 
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„Getur þú ekki glaðst yfir neinu, sem er ónytsamt, aðeins fyrir það, að það sé 
fallegt?”. 

„Nei. En ég skemmti mér samt ágætlega”. 

„Fannst þér hljómsveitin leika vel?”. 

„Nei. en mér fannst gaman að sjá, hvað þú skemmtir þér vel'”. 

Þegar Kira lá á flatsænginni sinni í skotinu, saknaði hún þess, að hann hafði ekki 
minnst á nýja kjólinn hennar. 

Kiru var illt í höfðinu. Hún sat við gluggann í fyrirlestrarsalnum og studdi 
olnboganum á borðið fyrir framan sig. Hún sá einstaka rafmagnsljós speglast í 
rúðunni og sitt eigið andlit, þreytulegt með úfið hárið ofan á enni. 

Sólsetrið var dökkrautt, eins og storknað blóð. 

Henni var kalt á fótunum. Kjóllinn var þröngur um hálsinn. Henni fannst hún vera að 
kafna. Aldrei hafði fyrirlesturinn verið svona langur. Þetta var annar dagur desember-
mánaðar. Enn þurfti hún að bíða í marga daga og hlusta á marga fyrirlestra. Allt í 
einu tók hún eftir þvi, að hún var farin að slá með fingrunum í rúðuna, tvö létt högg í 
einu. Höggin hljóðuðu eins og tvö atkvæði. Tvö atkvæði í þriggjastafa orði, sem 
sífellt hljómaði fyrir eyrum hennar, enda þótt hún reyndi að reka það á brott. 

Hún tók ekki eftir því, þegar fyrirlestrinum var lokið. Hún gekk eins og í draumi eftir 
langa, dimma ganginum og út um aðaldyrnar. Gangstéttin var snævi þakin. Úti var 
kaldur vindur. Hún hneppti kápunni upp í háls. 

„Gott kvöld, Kira", sagði rödd úr dimmu skoti. 

Hún þekkti strax röddina. Hún snarstansaði, 

„Leo … hvernig gastu komist hingað”. 

,,Mig langaði til að sjá þig”. 

Hann var alvarlegur á svipinn. Það vottaði fyrir brosi í andliti hans. Þau heyrðu hratt 
fótatak. Pavel Syerov gekk framhjá. Hann nam staðar og leit inn í dimma skotið. 
Hann leit á Kiru yppti öxlum og hélt áfram. Hann snéri sér við einu sinni enn og leit 
á þau. 

„Við skulum koma okkur í burtu héðan" sagði Kira.  

Leo stöðvaði sleða á götunni. Hann hjálpaði henni upp í hann. 

Svo krækti hann skinninu yfir fætur þeirra  

„Leo … hvers vegna komst þú?”. 

„Þetta var eina leiðin til að finna þig”. 

„Og þú ”. 

„Ég er búinn að bíða í þrjá klukkutíma. Ég var alveg að gefast upp”. 

„En er þetta ekki … " . 

„Hættulegt? Jú, mjög”. 

„Komst þú … komst þú utan úr sveit?”. 

„Já”. 
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„Hvað viltu mér?”. 

„Ekkert sérstakt. Mig langaði bara til að sjá þig. Ég varð að fá að sjá þig”. 

Leo sagði ökumanninum að stöðva sleðann við steingarðinn fyrir framan 
stjórnarráðshöll sjóhersins. Þau fóru út og gengu meðfram brjóstriðinu. Neva var 
ísilögð. Þykkur ísinn var eins og breið, hvít gata milli hárra bakkanna. Menn höfðu 
stytt sér leið yfir ísinn, en slóðin í snjónum var nú mannlaus. 

Þau gengu niður tröppurnar og út á ísinn. Áin rann þung og þögul undir ísnum og 
snjónum. Skorsteinar sáust í fjarska eins og svartar eldspýtur. Upp úr þeim lagði 
brúnleitan reyk. Sólin var að setjast. Rauði sólarlagsliturinn fluttist ofar á himininn, 
þegar sólin var gengin til viðar. Rökkrið færðist yfir húsin. Í turnspírunni á 
stjórnarráðshöll sjóhersins er, endurspegluðust síðustu geislar kvöld sólarinnar. 

„Ég … var að hugsa um þig í dag", sagði Kira lágt. 

„Um mig?”. 

Hann greip handlegg hennar og leit á hana stórum, alvarlegum augum. 

,.Já", hvíslaði hún. 

Þau stóðu ein úti á miðri ánni. Sporvagn ók yfir brúna svo að titringur fór um 
stálstoðirnar. 

Leo var grafalvarlegur. 

„Ég hugsaði líka til þín. En ég vildi það ekki. Ég hef reynt að hugsa ekki um þig”. 

Hún svaraði ekki. Hún stóð grafkyrr, en hver taug í líkama hennar var spennt til hins 
ýtrasta. 

„Þú veist, hvað ég ætlaði að segja þér", sagði hann. Hann beygði andlit sitt alveg 
niður að henni. 

Hún svaraði án þess að hugsa sig umn, án þess að vita, hvað hún vildi. Það var eins 
og rödd hennar hlýddi skipun frá nýjum, óþekktum yfirboðara. 

„Já”. 

Hún kenndi sársauka undan kossi hans.  

Í fyrsta sinn á ævinni vafði hún karlmann örmum. Óþekktartilftnningar vöknuðu í 
brjósti hennar. Hún varð undrandi og óttaslegin. 

„ Kira, ég elska þig … ". 

Munnur hans var svo nálægt munni hennar, að henni fannst hún frekar skynja með 
vörunum, en heyra, hvað hann sagði. 

„Leo, ég elska þig … ég elska þig ... ég elska þig”, heyrði hún sjálfa sig endurtaka 
sífellu eftir skipun frá nýja yfirboðaranum. 

Maður kom gangandi yfir ísinn Þau sáu glóðina í vindlingi hans hreyfast í myrkrinu.  

Leo tók um handlegg hennai og leiddi hana að brúnni. Þau stóðu í myrkrinu undir 
stálbogunum.  Á milli rimlanna sáu þau kvöldroðann hveifa af hímninum.  

Kira heyrði ekki, hvað hann sagði. Hún fann aðeins varir hans við varir sínar. Hún 
tók ekki eftir, að kápunni hennar var hneppt frá. Hún fann aðeins, að hönd hans 
þrýsti um brjóst hennar. 
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„ Ég kem aftur á morgun", heyrði hún hann segja . 

„Nei, það er of hættulegt. Ég er hrædd um, að einhver hafi séð þig. Það eru njósnarar 
í skólanum. Bíddu heldur eina viku". 

„ Svo lengi?" 

„Já". 

„ Eigum við að hittast aftur hér?" 

„Nei, á gamla staðnum. Klukkan níu um kvöldið". 

„Það verður erfitt að bíða". 

„Já, ... Leo ... Leo ... " . 

„ Hvað " 

„Ekkert. Mér finst svo gaman að heyra nafnið þitt”. 

Um nóttina lá hún hreyfingarlaus á flatsænginni í skotinu. Hún var ekki sofnuð, 
þegar sólin rauf himinbrotið, sem hún sá í út um gluggann. 

Næsta dag stöðvaði hana nemandi í forsal skólans. Hann var með rautt merki í 
barminum. 

„Borgari Argunova. Þú átt að mæta strax í kommúnistasellunni”. 

Pavel Syerov sat við borðið og reykti vindling, þegar hún kom inn. Hann hélt 
vindlingn um milli varanna og leit á Kiru gegnum reykinn. 

„ Hvaða maður?" 

„Jæja, svo félagi Argunova hefur slæmt minni. Ég sá mann með þér hérna fyrir utan 
dyrnar í gærkveldi”. 

Að baki Pavels Syerovs hékk mynd af Lenin. Lenin leit til hliðar slóttugu augnaráði 
með stirðnað bros á vörunum. 

„Já, nú man ég það", sagði Kira. „ Það er alveg rétt. Ég hitti mann, en ég þekkti hann 
ekki. Hann spurði mig til vegar“ 

Pavel Syerov hristi öskuna af vindlingnum. 

„Félagi Argunova", sagði hann og setti upp blíðan svip. „Þú ert nemandi í 
verkfræðideild háskólans. Ég vænti þess, að þú viljir halda því áfram" 

„Já, auðvitað", svaraði Kira. 

,,Hver var þessi maður?" 

„Ég spurði hann ekki að heiti enda kom mér það ekki við". 

„Gott og vel. Við skulum sleppa því. Ég er viss um. að við þekkjum bæði nafn hans. 
En ég vil fá að vita, hvar hann býr". 

„Við skulum sjá … hann spurði um leiðina til Sadovaja. Þú getur spurtst fyrir um 
hann þar". 

„Félagi Argunova, ég verð víst að minna þig á að „flokks menn" þínir hafa það fyrir 
sið að ásaka okkur öreiganemendurna um leynilega lögreglu starfsemi í skólanum. 
Það gæti átt sér stað, að sú ásökun hefði við rök að styðjast". 

„Mætti ég spyrja þig einnar spurningar?“ 
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„ Sjálfsagt. Mér er altaf ánægja af að sýna kvenfólki velvild". 

„ Hver er þessi maður?" Pavel Syerov barði hnefanum í borðið svo brast í. 

„ Félagi Argunova, ég neyðist til að benda þér á, að þetta er ekkert spaug”. 

„ Ef það er ekki spaug, hvað er það þá?" 

„Það færðu að vita og þess verður ekki langt að bíða. Þú hefur verið nógu lengi í 
Sovét- Rússlandi til að vita, að það er hættulegt að halda verndarhendi yfir 
andbyltingarsinnum" 

Dyrnar opnuðust og Andrei Taganov kom inn. 

Engin svipbrigði sáust á and litihans, en Pavel Syerov varð felmt við. 

„ Góðan daginn, Kira", sagði Andrei. 

„ Góðan daginn, Andrei", svaraði hún. 

Hann gekk að borðinu og fékk sér vindling. Andrei kveikti rólega í vindlingnum, en 
sagði ekkert. Syerov beið. Andrei leit á Kiru og Syerov til skiptis. 

„ Félagi Argunova", sagði Syerov vingjarnlega. 

„Ég efast ekki um trúlyndi þitt, hvað stjórnmálaskoðanir snertir. Og ég er þess 
fullviss, að það er ekki erfiðleikum bundið fyrir þig að segja mér þetta heimilisfang". 

„Ég er búin að segja þér, að ég þekki manninn ekki. Ég hefi aldrei séð hann áður. 
Hvernig ætti ég að vita um heimilisfang hans”. 

Pavel Syerov gaut augunum til Andrei, en Andrei hreyfði sig hvergi. Pavel Syerov 
hallaði sér fram á borðið; 

 „Félagi Argunova. Ég ætla að biðja þig að reyna að skilja að ríkisstjórnin er að leita 
að þessum manni. Kannski er það ekki í okkar verkahring að finna hann, en það 
myndi vera til mikils gagns fyrir þig og mig, ef þú veittir aðstoð. Það mundi vera til 
mikils gagns fyrir okkur öll", bætti hann við og lagði áherslu á orðin. 

„ En ef ég get ekki hjálpað þér ... hvað á ég þá að gera?" 

,,Þú átt að fara heim, Kira", sagði Andrei. 

Pavel Syerov misti vindlinginn á gólfið. 

„Það er að segja, ef þú átt ekki að hlusta á fyrirlestra. Ef við þurfum á þér að halda, 
skal ég gera boð eftir þér”. 

Kira sneri sér við og gekk út. Andrei settist á borðbrúnina og krosslagði fætur. Pavel 
Syerov brosti. Andrei leit ekki á hann. Pavel Syerov ræskti sig. 

„ Ég vona auðvitað, vinur minn, Andrei, að þú haldir ekki að ... ég ... af því hún er 
vinkona þín ... og …". 

„ Nei, ég held það ekki". 

„Mér mundi aldrei detta í hug að gagnrýna framkomu þína. Ekki einu sinni, þó að 
finnist það ekki heppilegt fyrir flokksagann, að þú kollvarpir skipunum frá 
kommúnistafélaga, þegar utanaðkomandi hlustar á.“ 

„hvernig var aginn hjá sjálf um þér, þegar þú skipaðir henni, að koma hingað til 
yfirheyrslu?" 

„Þú verður að fyrirgefam vinur minn. Það var rangt, en ég vildi bara aðstoða þig". 
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„ Ég hefi ekki beðið um aðstoð". 

„Málinu er þannig háttað, Andrei, að ég sá hana, með honum hérna fyrir utan 
skólann. Ég hefi séð myndir af honum, og G.P.U. hefur leitað að honum núna í tvo 
mánuði". 

„Hvers vegna sagðir þú mér það ekki?" 

,,Ja ... ég var als ekki viss um, að það væri hann. Mér gat hafa skjátlast ... og ...“ 

„Og ef þú hefðir getað lagt eitthvað til málanna, hefði það getað orðið þér til gagns". 

„Nei, heyrðu mig nú, vinur minn. Þú ætlar þó ekki að fara að ásaka mig um að hugsa 
um eigin hagsmuni. Kannski tileinkaði ég mér meiri völd í þessu G.P.U.-máli en vera 
bar. En ég ætlaði aðeins að hjálpa öreigafélaga til að gera skyldu sína við ríkið. Þú 
veist, að ekkert getur hindrað mig í að gera skyldu mína, ekki einu sinni ... hlýjar 
tilfinningar". 

„Brot á flokkslögunum verður aldrei annað en brot á flokkslögunum, hver svo sem 
fremur þau”. 

Pavel Syerov leit fast í augu Andrei Taganov og svaraði hægt: 

„Það er einmitt það, sem ég hefi altaf sagt". 

„ Það er aldrei viturlegt, að rækta of mikla þjónustulund hjá sjálfum sér.“ 

„Alveg hárrétt. Það er alveg eins slæmt og að fara of mikið sínar eigin götur.” 

„Hér eftir sé ég um allar yfirheyrslur, sem snerta stjórnmál; í þessari deild.” 

„Hafðu það eins og þú vilt, vinur minn.” 

„Og ef þér finnst einhvern tíma ég ekki vera fær um að standa í stöðu minni, skaltu 
tilkynna það flokksyfirvöldunum og láta setja mig úr embætti.” 

„Andrei, hvernig getur þú sagt þetta? Þú heldur þó ekki að ég gruni þig um ótrúlyndi. 
Heldur þú, að ég sjái ekki, hve nytsamt starf þitt er fyrir flokkinn? Hef ég ekki alltaf 
dáðst að þér manna mest? Þú, sem ert hetjan frá Melitopol. Erum við ekki sannir 
vinir? Höfum við ekki barist saman hlið við hlið í skotgröfunum undir rauða 
fánanum?" 

„Jú, við höfum það," sagði Andiei. 

Árið 1896 var engin vatnsleiðsla í rauða múrsteinahúsinu í Putilovsky-hverfinu í St. 
Pétursborg. Fjölskyldurnar, sem bjuggu, þar 50 að tölu, geymdu vatnsbirgðir sínar í 
tunnum. Hjálpsamur nágranni bar tunnuna, sem stóð í stigaganginum, inn í íbúðina, 
þegar Andrei fæddist. Vatnið í tunnunni var frosið, svo hjálpsami nágranninn hjó 
ísinn og tæmdi tunnuna. Unga móðirin var soruð og óstyk á fótunum. Hún setti púða 
ofan í tunnuna og svo var Andrei lagður ofan í. Þetta var fyrsta rúmið hans. 

Móðir hans hallaði sér yfir tunnuna og hló. Hún var þreytt á taugum og tárin runnu úr 
augum hennar á litlu rauðu barnshendurnar. Faðir hans frétti fyrst um fæðingu 
sonarins þrem dögum síðar. Faðir hans hafði verið í burtu í heila viku og 
nágrannarnir hvískruðu og pískruðu um þessar eilífu fjarverur hans.  

Árið 1905 þurftu nágrannarnir ekki lengur að hvílast á, þegar þeir töluðu um föður 
Andrei. Hann fór ekki dult með rauða flaggið. Hann bar það um götur St. 
Pétursborgar. Öllum var líka kunnugt um miðana, sem hann útbýtti meðal almúgans 
og ræður hans, sem áttu erindi til allra fátæklinga. Rödd hans var sterk og áhrifamikil 
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og hann sópaði að sér áheyrendum. Þetta var vísirinn að fyrstu byltingunni í 
Rússlandi. 

Andrei var á tíunda árinu. Hann stóð í skoti í eldhúsinu og horfið ´a látúnshnappana á 
jökkum herlögreglumannanna. Faðir hans klæddi sig. Hann var ekkert að flýta sér. 
Svo kyssti hann drenginn og konu sína. Móðir Andrei vafði mann sinn örmum og 
þrýsti sér upp að honum. Lögreglumaðurinn reif í hana með stórri og sterkri hönd 
sinni, svo datt hún um þröskuldinn. Þeir skildu dyrnar eftir opnar. Fótatak þeirra 
fjarlægðist niður tröppurnar. Hár móður hans lá fram á múrsteinsgóflið á 
tröppuganginum.  

Andrei skrifaði bréfin fyrir móður sína. Hvorugt þeirra hafði gengið í skóla, en 
Andrei hafði sjálfur lært að skrifa. Þetta voru bréf til föður hans. Framan á umslaginu 
var skrifað með stórgerðri, klunnalegri barnsrithönd nafn á bæ í Síberíu. Eftir 
nokkurn tíma hætti móðir hans að biðja hann um að skrifa fyrir sig bréf. Faðir hans 
kom aldrei aftur. 

Andrei fór til borgarinnar með fullar körfur af taui, sem móðir hans þvoði. Hann var 
svo lítill vexti, að hann hefði sjálfur komist ofan í körfurnar. En hann var sterkur. Þau 
voru flutt niður í kjallarann. Herbergi þeirra var alltaf fullt af sápugufu úr stóra 
trékeraldinu, sem móðir hans þvoði úr. Hendur hennar voru orðnar bláar og bólgnar. 
Þau urðu ekki vör við það í kjallaranum, að vorið var að koma. Glugginn sneri út að 
gangstéttinni, og þar sá aldrei sól. Aðeins einu sinni féll lítið, ljósgrænt laufblað 
niður fyrir framan gluggann.  

Andrei var tólf ára, þegar móðir hans dó. Sumir sögðu,að þvotturinn og erfiðið hefði 
riðið henni að fullu. Aðrir sögðu að matarskápurinn þeirra mæðginanna hefði oftast 
verið tómur og hún hefði dáið úr sulti.  

Andrei fór að vinna í verksmiðju. Hann var duglegur við vinnu. Á daginn stóð hann 
við vélina. Augu hans voru köld og tilfinningarlaus og blikuðu eins og stálið í 
vélinni. Hreyfingar hans voru snarar og ákveðnar, eins og hann væri allt af að keppa 
að vissu marki. Hann hafði leigt sér horn í herbergi og þiljaði það af með nokkrum 
tómum trékossum. Trékassana þurfti hann að hafa, því hinir þrír leigjendurnir í 
herberginu sögðust ekki geta sofið við logandi kertaljós. Herbergiseigandinn 
Agrefena Vlassovna, gat heldur ekki þolað, að fólk læsi mikið. Á kvöldin lagðist 
Andrei á gólfið bak við kassana og hélt bókinni við ljósið. Lesturinn gekk erfiðlega í 
fyrstu, en hann varð liðugari með æfingunni. Hann vafði dagblöðum um fæturnar, 
því honum var kalt. Vindurinn feykti snjónum á rúðuna. Hinir leigjendurnir hrutu, og 
Agrefena Vlassovna spýtti í svefni. Tólgin lak niður eftir kertinu. Enginn var vakandi 
nema Andrei og kakkalakkarnir.  

Hann var oftast fámæltur, brosti sjaldan og gaf aldrei betlurum ölmusu. 

Á sunnudögum hitti hann stundum Pavel Syerov á götunni. Þeir þekktust, en töluðu 
sjaldan saman. Pavel fannst Andrei of tötralegur til fara. Pavel bar smyrsl í hár sitt, 
og móðir hans fór með hann í kirkju. 

Faðir Pavles var afgreiðslumaður í nýlenduvöruverslun á horninu. Sex daga vikunnar 
burstaði hann yfirvaraskegg sitt úr smyrslum. Á sunnudögum fékk hann sér neðan í 
því og skammaði konu sína. Pavel litli hafði sérstaka ást á ilmsápu. Hann sat um færi 
til að stela sápustykkjum hjá lyfsalanum. Með sparikragann um hálsinn kynnti hann 
sér boðorð drottins hjá sóknarprestinum. 
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Árið 1915 stóð Andrei enn við vélina í verksmiðjunni. Augu hans voru orðin kaldari 
en stálið. Hreyfingar hans voru enn snarari og ákveðnari en áður. Hörund hans hafði 
dökknað af eldunum í ofnunum. Vöðvar hans voru stæltir og viljaþrekið sterkara en 
málmurinn, sem framleiddur var í verksmiðjunni. Litlu miðarnir, sem faðir Andrei 
hafði útbýtt meðal fátæklinga, bárust upp í hendur sonarins. En hann hélt ekki 
þrumandi ræður um það, sem á miðunum stóð. Hann lét miðana ganga manna á milli 
í kyrrþey og fyrirmælunum, sem fylgdu miðunum, var hvíslað. Nafn hans stóð á 
flokkslista sem enginn þorði að tala um. Um leynigötur Putlovsky-verksmiðjunnar 
sendi Andrei boðskap frá manni, sem hét Lenin. 

Andrei Taganov var nítján ára. Göngulag hans var hratt, hann talaði hægt, og fór 
aldrei á dansleiki. Hann hlýddi skipunum og skipaði fyrir. Hann átti enga vini. Hann 
horfði jafn fyrirlitlega á eftirlitsmenn í dýrum loðfeldum og betlara í slitnum 
flókastígvélum. 

Pavel Syerov var afgreiðslumaður í karlmannsfataverslun. Á sunnudögum bauð hann 
háværum vinahóp í veitingahúsið á horninu. Hann hallaði sér aftur á bak í stólnum og 
bölvaði þjóninum, ef hann afgreiddi þá ekki strax. Hann fékk alls staðar lánaða 
peninga. Enginn gat neitað „Pavlusha" um peningalán. Hann fór í lakkskó, þegar 
hann fór á dansleik og setti ilmvatn í vasaklút sinn. Honum fannst gaman að taka 
utan um stúlkumjaðmir og segja með smjaðurslegri rödd: 

„Við erum ekki almúginn, gullið mitt. Við erum yfirstéttarfólk.” 

Árið 1916 var Pavel sagt upp stöðu sinni í karlmannsfataversluninni. Hann hafði lent 
í slagsmálum út af kvenmanni. Þetta var þriðja ár heimsstyrjaldarinnar. Verðlag á 
nauðsynjavörum var hátt og erfitt að fá atvinnu. Loksins fékk hann vinnu í 
Putilorskyverksmiðjunni. Pavel þurfti að mæta til vinnunnar snemma á morgnana. 
Hann geispaði letilega ofan í kragann á loðjakkanum sinum. Í fyrstunni forðaðist 
hann vinahóp sinn. Hann skammaðist sín fyrir að segja kunningjunum að hann ynni í 
verksmiðju. Hann dreifði út miðum, hélt ræður á leynifund um og hlýddi skipunum 
frá Andrei Taganov. „Andrei er búinn að starfa lengur í flokknum, en við skulum sjá, 
hvort ég næ honum ekki," hugsaði ,,Pavlusha”.  Verkamönnunum féll vel við hann. 
Þegar hann mætti einhverjum af gömlu félögunum á götunni, gekk hann hnarreistur 
fram hjá þeim og heilsaði ekki, eins og hann væri langt yfir þá hafinn. Hann hélt 
ræður um kenningar Karls Marx, um yfirburði öreiganna og lítilmennsku og 
smásálarskap yfirstéttanna.  

Í febrúar-mánuði, árið 1917 leiddi Andrei Taganov mannfjöldann um göturnar í 
Petrograd. í fyrsta skipti hélt hann á rauða fánanum í broddi fylkingar. Hann særðis í 
fyrsta skipti á þessum degi og drap mann í fyrsta skipti. Það var herlögreglumaður. 
Hann var kaldur og rólegur hvað sem á gekk. Það eina, sem vakti hlýjar tilfinningar í 
brjósti hans var rauði fáninn. 

Pavel Syerov tók ekki þátt í þessari febrúarbyltingu. Hann hélt sig innan dyra. Hann 
var kvefaður. 

En í október þetta sama ár, tók flokkurinn þeirra völdin í sínar hendur. Þá var Pavel 
Syerov einnig utan dyra. Andrei Taganov tók þátt í umsátrinni um „vetrarhöllina”. 
Þar var hann lífið og sálin. Pavel Syerov vann sér það til i heiðurs, að hann stöðvaði 
ránin í furstahöll. Að vísu voru flestir verðmætir munir þá þegar horfnir.  

Árið 1918 gekk Andrei Taganov í rauða hermannabúningnum, í fjölmennum hópi 
flokksbræðra milli verslana og verksmiðja í forðabúr hersins. Síðan hófst 
borgarastyrjöld. Þeir sungu „Internationalinn“ hástöfum, þegar þeir gengu um götur 
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Petrograd-borgar. Andrei gekk í fylkingunni hátíðlegur og gagntekinn fögnuði eins 
og brúðgumi gengur inn kirkjugólfið. Hann gekk til orustu jafn rólegur og hann hafði 
staðið við vélina í verksmiðjunni. Hann spennti gikkinn eins og hann 
værivogarstöng. 

Hann var ungur og fullur lífskrafti og þreifst vel í rykinu og moldinni í 
skotgröfunum. Hann brosti sjaldan, en var fljótur að bregða fyrir sig byssu. 

Árið 1920 héngu örlög Melitopol á mjóum þræði milli hvíta og rauða hersins. 
Dimma vornótt slitnaði örlagaþráðurinn. Menn voru við öllu búnir. Hvíta hernum var 
mjög annt um að halda Melitopol Þeir voru fimm á móti hverjum einum í rauða 
hernum. En það var farið að bera á sundurlyndi. Margir hermannanna í skotgröfum 
hvíta hersins litu samúðaraugum á rauða fánann og báru illan hug til sinna eigin 
foringja. Það voru aðeins nokkur hundruð metrar á milli skotgrafanna í dalnum. Í 
skotgröfum rauða hersins var járnharður heragi. Þeir óttuðust ósigur, en voru 
ákveðnir að berjast til hins ýtrasta.  

Það blikaði á byssustingjunum úr báðum skotgröfunum. Hermennirnir voru þöglir og 
alvarlegir. Hamrabeltin bar við himininn í norðri og suðri. En á milli skotgrafanna 
var mjóa dalverpið, þar sem einstaka grasstrá gægðist upp úr traðkaðri moldinni Þetta 
var alveg mátulega stórt svæði til að berjast, og til að deyja. Þarna átti að heyja 
úrslitaorustuna um Melitopol. Byssustingirnir í skotgröfunum hreyfðust ekki. 
Grasstráin bærðust heldur ekki. Það var blæjalogn, og uggvænlega kyrrt og hljótt. 

Andrei stóð teinréttur fyrir framan yfirmann sinn. Hann hafði lagt fyrir hann tillögu 
og bað um að fá að framkvæma hana. 

„Það eru mikil líkindi til, að þetta muni kosta þig lífið, félagi Taganov“ 

,,Það skiptir engu máli, félagi yfirmaður”. 

„Heldur þú að þetta sé framkvæmanlegt?" 

„Já, þeir eru alveg undir það búnir. Það þarf bara að gefa þeim merki um, að nú sé 
tíminn kominn”. 

„Vér félagarnir þökkum þér hugrekkið, félagi Taganov”. 

Hermennirnir í skotgröfum hvíta hersins sáu hann koma gangandi í áttina til þeirra. 
Hann gekk með útrétta handleggi. Hann gekk ákveðnum skrefum, en fór sér að engu 
óðslega. Grasstráin svignuðu undan fótum hans. Allra augu störðu á hann. 

Hann nam staðar nokkur skref frá skotgröfunum. Hann sá ekki byssuhlaupin, sem var 
beint að honum, en hann vissi af þeim. 

Hann greip um skammbyssuna í belti sínu og henti henni frá sér. 

„Bræður, ég er vopnlaus", kallaði hann. „Ég kem ekki til að drepa. Mig langar til að 
tala við ykkur nokkur orð. Ef þið viljið ekki hlusta á mig, þá skjótið“. 

Liðsforingi lyfti byssu sinni, en annar greip um handlegg hans. Honum leizt ekki á 
svipinn á andlitum hermannanna. Hermennirnir héldu um byssustingina, en þeim var 
ekki beint að manninum, sem stóð fyrir framan þá. Það var viturlegra, að láta hann 
tala. 

„Bræður, hvers vegna berjist þið við okkur? Viljið þið drepa okkur, þegar við viljum 
kenna ykkur að lifa? Við ætlum að sjá um, að þið þurfið ekki að búa við skort. Við 
ætlum að opna dyrnar á svínastíunni, sem þið lifið í og gera ykkur að mönnum. Allir 
eru fæddir til að verða að mönnum. En þið eruð búnir að gleyma því, að þið eigið 
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líka rétt á að lifa lífinu. Við berjumst fyrir rétti ykkur … móti þeim, sem kalla sig 
verndara ykkar. Þegar rauði fáninn ykkar. Þegar rauði fáninn okkar … og ykkar, 
verður dreginn að hún …“ 

Skot kvað við. Lítill blár logi sást úr skammbyssu eins liðsforingjans. Andrei 
Taganov snerist í hring og féll svo niður í leiruga moldina. Mörg skot kváðu við úr 
skotgröfum hvíta hersins. Þeir börðust innbyrðis. Líki af liðsforingja var þeytt upp úr 
skotgröfunum, og hermaður veifaði báðum handleggjum til rauðliðanna og kallaði: 

„Félagar”. 

Húrra-hrópin kváðu við. Dalverpið fylltist af mönnum, og rauðir fánar blöktu í 
broddi fylkingar. Andrei var lyft varlega upp á börur. Hann var náfölur og brjóst hans 
heitt og blóðugt. 

Þá stökk Pavel Syerov úr rauða hernum niður í skotgrafir hvíta hersins. Hermenn 
stóðu þar og þrýstu hendur hvors annars. Pavel stóð upp á pokum o ghrópaði: 

„Félagar, ég býð velkomna vaknandi stéttartilfinningu ykkar! Við höfum unnið nýjan 
sigur í sögulegri þróun til blessunar kommúnismanum. Niður með blóðsugurnar og 
yfirstéttirnar! Nú skulum við ræna ræningjana. Þeir, sem vilja ekki vinna, skulu 
svelta. Öreigar allra landa, sameinist, eins og félagi Marx sagði. Og ef við, stéttin, 
sem … ”. 

Eftir nokkra mánuði var Andrei orðinn frískur af sárum sínum. Eftir var aðeins ör á 
brjósti hans. Örið á gagnauganu fékk hann seinna. Hann vildi helst aldrei minnast á 
það, og hann sagði aldrei frá því, sem hafði skeð á eftir.  

Það var eftir bardagann við Perekop, þegar rauði herinn vann Krím í þriðja og síðasta 
skiptið. Þegar Andrei opnaði augun, fannst honum hvít þoka liggja yfir brjósti sínu 
og þrýsta sér niður. Hinum megin við þokuna sá hann í eitthvað rautt og glampandi. 
Hann opnaði munninn og andaði að sér loftinu. Gufustrók lagði úr vitum hans. Þá fór 
hann að ranka við sér. Hann settist upp. Þokan lá ekki yfir brjósti hans. Hún var hátt 
uppi á himninum. Það var kuldinn, sem fjötraði hann við jörðina. Hann var dofinn í 
öllum limum. Hann var særður í mjöðminni og á vinstra gagnauga. Morgunsólin var 
að brjótast gegnum þokubakkann. Hann stóð upp. Honum fannst hljóðið, sem 
heyrðist, þegar hann dró að sér fæturna, ætla að æra hann. Kyrrðin var óþolandi. 
Hann sá menn liggja allt í kringum sig á vígvellinum. Það var erfitt að aðgreina þá 
frá jörðinni og þokunni. Blóðið úr sárum þeirra var orðið brúnt eins og moldin, og 
andlit þeirra hvít, eins og þokan. Þeir voru liðnir. 

Við fætur hans lá lík. Það var limlest, en vatnsflaskan var óbrotin á mjöðminni. Hann 
beygði sig niður. Rauður dropi rann úr gagnauga hans á flöskuna. Hann teygaði 
vatnið. 

„Gefðu mér að drekka", heyrði hann sagt að baki sér. 

Hermaður, mjakaði sér til hans yfir ósléttan vígvöllinn. Hann var frakkalaus og 
skyrtan hans var rifin og óhrein. Hann dró á eftir sér fæturna. Það var eins og þeir 
væru ekki áfastir við skrokkinn. 

Andrei sá, að hann var hvítliði. Hann studdi höfuð mannsins og þrýsti flöskustútnum 
milli vara hans. Þær voru brúnar eins og blóðið á jörðinni. Andardráttur hans var 
þungur og hryglurnar heyrðust niðri í brjósti hans. Enginn hinna hreyfði sig. Þeir 
voru tveir lifandi eftir. 
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Andrei vissi ekki hvor hafði borið sigur úr býtum í orustunni. Hann vissi ekki, hvort 
Krím var á valdi Rauða hersins eða ef svo væri, hvort þeim hefði tekist að taka 
Karsavin höfuðsmann höndum. Hann var einn af fáum, sem eftir voru í hvíta 
hernum, sem þeim stóð stuggur af. Hann hafði dauða fjölda rauðliða á samviskunni. 
Mikið fé hafði verið sett til höfuðs honum. Andrei ákvað að fara frá þessum stað. 
Einhversstaðar hlaut þessi hræðilega kyrrð að taka enda. Einhversstaðar hlaut hann 
að rekast á menn, rauðliða eða þá hvítliða. Hann lagði af stað í austan. 

átt … móti sólinni, sem var að koma upp.  

Andrei var kominn á ruddan veg. Hann heyrði hljóð að baki sier Það var eins og sleði 
væri dreginn eftir auðri jörð. Hvítliðinn kom á eftir honum. Hann og dró á eftir sér 
fæturna, eins og hann gæti ekki lyft þeim frá jörðinni. Varir mannsins bærðust. Hann 
brosti. 

„Má ég ekki koma á eftir þér, bróðir? Ég get ekki vel … gert mér grein fyrir 
áttunum”. 

 „Við eigum ekki samleið, gamli minn", sagði Andrei.  

„Þegar við komum til manna, verður það annaðhvort þinn eða minn bani”. 

„Við verðum að hætta á það", sagði maðurinn. 

„Já, við verðum að hætta á það sagði Andrei. Svo gengu þeir hlið við hlið móti 
sólaruppkomunni. Götutroðningurinn lá milli brattra hlíða. Trén beygðu mjóar 
greinar sínar yfir höfuð þeirra. Þeir áttu oft fullt í fangi með að komast yfir ræturnar, 
sem stóðu upp úr moldinni í götunni. Sólinvarpaði rauðleitum bjarma á enni Andrei. 
Svitadropar runnu af enni hans. Hinn dró andann þungt, og hryglurnar heyrðust niðri 
í brjósti hans. 

„Meðan við getum gengið …" , sagði Andrei. 

„Göngum við", sagði hinn. 

Þeir horfðust í augu, eins og til að hughreysta hvorn annan. Götuslóðinn var blóði 
drifin eftir þá, bæði í vinstri og hægri kantinn. Maðurinn féll í götuna.  

Andrei nam staðar. 

„Halt þú áfram", sagði maðurinn. 

Andrei lagði handlegg mannsins um axlir sér. Hann gekk reikulum skrefum, þegar 
hann hélt af stað aftur. 

„Þú ert þverhaus", sagði maðurinn. 

„Það er ekki hægt að svíkja góðan hermann, hvernig svo sem búningur hans er á 
litinn”.  sagði Andrei. 

„Ef það verða vinir mínir, sem við hittum fyrir … skal ég sjá um að þeir fari vel með 
þig", sagði maðurinn. 

„Ef við hittum mína vini, skal ég sjá um, að þú fáir gott rúm í fangasjúkrahúsinu", 
sagði Andrei.  

Andrei hélt áfram göngunni. Hann fór varlega til þess að detta ekki. Hann fann veik 
hjartaslög hins við bakið á sér. 

Þokunni var létt. Himininn glóði af fyrstu sólargeislunum. Úti við 
sjóndeildarhringinn sáu þeir húsaþyrpingu. Þeim virtist húsin ekki stærri en litlar 
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pappaöskjur. Þeir sáu háa stöng rísa upp a milli húsanna. Fáni var dreginn að hún. 
Hann blakti í morgungolunni, eins og lítill svartur vængur. Andrei og maðurinn 
störðu á fánann. En þeir voru enn of langt í burtu. Þeir sáu ekki, hvernig hanri var 
litur. 

Þegar þeir voru komnir svo nálægt, að þeir gátu greint litinn, nam Andrei staðar og 
lagði manninn gætilega niður á jörðina. Hann teygði úr handleggjunum til þess að 
hvíla þá og til að heilsa fánanum … Hann var rauður. 

„Skildu mig eftir hérna", sagði maðurinn hásri röddu.  

„Þú þarft ekki að óttast", sagði Andrei, „við erum ekki svo harðir við 
hermannafélaga”. 

„Nei, ekki við hermannafélaga”. 

Andrei rak augun í rifna ermi, sem hékk við  belti mannsins. Hann sá á erminni 
einkennismerki höfuðmanns.  

„Berir þú mannlegar tilfinningar í brjósti", sagði maðurinn, „þá skilur þú mig eftir 
hérna”. 

En Andrei hafði strokið blóðugt hárið frá enni mannsins. Andlitið var ungt og 
svipurinn festulegur. Hann þekkti manninn af myndum. 

„Nei, Karsavin höfuðsmaður" sagði Andrei hægt, „það get ég ekki gert”. 

„Ég dey áreiðanlega hérna", sagði höfuðsmaðurinn. 

Hann reis upp við dögg. Það var eins og það lýsti af enni hans, þegar hann leit í 
morgunroðann. 

„Þegar ég var barn, langaði mig svo mikið til að sjá sólaruppkomuna. En móðir mín 
vildi aldrei lofa mér að fara út svo snemma. Hún var hrædd um, að ég kvefaðist”. 

„Ég ætla að láta þig hvíla þig hérna dálitla stund”,  sagði Andrei. 

„Ef þú hefur nokkra samúð með mér", sagði Karsavin höfuðsmaður, „þá bindur þú 
enda á líf mitt hérna”. 

„Nei", sagði Andrei, „það get ég ekki”. 

Þeir þögðu báðir. 

„Ert þú karlmenni?", spurði Karsavin höfuðsmaður. 

,,Hvað viltu?", sagði Angdrei  

„Skammbyssu þína", sagði höfuðsmaðurinn.  

Andrei leit í augu hans. Þau voru dimm og róleg. Hann rétti fram höndina. 
Höfuðsmaðurinn greip hana. Þegar höfuðsmaðurinn dró höndina til sín, lá 
skammbyssa Andrei í henni.  

Andrei stóð á fætur og lagði af stað í áttina til þorpsins. Hann leit ekki við, þegar 
hann heyrði skotið. Hann gekk áfram, lyfti höfðinu hátt og starði á rauða fánann. 
Litlir, rauðir dropar féllu í slóð hans … á öðrum vegkantinum.  

Salan á „Sjóliðssápu Argunovs" fór alveg út um þúfur. 

Órakaði bókhaldarinn klóraði sér í hnakkann, tautaði eitthvað um óréttláta samkeppni 
og stakk svo af með peningana fyrir sápustykkin þrjú, sem seldust.  
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Alexander Dimítrievitch stóð einn eftir með sápubakkann. 

Hann var farinn að örvænta.  

Það var dugnaði Galínu Petrovnu að þakka, að þau fengu nýtt starf. 

Nýi vinnuveitandinn var með svarta astrakan-húfu og stóran astrakan-kraga á 
frakkanum. Hann kom másandi og blásandi upp tröppurnar. Hann var með stóra 
seðlabúnka innan undir frakkanum, spýtti á fingur sér taldi seðlana og var alltaf 
önnum kafinn. 

„Kúlurnar á að setja í glösin og töflurnar í öskjur", sagði hann.  

„Munið, að það eiga að vera 87 töflur i öskjunum, sem stendur hundrað utan á. Ég sé 
um söluna. Þið eigið bara að telja. Einmitt nú á saccarínverslunin framtíð fyrir sér”. 

Maðurinn með astrakan-kragann hafði fjölda fólks í vinnu. Margar f jölskyldur töldu 
saccarínið í glösin og öskjurnar. Og fjöldi manna stóð á götuhornum og seldi fyrir 
hann. Saccaríninu smyglaði hann til Petrograd frá Berlín.  

Þau sátu öll fjögur við ljóstíruna í borðstofunni. Þau töldu sex litlar kúlur í glösin og 
87 hvítar töflur í öskjurnar. Öskjurnar komu í stórum örkum. Þau áttu að klippa þær 
út og brjóta þær saman. Á þær var prentað á þýsku með grænum stöfum: „Saccarín 
frá Þýskalandi”. Hinum megin á örkunum voru gamlar, rússneskar auglýsingar.  

„Það er mjög slæmt, að þú skulir þurfa að vanrækja lesturinn, Kira", sagði Galína 
Petrovna, „en þú verður að hjálpa til. Þú þarft líka að fá mat”. 

Þetta kvöld sátu þær bara þrjár kringum tíruna. Það hafði snjóað mikið og vindurinn 
hafði feykt snjónum í háa skafla á gangstéttirnar. Þá var safnað saman öllum 
einkaverslunarmönnum og atvinnulausum yfirstéttarmönnum til að moka göturnar. 
Alexander Dimitrievitch var einn þeirra. Þeir áttu að koma á vinnustaðinn í 
dagrenning. Þeir skulfu af kulda og gufustrókinn lagði úr vitum þeirra. Þeim var 
útvegaðar rekur, en laun fengu þeir engin.  

María Petrovna kom í heimsókn. Hún var með stóran ullartrefil um hálsinn. Hún stóð 
hóstandi frammi í forstofunni, meðan hún burstaði snjóinn af flókastígvélunum 
sínum. 

„Nei, þakka þér fyrir, Marussía", sagði Galína Petrovna. „Ég tek það ekki í mál að þú 
farir að hjálpa okkur. Þú ferð bara að hósta af duftinu, sem rýkur upp úr þessu. Sestu 
heldur við ofninn og reyndu að hlýja þér”. 

 „ 75, 76, 77 Hvað segir þú í fréttum, Marussía frænka?", spurði Lydía. 

„Drottinn minn, er þetta ekki eitur, sem þið eruð með?”. 

„Nei, það er alveg skaðlaust. Sætt á bragðið”. 

„Vasili er búinn að selja borðið í dagstofunni. Hann fékk fimmtíu miljónir rúblna og 
fjögur pund af feitmeti fyrir það … Ég bjó til eggjaköku úr eggjaduftinu, sem við 
fengum í kaupfélaginu um daginn. En það þarf enginn að segja mér að það duft sé 
búið til úr eggjum”. 

…„ 16, 17, 18. Veistu það, Marussía 19, 20 … að það er sagt, að það eigi bráðum að 
skila húsunum aftur til eigendanna?'”. 

María Petrovna tók naglaþjöl upp úr handtösku sinni og tók að lagfæra neglur sínar, 
meðan hún spjallaði við mæðgurnar. Hún hafði alltaf verið hreykin af höndum 
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sínum, og hún ætlaði ekki að hætta að hirða þær, þó að henni fyndist stundum þær 
hafa tekið stakka skiptum. 

„Hafið þið heyrt, hvernig fór fyrir Boris Kulikov? Hann var að flýta sér og ætlaði að 
reyna að stökkva upp í sporvagn, sem var kominn á ferð. Það var keyrt yfir báða 
fæturna á honum, svo nú er hann fótalaus”. 

,,Marussía, hvað er að þér í augunum”. 

„Æ, ég veit það ekki. Tárin renna alltaf úr þeim upp á síðkastið. Ég veit ekki, hvernig 
stendur á því”. 

„Það er ekki hægt að hughreysta sig við neitt nú til dags", sagði Lydía og andvarpaði, 
… 58, 59, 60 … Þessir heiðingjar og guðlastarar! Hugsa sér það, að þeir eru búnir að 
ræna gull-dýrlingamyndunum úr kirkjunum til þess að útvega mat handa einhverju 
fólki sem sveltur … 63, 64, 65, 66 … Þeir hafa opnað helga dóma. Hefndin mun 
koma yfir þá, þótt síðar verði. 

„Irína er búin að týna skömtunarmiðunum sínum", sagði María Petrovna", svo hún 
fær engan mat það sem eftir er mánaðarins”. 

„Ég er ekkert hissa á því", sagði Lydía kuldalega. „Það er aldrei hægt að treysta 
Irínu”. 

Lydía gat ekki þolað frænku sína Irinu. Irína teiknaði skrípamyndir af fólki. Hún var 
nýbúin að teikna mynd af Lydíu í líki makríls. 

„Hvaða blettir eru þetta í vasaklútnum þínum, Marussía." spurði Galína Petrovna. 

„Ó  …það er ekkert … hann er bara svona óhreinn. Þú fyrirgefur. Ég get alls ekki 
sofið lengur á nóttinni. Náttkjóllinn minn er alltaf svo blautur og klístrast allur við 
mig. Ég hef svo miklar áhyggjur af Victor. Hann er farinn að koma með einhverja 
undarlega náunga heim með sér. Þeir taka ekki af sér húfuna, þegar þeir koma inn í 
stofuna og þeir setja vindlingaösku út um allt gólf. Ég held … ég held, að þeir séu 
kommúnistar.Vasili segir ekki eitt einasta orð. En þið vitið nú, hvaða skoðun hann 
hefur á þeim. Hugsið ykkur, kommúnistar á heimili okkar”. 

„Það er nú ekki bara hjá ykkur", sagði Lydía og leit reiðilega á Kiru. Kira var að telja 
kúlur í glas.  

„Ef ég minnist á betta við, Victor, segir hann: „Kænskan er æðsta listgreinin”. Æ, já, 
syndabyrði okkar er þung”. 

„Þú ættir að fá eitthvað við þessum hósta, Marussía”. 

„Ó það er ekkert. Læknarnir eru líka kjánar, sem skilja ekki nokkurn skapaðan hlut”. 

Kira taldi kúlurnar í lófa sín um. Hún reyndi að halda niðri í sér andanum, því annars 
rauk duftið upp í nef og munn. 

„Já, hugsið ykkur … Nína Mirskaja … ekki einu sinni vígð á sovét-skrifstofu. Og 
faðir hennar sálug, guð blessi sál hans … var biskup  … Þau blátt áfram sofa saman 
eins og kettir”. 

Lydía stundi við og roðnaði. 

,,Það er hræðilegt", sagði Galína Petrovna.  Þessi „frjálsa ást“ kemur þjóðinni á 
heljarþrömina. Guði sé lof fyrir, að slíkt skeður ekki í okkar húsi. Það er þó ennþá til 
fólk, sem varðveitir sómatilfinningu sína”. 
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Dyrabjöllunni var hringt. 

„Þarna kemur pabbi”, sagði Lydía og flýtti sér fram til að opna. Andrei Taganov stóð 
fyrir utan. 

“Gæti ég fengið að tala við Kiru?" spurði hann og dustaði snjóinn af öxlunum. 

„Já …ég get ekki bannað það", sagði Lydía með merkissvip.  

Kira stóð upp og starði undrandi á Andrei, þegar hann kom inn í borðstofuna. 

„Já. hérna … þetta var þó óvænt heimsókn", sagði Galína Petrovna- Töflurnar runnu 
úr öskjunni, sem hún hélt á niður á gólfið. „Það er að segja … það er gaman að sjá 
yður. Hvað segið þér gott? Ó, já … má ég kynna ykkur … þetta er Andrei 
Fedorovitch Taganov og systir mín María Petrovna Dunaév”. 

Andrei hneigði sig. María Petrovna horfði undrandi á öskjuna, sem systir hennar hélt 
á. 

„Gæti ég fengið að tala við Kiru í einrúmí?" spurði Andrei. 

„Fyrirgefið þið", sagði Kira. Komið hérna, Andrei”. 

„Þið ætlið þó ekki inn í svefn herbergið þitt?" María Petrovna sperrti upp augun. „Ja, 
æskan nú á dögum er ekkert betri en kommúnistarnir”. 

Galína Petrovna missti öskjuna á gólfið og Lydía sparkaði í fótinn á frænku sinni 
undir borðinu. Andrei gekk á eftir Kiru inn í svefnherbergið. 

„Það er ekkert ljós hérna nema birtan frá ljóskerastaurnum”, sagði Kira..Sestu á 
rúmið hennar Lydíu”. 

Andrei settist og hún settist á flatsængina á móti honum. Lítill rauður logi blakti í 
einu horninu fyrir framan helgimynd Lydíu. 

„Það var útaf þessu, sem skeði í morgun", sagði Andrei. 

„Nú?"  

„Ég ætlaði bara að segja þér, að þú þarft ekki að vera hrædd við Syerov. Hann hafði 
ekkert leyfi til að kalla þig til yfirheyrslu. Það er ég, sem ákveð, hvern á að yfirheyra. 
Og þú verður ekki yfirheyrð aftur”. 

„Þakka þér fyrir, Andrei." ,.Ég veit hvaða álit þú hefur á okkur. Þú ert heiðarleg og 
blátt áfram og hefur þínar eigin skoðanir. En þú hefur ekki svo mikinn áhuga á 
stjórnmálum, að þú mundir vilja berjast gegn okkur. Ég treysti þér fullkomlega”. 

„Ég vissi ekki heimilisfang hans, Andrei"  

„Ég ætla ekki að spyrja þig neins. Farðu bara gætilega og láttu ekki koma þér í 
klandur”. 

„Andrei. veist þú hver þessi maður er?" 

„Er þér sama, þó að við tölum ekki um það?" 

„Já, en má ég spyrja þig um eitt“ 

„Hvað er það?" 

„Hvers vegna gerir þú þetta fyrir mig?"  

„Af því að ég treysti þér, og mér finnst við vera vinir. En spurðu mig ekki hvers 
vegna mér finnst það, því það veit ég ekki”. 
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„En það veit ég. Það er af því, að … sjáðu … ég trúi ekki að mennirnir hafi sálir, en 
setjum svo að sálir okkar mættust, þín sál og mín sál, þá mundu þær berjast til 
dauðans. Og svo þegar þær væru búnar að rífa hvor aðra á hol, mundu þær sjá að þær 
hefðu sömu rót. Ég veit ekki, hvort þú skilur, hvað ég á við. Það er ekki auðvelt að 
lýsa þessu með orðum“. 

„Ég skil þig. En hvað áttu við með rótinni?" 

„Trúir þú á guð, Andrei?" 

„Nei”. 

„Ekki ég heldur. En mér finnst gaman að spyrja fólk hvort það trúi á guð”. 

„Hvers vegna?" 

,,Ef ég spyrði fólk, hvort það tryði á lífið, mundi það aldrei skilja, hvað ég á við. Það 
er eiginlega ómögulegt að svara þeirri spurningu, því það þyrfti að líta á málið frá 
óteljandi hlið um. Þess vegna spyr ég, hvort fólk trúi á guð. Ef það trúir á guð, þá veit 
ég að það trúir ekki á lífið”. 

„Hvernig finnur þú það út?" 

„Guð … eða það, sem fólk kallar guð … er það æðsta af öllu, og hátt yfir alla menn 
hafinn. Sá, sem setur æðstu hugsjón sína ofar en hann nokkurn tímann getur sjálfur 
náð í lifandi lífi, hann hefur ekki mikla trú á lífinu. Það er sjaldgæfur hæfileiki að 
geta borið lotningu fyrir sínu eigin lífi svo maður geti tileinkað sér dásemdir lífsins 
og notið þeirra. Strax í þessu lífi. Þeir, sem trúa á guð láta sér nægja að dreyma um 
að fá að njóta dásemdanna eftir dauðann”. 

„Þú ert einkennileg stúlka”. 

„Við trúum á lífið, þú og ég. Þú vilt berjast, drepa menn og jafnvel deyja sjálfur fyrir 
lífið. En ég vil bara lifa lífinu”. 

Lydía var orðin þreytt á að sitja við tíruna og telja saccarín töflur. Hún var farin að 
leika já slaghörpuna. Lagið var eftir Chopin. 

„En hvað þetta lag er fallegt", sagði Andrei. 

„Ég hélt, að þér þætti ekki gaman að hljóðfæraslætti”. 

„Mér hefur heldur ekki fundist það áður. En mér finnst þetta lag fallegt … einmitt 
núna á þessum stað … og þessari stundu”. 

Þau sátu í myrkrinu og hlustuðu á Lydíu spila. Vöruflutningavagn ók eftir götunni. 
Rúðurnar hristust í glugganum, þegar hann ók framhjá húsinu. Þeg ar lagið var búið, 
fóru þau aftur fram í borðstofuna. Lydía sat við slaghörpuna. 

„Þetta var fallegt lag, Lydía Alexandrovna. Vilduð þér spila það einu sinni aftur?" 
sagði Andrei hikandi. 

Lydía hnykkti til höfðinu. 

„Þið fyrirgefið, en ég er þreytt", sagði hún og gekk út úr stofunni.  

María Petrovna reyndi að léta ekki á sér bera. En þá fór hún að hósta, svo Andrei leit 
á hana. 

„Ég hef alltaf sagt, að unga fólkið fari ekki nógu mikið að ráði kommúnistanna", 
tautaði hún. 
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Kira fylgdi Andrei til dyra. 

„Ég held, að ég heimsæki þig ekki aftur, Kira. Ég skil vel að fjölskyldu þinni sé 
ekkert um það. Ég verð að láta mér nægja að sjá þig í skólanum”. 

„Já",. sagði Kira. „Þakka þér fyrir, Andrei. Góða nótt”. 

Leó stóð á tröppunum við mannlausa húsið. Hann hreyfði sig ekki, þegar hann heyrði 
Kiru koma. Hann stóð kyrr með hendur í vösum. Þau horfðust í augu dálitla stund, 
eins og þau vildu kyssast með augunum. Svo þreif hann hana í faðm sér og þrýsti 
henni að sér. 

„Kyra … “ 

Eitthvað í rödd hans kom henni undarlega fyrir eyru. Hún varð hrædd. Hún þreif 
húfuna af höfði hans. Hún tyllti sér á tær, greip höndum um háls hans og þrýsti kossi 
á varir hans. 

„Kira. ég er að fara”, sagði hann. 

Hún varð róleg, en horfði undrandi á hann. 

„Ég fer í kvöld. Alfarinn. Til Þýskalands”. 

„Leo " 

Rödd hans var þóttafull. Það var eins og hann spýtti orðunum út úr sér. 

„Ég er á flótta, Kira. Andbyltingarsinni. Ég verð að komast úr landi, áður en ég verð 
tekinn fastur. Nú er ég búinn að fá peninga frá frænku minni í Berlín. Ég hef verið að 
bíða eftir þeim. Þeim var smyglað til mín”. 

„Fer skipið í kvöld?", spurði hún. 

„Já, það er skip, sem smyglar fólki út úr ljónagryfjunni. Ef allt gengur að óskum, 
komumst við til Þýskalands. Ef við verðum tekin höndum, kostar það líklega okkur 
öll lífið. Ég veit að minnsta kosti ekki til þess að menn hafi sloppið lifandi”. 

„Leo, þú ætlar þó ekki að skilja mig eftir hérna?“ 

„Stundum finnst mér það mundi vera best, að við værum öll tekin föst og flutt aftur 
hingað”. 

„Ég kem með þér. Leo", sagði hún.  

Hann lét ekki í ljós neina undrun. 

„Veistu, að þetta er hættulegur leikur?", spurði hann. 

„já”. 

„Veistu, að það getur kostað þig lífið, ef við komumst ekki til Þýskalands, og ef til 
vill líka ef við komumst þangað?“ 

„já“. 

„Skipið fer eftir klukkutíma. Það er langt þangað, svo við verðum að leggja strax af 
stað. Við getum ekki sótt neinn farangur.“ 

„Ég er tilbúin”. 

„Þú getur ekki kvatt neinn”. 

„Ég þarf þess ekki”. 
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„Það er gott. Komdu þá”. 

Hann setti húfuna á sig gekk út á götuna. Hann leit ekki á hana. Hann virtist ekki taka 
eftir, hvort hún kæmi á eftir eða ekki. Hann stöðvaði sleða á götunni og sagði 
ökumanninum hvert hann ætti að aka. Meiðurinn skarst í snjóinn og vindurinn bljés 
um vanga þeirra.  

Þau óku fyrir horn fram hjá húsarústum. Múrsteinarnir höfðu oltið alveg út á götuna. 
Ljósker varpaði birtu inn í tómar stofurnar. Uppi á annarri hæð sást í stórt járnrúm. 
Blaðasali æpti hásum rómi úti á mannlausri götunni: „Pravda … Krasnaja Gazeta …" 

„Þarna vestur frá … eru bifreiðar … og tré vaxa meðfram götunum … og þar er allt 
uppljómað", hvíslaði Leo. 

Gamall maður stóð á gangstéttinni. Snjókornin féllu á slitið húfuskyggnið hans. Hann 
hafði hallað sér upp við vegginn og sofnað. Hann var með kökubakka í reim um 
hálsinn. 

„ … kampavín … útvarp … og danshljómsveitir …“ 

„… sem leika lög, eins og lagið um brotnu glösin … “ 

„Saccarín, borgarar", kallaði maður veikum rómi. Hann blés á þrútnar hendur sínar. 
Hermaður bruddi sólsikkufræ og söng um eplið litla. 

Meðfram götunum héngu auglýsingaspjöld, rauð gul og hvít. Á spjöldunum skiptust 
á uppréttir handleggir, hamar, hjól, vélar, lýs og flugvélar.  

Þau voru komin út í verksmiðjuhverfin í útjaðri borgarinnar. Stór rauður fáni hékk á 
milli húsanna yfir götuna. Hann blakkti fyrir vindinum.  

Þau litu hvort á annað. Leo brosti. 

„Ég gat ekki beðið þig um að koma með, en ég held, að ég hafi vitað, að þú mundir 
koma”. 

Þau voru komin á götutroðninga. Leo sagði ökumanninum að nema staðar. 
Ökumaðurinn tók við peningunum og svo lögðu þau af stað gangandi. Leo horfið á 
eftir sleðanum, þangað til hann var kominn í hvarf. 

„Við þurfum að ganga fjóra kílómetra. Er þér kalt?“ spurði hann. 

„Nei“. 

Hann tók í hönd hennar og leiddi hana meðfram girðingunni. Hundur spangólaði í 
fjarska. Vindurinn hvein í blaðlausum trjágreinunum. Þau óðu snjóinn upp yfir ökla. 
Þau voru komin út á bert svæðið. Kolsvart myrkrið umlukti þau á alla vegu.  

Hún var eins róleg og ákveðin og menn aðeins geta verið gagnvart því 
óumflýjanlega. Hann hélt í hönd hennar. Borgin var að baki þeim. Framundan gátu 
þau ekki greint sundur himin og jörð. Snjórinn var farinn að ná þeim uppp á miðja 
leggi. Þau beygðu sig áfram upp í vindinn, því hann var hvass á móti. 

Handan við myrkrið og snjóinn var veröldin, óendanlega stór og fullkomin. Landið 
að baki þeim hafði lotið í lægra haldið. Ókunn útlönd báru sigur úr býtum. Handan 
við snjóinn byrjaði lífið. 

Hríðinni hafði slotað. Þau námu staðar og hlustuðu. Einhversstaðar langt niður frá 
heyrðu þau vatnsnið, eins og þegar sjór leikur um fjörusteinana”. 

„Farðu hljóðlega”, hvíslaði Leo. 
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Þau gengu niður mjóan, brattan stíg. Hún gat greint mastur á skipi. Uppi í mastrinu 
hékk örlítil tíra. Annars var ekkert ljós um borð í skipinu. Hún vissi ekki af 
manninum sem stóð á stígnum, fyrr en ljósgeislum var beint framan í Leo, og síðan í 
andlit hennar. Svo hvarf ljósið. Hún sá aðeins mikið, svart skegg og hönd, sem hélt 
um byssuskaft. 

Leó tók peninga upp úr vasa sínum og rétti manninum.  

„Einn farmiða til. Stúlkan kemur með mér”. 

„Káeturnar eru allar fullar”. 

„Það gerir ekkert til. Hún getur verið hjá mér”. 

Þau gengu yfir trjáfjalir, sem svignuðu undan þeim. Maður kom fram úr myrkrinu og 
vísaði þeim á dyr. Leo hjálpaði Kiru niður tröppurnar, sem lágu niður í káeturnar. 
Þau komu niður í upplýst herbergi. Þar sat maður með vel burstað skegg og sankti 
Georgs-krossinn í barminum. Hann horfði þögull á þau. Inn um opnar dyr sáu þau 
konu í slitinni kvöldkápu. Óttinn skein úr augum hennar. Hún hélt skjálfandi höndum 
á litlu skríni. 

Fylgdarmaðurinn opnaði dyr og vísaði þeim inn í káetu.  

Káetan var mjög lítil. Í henni var aðeins eitt rúm og örmjótt autt svæði fyrir framan. Í 
einu horninu var fjöl, sem notuð var fyrir borð. Yfir fjölinni logaði á óhreinum 
olíulampa. Hleri hafði verið settur fyrir kýraugað. Skipið vaggaði hægt og rólega. 
Það var eins og það væri að draga andann. Leo lokaði dyrunum. 

„Farðu úr kápunni”,  sagði hann. 

Hún hlýddi og hann hengdi kápuna upp á nagla og frakka sinn yfir. Húfunni kastaði 
hann á borðið. Hann var í svartri peysu. Hún var of lítil á hann, of þröng bæði um 
axlirnar og handleggina. Þetta var í fyrsta skipti sem þau sáu hvort annað án 
yfirhafna. Kira varð feimin og flutti sig fjær honum.  

Káetan var svo lítil að henni fannst jafnvel andrúmsloftið þar inni vera hluti af 
honum. Hún þokaði sér aftur á bak að borðinu. 

Hann leit á þungu flókastígvélin hennar. Þau voru alt of klunnaleg og báru granna og 
fagurlagaða fótleggi hennar ofurliði. Hún sá, að hann horði á stígvélin og sparkaði 
þeim af sér. 

Hann settist á rúmið. Hún sat við borðið og stakk fótunum undir rúmið. Hún sat í 
hnipri, eins og henni væri kalt. Það skein í hvítan háls hennar upp úr kraganum á 
kjólnum. 

„Frænka mín í Berlín hatar mig“, sagði Leo, „en hún elskaði föður minn. Faðir minn 
… er dáinn”. 

„Hrisstu snjóinn af skónum þínum Leo. Hann lekur niður á gólfið“. 

„Ég ætlaði að fara með öðru skipi, sem fór fyrir nokkrum dögum. En ég gat ekki 
farið án þess að hitta þig. Þess vegna beið ég eftir þessu skipi. Hitt skipið komst 
aldrei til Þýskalands. Annað hvort hefur það strandað eða þeir hafa stöðvað það 
hérna við strendurnar. Það veit enginn. Ef til vill á ég þér líf mitt að launa".  

Þau heyrðu lágt hljóð. Það brakaði  skipinu og ljósið blakti í glasinu. Leo stökk á 
fætur, slökkti ljósið og tók hlerann frá kýrauganu. Þau hölluðu sér hvort upp að öðru 
og horfðu út um kýraugað. Þau sáu rauðan bjarmann af borginni hverfa sjónum. 
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Einhversstaðar milli himins og jarðar skinu nokkrar litlar litlar stjörnur, en svo hurfu 
þær einnig. Hún leit á Leo. Augu hans voru stór og starandi. Hún hafði aldrei séð 
hann áður í slíkri geðshræringu. 

„Veistu, að við erum lögð af stað?". Það var sigurhrós í rödd hans. Hann greip um 
axlir hennar, þrýsti henni að sér og kyssti hana á munninn Henni fannst hún vera í 
lausu lofti, hafa ekkert til að syðja sig við, , en þó fannst henni hann hvíla á sér með 
öllum sínum þunga.  

Hann sleppti henni, setti hlerann fyrir kýraugað og kveikti á lampanum. Svo kveikti 
haan sér í vindli og gekk út að dyrunum, án þess að líta á hana. 

Hún settist við borðið. Hún þagði, en fylgdist með hverri hreyfingu hans.  

Hann slökkti í vindlingnum og gekk til hennar. Hann stóð þegjandi fyrir framan hana 
með hendur í vösum.  

Hún stóð hægt á fætur. Það var eins og hún væri dáleidd af augnaráði hans.  

„Komdu", sagði hann.  

Þegar Kira vaknaði hvíldi höfuð Leos við brjóst hennar. Stór háseti stóð við 
káetudyrnar og horfði á þau. 

Hún dró teppið í skyndi upp að höku. Leo vaknaði. Þau störðu bæði á hásetann. 

Það var kominn morgunn. Dyrnar á káetunni voru opnar og hásetinn stóð á 
þröskuldinum . Hann var bæði hærri og breiðari en dyrnar. Hönd hans hvíldi á 
skammbyssunni, sem hékk við beltið. Undir leðurjakkanum var hann í röndóttri 
peysu. Hann glotti, svo að sást í hvítar, sterklegar tennur . Á húfunni hans var rauða 
sovét stjarnan. 

„Mér þykir leiðinlegt að þurfa að ónáða ykkur , borgararar", sagði hann og glotti 
hæðnislega. 

Kira gat ekki haft augun af stjörnunni. Þaðvareins og hún gæti ekki fengið sig til að 
skilja hvað hún táknaði.  

„Snáfaðu út ", sagði hún í hálfum hljóðum. „Þetta er, í fyrsta…" 

. Orðin köfnuðu á vörum hennar. Hún gat ekki látið sér dyljast lengur, hvað rauða 
stjarnan táknaði.  

Það hlakkaði í hásetanum. 

„Þið hefðuð sannarlega ekki getað valið óheppilegri stund borgari. Nei, fjandinn hafi 
það, ég held þið hefðuð ekki getað valið óheppilegri stund". 

„Farðu út, svo að við getum klætt okkur", sagði Leo.  

Rödd hans var hvorki hrokafull eða biðjandi. En hásetinn hlýddi, eins og hann væri 
yfirmaður hans og lokaði dyrunum á eftir sér. 

„Liggðu kyrr" , sagði Leo. ,.Ég skal rétta þér fötin þín. Það er svo kalt".  

Hann steig fram úr rúminu og beygði sig eftir fötum hennar. Hann var allsnakinn, en 
virtist ekki gefa því neinn gaum. Þau klæddu sig þegjandi.  

Yfir höfðum þeirra heyrðust þung fótatök. Þau heyrðu konu snökta. 

„Þetta fer allt vel, Kira. Þú þarft ekki að vera hrædd ", sagði Leo, þegar þau voru 
komin í fötin. 
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Hann var svo rólegur, að henni datt í hug að vera forlögunum þakklát fyrir óhappið, 
þakklát fyrir að hafa fengið að sjá, hvernig hann tók óförunum. Þau horfðust í augu 
sem staðfestingu þess, sem þau bæði voru að hugsa um. 

Leo opnaði dyrnar. Hásetinn stóð fyrir utan. 

„Ég skal játa hvað sem er, skrifa nafn mitt undir hvað sem er, ef þið sleppið henni", 
sagði hann. 

Kira ætlaði að segja eitthvað, en Leo lagði hönd sína fyrir munn hennar, svo neglur 
hans skáru hana í kinnina. 

„Hún hefur ekkert að segja í þess máli. Ég tók hana með mér, og ég er reiðubúinn að 
taka afleiðingunum".  

„Það er ekki satt", hrópaði Kira. 

„Þegiðu", sagði Leo. 

„Þegið þið bæði", sagði hásetinn. 

Þau fóru með honum. Konan, sem þau höfðu heyrt snökta, æpti nú hástöfum. Þau sáu 
hana skríða á hnjánum á eftir hásetunum, sem héldu á skríninu hennar. Þeir opnuðu 
það. Gimsteinarnir glóðu í grófgerðum höndum þeirra. Hárið féll fyrir andlit 
konunnar og hún öskraði eins og dýr. 

Þau gengu framhjá opnum káetudyrum. Leo ýtti við Kiru, svo hún sá ekki inn um 
dyrnar. Á gólfinu í káetunni lá maður. Hann hélt hendinni utan um hníf sem stóð í 
brjósti hans rétt fyrir neðan sankti Georgskrossinn. Nokkrir menn stóðu í kring og 
horfðu á líkið. 

Þau komu upp á þilfarið. Það var lágskýjað. Það var eins og himinninn snerti 
masturstoppana. 

Aðrir menn höfðu tekið við stjórn á skipinu. Þeir voru af strandvarnarbátnum, sem 
vaggaði letilega rétt hjá þeim með rauða fánann í mastrinu. 

Tveir hásetar héldu skeggjaða skipstjóranum. Hann starði niður fyrir fætur sér. 
Hásetarnir horfðu á risann í leðurjakkanum og biðu eftir frekari skipunum. Risinn tók 
upp lista og hélt honum fyrir framan skipstjórann. Hann benti aftur fyrir sig með 
þumalfingrinum á Leo. 

„Hver er hann ? " spurði risinn. 

Skipstjórinn benti á nafn og Kira sá, að risinn sperrti upp augun og undarlegur svipur 
kom á andlit hans. 

,,Og hver er stúlkan? " 

,,Veit það ekki. Hún var ekki skrifuð á farþegalistanum. Hún kom á síðustu stundu 
… með honum "  

„Sautján andbyltingarottur, teknar í einu höggi, félagi Timocheko", sagði einn 
hásetanna. 

Félagi Timocheko var kampakátur og sló sér á brjóst. 

„Jæja, svo þið hélduð, að þið munduð sleppa …frá Stephan Timocheko og rauða 
baltneska flotanum?" 

Skipstjórinn hafði ekki augun af skóm sínum. 
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„Hafið augun opin og skammbyssurnar tilbúnar. Þið sýnið þeim í tvo heimana. Ef 
þeir fara að ólátast. 

Hann kreisti saman augun, leit upp í þokuna og gekk blístrandi burt. 

Bæði skipin léttu akkerum . Litlu seinna gekk félagi Timosheko fram hjá Leo og 
Kiru, þar sem þau stóðu á þilfarinu hjá hinum föngunum. Hann nam staðar og horfði 
á þau. Undarlegur glampi kom í augu hans. Svo gekk hann áfram, en kom aftur að 
vörmu spori. 

„Stúlkan er saklaus. Hann tók hana með sér á móti vilja hennar", sagði hann upphátt 
eins og við sjálfan sig. 

„En ég var búin að segja þér … ". Kira ætlaði að mótmæla. 

„Fáðu stelpukjánann til að halda sér saman", sagði Timocheko við Leo og leit á hann, 
eins og hann vildi segja eitthvað meira. 

Þau sáu hilla undir Petrograd úti við sjóndeildarhringinn. Leo og Kira sátu á 
kaðalrúllu. Bólugrafinn háseti stóð á bak við þau með skammbyssu í hendinni. 

Þ a u heyrðu ekki. þegar hann fór, en Stephan Timocheko kom til þeirra og hvíslaði 
að Kiru: 

„Þegar við komum að landi, stendur vörubifreið á bryggjunni og bíður eftir okkur. H 
ásetarnir verða önnum kafnir, svo ég gæti vel ímyndað mér, að þeir tækju ekki eftir, 
þótt þú hlaupir burt. En þú átt að hlaupa og halda áfram að hlaupa …skilur þú það ?" 

„Nei", sagði Kira, „ég verð hjá honum". 

„Kira, þú  …". 

„Vertu ekki svona mikill bölvaður kjáni. Þú getur ekki hjálpað honum, hvort sem er " 

„Þú skalt ekki fá að láta hann játa neitt fyrir mig". 

Timosheko brosti í kampinn. „Hann þarf ekki að játa neitt. Ég vil ekki, að börn flæki 
sig í það, sem þau ekki skilja. Sjáðu um, að hún hlaupi. þegar við komum í land". 

Kira leit inn í tvö kringlótt kolsvört augu, þegar hann beygði sig niður að henni og 
hvíslaði: 

„Það er auðveldara að koma einum undan G.P.U. en tveimur. 

Komdu niður eftir klukkan fjögur. Ég verð þar þá. Spurðu eftir Stephan Timosheko. 
Ef til vill get ég sagt þér fréttir. Þér er alveg óhætt að koma. Það er á Gorokhovaja 2”. 

Hann beið ekki eftir svari, en gekk burt. Þau sáu, að hann gaf bólugrafna hásetanum 
utan undir fyrir að skilja fangana eftir eina. 

„Ætlar þú að gera mér erfiðara fyrir?" hvíslaði Leo. „Auðvitað hleypur þú, þegar við 
kom um í land. Og auðvitað ferð þú ekki á skrifstofuna við Gorokhovaja”. 

Þau kysstust, rétt áður en skipið lagðist að bryggju. Varir hans voru ískaldar. Henni 
fannst erfitt að losa sig úr faðmi hans. 

„Kira", hvíslaði hann. 

„Hvað heitír þú?" 

„Kira Argunova. En þú? 

„Leo Kovalensky”. 
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„Ég var hjá Irínu. Við vorum að spjalla, og það var komið langt fram á kvöld, áður 
en við vissum af. Og svo var orðið of seint að ganga heim”. 

Galína Petrovna ypti öxlum og stundi við. Hún stóð skjálfandi á náttkjólnum frammi 
í forstofunni. 

„En hvers vegna í ósköpunum kemur þú þá heim klukkan sjö að morgni? Þú hefur 
auðvitað vakið Marussiu frænku. Hún, sem á svo bágt með svefn”. 

„Ég gat ekki sofið lengur. Marussia frænka heyrði ekki þegar ég fór”. 

Galína Petrovna geispaði og fór aftur upp í rúm. Kira hafði oft gist hjá Irínu, svo hún 
hafði ekki orðið hrædd um hana. Kira settist í stól og studdi hönd undir kinn. Það var 
langt að bíða, til klukkan fjögur. Eiginlega bar henni að vera skelfingu losin, og það 
var hún líka. En ofar skelfingunni var unaðsleg tilfinning, sem hún gat ekki gert sér 
verulega grein fyrir. Það var eitthvað, sem hló innra með henni, enda þótt Leo sæti í 
fangaklefa í Gorokhovaja 2. Hún fann ennþá til sársauka, sem tengdi hana við Leo 
órjúfandi böndum. 

Húsið við Gorokhovaja 2 var málað ljósgrænt, eins og bauna súpa, en málningin var 
farin að detta af. Það voru hvorki gluggatjöld né járnstengur fyrir gluggunum, sem 
sneru út aðgötunni Þetta var aðalbækistöð G. P. U. í Petrograd. Það eru einstaka 
hugtök, sem fólk forðast í lengstu lög að nota, til dæmis dauði, kirkjugarður, 
draugagangur og trúarofstæki. Sömuleiðis gilti um Gorokhovaja 2. Fótatök heyrðust 
um nætur í Petrograd, dyrabjöllum var hring, margir höfðu farið að heiman og ekkert 
til þeirra spurtst síðan. Óttinn breiddist út um alla borgina eins og faraldur og samtöl 
urðu að hvískri. Óttinn átti sér upptök og endi í Goorokhovaja 2.  

Húsið var ekki öðru vísi en húsin í nágrenninu. Í húsunum hinum megin götunnar 
sauð fólk sér hirsigraut og lék á grammófón. Kona stóð á horninu og seldi kökur á 
bakka. Konan var bláeyg og rjóð í kinnum. Á ljóskerastaurnum var auglýsing frá 
tóbakssölunni um nýju vindlingana. 

En þegar Kira nálgaðist húsveggina, tók hún eftir því, að fólk gekk fram hjá með 
uppgerðarkæruleysi, án þess að líta á húsið, og það hraðaði göngunni. Það var eins 
og menn hræddust hugsanir sínar eða augnaráð sitt. Eða þá menn hræddust eingöngu 
að vera í námunda við þetta hús. Enginn vildi kynnast því, sem fram fór innan grænu 
veggjanna. 

Dyrnar voru opnar. Kira gekk inn með hendur í vösum. Hún reyndi til að ganga hægt 
og rólega. Inni voru breiðar tröppur, gangur og skrifstofur. Menn voru á .önum, að 
koma eða fara og fjöldi manna beið. Þannig var það á öllum stjórnarráðsskrifstofum 
sovéts. Fótatak heyrðist um allt, en allir voru undarlega þögulir. Stephan Timoshenko 
sat við skrifborðið í einu herberginu. Hann brosti kunnuglega til Kiru, þegar hún kom 
inn. 

„Þetta er alveg eins og ég hélt", sagði hann. 

„Við höfum engar ákærur á hendur honum. Það var bara faðir hans, sem var sekur. 
Og það er alt um garð gengið. En hefðum við náð í hann fyrir tveim mánuðum, þá 
hefði hann verið skotinn án þess að málið hefði þurft frekari rannsóknar við. En núna 
… nú er öðru máli að gegna. Við skulum sjá til, hvað við getum gert fyrir hann”. 

„Hvað hefur hann gert?" 

„Ekkert. Það var bara faðir hans, sem var sekur. Hefur þú ekki heyrt um samsærið, 
sem Gorsky prófessor stofnaði til fyrir tveim mánuðum? Kovalensky gamli tók ekki 
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þátt í samsærinu. Hann var blindur, svo hann dugði ekki til neins. En hann faldi 
Gorsky í húsi sínu Nú og þess þurfti hann auðvitað að gjalda" 

„Hver var faðir Leos?" 

„Kovalensky, gamli. sjóliðsforinginn”. 

 „Sá,sem …”. 

„Já, einmitt. Sá, sem varð blindur í stríðinu … og sá, sem var skotinn”. 

„Nú, já” 

„Ég hefði nú ekki viljað skjóta hann. Ekki eins og málunum var háttað. En það eru 
fleiri en ég, sem ráða.” 

„En fyrst Leo tók engan þátt í samsærinu, hvers vegna …" . 

„Fyrir tveim mánuðum voru þeir reiðubúnir að skjóta alla, sem höfðu nokkur kynni 
af samsærismönnunum. Nú eru þeir orðnir rólegri. Málið hefur fallið niður, svo að 
því leyti hefur hann verið heppinn. …  

Góndu ekki á mig eins og naut á nývirki. Ef þú ynnir hérna, mundi þér vera ljóst, hve 
dýrmæt hver einasta mínúta er. Já … þetta eru starfsaðferðir okkar. Getur það verið, 
að ennþá sé til fólk, sem heldur að bylting sé gamanleikur?" 

,,Þú getur þá látið hann ...”. 

„Ég veit það ekki. En ég skal reyna. Við skulum rannsaka málið. Sú staðreynd er 
auðvitað óhagganleg, að hann reyndi að flýja land. En ... ég heldun ú samt … að ég 
geti . . . . hm. Við berjumst ekki gegn börnum og allra síst börnum, sem eru 
sérstaklega barnaleg”. 

Kira leit inn í kringlótt augu hans Þau voru alveg sviplaus, en hann brosti með 
munninum. Hann var með stutt uppbrett nef og víðar nasir. 

„Þú ert góður", sagði hún. 

„Hver er góður?“ Hann rak upp skellihlátur. „Er Stephan Timoshenko í rauða 
baltneska flotanum nú orðinn góður? Manstu eftir októberdögunum árið 1917? Nei 
þú manst ekkert eftir þeim. Þá varstu svo lítil, að þér hefur ekki verið farið að detta í 
hug að sofa hjá karlmanni. En þú hefur kanske heyrt talað um liðsforingjana, sem 
voru steiktir lifandi á skipskötlunum í baltneska flotanum? Veistu, hver mokaði á 
eldinn? Það var nefnilega Stephan Timoshenko, sem gerði það. Hertu þig nú upp og 
stattu ekki þarna með skjálfta, eins og sjúkur kettlingur. Step han Timoshenko var 
bolsévikki, löngu áður en sumir þessir náungar voru hættir að gera í buxurnar”. 

„Get ég fengið að tala við hann?" 

„Nei, það kemur ekki til mála”. 

„Já, en …”. 

„Nú, ferð þú heim til þín og situr þar róleg og stilt. Og svo tölum við ekki meira um 
það”. 

 „Ég á vin. sem hefur góð sambönd. Heldur þú … " . 

„Halt þú þér bara saman og farðu ekki að róta neinum samböndum inn í þetta. Vertu 
kyrr heima hjá þér í tvo eða þrjá daga". 

„Þarf ég að bíða svo lengi?" 



 82

„Það er nú ekki langur tími. Lengur hefðir þú þurft að bíða, ef þú hefðir ekki fengið 
að sjá hann aftur í þessu lífi. En þú þarft ekki að vera hrædd. Við skulum hafa gætur 
á honum fyrir þig. Við skulum sjá um, að það komi ekkert kvenfólk of nálægt 
honum”. 

Hann stóð brosandi upp frá skrifborðinu, en alt í einu hvarf brosið af vörum hans og 
munnurinn varð eins og beint strik. Hann leit á Kiru, og það var alt annað en glettni, 
sem skein úr augum hans. 

„Þegar þú færð hann aftur, skaltu læsa klónum í hann. Fast. Og ef þú hefur engar 
klær, skaltu láta þér vaxa þær eins fljótt og hægt er. Hann verður ekki auðveldur 
viðureignar. Reyndu ekki að komast úr landi aftur. Þú ert nú hér komin í Sovét-
Rússlandi og hér verður þú, þó þú hatir hér alt og alla. Og þó að lífið hér sé erfitt og 
þér finnist þú ekki geta náð andanum fyrir þrengslum, þá verður þú samt að vera hér. 
Ég held, að þú hafir þær klær, sem þarf til að halda honum við efnið. En gættu hans 
vel. Hann var augasteinn föður síns”. 

Kira rétti honum höndina. Hönd hennar hvarf í lúku Stephan Timoshenkos. Þegar 
hún var komin að dyrunum, sneri hún sér við. 

,.Hvers vegna gerir þú þetta?" spurði hún. 

„Ég var í baltneska flotanum í stríðinu. Kovalensky flotaforingi 

varð blindur í herþjónustu. Hann var ekki versti yfirmaðurinn, sem við höfðum. 
Svona. Farðu nú að koma 

þér út". 

„Hún liggur á flatsænginni og byltir sér alla nóttina", sagði Lydía.„Mér finnst svo 
óþægilegt að heyra þennan hamagang í henni. Mér kemur ekki dúr á auga” 

Mætti ég spyrja, hvort þú ert hætt öllum lestri, Kira Alxeandrovna“ spurði Galína 
Petrovna. „Þú hefur ekki komið í skólann í þrjá daga. Victor sagði mér það. Heldur 
þú , að þú vildi stíga niður ú hásæti þínu og lítillækka þig við að segja okkur, hverju 
þú ert búin að segja okkur, hverju þú ert búin að finna upp á núna?“ 

Alexander Dimitrevitch sagði ekkert. Hann hrökk upp af værum blundi. Hann hafði 
sofnað með hálffylta sacarínöskju í hendinni.  

Kira svaraði ekki. 

„Þú ert með dökka bauga í kring um augun", hélt Galína Petrovna áfram. „Það er 
alveg 

voðalegt að sjá, hvernig útlit þitt er orðið". 

„Já, vissi ég ekki", hrópaði Lydía. „Nú er hún búin að setja aftur átta töflur í glas". 

Fjórum kvöldum síðar var dyrabjöllunni hringt.  Kira leit ekki upp frá 
„saccarínglasinu". En Lydía var forvitin. Hún fór fram og opnaði. 

Kira heyrði karlmannsrödd frammi í ganginum. 

„Er Kira heima?" 

Saccarínglasið datt á gólfið og brotnaði í þúsund mola, Kira hentist fram í dyrnar. 

Hann brosti. Munnvikin beygðust niður á við, svo að brosið var um leið hæðnislegt. 

„Gott kvöld, Leo". 
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Lydía horfði á þau til skiptis. 

Kira stóð kyrr í dyrunum og starði á hann. Hún kom ekki upp nokkru orði. Galína 
Petrovna og Alexander Dimitrievitch 

voru hætt að telja saccaríni inni í borðstofunni. 

„Farðu í kápu og komdu með mér út, Kira", sagði Leo 

„Já, Leo".  

Hún tók kápuna niður af snaganum. Það var eins og hún gengi í svefni. 

Lydía ræskti sig, og Leo leit á hana. Lydía gat ekki varist því að brosa hlýlega til 
hans. Augnaráð Leos hafði altaf þau áhrif á konur. 

Lydía átti fult í fangi með að gleyma því, að þau hefðu ekki verið kynnt hvort fyrir 
öðru. En hún vissi ekkert hvernig hún ætti að byrja samtalið, svo hún starði bara 
orðlaus á fallegasta karlmanninn, sem nokkurn tíma hafði stigið fæti sínum í 
forstofuna þeirra. 

„Hvaðan komið þér, með leyfi?" stundi hún loksins upp. 

„Úr fangelsinu", svaraði Leo, og brosti blíðlega 

Kira var búin að hneppa að sér kápunni. Hún horfði altaf á Leo, eins og hún væri 
búin að gleyma, að aðrir væru viðstaddir. 

Hann tók um handlegg hennar eins og hann ætti í henni hvert bein og hurðin lokaðist 
á eftir þeim.  

„Nei, hafið þið nokkurn tímann vitað annað o geins uppeldi …“ 

Galina Petrovna näaåi varla andanum fyrir gremju. Hún stóð upp, en þau voru farin.  

Leo sagði ökumanninum heimilisfang og þau stigu upp í sleðann.  

„Hvert förum við?” 

„Hvert við förum? Heim til mín“, sagði Leo. „ég fékk húsið aftur. Það hefi staðið 
autt, síðan faðir minn var … tekinn fastur“ 

„Hvenær komstu …“ 

Í dag. Ég fékk heimilisfang þitt í skólanum. Svo fór ég heim og kveikti eld í arninum. 
Það var eins og að koma inn í íshús. Það hefur ekki verið kveikt þar upp í tvo 
mánuði. En nú er ábyggilega orðið nógu heitt fyrir okkur tvö“. 

Á dyrunum var rautt innsigli frá G.P.U., en nú var búið að brjóta það. Þau gengu 
gegnum dimma setustofu. Eldurinn logaði þar í arninum og varpaði daufum bjarma 
út yfir parket-gólfið. Það var auðséð, að hér hafði farið fram húsrannsókn. Bréf la´gu 
á víð og dreif og nokkrir stólar voru á hvolfi. Kristalvasar stóðu á malakít-borðum. 
Einn vasinn hafði brotnað og brotin glóðu í rökkrinu eins og litlir kolamolar, hefðu 
oltið út úr arninum.  

Í svefnherbergi Leos logaði ljós á litlum silfurlampa, sem stóð á svörtum onyx-arni. 
Eldurinn var að kulna í arninum en varpaði þó rauðleitum bjarma á skilkiábreiðuna á 
rúminu.  

Leo kastaði frakkanum á stól í stofunni. Hann klæddi hana úr kápunni og án frekari 
umyrða krækti hann upp kjólnum hennar. Hún stóð grafkyrr o glét hann afklæða sig.  

„ … þrjá daga … og þrjár nætur þurfti ég að bíða“, hvíslaði hann við vanga hennar.  
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Kira lá í rúminu og horfði upp í loftið. Það var orðið bjart að degi. Morgunsólin 
varpaði geislum sínum í gegnum grá silkigluggatjöld. Hún settist upp og hélt 
höndunum um kalt brjóst sér.  

„Það er kominn morgunn“, sagði hún. 

Leo svaf. Hann hafði ýtt koddanum undan höfði sér o gannar handleggur hans hékk 
fram af rúmbríkinni. Sokkar hennar lágu á gólfinu og kjóllinn hékk á rúmgaflinum. 

Leo rumskaði. Hann opnaði augun.  

„Góðan daginn, Kira“, sagði hann.  

Hún teygði úr sér og lagði hendurnar undir hnakkann. 

„Ég held, að fólkinu mínu líki þetta ekki“, sagði hún.  

„Ég held, að þau reki mig út“ 

„Já, en þú verður hér“. 

„Ég verð að fara til þeirra …kveðja“. 

„þarftu það?“ 

„ég held, að það sé betra að ég gefi þeim einhverja skýringu“. 

„Jæja farðu það, en vertu ekki lengi. Ég vil hafa þig hér“. 

Þau stóðu þrjú við borðstofuborðið hreyfingalaus, eins og styttur höggnar í stein. 
Augu þeirra voru þrútin eftir svefnlausa nótt. Hárið á Lydíu var fléttað í eina fléttu, 
sem lá niður eftir baki hennar. Kria hallaði sér upp að dyrunum andspænis þeim. Hún 
var róleg og svipur hennar bar þess ekki vott, að neitt óvanalegt hefði skeð. 

„Jæja“, sagði Galína Petrovna. 

„Hvað áttu við?“, spurði Kyra 

„Þú ætlar ef til villa ð telja okkur trú um, að þú hafi verið hjá Írinu?“ 

„Nei“ 

Galína Petrovna vafði slitnum morgunsloppnum fastar að sér.  

„Ég veit ekki, hvað lagt þér finnst þú geta gengið í þessu kjánalega sakleysi þínu. En 
gerir þú þér ljóst, að fólk getur haldið …“ 

„Auðvitað svaf ég hjá honum“.  

Lydía rak upp óp. 

Galína rak upp óp.  

Galína Petrovna opnaði munninn, en kom ekki upp nokkru orði, svo hún lokaði 
honum aftur. 

Alexander Dimitievitch varð svo undrandi, að munnur hans opnaðist, en hann lokaði 
honum ekki aftur.  

Galina Petrovna rétti út handleggina og benti á dyrnar. 

„Farðu út úr mínum húsum“, sagði hún , „og vogaðu þér aldrei að stíga fæti þínum 
hingað inn framar“. 

„Eins og þú vilt“, sagði Kria. 
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„Hvernig getur þú gert þetta? Dóttir mín. Hvernig getur þú staðið þarna og horfst í 
augu við okkur? Hefur þú enga blygðunartilfinningu? Þetta er það viðbjóðslegasta 
…“ 

„Mér finnst að við ættum ekki að tala um það“, sagði Kira. 

„Hefur þér aldrei dottið í hug að þú hefi syndgað svo, að þér verður aldrei fyrirgefið? 
Átján ára og með manni, sem er nýsloppinn út úr fangelsi. Og kirkjan og 
guðdómurinn … í þúsundir ára … hefi það verið brýnt fyrir forfeðrum þíonum að 
fyrirlitlegri synd sé ekki til. Maður hefur heyr um slíkt … en drottinn minn á himnum 
… mín eigin dóttir … og allir dýrlingarnir, sem hafa …“. 

„Má ég taka dótið mitt með mér?“ spurði Kira, „eða viljið þið að ég skilji það eftir?“ 

„Ég vil ekki sjá tangur eða tetur af eigum þínum í mínum húsakynnum. Ég þoli ekki, 
að þú andir að þér loftinu í stofunni okkar. Ég vil ekki heyra nafn þitt nefnt í 
viðurvist minni“.  

Lydía fól andlitið í höndum sér og snökti hástöfum. 

„Segðu henni að fara, mamma“, hrópaði hún á milli grátkviðanna. „Ég lifi þetta ekki 
af. Svona kvennmaður á ekki tilverurétt“.  

„Taktu eigur þínar og hypjaðu þig út“, hvæsti Galína Petrovna. „Hér eftir eigum við 
aðeins eina dóttur. Flökkukvendi. Götudræsa …“ 

Lydía horfði skelfingu lostin á fætur Kiru, eins og hún tryði ekki sínum eigin augum.  

Leo opnaði fyrir henni og tók við pinklinum hennar. Eigum sínum hafði hún vafið 
inn í gamalt lak. 

„Hér eru þrjú herbergi“, sagði hann. „Þú getur breytt þeim eftir þínum geðþótta. Er 
kalt úti? Þér er ískalt á kinnunum“. 

„Já, það er dálítið kalt. Settu pinkilinn þarna í skotið“. 

„Ég er búinn að hita te handa þér. Það stendur inni í stofunni“. 

Hann hafði framreitt te á borðinu fyrir framan arininn. Logarnir í arninum léku sér í 
gamla silfuborðbúnaðinum. Kristalsljósakrónuna bar við gluggann og gráan himininn 
úti fyrir. Hinum megin götunnar stóðu menn í biðröðum fyrir framan kaupfélagið. 
Það snjóaði. 

Kira hitaði hendur sínar á heitum tepottinum og strauk þeim um vanga sér.  

„Ég þarf að takak saman glerbrotin og sópa gólfið“, sagði hún. „Og .,.“. Hún þagnaði 
Hún stóð í miðri stofnunni, breiddi út faðminn, kastaði til höfðinu og hló. Hlátur 
hennar var um leið þvermóðskufullur og sigri hrósandi. 

„Leó“, 

Hann greip hana í fang sér. Hún leit í augu hans. Henni fannst hún vera prestfrú, og 
þó svo lítil, að sál hennar mundi geta komist fyrir í öðru munnviki guðdómlegrar 
veru. En henni fannst hún líka vera fórnarlamb. Bak við hlátur hennar lá eitthvað sem 
henni fannst hún varla vera megnug að bera. 

Hann leit í augu hennar og sagði, það sem þau voru bæði að hugsa um: 

„Kira, við eigum eftir að mæta mikilli andúð“. 

Hún hallaði undir flatt. Augu hennar voru óvanalega stór, en hún var örugg o gróleg 
eins og barn. 
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Hún leit út um gluggann á biðröðina hinum megin götunnar. Fólkið var sorgmætt, 

þögult og uppgefið. Hún hristi höfuðið. 

„Við berjumst, Leo. Við skulum berjast á móti öllu andstreymi. Móti tímunum. Móti 
fjöldanum. Við höfum óþrjótandi krafta". 

„Við skulum reyna það", sagði Leo, en rödd hans var óstyrk. 

Rússland hafði átt í ófriði í þrjú ár, þegar byltingin braust út. Árangur stríðsáranna, 
og byltingarinnar var meðal annars sá, að járnbrautir eyðilögðust og akrar 
skemmdust, hús hrundu til grunna, og fólk þurfti að standa tímum saman í biðröðum 
fyrir framan hálftómar matvörubúðir með gamlar körfur á handleggnum. Í skógunum 
ríkti vetrarkyrrð, en í borgunum var svo að segja ómögulegt að fá eldivið. Eina 
eldsneytið, sem fáanlegt var, var steinolía. Gjafir byltingarinnar áttu að koma seinna, 
en eina gjöfina hafði þjóði þegar meðtekið. Það var allra fyrsta gjöfin: prímusinn. 
Hann vermdi fjölda soltinna mannvesalinga í fjölda mörgum borgum, svo að sálir 
þeirra fengu upphitun, því að þroski sálarinnar var skjaldarmerki hins nýja, frjálsa 
ríkis og prímusinn fyrsti drottnair þess. 

Kira lá á hnjánum fyrir framan borðið og dældi lofti inn í prímusinn. Á handfanginu 
stóð: Ósvikinn prímus. Hún fylgdist með því þegar skálin var orðin full af 
steinolínunni, þá kveikti hún á eldspýtu o gbar hana upp að skálinni. Svo dældi hún 
lofti inn á geyminn aftur af öllum kröftum. Eldurinn læstist inn í rörin, svo að sóðtið 
gaus framan í hana og fyllti nef hennar steinolíulykt. Loksins varð loginn blár og 
Kira setti hirsigrautarpottinn yfir hvæsandi og spúandi prímusinn.  

Svo kaup hún fyrir framan arininn og tók upp litla, raka viðarbúta. Hún opnaði 
lúguna á „borgeoisanum“ og raðaði eldiviðnum inni í hann. Svo lagði hún gömul 
dagblöð ofan á eldiviðinn, kveikti á eldspýtu, beygði sig alveg niður á gólf, svo að 
hárið féll fram yfir andlit hennar og blés inn í ofninn af öllum mætti. Sótið gaus í 
skýjum framan í hana og þyrlaðist upp í loftið. 

„Bourgeoisinn“ var ferhyrndur járnkassi. Úr honum var langt rör upp eftir veggnum 
og inn í skorsteininn fyrir ofan arininn. Þau höfðu þurft að láta setja „bourgeisa“ í 
stofuna, því að þau höfðu ekki ráð á að kaupa eldkivið í arininn. Það snarkaði í 
viðarbútunum inni í jarnkassanum og litlir, rauðir logar teygðu sig út gegnum 
rifurnar á hornunum, svo að járnið varð glóandi heitt. Stofan fylltist óþef, eins og 
brennandi lakkmálningu. Þessir litlu ofanar voru kallaðir „bourgeisar“ vegna þess, að 
þeir höfðu fyrst verið notaðir á ríkum heimilum, þar sem menn höfðu ráð á að kaupa 
nægan eldivið.  

Í íbúð Kovalenskys aðmíráls voru sjö herbergi. Fjögur þeirra höfuð verið leigð 
öðrum fyrir löngu. Leo hafði nú til sinna umráða þrjú herbergi ásamt baðherbergi og 
forstofu. En leigjendurnir höfðu fjögur herbergi, eldhúsið og eldhúsganginn. 
Stundum heyrði Kria raddir og umgang hinum megin í húsinu o gstundum heyrði 
hún kött mjálma. Þrjár fjölskyldurbjuggu hinum megin, en hún hafði aldrei séð neitt 
til þeirra.  

Þegar Leo Kom á fætur á morgnana, hafði Kira sett hvítan dúk á borðið. Te-ið var 
sjóðandi heitt og Kira gekk um með rjóðar kinnar og glampandi augu, kát og 
áhyggjulaus, eins o galt hefði skeð af sjálfu sér. Strax fyrsta daginn hafði hún sagt 
við Leo: „Þegar ég bý til mat, vil ég ekki, að þú sjáir mig, því þá veistu ekki, að ð ég 
hef búið hann til“. 
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Hún hafði alltaf verið sér þess fullkomlega meðvitandi að hún var lifandi vera, en 
hún hafði aldrei hugsað um alla þá fyrirhöfn sem var því fylgjandi að halda sér 
lifandi. Nú uppgötvaði hún allt í einu, að þetta vandamál var mjög flókið og krafðist 
margra vinnustunda. Hún sá það, að eina ráðið til að sigrast á þessu vandamáli var að 
láta það ekki ná tökum á sér. Ef hún missti þá hæfileika, mundi allt líf hennar smám 
saman fara að snúast um prímusinn og hirsigrautinn. Henn var sama hve mörgum 
klukkustundum hún eyddi á dag við þetta vandamál, en það mátti aldrei verða 
sameiginlegt vandamál hennar og Leos. Leo var allt hennar líf, o gmeðan Leo þurfti 
ekki að skipta sér af þessu, átti hún lífið eftir óskert. Hún þagði um þessar 
klukkustundir, sem henni fannst fara til spillis, en í augum hennar lá falin glóð sem 
barátta og sigur höfðu tendrað. Því að barátta var það. Fyrstu átökin í löngu, tvísýnu 
stríði. Hún gat ekki gefið þessari baráttu neitt nafn, en hún átti eitthvað skylt við 
fótatak fólksins úti á götunni og biðröðina fyrir framan kaupfélagið. Prímusinn og 
hirsigrauturinn og „bourgeosisinn“ og blauti eldiviðurinn, sem höfðu þröngvað sér 
inn á heimili þeirra, áttu líka eitthvað sameiginlegt við milljónir soltinna mannvera 
með sjúklega bólgna maga, sem allar vildu berjast á móti þeim tveimur, sem aðeins 
vildu tryggja sér örugga framtíð. 

„Ferð þú í skólann í dag?“, spurði Leo þegar þau höfðu lokið við morgunverðinn. 
Hann var kominn í frakkann og var að hneppa honum að sér. 

„Já“. 

„Vantar þig pening?“. 

„Já, en bara lítið“. 

„Kemur þú heim til miðdegisverðar?“. 

„Já“. 

„Ég kem klukkan sex“. 

Þau fóru bæði í sitt hvorn skólann. Kira hljóp, renndi sér fótskriðu eftir hálum 
gangstéttunum, hló framan í ókkunnugt fólk, á loppinn fingur gegn um gat á 
vettlingnum, stökk upp í sporvagninn, þegar hann var kominn á fulla ferð og brosti til 
kvenvagnstjórans, sem var ólundarleg á svip og tautaði: 

„Það væri réttast að sekta þig, borgari. Það endar með því, að einn góðan veðurdag 
verða keyrðar undan þér fæturnir“. 

Hún var óróleg í sætinu, meðan á fyrirlestrinum stóð. Ef hún var svo heppin, að 
sessunautur hennar hafði armbandsúr, gaut hún augunum á það, með stuutu millibili. 
Hún var eins áköf að komast heim, eins og hún hafði verið í æsku, þegar hún átti 
afmæli og vissi, að gjafirnar biðu hennar heim. Nú beið hennar aðeins prímus, 
hirsigrautur og kál, sem átti að sjóða í súpu. Þegar Leo kom heim, heyrði hún rödd 
hans hinum megin við dyrnar: „Ég er kominn heim“. Hún svaraði kæruleysislega: 
„Ég er önnum kafin“, og hló gáskafullum hlátri ofan í kálpottinn.  

Eftir miðdegisverðinn fluttu þau sig með bækur sínar að „bourgeisanum“. Hann lagði 
stund á sögu og heimspeki við ríkisháskólann í Petrograd. Þar að auki hafði hann 
vinnu. Þegar hann kom heim úr fangelsinu, tveim mánuðum eftir að faðir hans hafði 
verið tekinn af lífi, stóð honum enn til boða staðan, sem hann hafði áður haft. Hann 
vann hjá Gossizdat, bókaútgáfa ríkisins. Á kvöldin þýddi hann bækur af frönsku, 
ensku og þýsku við snarkandi -eldinn í „bourgeisanum“. En bækurnar hafði hann 
ekki valið sjálfur og þótti ekki hið minnsta í þær varið. Þetta voru skáldsögur eftir 
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útlenda rithöfunda. Efnið í þeim var vanalega um ungan, duglegan, en fátækan 
verkamann, sem var settur í fangelsi, vegna þess að hann hafði stolið brauði handa 
soltinni móður fagurrar eiginkonu sinnar. Stóreignamaðurinn tók ungu, fallegu 
eiginkonu verkamannsins með valdi, en hún framdi þá sjálfsmorð. Stór 
eiginmaðurinn, sem gat allt lét setja verkamanninn í fangelsi, svo að barn þeirra varð 
að ganga betlandi um göturnar, þangað til bifreið stóreignamannsins ók yfir það. 

En þessa vinnu gat Leo tekið með sér heim og honum var vel borgað, enda þótt alltaf 
væri eitthvað dregið frá laununum. 

„Við höfum dregið tvö og hálft prósent frá til stuðnings nýju, rauðu 
efnafræðirannsóknunum til verndar öreigalýðveldinu", var vanalega sagt, „og fimm 
prósent til rauða loftflotans og þrjú prósent til baráttunnar gegn vanþekkingunni og 
fimm prósent til almennra trygginga og ". 

Meðan Leo sat við vinnu, gekk Kira um stofuna, eða þá hún sat með teikningar og 
bækur. Hún gerði honum aldrei ónæði. 

Stundum var kyrrðin í stofunni rofin. Húsvörðurinn kom inn með hattinn aftur á 
hnakka og innheimti peninga fyrir vatnsleiðsluna, eða fyrir viðgerð á skorsteininum 
eða þá að það var aftur búið að stela perunni í stigaganginum, og þau þurftu að leggja 
fram peninga til að kaupa nýja. Þegar Kira og Leo töluðu saman, voru þau stuttorð og 
kjarnyrt og blátt áfram, en ljóminn í augum þeirra, var vitni þess. að þau höfðu að 
geyma sameiginlega leyndardóma.  

Þegar þau voru ein eftir svefnherberginu, hlógu þau saman og í ástríðunni mættust 
augu þeirra og varir. Hún vissi ekki, hvað þau vöknuðu oft, eða hvar varir hans 
kysstu hana. En kossar hans voru heitir. Hún hjúfraði sig upp að honum, hló letilega 
og hlustaði á andardrátt hans við brjóst sér. 

Leo átti enga ættingja í Petrograd. Móðir hans hafði dáið fyrir byltinguna. Hann var 
einkabarn. Faðir hans hafði horft yfir dimma skóga sína og víðáttumikla akrana og 
hugsað um, að einhvern daginn mundi dökkhærði, brúneygði, sonur hans eignast 
þetta allt. Hjarta hans titraði af gleði, eins og sólargeilsarnir yfir þroskuðum 
hveitikórnunum á akrinum. 

Kovalensky aðmíráll tók sjaldan þátt í hirðveislum. Hann kunni betur við sig á 
skipsþilfarinu en á spegilfægðum hallargólfum. En þegar hann sýndi sig í veislum 
fylgdu forvitin og öfundssjúk augnaráð konunni, sem gekk við hlið hans. Kona hans 
var greifadóttir af göfugum ættum og hafði til að bera þá fegurð, sem hafði safnast 
saman í ætt hennar í fjölda ættliða. Þegar hún dó, fann Kavalensky aðmiráll fyrstu 
gráu hárin á gagnaugum sínum. En í innstu hjartarótum hans stóð það skrifað, sem 
hann þorði ekki að úttala með orðum. Það var þakklæti hans fyrir það, að það var 
ekki sonurinn, sem hann hafði misst. 

Kovalensky aðmíráll talaði í sama tón við son sinn og þegar hann skipaði 
undirmönnum sínum fyrir. Sumir sögðu, að hann væri of vingjarnlegur við 
undirmenn sína, aðrir sögðu að hann væri of harður við drenginn. En hann tilbað son 
sinn. Skírnarnafnið var Lev, en útlendir kennarar höfðu breytt því í Leo. 

Allir dáðust að Leo, kennararnir og þjónustufólkið, jafnt sem gestir. Það var litið á 
Leo með sömu aðdáun og lotningu og Apollo-líkneskið, sem stóð í vinnustofu 
aðmírálsins. Leo brosti. Hann þurfti ekki að gera neitt annað til að fá vilja sínum 
framgengt. 
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Á sama tíma og vinir hans og jafnaldrar hvisluðust á ótugtarlegum sögum, vitnaði 
Leo í Kant og Nietzche. Á fundi í „Góðgerðarfélagi kvenna", sem haldinn var heima 
hjá siðavandri frænku hans, vitnaði hann í Oscar Wilde. Hann setti upp sitt 
blíðlegasta bros þegar hann ræddi við vini föður síns, sem voru gamlir og alvarlega 
þenkjandi stjórnarerindrekar. Hann útskýrði fyrir þeim hvílíka yfirburði vestræna 
menningin hefði fram yfir þá rússnesku. Á götunni heilsaði hann þeim með útlensku 
og hortugu kveðjuyrði: Halló. Þegar hann var átta ára var hann sendur til prests til 
skrifta. Hinn æruverðugi guðsmaður kafroðnaði undir játningum hans, og hafði aldrei 
upplifað annað eins á allri ævi sinni, og var hann þó kominn yfir sjötugt. 

Honum líkaði ekki myndin af Czarnum, sem hékk í stofu föður hans, og þar sem 
honum fannst faðir hans vera of hollur stjórninni, fór hann einu sinni á fund hjá 
ungum byltingarsinnum. En þegar ungur, órakaður maður fór að tala um bræðralag 
og kallaði hann „félaga“ blístraði Leo „Drottinn blessi Czarinn“, og gekk út. 

Hann var sextán ára, þegar hann gekk til sængur með konu í fyrsta skipti. Þegar hann 
nokkru seinna hitti hana í veislu, sáust ekki hin minnstu svipbrigði í andliti hans. 
Hann hneigði sig djúpt yfir hvíta hönd hennar, og gráhærður eiginmaður hennar hafði 
ekki hugmynd um, hvers konar kennslustund þessi ungi, dökkhærði piltur naut hjá 
konu hans. 

Margar konur tóku við af þeirri fyrstu. Einu sinni þurfti aðmírálinn að minna Leo á, 
að hann ætti það á hættu að missa stöðu sína, ef það sæist aftur til sonar hans koma 
árla morguns út úr höll frægrar dansmeyjar. En orðrómur gekk um það, að sú hin 
sama nyti hylli hjá æðsta manni landsins. Þegar byltingin braust út, var aðmírállinn 
orðinn blindur og gekk með svört gleraugu og Sankti Georgs-krossinn á brjóstinu. 
Bros Leos var orðið hæðnislegt og hann gekk hratt. Hann hafði misst allar þær eigur, 
sem hann var borinn til að erfa. 

Í hálfan mánuð leitaði enginn Kiru uppi og hún heimsótti heldur engan. En loks fór 
hún til að hitta Irínu. María Petrovna opnaði fyrir henni. Hún tautaði undrandi og 
vandræðalega:  

„Góðan daginn“, og bauð henni inn.  

Fjölskyldan sat inni í borðstofunni í kring um nýjan „bourgeisa". Írína stökk brosandi 
á fætur og kyssti frænku sína. 

„Kira. Það gleður mig innilega að sjá þig. Ég hélt, að þú værir búin að yfirgefa okkur 
öll". Kira leit á háan mann, sem hafði staðið á fætur í einu stofu horninu. 

„Góðan daginn, Vasili frændi", sagði hún og brosti. 

Vasili Ivanovitch svaraði ekki. Hann leit ekki á hana, en gekk þegjandi út úr stofunni.  

Írína blóðroðnaði. María Petrovna sneri upp á hornið á vasa klútnum sínum. Acia 
litla stóð á bak við stól og horfði stórum augum á Kiru. Kira starði á dyrnar, sem 
lokuðust á eftir frænda hennar. 

„en hvað þú ert í góðum „flókastígvélum“, tautaði María Petrovna, enda þótt hún 
hefði margsinnis séð þau áður. 

„Það er gott að eiga svona stígvél í þessu veðri”. 

„Já“, sagði Kira, „það snjóar”. 

Victor kom inn í morgunslopp og náttfötum. Það var orðið áliðið dags, en hann var 
ógreiddur og syfjulegur til augnanna. 
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„Kira. Það er óvænt gleði að sjá þig”. 

Hann hneigði sig djúpt og greip um hönd hennar. Hann sleppti henni ekki, en horfði í 
augu hennar, óskafeilinn og stríðnislega, rétt eins og þau ættu eitthvert leyndarmál. 

„Við bjuggumst ekki við þér, Kira. En það skeður svo margt óvænt nú á tímum”. 

Hann bað ekki afsökunar á klæðnaði sínum, en gekk um gólfið með svip, sem sagði, 
að henni yrði víst ekki mikið um að sjá karlmann þannig til fara. 

„Jæja svo það varð ekki félagi Taganov. Já þú þarft ekki að setja upp neinn 
undrunarsvip. Það kvisast svona sitt af hverju í skólanum. En það er nú gott að eiga 
vin í félaga Taganov. Hann hefur mikil völd og það hefi sannarlega sína þýðingu”. 

„Victor, þú ert eins og versta kjaftartófa“, sagði Írína. 

„Þú gætir að minsta kosti þvegið þér í framan”. 

„Þegar að því kemur, að ég fer að hlýða boðum frá þér, kæra systir, þá getur þú 
skrifað um það í blöðin”. 

„Ó, börn, hættið þið þessu“, sagði María Petrovna og varp öndinni mæðulega. 

„Jæja, ég verð að fara“, sagði Kira. 

,,Ó. Kira. farðu ekki strax”, sagði Írína. 

„Jú, ég verð að fara Ég var á leiðinni í skólann”. 

„Mér er alveg sama, þó að þau séu öll hrædd við að spyrja þig, ég geri það bara: 
Hvað heitir hann?”  

„Leo Kovalensky”. 

„Hann er þó ekki sonur ...”, byrjaði María Petrovna. 

 „Jú”, sagði Kira.  

Þegar dyrnar höfðu lokast á eftir Kiru, kom Vasili Ivanovitch aftur inn í stofuna. 
Hann stakk viðurbút inn í „bourgeoisinn”, en sagði ekki neitt. 

 „Pabbi, hvað hefur Kira..”, byrjaði Írína. 

 „Írína, ég vil ekki ræða þetta mál”. 

 „Svei mér þá, það er eins og heimurinn standi á hausnum“, sagði María Petrovna og 
fór að hósta. 

Victor leit samsinnandi á föður sinn, en Vasili Ivanovitch lét sem hann sæi það ekki. 
Hann hafði forðast Victor upp á síðkastið.  

Acía sat volandi í króknum við skápinn. 

„Acía, komdu hingað”, sagði Vasili Ivanovitch. Hún kom til hans og þurrkaði sér um 
nefið á kjólkraganum sinum. 

„Hvers vegna eru einkunnirnar þínar alltaf svona lélegar?” spurði Vasili Ivanovitch. 

Acía hélt áfram að snökta, en svaraði engu. 

„Hverju gastu ekki svarað í reikningnum?”  

„Ó, það voru dráttarvélarnar”. 

„Hvaðþá?” 
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„Dráttarvélarnar. Ég gat ekki reiknað þær út”. 

„Hvernig var dæmið?” 

„Selskosojuz átti tólf dráttarvélar og skipti þeim á milli sex fátækra sveitaþorpa og 
hvað margar dráttarvélar fékk hvert þorp?”  

„Hvað ganga sex oft upp í tólf?” 

Acía leit niður fyrir fætur sér og saug upp í nefið. 

„Þegar Írína var á þínum aldri, var hún alltaf efst í sínum bekk”, sagði Vasili 
biturlega og snéri sér frá henni. 

Acía faldi sig á bak við stól Maríu Petrovnu. 

Vasili Ivanovitch stóð upp og gekk út. Victor fór á eftir honum út í eldhúsið. Vasili 
Ivanovitch lét eins og hann sæi hann ekki. Það var dimmt í eldhúsinu. Rúðan hafði 
brotnað, svo að hlerar voru fyrir glugganum. Skyrtur Vasili Ivanovitch lágu í hrúgu 
undir vaskinum. Hann tók þær upp og tróð þeim ofan í járnpott og fyllti pottinn með 
köldu vatni. Hann tók bláa sápu og byrjaði að nudda hálsmálið á einni skyrtunni. Þau 
höfðu neyðst til að; segja vinnustúlkunni upp vistinni, og María Petrovna var of 
veikburða til að standa í erfiðisvinnu. 

„Hvað er að, pabbi?” spurði Victor. 

„Það veist þú vel sjálfur“, svaraði Vasili Ivanovitch, án þess að líta upp. 

„Ég fullvissa þig um það pabbi, að ég hef ekki hugmynd um það“. 

Rödd hans var næstum of sannfærandi. 

„Hef ég gert nokkuð af mér?“ 

„Talaðir þú við stúlkuna?“ 

„Við hverja? Kiru? Já það gerði ég. Hvers vegna spyrð þú að því?“ 

„Ég hélt, að ég gæti treyst henni eins og sjálfum mér. En byltingin hefur náð sínum 
tökum á henni. Og … nú er röðin komin að þér”. 

 „Já, en, pabbi …” 

„Á mínum ungu dögum var skírlífi konunnar mikils virði, jafnvel heilagt. Það var 
ekki á hvers manns færi að skerða það” 

„Já, en Kira …“ 

„Ég er ef til vill gamaldags en þannig hafa lífsskoðanir mínar verið og þannig verða 
þær þangað til ég dey. Þið, unga fólkið, eruð orðin spilt á sál og líkama áður en þið 
hafið náð fullum þroska. Nú er bara hugsað um socialisma, kommúnisma og 
Marxisma og allri siðsemi varpað fyrir borð”. 

 „Já, en pabbi, ég …“ 

„Já, þú … Því er dálítið öðruvísi varið með þig. Ég hef haft gætur á þér. Vinir þínir 
upp á síðkastið hafa verið … Þú komst ekki heim úr veislunni fyrr en í morgun”. 

„Þú getur þó ekki haft neitt á móti því að ég fari í smá veislur?“ 

„Hverjir voru hinir gestirnir?“ 

„Nokkrar laglegar ungar stúlkur“. 
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„Já, auðvitað. En hverjir fleiri?“ 

„Einn eða tveir kommúnistar“.  

Vasili Ivanovitch þagði. 

„Við skulum nú líta á málið frá öllum hliðum, pabbi. Ég get ekki séð, að það skaði 
neitt að drekka nokkur vodkaglös með þeim. Það getur einmitt orðið mér að miklu 
liði“.  

„Undir sumum kringumstæðum er ekki hægt að fara neinn milliveg”. 

Vasili Ivanovitch var orðinn þungur á brúnina. Hann nuddaði skyrtuna af miklum 
ákafa. Victor hló og sló handleggnum um utan um breiðar herðar föður síns. 

„Nei, heyrðu nú, gamli minn. Við hljótum að geta orðið á eitt sáttir. Þú vilt þó ekki, 
að maður, eins og ég, setjist niður með spenntar greipar og aðhafist ekki neitt, aðeins 
af því, að hinir fara með völdin? Ég verð að berjast með þeirra eigin 
baráttuaðferðum. Það er það eina, sem dugar. Kænskan, hún er æðsta og göfugasta 
heimspekigreinin nú á tímum. Við lifum á öld kænskunnar. Þú getur ekki borið á 
móti því. En þú þekkir mig nógu vel til þess að vita, að það þarf ekki að hafa nein ill 
áhrif á mínar aðstæður. Ég er ennþá í allt of miklu áliti til þess að þá gruni mig”. 

Vasili Ivanovitch leit upp og snéri sér að honum. Ljósgeisli tróð sér á milli hleranna 
og féll á andlit hans. Hann var ekki lengur strangur á svipinn. Hann var þreyttur og 
uppgefinn, bros hans vandræðalegt og þvingað og orð hans innantóm. 

„Já, ég veit það, sonur minn. Ég treysti þér. Og … já þú skilur þetta best sjálfur. En 
þetta eru undarlegir tímar, sem við lifum á. Þú … og Írena þið eru það eina, sem ég á 
eftir”. 

Írena var sú fyrsta af ættingjum Kiru, sem heimsótti nana á nýja heimilinu. Leo 
hneigði sig. Hann var dálítið vandræða legur, en Írína horfði beint í augu hans. 

„Já, mér fellur vel við þig”, sagði hún. 

„Ég hefi líka búist við því. En ég vona, að þér falli líka við mig, því ég er sú eina af 
fólki Kiru, sem þú færð að sjá … að minnsta kosti fyrst um sinn. En þú mátt vera viss 
um, að þau biðja mig um ýtarlega lýsingu á þér“. 

Þau sátu í rökkrinu í stofunni. Þau töluðu um Rembrandt sem Írína las mest um í 
skólanum, og þau töluðu um nýja ilmvatnið, sem Vava Milovskaja hafði fengið hjá 
smyglara. Það var fransk ilmvatn frá Coty. Lítil flasta af því kostaði fimmtíu 
milljónir rúblna. Írína hafði stolið einum dropa í vasaklútinn sinn, og María 
Petrovona hafði farið að gráta, þegar hún lyktaði að því. Þau töluðu um ameríska 
kvikmynd, sem Írína hafði séð. Konurnar höfðu verið í ermalausum kjólum, sem 
voru skreyttir perlum. Hún hafði líka séð skýjakljúfana í New York og ljós í öllum 
gluggum.  

Hún tók bók af borðinu og var búin að teikna mynd á öftustu síðuna áður en þau 
vissu af. Hún kastaði bókinni yfir stofuna til Kiru. Bókin datt á gólfið við fætur Kiru, 
svo að blöðin í henni brotnuðu. Kira leit á teikninguna. Það var ágæt mynd af Leo 
alveg klæðalausum. 

„Írína þó“. 

„Þú mátt vel sýna honum hana”. 

Leo brosti og leit spyrjandi á Írínu. 
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„Það klæðir þig best að vera svona“, sagði hún. „Og reyndu ekki að telja mér trú um 
að ég hafi gert þig fallegri í vextinum en þú ert. Því það hef ég ekki. Föt skýla engu 
fyrir … ja, fyrir listamanni. Ertu óánægður með þetta?“ 

„Já. Gossizdat á bókina”. 

„Nú“ hún reif blaðið úr. „Segðu bara að þú hafir notað þessa blaðsíðu í veggfóður. 
Það hæfir hverjum samviskusömum borgara“.  

Þegar hún stóð ein með Kiru frammi í forstofunni, horfði hún lengi í augu hennar, 
forvitin og vandræðaleg í senn. 

„Ert þú hamingjusöm?“ hvíslaði hún. 

„Já, ég er hamingjusöm“, svaraði Kira. 

Kira var ekki opinská. Hún talaði sjaldan um hugsanir sínar og enn sjaldnar um 
tilfinningar sínar. Það var aðeins einn maður, sem henni fannst hún geta trúað bæði 
fyrir hugsunum sínum og tilfinningum Hann var ein undantekning og hún var hissa á 
því sjálf. Hún var hrædd við kommúnista yfir leitt.. Hún var hrædd um að að 
samvistir við þá gæti spillt lífs skoðunum hennar. Hún var ekki hrædd við byssur 
þeirra eða fangelsi eða athugul augu þeirra sem virtust fylgjast með hverri hreyfingu 
manns. Hún var frekar hrædd við það, sem henni fannst þá skorta. Henni fannst hún 
standa fyrir framan villidýr með gapandi gin. En hún brosti örugg til Andreis 
Taganov. Hún hallaði sér upp að veggnum í fyrirlestrarsalnum og horfði í augu hans.  

„Ég er svo hamingjusöm, Andrei“, sagði hún.  

Þau höfðu ekki sést í margar vikur. Hann leit í augu hennar og brosti hlýlega. 

„Ég hef saknað þín, Kira“.  

„Ég hef líka saknað þín Andrei. En ég hef … verið önnum kafin“. 

„Ég vildi ekki fara heim til þín, af því, að því að ég hélt, að þú kærðir þig ekki um að 
ég kæmi þangað“. 

„Já, en … en …“. Hún gat ekki sagt honum að hún væri flutt. Hún gat ekki látið hann 
koma inn á nýja heimilið sitt, eða öllu heldur heimili Leos. Andrei gat orðið 
hættulegur. Hann var í G.P.U. Hann þurfti að gegna sínum skyldum, og þess vegna 
var best að hann vissi ekki of mikið. 

„Já, Andrei, það er satt, sagði hún. „Ég vil helst ekki að þú komir aftur inn á … 
heimili 

mitt". 

„Þá skal það verða samkomulag okkar á milli. En vilt þú þá ekki koma oftar á 
fyrirlestra, svo að ég fái að sjá þig við og við. Mér þykir svo gaman að heyra þig 
segja, að þú sért hamingjusöm“. 

„Hefur þú nokkurn tímann verið hamingjusamur, Andrei?" 

„Ég hef aldrei verið óhamingjusamur". 

„Er það nóg?". 

„Já. Ég veit hvað égvil. Og af því að ég veit, hvað ég vil, keppi jeg að settu marki . 
Stundum miðar mér vel áfram og stundum lítið. Ég veit ekki hvernig ég á að skýra 
þetta. En það skiptir heldur engu máli. Aðalatriðið er að standa ekki í stað". 
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„En ef þ ú óskar þér einhvers, sem þú veist að þú getur aldrei fengið. Hvernig ferðu 
þá að?” 

„Það hefur aldrei komið fyrir“. 

„En ef þú rækist einhversstaðar á hindrun á leið þinni, sem þú mundir ekki kæra þig 
um að yfirstíga, hvað þá?" 

„Það hefur heldur aldrei komið fyrir". 

„Andrei þú hefur ekki spurt mig um það, hvers vegna ég er hamingjusöm". 

„Hvaða máli skiptir það. Aðalatriðið er, að þú sért hamingjusöm". 

Hann hélt um báðar hendur hennar í annarri hendi sinni. 

„Ertu búin að sækja brauðskammtinn þinn?", spurði hann. 

„Nei". 

„Ekki ég heldur. Við skulum koma og sækja hann. Hnepptu að þér kápunni. Það 
snjóar„ 

„ég er búin að týna hnappnum. Hefur þú nælu?“ 

„Já, það held ég. Gerðu svo vel. Komdu nú. Biðröðin er ekki löng núna“. 

Íbúarnir í Petrograd fögnuðu komu vorsins. Snjórinn bráðnaði af húsþökunum og 
varð að vatni sem rann í stríðum straumi niður þakrennurnar. Vatnið rann áfram eftir 
gangstéttunum og niður um næsta skólpræsi, og tók með sér vindlingabúta, hrismi af 
sólskikkufræjum. Menn komu út úr húsunum, önduðu djúpt að sér hreinu loftinu, 
brostu án þess að vita hvers vegna, og töluðu um það, hvað himininn væri falleg 
ljósblár. 

Skóhlífar urðu nauðsynlegar, því leðjan á götunum jókst um allan helming. Sólin 
skein og djúpar skorur mynduðust eftir sleðameiðana. „Saccarín, borgari“, hrópaði 
annar.  

Pavel Syerov keypti sér nýja skó. Hann deplaði augunum í sólskininu og leit á félaga 
Sonju. Hann keypti heita kálköku handa henni hjá konunum á horninu. Hún japlaði 
kökuna ánægð. 

“Ég á að halda fyrirlestur í Komsomol klukkan þrjú um ágæti N.E.P.-kerfisins“, 
sagði hún. „klukkan fimm á ég að tala í Rabfak-félaginu um konur öreigalýðveldisins 
og þekkingarskort. Klukkan sjö hefjast umræður í flokksfélaginu um samveldisríkið. 
Getur þú ekki komið til mín um níu leytið? Mér finnst ég sjá þig svo sjaldan“. 

„Kæra vinkona mín, Sonja, ég get ekki krafist neins af þínum dýrmæta tíma. Fólk 
eins og við á ekkert einkalíf. Einkalíf okkar er skyldustarfið við þjóðfélagið“.  

Langar biðraðir stóðu fyrir utan skósölurnar. Stéttarfélögin höfðu útbýtt 
innkaupaheimildum fyrir einum skóhlífum á mann.  

María Petrovna lá í rúminu mest allan daginn. Hún horfði á sólargeislana, sem féllu 
inn um lokaða gluggana og hún faldi vasaklútinn sinn, svo að enginn sæi hann. 

Félagi Lenín hafði fengið annað slagtilfellið, og gat ekki talað. Í Pravda var skrifað: 
„Enginn getur fært öreigalýðveldin stærri fórn, en foringi, sem eyðir viljakrafti sínum 
og líkamsþrótti um megn til að ynna af hendi, það starf, sem vinnustéttin og bændur 
hafa lagt honum á herðar …“ 
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Victor bauð þremur kommúnistum heim til sín. Hann ræddi við þá um raforkumál 
öreigalýðveldisins. Þegar þeir fóru, hleypti hann þeim út bakdyramegin svo að faðir 
hans yrði 

þeirra ekki var. 

Englendingar kváðu brugga lýðræði verkamanna og bænda launráð, svo að 
enskukennsla 

var bönnuð í skólum. 

Acía átti að læra þýsku. Hún fór að gráta, af því að hún gat ekki áttað sig á 
mismuninum á der, die og das, og hún átti fullt í fangi með að muna, hvað þýsku 
stéttarbræðurnir höfðu gert í Rapallo. 

„Á morgun gengur öreigalýður borgarinnar fylktu liði um göturnar í mótmælaskyni 
við stjórnaraðferðir Frakka í Ruhr“, sagði yfirmaðurinn hjá Gossizdat. „Ég vænti 
þess, að allt starfsfólk mitt taki þátt í göngunni, félagi Kovalensky“.  

„Ég ligg í rúminu“, sagði Leo. „Ég fæ höfuðverk á morgun“. 

Vasili Ivanovitch seldi skerminn af dagstofulampanum. Lampann sjálfan seldi hann 
ekki, því þá hefðu þau ekki átt neinn eftir.  

Á hlýjum vorkvöldunum voru kirkjurnar fullar af fólki, sem kom þangað til að 
biðjast fyrir. Þar var kveikt á vaxkertum og reykelsisangan lagði um. Lydía bað fyrir 
heilögu Rússlandi go sífelldum óttanum, sem hún gat ekki losnað við.  

Á auglýsingaspjaldi stóð með bláum bókstöfum: 

„BAJADERINN“,  

Söngleikur í þrem þáttum, eftir Emmerich Kálmánn.  

(Vakti mikla athygli í Wien, Berlin og París). 

Andrei bauð Kirru í Marinsky leikhúsið. Þau sáu „Þyrnirósu“ eftir Tshaikovsky. 
Hann fylgdi henni heim að húsinu við Moika. Þaðan fór hún í sporvagni til Leos. Það 
var dálítil snjókoma, en snjókornin bráðnunðu og urðu að dropum á andliti hennar.  

„Hvernig líður vini þínum, kommúnistanum?“ spurði Leo.  

„Saknaðir þú mín?“ spurði hún. 

Hann strauk hár hennar frá enninu og horfði á varir hennar. Hann naut þess að eiga 
kossinn eftir.  

„Ég vildi að ég gæti sagt nei“, sagði hann, „en þú veist vel, að ég segi já“.  

Heiter varir hans þerruðu kalda regndropana af vörum hennar.  

Vorið kom árið 1923, rétt eins og það hafði komið árin á undan.  

XII. 

Kira beið í þrjár klukkustundir í biðröðinni við brauðasölu stúdentanna. Það var 
orðoð dimmt, þegar hún stökk út úr sporvagninum með brauðið undan handleggnum. 
Ljóskerin á götuhornunum vörpuðu birtu á blauta stenlagninguna. Hún öslaði yfir 
pollana og sparkaði í íshrönglana, svo að söng í þeim eins og gleri. Þegar hún beygði 
inn götuna, þar sem hún bjó, var kallað til hennar innan úr dimmu skoti. „Halló“. Það 
var rödd Írínu. „Á hvern minni ég þig, þegar ég segi þetta?“ 

„Írína, hvað ert þú að gera hérna á þessum tíma dags?“ 
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„Ég er að koma heiman að frá þér. „Ég var búin að bíða eftir þér í heilan klukkutíma, 
svo ég var að leggja af stað heim“. 

„Komdu með mér heim“. 

„Nei“, sagði Írína. „Ég verð bara að tala við þig hérna. Ég ... ég kom nefnilega til að 
segja þér dálítið. Og ... það getur vel verið, að það sé betra að Leo heyri það ekki ... 
hann er kominn heim ... svo að ...“. 

Aldrei þessu vant vafðist Írínu tunga um tönn. 

„Hvað ætlaðir þú að segja mér, Írína?" spurði Kira. 

„Kira …hvernig … hafið þið nóga peninga?” . 

„Já, þakka þér fyrir, við höfum nóg. Hvers vegna spyrðu að því?" 

„Ja, ég skal segja þér … Kira, ef ég er að blanda mér inn í eitthvað, sem kemur mér 
ekki við, þá skaltu bara segja mér það, en þú mátt ekki verða reið. Það er viðvíkjandi 
fólkinu þínu … þú veist að ég hefi aldrei talað um það við þig".  

Írina var áhyggjufull á svipinn. 

„Hvað ætlaðir þú að segja mér?" 

„Þeim líður afskaplega illa, blátt áfram hræðilega illa. Ég veit að Galína frænka 
mundi drepa mig, ef hún vissi, að ég hefði sagt þér það. En … saccarín-maðurinn var 
tekinn fastur fyrir smygl. Hann var dæmdur í sex ára fangelsi. Og foreldrar þínir og 
Lydía … hvað áttu þau til bragðs að laka? Þú veist, hvernig þau eru. Í vikunni, sem 
leið gaf pabbi þeim eitt pund af hirsi. Ef við gætum hjálpað þeim, þá mundum við 
gera það. En þú veist, hvernig stendur á heima. Mamma er svo veik. Og bráðum 
eigum við ekkert eftir til að selja nema veggfóðrið. Ef ég á að segja eins og satt er, 
held ég að fólkið þitt eigi ekki matarbita í húsinu … og ég hélt, að þú mundir kannski 
vilja vita það“. 

„Hérna, taktu brauðið", sagði Kira. „Við þurfum það ekki. Við getum keypt okkur 
brauð í einkaverslun. Segðu, að þú hafir fundið það, fengið það lánað eða stolið því. 
Segðu bara ekki að það komi frá mér". 

Næsta dag hringdi Galína Petrovna dyrabjöllunni. Kira var ekki heima, svo að Leo 
kom til dyra. Hann hneigði sig kurteislega. 

„Ég vænti, að þér séuð … tengdamóðir mín?" sagði hann og brosti. 

„Að minsta kosti vildi ég gjarnan verða það", sagði Galína Petrovna. 

Bros hans var aðlaðandi og hafði sín áhrif. Hún brosti á móti. 

Þegar Kira kom heim, gat Galína Petrovna ekki tára bundist. Hún faðmaði Kiru að 
sér, áður 

en hún gat komið upp nokkru orði. 

„Kira, elsku barnið mitt", sagði hún snöktandi. „Guð fyrirgefi okkur syndirnar. Þessir 
tímar eru voðalegir, alveg hræðilegir. En hvaða rétt höfum við að dæma? Allt er 
hrunið til grunna í kringum okkur, hvort sem er... Því ættum við þá svo að gleyma og 
halda saman reytunum, sem eftir eru. Drottinn mun ábyggilega hjálpa okkur á réttar 
brautir. Við erum á villigötum …“ 

Þegar hún var orðin rólegri sleppti hún Kiru og fór að dyfta nef sitt. 
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„Það var þetta brauð, Kira", tautaði hún. „Við borðuðum það ekki allt. Ég geymdi 
það, sem eftir var, því ég áleit að þú mundir kannski þurfa að fá það. Ég get vel 
komið með það. Við fengum okkur bara lítinn bita hver. Faðir þinn var svo svangur“. 

„Írína talar of mikið“, sagði Kira. „Við þurfum ekki brauðið mamma. Þú getur átt 
það“.  

„Þið verðið að koma að heimsækja okkur“, sagði Galína Petrovna. „Við skulum 
gleyma því sem á undan er gegnið. Ég get auðvitað alls ekki skilið, hvers vegna þið 
… Já þið um það. Mannlífið hefur tekið miklum stakkaskiptum á síðustu tíu árum. 
Þú verður að koma til okkar, Leo … ég má kalla þig Leo, er það ekki? Lydíu langar 
svo til að kynnast þér“. 

Það var hægt að kaupa brauð í einkaverslunum, en það var svo dýrt, að Kira var á 
báðum áttum, hvort hún ætti að gera það.  

„Við skulum fara niður á járnbrautarstöðina“, sagði Leo. 

Járnbrautarstöðvarnar voru ódýrustu en um leið hættulegustu verslunarstaðirnir í 
borginni. Spekulöntum var stranlega bannað að smygla frá sveitaþorpunum til 
borgarinnar. En þér létu sig það engu skipta. Þeir tóku sér á hendur löng og erfið 
ferðalög með járnbrautum, gegnu svo mílum skipti eftir blautum og hálum vegum og 
gátu alltaf átt það á hættu að smitast af taugaveiti eða fá á sig lús í lestunum. Auk alls 
þessa máttu þeir alltaf búast við að njósnanar ríkisins stæðu þá að verki. Matvörurnar 
fluttu þeir til borgarinnar í rykugum stígvélum, innan í fóðrinu á mölétnum 
yfirhöfnum eða í pinklum með óhreinum undifötum. Soltnir borgarbúar biðu á 
járnbrautarstövunum, og þegar lestarnar komu, hófust viðskiptin. Þau fóru fram í 
dimmum hliðargötum. Það voru kristalskálar og allskonar fatnaður seldur fyrir 
feitmeti og maðkað mjöl.  

Kira og Leo fóru á Nikoljaevskóy-stöðina. Vatnið rann í lækjum eftir gangstéttinni, 
en sólin skein á heiðum himninum. Leo keypti fjóluvönd og festi hann í kápukraga 
Kiru. Kápan var gömul og slitin, en Kira ljómaði af ánægju og sparkaði íshrönglinu 
ofan í pollinn, svo að vatnið skvettist á fólkið sem gekk fram hjá.  

Lestin var komin. Þau tróðust í gegnum mannsþyrpinguna. Hermennirnir fylgdust 
þögulir og athuglir með farþegunum sem komu út úr lestinni.  

Roskinn maður steig út úr einum vagninum. Nef hans var einkennilega stut tog 
uppbrett, svo að nasirnar virtust lóðréttar í andlitinu. Efri vörin var óvanalega löng og 
allt andlitið alsett freknum. Hann var tötralega klæddur, eiginlega óeðlilega tötralega 
klæddur.  

Hermennirnir gripu um handleggi hans. Það átti að rannsaka farangur hans ýtarlega.  

„Félagar, bræður“, sagði hann kjökrandi. „Drottinn minn guð, ykkur skjátlast 
hrapalega. Ég er bara fátækur bóndi, bærður, bláfátækur bóndi. Ég hef engar 
óleyfilegar vörur meðferðis. Ég er alveg ókunnugur öllu braski. Ég get borið ábyrgð 
á öllum mínum gjörðum. Ef þið sleppið mér skal ég segja ykukr dálítið sem ég veit“. 

„Jæja, hvað getur þú sagt okkur mannræfill?“. 

„Sjáið þið kvenmanninn þarna? Hún er spekúlant. Ég veit það. Ég skal segja ykukr, 
hvar hún geymir matarbirgðirnar. Ég sá það sjálfur“. 

Sterkar hendur gripu um magra handleggi konunnar. Hún var með grátt úfið hár og 
gamlan hatt með svartri fjöður. Sjal hennar var nælt saman að framan með gamalli 
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mosaikk-nælu. Hún skalf, eins og lauf í vindi. Þegar hún hrópaði yfir sig, komu í ljós 
þrjár gular tennur í munni hennar. 

„Ó félagar … Þetta er handa sonarsyni mínum … ég ætlaði alls ekki að selja neitt … 
Þetta er hand sonarsyni mínum … Ó, félagar, sleppið mér … hann er með skyrbjúg 
… ó, sleppið þið mér …“. 

Maðurinn með uppbretta nefið horfið glottandi á eftir þeim. Svo sneri hann sér við og 
kom þá auga á Kiru. Hann deplaði augunum til hennar og benti með þumalfingrinum 
á útgöngudyrnar. Svo gekk hann út. Leo og Kira eltu hann með hálfum hug.  

Í dimmu skoti á bak við járnbrautarstöðina leit maðurinn flóttalega í kringum sig. 
Svo deplaði hann augunum aftur og hneppti frá sér frakkanum. Innan undir var 
dýrindis skinnfóður, sem angaði af nellikuolíu. Nellikuolíu notuðu ferðamenn til 
varnar gegn lús. Hann krækti upp leynivasa innan á skinnfóðrinu og stakk hendinni 
ofan í vastann og dró upp brauð og reykt svínakjöt. Hann brosti með munninum, en 
engar svipbreytingar voru á erfra hluta andlitsins.  

„Jæja, borgarar,“ sagði hann hreykinn. „Hér er brauð og svínakjöt, allt sem hjarta 
ykkar girnist. Það verða engin erftirköst af viðskiptunum. Við búum vel um 
hnútana“.  

Kira tók undir sig stökk og hljóp niður götuna. Hún flúði en hún vissi ekki undan 
hverju.  

Kvöld eitt hringdi Vava Miloskaja til Kiru.  

„Ég ætla að halda veislu, Kira, á laugardagskvöldið. Þú átt að koma líka. Klukkan 
tíu. Þú verður að taka Leo Kovalensky með þér. Mig langar svo mikið til að kynnast 
honum … Nei, það verða bara fimmtán til tuttugu manns … Og heryðu Kira, ég er í 
dálitlum vandræðum. Ég ætla að bjóða Lydíu líka. Gætir þú ekki tekið tvo menn með 
þér? Þá verða nefnilega jafnmargir karlmenn og kvenfólkið. Ég þekki svo fáa 
einhleypa menn. Mér datt í hug að þú vissir um einhvern. Það er alveg sama hver það 
er …“. 

„Er það sama, þó hann sé kommúnisti?“ 

„Kommúnisti? Ne, það væri svei mér gaman. Er hann laglegur? Taktu hann endilega 
með … Við dönsum … og svofáum við hressingu … já, mat. Já, auðvitað. Og Kira, 
ég hef beðið gestina, að koma með einn viðarbút hver, svo að við getum hitað upp 
stofuna. Já, bara einn bút. Stofan er svo stór, að við höfum ekki ráð á því … Er það 
nokkuð óþægilegt fyrir þig. Jæja, ég hlakka til að sjá ykkur á laugardaginn".  

Veislur voru fátíðar í Petrograd árið 1923. Kira hafði aldrei farið í veislu. Hún ákvað, 
að bjóða Andrei, því að hún vildi ekki halda halda leydnu fyrir honum lengur hvernig 
högum hennar var háttað. Hún hafði sagt Leo frá vináttu þeirra Andreis. Hann hafði 
ekki látið í ljós neina óánægju. Hann brosti hæðnislega, þegar hún minntist á Andrei 
og kallaði hann „kommúnistavininn“. Andrei þekkti engan af kunningjum Kiru, svo 
að honum var ekki kunnugt um að hún væri flutt að heiman. Sjálfur spurði hann 
einskis. Hann hélt loforð sitt og leitaði hana aldrei uppi í húsinu við Moika. Þau 
hittust í skólanum. Þau spjölluðu um mannkynið, framtíð þess og forystumenn. Þau 
spjölluðu um leiksýningar, sporvagna og atheisma. Það var eins og það væri þegjandi 
samkomulag á milli þeirra að minnast aldrei á Sovét-Rússlandi. Þar var staðfest 
hyldýpi milli þeirra. En í öðrum efnum mættust hugir þeirra og sálir í djúpum 
skilningi hvort fyrir öðru.  
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Það var eitthvað í andliti Andreis, sem minnti hana á dýrðlingamyndir frá miðöldum. 
Hann hafði fengið að erfðum hörku og hugþokka og tilfinningar hans fyrir siðsemi 
voru ákaflega viðkvæmar. Kira gat ekki talað við hann um ást. Ekki vegna þess, að 
hún óttaðist, að hann mundi bregðast illa við, heldur vegna þess að hún gat ekki 
þolað tilfinningarleysi hans.  

Samt sem áður vildi hún, að hann fengi að vita hið sanna um samband hennar og 
Leos. Fyrr eða síðar urðu þeir að hittas og hún kveið fyrir því. Annar var sonur 
manns, sem hafði verið tekinn af lífi, án dóms og laga af byltingarsinnum, en hinn 
var í G.U.P. Í veislunni mundi verða ágætt tækifæri til að kynna þá hvor fyrir öðrum. 
Hún mundi geta fylgst með svipbrigðum á andlitum þeirra. Ef vel tækist á með þeim, 
mundi hún ef til vill geta boðið Andrei einhvern tímann heim. Fengi hann að vita 
sannleikann hjá einhverjum hinna gestanna yrði það jafnvel ennþá betra.  

Hún hitti hann í bókasafni skólan. 

„Andreí. mundir þú vilja koma með mér meðal yfirstéttarfólks?", spurði hún. 

„Ég þakka þér kærlega fyrir. Mér hlýtur að vera óhætt fyrst þú verður með mér". 

„Já, ég fer líka. Það er á laugardagsskvöldið. Okkur Lydíu er báðum boðið. Við 
eigum 

að taka með okkur tvo menn, og mér datt í hug hvort þú mundir vilja koma". 

„Mér væri þann sönn ánægja, ef Lydía er ekki allt of hrædd við mig“ 

„Hinn maðurinn er … Leo Kovalensky“. 

„Einmitt“. 

„Ég vissi ekki þá hvar hann átti heima, Andrei“. 

„Ég spurði þig ekki að því. Enda skiptir það engu máli“ 

„Sæktu okkur þá við Moika, klukkan hálf tíu“. 

„Já. Ég veit, hvar þú átt heima“. 

„Hvar ég? … já … já, … auðvitað“. 

Vava Milovskaja tók á móti gestunum í forstofunni. Hún ljómaði af ánægju. Hún var 
með svart lakkbelti um mittið og lakkblóm í barminum, samkvæmt nýjustu sovét-
tísku.  

Gestirnir gegnu inn, hver með sinn viðarbút. Hávaxin og alvarleg stofustúlka með 
hvíta svuntu og línhúfu tók við bútunum. 

„Kira! Lydía! Það gleður mig að sjá ykkur. Komið þið sæl. Verið þið velkomin. Ég 
vona að þið skemmtið ykkur hjá mér í kvöld. Vava bar óðan á.  

„Já, ég hef heyrt mikið um þig talað, Leo. Ég er nærri því hrædd við að kynnast þér“, 
sagði hún. 

Leo hélt um hönd hennar. Jafnvel Lydía skildi svarið í augum hans. Vava leit undan 
og á Kiru, en hún virtist annars hugar.  

„Ég hef heyrt, að þú sért kommúnisti“, sagði Vava við Andrei. „Það finnst mér ágætt. 
Ég hef alltaf sagt, að kommúnistar væru nákvæmlega eins og annað fólk“. 

Stofan hafði ekki verið hituð upp allan veturinn. En nú var viðarbútunum raðað í 
arininn. Þunnan reyk lagði upp skorsteininn og sló við og við út í stofuna. Yfir 
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speglunum lá gráleit móða, enda þótt þeir væru vel fágaðir og á borðunum var full af 
allskonar glingri. Loftið í stofunni var rakt og fúlt og bar þess vott, að undir 
venjulegum kingumstæðum var stofan ekki notuð.  

Gestirnir hímdu í skotunum skjálfandi af kulda, með gamla klúta um herðarnar og í 
slitnum peysum. Allir reyndu að virðast eðlilegir, en tókst illa að dylja 
taugaóstyrkinn og feimnina. Sumir héldu fast að sér höndunum, aðrir studdu 
olnbogunum á hnén til að hylja bætur. Þau sátu með kjánalegt brost á vörum hlógu 
og skríktu að engu og höfðu óþægilega tilfinningu af, að þeir höfðu gleymt einhverju. 
Þau voru búin að gleyma, hvernig menn fóru að því að skemmta sér. Þeim var kalt, 
og fremur öllu langaði þau til að tryggja sér sæti við arininn. 

Sá eini, sem virtist ekki eiga erfitt með að skemta sér, var Victor. Hann gekk á milli 
gestanna frjálsmannlegur og ófeiminn. 

„Gerið þið svo vel, piltar og stúlkur", sagði hann brosandi, „ … flytjið ykkur að 
guðdómlegum eldinum, þá hlýnar okkur von bráðar … Þarna eru komnar frænkur 
mínar, Lýdía og Kíra. Það gleður mig að sjá þig hér, félagi Taganov. Gleður mig 
sannarlega mjög mikið. Hérna er ágætur stóll handa þér, Lydía. Ég hef einmitt ætlað 
þér hann … Rita þú ert yndisleg. Þú minni mig á hetjuna í nýju bókinni eftir 
Smirnov. Ertu búin að lesa hana? Hún er bráðskemmtileg. Alveg gulls í gildi. 
Höfundurinn rífur sig lausan frá gömlum og slitnum kenningum um formið. Þarna 
kemur fram alveg ný kventegund … hin frelsaða kona framtíðarinnar.  

…Félagi Taganov, nýja ákvörðunin, sem hefur verið tekin um raflagningu yfir allt 
R.S.E.S.R er einhver sú stórfenglegasta ákvörðun, sem tekin hefur verið í sögu 
mannkynsins. Það er alveg gríðarlegur kraftur sem náttúra Rússlands geymir í fórum 
sínum. … Vava, þessi lakkblóm eru alveg dásamlega klæðileg. Ég hef heyrt, að 
stærstu tískuhúsin í París, … Já, ég er alveg sammála þér, Boris, svartsýni 
Schopenhauers hefur algerlega misst gildi sitt fyrir heilbrigðum, hagsýnum og 
heimspekilegum lífsskoðunum öreiganna. Það er alveg sama hvaða 
stjórnmálaskoðanir við höfum. Við verðum öll að vera það óhlutdræg að viðurkenna 
að öreigalýðurinn er hin stjórnandi stétt framtíðarinnar …“. 

Victor lék hlutverk húsbóndans með mikilli ánægju. Vava leit til hans 
aðdáunaraugum í hvert sinn og tækifæri gafst. Hún flögraði um á milli gestanna og 
þaut fram í forstofuna í hvert sinn sem dyrabjóllunni var hringt. Hún vísaði gestunum 
inn í stofuna. Þeir brostu vandræðalega, neru loppnar hendurnar og reyndu að láta 
ekki bera á því, hvað föt þeirra voru slitin. Stofustúlkan gekk á eftir með viðarbútana, 
hátíðleg á svip, og raðaði þeim við arininn. 

„Það er sagt … ég hef heyrt … ég er svo hræddur um, að það eigi að fækka 
starfsfólkinu á skrifstofunni í næsta mánuði", sagði Kolja Smiatkin. 

Hann var ljóshærður, ungur maður með rjóðar kinnar og vann hjá tóbakssölu ríkisins. 

„Það eru allir að hvíslast á um þetta. Kannski verður mér sagt upp næst, og kannski 
fæ ég að vera lengur. Það er óþægilegt að eiga það alltaf yfir höfði sér að vera 
rekinn”. 

„Ég hef ágæta stöðu við skjalasafnið", sagði ungur maður með gullspangargleraugu. 

Hann var magur og augnaráð hans starandi, einsog hann væri altaf í þungum 
þönkum.  
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„Ég fæ brauð næstum því í hverri viku. En nú er ég hræddur um að kvenmaður sé að 
sækjast eftir stöðunni minni … hún er hjákona kommúnista og …”. 

Einhver gestanna gaf honum olnbogaskot og benti á Andrei. Hann stóð við arininn 
og reykti vindling. Unga horaða manninum varð bilt við. Hann fór að hósta til að 
dylja geðshræringu sína. Rita Eksler var sú eina af stúlkunum, sem reykti. Hún 
hallaði sér aftur á bak í legubekkinn með fæturna yfir brikina. Hún var með rauðan 
hártopp niður á enni. Augu hennar vöru grænleit og hún var með málaðar varir. 
Foreldrar hennar höfðu dáið í byltingunni og hún hafði gifst liðsforingja í rauða 
hernum, en skilið við hann tveim mánuðum síðar. Hún var vægast sagt ófríð, en hún 
vakti athygli, hvar sem hún kom og fæstar laglegar stúlkur vildu vera keppinautar 
hennar. 

„Ég hef heyrt nokkuð skrítið nýlega", sagði hún og teygði sig letilega á 
legubekknum. Rödd hennar var djúp og dimm. 

„Ég fekk bréf frá vini mínum í Berlín ... ”. Allir litu á hana fullir lotningar. „. . . hann 
segir í bréfinu, að það sé veitingahús í Berlín, sem séu opin alla nóttina. Hafið þið 
vitað annað eins? Alla nóttina? Þessi veitingahús heita „Nacht Lokal”. Og í einu 
þeirra sýndi fræg dansmey, sem heitir Rikki Rey, dansa með sextán stúlkum og voru 
þær allar allsberar. Rikki Rey var tekin föst. En næsta dag kom hún aftur upp á 
leiksviðið með stúlkurnar og þær dönsuðu einhverskonar hermanna dans. Þær áttu að 
vera klæddar eins og hermenn, en þær voru í buxum úr gagnsæju efni, með gylta 
snúrukross yfir brjóstið og með stórar loðhúfur á höfðinu. Þá var ekki hægt að neita 
því, að þær voru í fötum. Hún er sniðug, sú”. 

Áheyrendur hlógu, en hún horfði á Leo. Hún hafði horft á hann síðan hann kom inn í 
stofuna. Leo glotti glettnislega, en við það espaðist Rita. 

„Ég hef heyrt ,að það þurfi enga skömtunarseðla í útlöndum", sagði fölleit 
stúlkukind, sem sat úti í horni og reyndi að reyndi að troða klunnalegum 
flókastígvéiunum inn undir stólinn. Sjálf var hún alveg hissa á þessari dirfsku sinni, 
að þora að leggja orð í belg. 

„Og þar eru heldur engin kaupfélög eða neitt þess háttar. Menn fara bar inn í 
verslanirnar og kaupa það, sem þá langar til …kartöflur og brauð og meira að segja 
sykur. Ég persónulega, trúi þessu nú ekki”. 

„Það er líka sagt, að í útlöndum sé hægt að kaupa föt, án þess að hafa leyfi 
stéttarfélagsins”.  

„Við eigum enga framtið", sagði ungi maðurinn með gullspengargleraugun. „Við 
erum orðin fjötruð í jarðbundnum hugsunarhætti. Hið heilaga Rússland hefur glatað 
guði sínum og sál”. 

„Hafið þið heyrt um Mitja Vessiolkin? Hann reyndi að stökkva út úr sporvagni á ferð 
og lenti undir vagninum. En hann var ótrúlega heppinn. Hann missti ekki nema 
annan fótinn”. 

„Vestur-Evrópa er á glötunarbarmi", sagði Victor. „Gamla siðmenningin er 
dauðadæmd. Við eigum framtíðina”. 

„Ég er svo kvefuð", sagði föla stúlkukindin. „Mamma fékk leyfi til að kaupa 
skóhlífar. En það voru engar skóhlífar til sem voru mátulegar á mig, svo við misstum 
af þeim. Við verðum að bíða í þrjá mánuði, þangað til röðin kemur að okkur aftur. 
Þess vegna er ég svona kvefuð”. 
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„Vera Borodina er orðin blik. Prímusinn hennar sprakk framan í hana. Þið ættuð að 
sjá andlitið á henni ... . Það er eins og hún hafi verið á vígvöllunum”. 

„Ég keypti mér skóhlífar í einkaverslun", sagði Kolja Smiatkin dálítið hreykin. „En 
nú er ég hræddur um, að ég hafi verið fljótur á mér. Ef það á að fara að minnka 
starfsliðið, þá ...”. 

„Vava, má ég leggja annan bút í arininn? Það er dáiitið kalt ennþá”. 

„Ólánið er í því fólgið", sagði Lydía, „að menn fá ekki nógu mikla andlega menntun. 
Fólk er búið að missa hina hreinu, sönnu trú”. 

„Starfsfólkinu var fækkað hjá okkur um síðustu mánaðarmót, en ég var ekki rekin. 
Ég tek þátt í þjóðfélagslegum störfum. Ég tek ólært fólk í tíma á hverju kvöldi og tek 
enga borgun fyrir. Það vita allir að ég er skyldurækinn borgari”. 

„Ég er vararitari í bókafélaginu okkar", sagði Kolja Smiatkin. „Ég vinn þar þrjú 
kvöld í viku og fæ enga borgun. Þess vegna var mér ekki sagt upp um síðustu 
mánaðarmót. En nú er ég hræddur um að röðin sé komin að mér, eða einum félaga 
mínum og hann er vararitari í tveimur bókafélögum”. 

„Þegar starfsfólkinu verður fækkað, þar sem við Mischa vinnum", sagði fölleita 
stúlkan, „er ég hrædd um að annaðhvort okkar verði rekið. Þegar hjón hafa bæði 
stöðu, þá er öðru þeirra svo oft sagt upp. Við erum dauðhrædd um, að við neyðumst 
til að skilja. En það gerir náttúrlega ekkert til, því við getum vel búið saman fyrir því. 
Það eru svo margir, sem gera það núna”. 

„Líf mitt er helgað félagslegum skyldum mínum við þjóðina", sagði Victor. „Ég hef 
valið mér það starf, að verða verkfræðingur, því að ríkið þarf mest á verkfræðingum 
að halda“. 

Hann gaut augunum til Andrei til að vita hvort hann hefði heyrt orð hans. 

„Ég les heimspeki", sagði Leo, „af því að það er vísindagrein, sem alræði öreiganna, 
R.S.F.S.R., hefur engin not fyrir”. 

Það varð dauðaþögn í stofunni. Andrei rauf þögnina. 

„En heimspekingar þurfa stundum á R.S.F.S.R. að halda", sagði hann. 

„Það getur verið", sagði Leo. „En þá kýs ég heldur að flýja til útlanda og selja 
miljónamæringi handritin mín. Og ef hann á laglega konu, tek ég hana með mér”. 

„Það er víst enginn vafi á því, að þér mundi heppnast það", sagði Victor. 

„Heyrið þið", sagði Vava. „Mér finnst dálítið kalt ennþá. Ég held, að við ættum að 
dansa. Elsku Lydía, er nokkur leið, að þú ?? 

Hún leit biðjandi á Lydíu. Lydía stundi við og gekk að píanóinu. Hún var sú eina í 
hópnum, sem kunni að spila og hún hafði óþægilega tilfinningu af því að það var 
þess vegna, sem henni var boðið. Hún neri loppna fingur eins og byrjaði að leika 
“John Gray“ af miklum krafti. 

Sögufróðir menn segja, að „internatiónalinn" sé söngur byltingarinnar, en borgir 
Rússlands hafa hver sinn byltingarsöng. Í framtíðinni munu íbúar Petrogradborgar 
minnast tíma erfiðleika og sultar, þegar þeir heyra „John Gray”. 

Vísan var um útlending, sem hét John Gray og unnustu hans, Kitty. Hún afneitað ást 
hans, af því að hún vildi ekki eignast börn og sagði honum það berum orðum. Allir 
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mögulegir faraldrar höfðu gengið yfir Petrograd, kólera og taugaveiki, sem var ennþá 
verri. En „John Gray" var versti faraldurinn. 

Fólk blístraði „John Gray“ í biðröðunum við kaupfélögin. Á milli kennslustundanna í 
skólunum, dönsuðu börnin eftir laginu við „John Gray. Menn héngu hálfir út úr 
sporvögnun um og söngluðu „John Gray”. Í vinnufélögunum hlustuðu menn 
andaktugir á fyrirlestra um Marxisma. En á eftir hvíldu menn hugann við að syngja 
eða dansa eftir laginu við „John Gray“. 

Lagið var hvorttveggja í senn fjörugt og dapurt og hljómfallið óreglulegt. Það var 
eins og menn hrópuðu á eitthvað, sem bærist út í umheiminum, en ómögulegt mundi 
vera að seilast í það. Á löngum vetrarnóttum lamdist rauði fáninn til og frá í 
hríðarveðrunum, en íbúar borgarinnar sungu vísuna um „John Gray" með 
örvæntingarhreim í röddinni. 

Lydía sló á nóturnar af öllum kröftum. Gestirnir stigu dansinn á stofugólfinu. Írína 
var laglaus, en hún söng vísuna um „John Gray" hástöfum og dró seiminn, eins og 
hún hafði heyrt þýska söngkonu gera í söngleik. 

Kira dansaði við Leo. 

„Svona eigum við að dansa saman", hvíslaði hann, ,,einhversstaðar, þar sem 
kampavín glóir í glösunum ...  . og kvenfólkið er í skrautklæðum"  

Hún lokaði augunum. Henni fannst hún geta svifið örugg og áhyggjulaus í örmum 
Leos inn í draumaheima. Hún hafði einu sinni áður fengið að skygnast inn í þessa 
heima. Þá sat hún við dimma á, og áin niðaði og sönglaði lagið um brotnu glösin. 

Vava tók að sér að kenna Andrei að dansa. Hún dró hann með sér út í þröngina á 
gólfinu. Hann hlýddi og brosti góðlátlega til hennar. Það er alls ekki erfitt að kenna 
honum, hugsaði hún. Henni fannst hún vera mjög hugrökk og áræðin að þora að taka 
þannig tökum á stórum og sterkum kommúnista. 

Henni þótti bara leiðinlegt, að hún gat ekki náð neinum varanlegum tökum á honum. 
Hann gaf yndisþokka hennar ekki hinn minnsta gaum og horfði á hana með sama 
rólega augnaráðinu og á Lydíu. 

Lydía lék „örlagavalsinn" og Andrei bauð Kiru upp í dans. Leo leit kuldalega á hann 
og gekk burt.  

„Vava er ágætur kennari“, hvíslaði Kira um leið og Andrei sveiflaði henni fram á 
gólfið. „ En þú átt að halda fastar utanum mig”. 

„Örlagavalsinn" var hægur. Við og við hljóðnuðu tónarnir, en byrjuðu svo aftur, lágt 
og dillandi. Það var eins og höfundurinn hefði gert ráð fyrir, að skrjáfið í 
silkikjólunum fyllti upp í þessar eyður.  

Kira leit á Andrei. Hann brosti hvorutveggja í senn kaldhæðnislega og feiminn. Hún 
þrýsti vanga sínum að brjósti hans og leit sönggvast í augu hans. Svo kastaði hún til 
höfðinu, svo að lokkur úr hári hennar vafðist utanum einn hnappinn á jakka hans.  

Andrei fann mjúkt silkið undir höndum sínum og undir silkinu grannan líkama 
hennar. Honum varð litið í barm hennar. Kjólkraginn hafði losnað svo að hann sá 
móta fyrir skugganum af litlu, þrýstnu brjósi. Hann forðaðist að líta þangað aftur. 

Leo dansaði við Ritu. Þau horfðust í augu þegjandi, eins og þau skildu hvort annað 
og þyrftu ekki frekar, um það að tala. Vava lagði höndina á öxl Victors og brosti til 
gestanna. Kolja Smiatkin fylgdist angurvær á svipinn með hverri hreyfingu Vövu. 
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Hann þorði ekki að biðja hana um dans, af því að hann var lægri vexti en hún. Hann 
vissi, að öllum var kunnugt um ást hans á Vövu og fólk gerði gys að honum. En hann 
gat ekki að því gert. Horaða stúlkukindin dansaði á flókastígvélunum, svo að 
ljósakrónan hristis. Einu sinni varð henni það á að stíga ofan á gljáandi lakkskó 
Vövu. Hugulsamur gestur gætti á eldinn. Það fór að hvessa og hvína í bútunum … 
Annar lítið hugulsamur gestur hafði komið með rakan viðarbút. 

Klukkan tvö rak móðir Vövu fölt og feimnislega andlitið inn um dyragættina og 
spurði hvort gestirnir vildu ekki fá sér svolitla hressingu. Allir hættu við valsinn og 
flýttu sér inn í borðstofuna. 

Borðið var þakið hvítum dúk, og á hann var raðað silfri og kristal. Á dýrindis 
postulínsfötum lágu dökkar brauðsneiðar með ögn af smjöri, þurrkuðum fiskbitum og 
litlum kökum úr kartöfluhýði. Auk þessa var borið fram te með klístraðri, sætri 
kvoðu í staðinn fyrir sykur.  Móðir Vövu brosti kureislega til gestanna. 

„Ykkur er alveg óhætt að fá ykkur einn bita af hverri tegund“, sagði hún. „Þið þurfið 
ekki að vera hrædd um, að það sé ekki nóg handa öllum. Ég taldi allt sjálf“. 

Faðir Vövu sat fyrir borðsendanum og brosti gleitt. Hann var læknir og hafði 
kvensjúkdóma að sérgrein. Fyrir byltinguna hafði honum gengið lítið að koma sér 
áfram. En eftir byltinguna var tvennt, sem gerði honum auðveldara fyrir. Í fyrsta lagi 
það, að hann var læknir og starf hans taldist þess vegna til „frjálsra embætta“ og hann 
mátti taka við þóknun frá sjúklingum.  í öðru lagi fékkst hann stundum við vissar 
læknisaðgerðir, sem voru bannaðar samkvæmt lögum. Á nokkrum árum var hann 
orðinn einn ríkasti læknirinn í Petrograd.  

Hann hallaði sér makindalega aftur á bak í stólnum og hélt báðum höndum í 
jakkauppslögin. Framan á maga hans glampaði á breiða úrkeðju úr gulli. Andlit hans 
var holdugt, svo að augun sukku næstum því í augnatóftunum. Hann brosti blíðlega 
til gestanna, því hann var mjög ánægður. Það var ekki aðeins það, að hann gat tekið á 
móti stórum gestahóp í húsakynnum sínum, heldur einnig það, að hann hafði ráð á að 
bjóða öllum gestunum mat. Áður hafði hann þurft að krjúpa fyrir hverjum sem var. 
En nú gaf hann dætrum iðjuhöldarins Argunov og syni Kovalenskys hershöfðingja 
bita af borði sínu. Hann ákvað með sjálfum sér að gefa álitlega fjárupphæð til rauða 
loftflotans. 

Bros hans var ennþá blíðara, þegar þjónustustúlkan bar inn silfurbakka með sex 
flöskum af gömlu víni, sem þakklátur sjúklingur hafði sent honum. Hann hellti 
sjálfur í kristalsglösin. „Þetta er gott, gamalt vín“, sagði hann, „ósvikin vara frá 
árunum fyrir stríðið. Ég er viss um, að þið, unga fólkið, hafið aldrei bragðað neitt 
þessu líkt áður”. 

Kira sagt á milli Andreis og Leos. Andrei lyfti glasinu. Óhagganlegt öryggi, og ró 
hvíldi yfir hreyfingum hans. Hann skálaði á hermannavísu. 

„Þín skál, Kira“, sagði hann. 

Leo lyfti glasinu. Handbragð hans var létt og lipurt. Hann minnti helst á 
stjórnarerindreka á erlendri vínstofu. 

„Þar sem stéttar-yfirmaður minn er þegar búinn að drekka þína skál, Kira“, sagði 
hann, „þá drekk ég skál hinnar yndisfögru húsfreyju okkar“.  

Vava svaraði með blíðu og þakklátu brosi. Leo lyfti glasinu í áttina til hennar, en 
þegar hann saup á því, horfði hann á Ritu.  
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Eldurinn logaði glatt í arninum, þegar þau komu aftur inn í dagstofuna. Lydía settist 
við hljóðfærið, en fáir dönsuðu. Vava söng vísu um látna konu og reykelsisilm. Kolja 
lék drukkinn mann. Victor sagði skrítlur og aðrir fylgdu dæmi hans. Ef skrítlurnar 
voru stjórnmálalegs eðlis, litu allir óttaslegnir til Andreis og sögumanninum vafðist 
tunga um tönn. Hann roðnaði og stamaði og hætti í miðju kafi. 

Þegar klukkan var orðin fimm voru gestirnir orðnir dauðþreyttir, en enginn gat farið 
heim, fyrr en í birtingu. Þjófar og ræningjaflokkar voru á hverju strái og fóru sínu 
fram um nætur. Enginn borgari gat gegnið óhultur yfir götu eftir miðnætti.  

Milovsky læknir og kona hans yfirgáfu gestina. Hátíðlega þjónustustúlkan með hvítu 
svuntuna kom inn með stangdýnur sem höfðu verið fengnar að láni hjá 
nágrönnunum. Þeim var raðað meðfram veggjunum í stofunni. Þjónustustúlkan fór út 
og Vava slökkti ljósið. 

Gestirnir hagræddu sér á dýnunum eins vel og þeir gátu. Glæðurnar í arninum 
vörpuðu daufum bjarma fram á gólfið, og hér og þar sást vindlaglóð á hreyfingu í 
myrkrinu. Það heyrðist hvískur og hljóð, sem óneitanlega minnti á kosshljóð.  

Þetta var síðasti og um leið skemmtilegasti þáttur hverrar veislu og það voru óskráð 
lög, að menn áttu ekki að vera of forvitnir. Kira fann að Andrei lagði hönd sína á 
handlegg hennar. 

,,Ég held, að það séu veggsvalir hérna", hvíslaði hann. „Við skulum koma út".  

Kira fór á eftir honum. Hún heyrði andvarp og eitthvað sem líktist ástríðufullum 
kossi úr horninu, þar sem Vava hjúfraði sig upp að Victor.  

Úti á svölunum var kalt og dimmt. Frosnir pollarnir niðri á götunni voru eins og 
gluggarúður og gluggarnir á húsunum hinum megin voru dimmir og dökkir eins og 
pollar. Herlögreglumaður hallaði sér upp að ljóskerastaur. Rauður fáni blakti yfir 
götunni.  

„Aldrei hefði ég trúað því", sagði Andrei, „að mér mundi þykja gaman að dansa". 

„Andrei, ég er reið við þig".  

„Hvers vegna? " 

„Þetta er í annað skiptið, sem þú tekur ekki eftir fínasta kjólnum mínum“. 

„Hann e r fallegur". 

Það ískraði í dyrahjörunum á bak við þau. Leo kom út á svalirnar með vindling milli 
varanna. 

„Er alræði öreiganna búið að taka Kiru eignarnámi?" sagði hann. 

„Stundum held ég, að það væri betra fyrir hana, að svo væri“, svaraði Andrei. 

,,Já, en þangað til flokkurinn tekur ákvörðun um það, er hún frjáls“, sagði Leo. 

Þau fóru aftur inn í stofuna. Leo dró Kiru niður við hlið sér. Hann sagði ekkert. Hún 
hallaði höfðinu upp að öxl hans og sofnaði. Rita hafði fylgst með þeim, er flutti sig 
fjær. Andrei stóð við dyrnar út á svalirnar og reykti vindling. 

Klukkan átta voru gluggatjöldin dregin frá. Það var orðið bjart, en loftið var skýjað. 
Vava stóð við dyrnar og kvaddi gesti sína. Hún var þreytt og óstyrk á fótunum. 
Dökkir baugar voru undir augum hennar og varaliturinn var kominn út á kinn. 
Gestirnir héldu hópinn, þeir sem áttu samleið. 
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Ísinn á pollunum brast undan fótum þeirra. Andrei dró Kiru afsíðis, meðan Leo var 
að hjálþa Lýdíu yfir poll. Hann benti á Leo. 

„Þekkirðu hann vel?" spurði hann. 

Þá vissi Kira, að hann hefði ekki fengið að vita eins og var. En tónninn í rödd hans 
sagði henni, að það mundi öllum fyrir bestu. Það logaði ljós í sýningargluggum 
verslananna. Á sum um dyrunum voru spjöld, þar sem á stóð:  

„Félagar þjófar, það er ekki ómaksins vert að brjótast hér inn. Hér er ekkert að hafa”. 

XIII.  

Um sumarið var steikjandi hiti í Petrograd.  

Stórar sprungur komu í gangstéttirnar, svo að þær líktust gömlum þornuðum 
árfarvegi. Steinveggirnir voru glóandi heitir og af húsþökunum angaði lykt af 
brenndri málningu. Íbúar borgarinnar leituðu sljóum augum að skuggsælu tré, og 
þegar þeir loksins fundu það, snéru þeir daprir á burt. Blöð þess voru þurr og 
skrælnuð og grá af ryki. Menn þurkuðu svitadropana af enninu og hestarnir hristu 
flugurnar af munnvatnsfroðunni á grönunum Neva var spegilslétt. Vatnsflöturinn 
glitraði í sólskininu, svo að fólkið, sem gekk yfir brýrnar, fannst hitinn, ennþá 
óbærilegri. 

Þegar Kira og Leo gátu komið því við, fóru þau úr borginni. 

Þau gengu saman eftir veginum á milli skuggsælla furutrjáa. Furutrén voru þurr og 
skrælnuð í hitanum. Börkurinn flettist af greinunum, svo að skein í hvítar skellur. Í 
vegkantinum uxu fjólur í þéttum breiðum og ofan í skurðunum var rakur sandur. Kira 
fór úr sokkum og skóm og gekk berfætt í sandinum. Leo bar skóna hennar á staf, sem 
hann hélt á yfir öxlinni. Skyrtan hans var óhneppt og hann hafði brett ermarnar upp 
yfír olnboga.  

Þau sátu alein úti á engi. Hávaxið grasið var eins og veggur í kring um þau. Þau földu 
sig í grasinu, eins og dýr merkurinnar, í trausti þess, að það mundi vernda þau. Græn 
grasstráin teygðu sig yfir þau og dimmblár himininn virtist snerta grastoppana 
Smárailmurinn angaði um loftið, og engispretta suðaði, eins og rafmögnuð vél. Kira 
sat í grasinu. Leo lá með höfuðið í keltu hennar og tuggði langt grasstrá. Við og við 
beygði hún sig niður og kyssti hann. 

Þau sátu á stórri trjárót, sem slútti fram yfir fljót. Stjörnulöguð burknablöðin á 
bakkanum fyrir neðan þau voru eins og dvergvaxinn pálmaskógur. Birkitré speglaðist 
í vatninu. Laufin á því líktust foss úr grænum dropum, sem skiptu litum, urðu ýmist 
silfurgráir og svo aftur grænir. Stundum datt grænn dropi niður í ána og hvarf á burt 
með straumnum. Kira stökk yfir kletta og klungur, rætur og burkna. Hún var snör í 
hreyfingum og liðug og lék við hvern sinn fingur. Leo fylgdist með hverri hreyfingu 
hennar. Hún stóð uppi á feysknum trjábol og starði niður í vatnið með hendur á 
mjöðmum. Hún var eins og villt, ótamin mannvera, sem tók eldinguna á himninum 
sér til fyrirmyndar. Hann stökk á fætur, hljóp til hennar og greip utan um hana. Hún 
reisti sig upp og þrýsti sér að honum. Hjarta hennar barðist við brjóst hans. Það brast 
í feyskna trjábolnum undir fótum þeirra. Hún hló þessum einkennilega hlátri sínum, 
sem var ögrandi og sigurviss í senn. Varir hennar voru votar og mjúkar.  

Í rökkurbyrjun héldu þau aftur til borgarinnar. Þar tóku við þeim auglýsingaspjöld og 
fánar. Yfir götunum héngu ný skilti. Fyrirsögnin á þeim var: 

U.S.S.R. 



 107

Landinu hafði verið gefið nýtt nafn, og ný stjórnarskrá. Það hafði stéttaþing 
sovétsambandsins ákveðið. 

„Stéttarsamband hins þjóðfélagslega sovét-lýðræðis er kjarninn í vexti og viðgangi 
framtíðar heimsveldisins", stóð á spjöldunum. 

Menn gengu kröfugöngur um heitar og rykugar götur borgarinnar og þurrkuðu 
svitann af enninu með rauðum vasaklútum. 

„Vald okkar er fólgið í nánu samstarfi við fjöldann”. 

Flokkur barna með trumbur í broddi fylkingar gekk um göturnar. Börnin voru berfætt 
í bláum buxum og hvítum skyrtum með rautt hálsbindi. Þetta voru brautryðjendur frá 
barnaheimilum flokksins. 

„Hver borgari skal drekkja sínum sorgum, því að við kveikjum bál á morgun. Heimur 
okkar er eldur og blóð", sungu börnin hárri raust.  

Kiru og Leo langaði til að gista eina nóttina í krá fyrir utan borgina. 

„Jú, sjálfsagt borgarar”, sagði veitingakonan. 

„Auðvitað getið þið fengið herbergi yfir nóttina. En fyrst verðið þið að fá skriflegt 
vottorð frá húsverðinum, þar sem þið eigið heima og leyfisbréf frá landvarnardeild 
ykkar. Og þið verðið að koma með vinnubækurnar ykkar, svo að ég geti látið stimpla 
í þær á sovét-skrifstofunni héra- og landvarnardeildinni. Og ég verð að sækja um 
dvalarleyfi fyrir ykkur, því að þið verðið gestir mínir og það verður að borga af því 
sérstakan skatt. Þið getið fengið herbergi strax og þetta er komið í kring”. 

En þau fóru aftur til borgarinnar. Stundum heimsóttu þau fjölskyldu Kiru. Galína 
Petrovna hafði tekið í sig kjark og fengið sér vinnu. Hún kenndi sauma í skóla fyrir 
börn verksmiðjufólks. Skólinn var í verksmiðjuhverfi borgar innar, svo að hún þurfti 
að fara með sporvagni marga kílómetra á dag. Hún kenndi börnunum að sauma 
skyrtur og svuntur og stafi á rauða fána. Hún talaði um ágæti saumakunnáttunnar og 
skipulagða starfsemi sovét-stjórnarinnar á sviði uppeldismálanna. 

Alexander Dimitievitch svaf mest allan daginn. Þegar hann var vakandi lagði hann 
spilagaldra á strokborðið úti í eldhúsinu. Eða hann stytti sér stundir með því að búa 
til vandlega eftirlýkingu af mjólk, vatni, sterkju og saccarín handa kettinum, Plutark, 
sem hann hafði fundið á götunni. 

Lydía lék Strauss-valsa á slaghörpuna, og tímum saman sat hún við að sauma 
blómakransa á nýjan hvítan bómullarkjól. Hún fékk skyndilega mikla löngun til að 
sjá um öll erindi fyrir fjölskylduna í verslanir. Yfirleitt vildi hún alltaf vera að fara út 
og koma heim aftur. Galína Petrovna hafði líka tekið eftir nýja leigjandanum hinum 
megin við ganginn. Hann var hár og ljóshærður með burstað yfirvaraskegg og í 
gljásskóm. Eitt kvöld kom ung stúlka heim með honum, og næsta morgun fengu þau 
að vita, að hann hefði kvænst henni. Lydía missti alla löngun til að fara erinda fyrir 
heimilið og hún hætti að sauma blómakransa. 

Samræðurnar gengu erfiðlega þegar Kira og Leo komu. Galína Petrovna talaði um 
uppeldi fjöldans og heilaga skyldu menntuðu stéttaranna til að þjóna vanmenntaðri 
bræðrum. Lydia talaði um andleg efni. Alexander Dimitievitch sagði ekkert. Galína 
Petrovna var löngu hætt að minnast á heilagt samband karls og konu, giftinguna. En 
Lydía fór öll hjá sér, þegar Leo talaði til hennar. Samt sem áður hélt Kira áfram 
komum sínum til þeirra, því að þegar hún kom leit Alexander Dimitrievitch til 
hennar og brosi brá fyrir á vörum hans Það var þetta bros, sem sagði Kiru, að hefði 
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ekki verið lífið í kingum hann horfið honum í þokumóðu, þá hefði hann haft gaman 
af að sjá hana.  

Kira sat í gluggakistunni og horfði út í fyrstu haustrigninguna. Droparnir duttu úr 
loftinu þungir og stórir og hurfu niður í svarta pollana á götunni. Regnið buldi á 
gangstéttunum og í fjarska heyrðist vatnsniður. 

Einn maður gekk eftir götunni. Hann var með hendur í vösum og uppbrettan kraga. 
Hann var lotinn í herðum og hélt handleggjunum fast að sér. 

Kira kveikti ekki ljós. Leo kom að henni í myrkrinu við gluggann. Hann þrýsti vanga 
sínum að vanga hennar. 

„Er nokkuð að, Kira?" spurði hann. 

„Nei," svaraði hún. „En veturinn er að koma. Nýtt ár er að taka við”. 

„Ert þú kvíðafull Kira? Okkur hefur gengið vel hingað til”. 

„Nei", sagði Kira, „ég er ekki kvíðafull. 

 Húsvörðurinn barði að dyrum. 

„Þannig er mál með vexti, borgari Kovalensky", sagði hann. Hann tvísté og starði á 
húfuna í höndum sínum og forðaðist að líta framan í Leo, „að það eru lög um það í 
húsaleigureglugerðinni að tveir borgarar mega ekki hafa þrjú herbergi, vegna þess að 
íbúar borgarinnar eru orðnir svo margir að annars hefðu ekki allir þak yfir höfuðið. 
Gilotdel er búið að senda mér leigjanda og skipar mér að útvega honum herbergi og 
hann er heiðarlegur öreigi, svo að ég sé mér ekki annað tært en að láta hann hafa eitt 
af herberjum ykkar. Hann getur fengið borðstofuna, og þá getur þú haft hin tvö 
herbergin. Þú, verður að skilja, að við lifum ekki á þeim tímum, sem menn geta haft 
sjö herbergi, eins og sumt fólk hafði áður“. 

Nýi leigjandinn var hæglátur, eldri maður. Hann var með gleraugu og stamaði. Hann 
var bókari hjá skóverksmiðjunni og Skorohod og fór til vinnu sinnar snemma á 
morgunana og kom aftur seint á kvöldin. Hann matbjó fyrir sjálfan sig á prímus og 
það kom aldrei neinn að heimsækja hann. 

„Ég skal ekki vera fyrir, borgari Argunova", sagði hann. ,,Ég skal alls ekki vera fyrir. 
En það er bara þetta með baðherbergið. Mundir þú vilja lofa mér að fara í bað svo 
sem eins og einu sinni í mánuði. Ég mundi vera þér mjög þakklátur fyrir það. Hvað 
viðvíkur öðrum þægindum, þá er salerni í húsgarðinum, fyrirgefðu að ég er að 
minnast á það. Mér er alveg sama, þó að ég noti það. Ég vil alls ekki vera til 
óþæginda“. 

Þau fluttu húsgögnin úr borðstofunni inn í hin herbergin og negldu fyrir dyrnar. Kira 
bjó til matinn í stofunni og Leo var í svefnherberginu á meðan. 

„Það er aðeins til að vernda heilbrigðan hugsunarhátt okkar“, sagði hún.  

Þau litu aldrei á dyrnar inn í borðstofuna. Þau hittu aldrei leigjandann og minntust 
aldrei á hann. 

Um sumarið hafði Andrei verið á ferðalagi um þorpin við Volgu. Hann hitti Kiru 
fyrsta daginn í skólanum um haustið. Hann var hraustlegur og styrkur á hönd, en 
kringum varir hans voru rákir sem hvorki voru sár né ör, eftir sár, en minntu á hvort 
tveggja.  
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„Kira, ég vissi, að ég mundi verða feginn að sjá þig aftur, en ég vissi ekki að ég 
mundi verða svona  … innilega glaður“. 

„Þú hefur átt erfitt sumar, Andrei“. 

„Þakka þér fyrir öll bréfin þín, þau glöddu mig mikið“. 

Hún leit á hann, alvarlega á svip. 

„Hvað hefur komið fyrir þig, Andrei?" 

„Fyrir mig?"  

En hann vissi vel, við hvað hún átti. Hann leit undan. 

,,Ég býst við, að þú vitir, eins og aðrir, hvernig komið er í sveitaþorpunum. Þar er 
dökkur blettur á framtíð okkar. Íbúar þorpanna eru ósigraðir. Þeir eru á móti okkur. 
Þeir draga rauða fánan að hún en eru reiðubúnir að ráðast aftan að okkur, hvenær 
sem er. Þeir hneigja sig og kinka kolli og brosa í kampinn. Þeir hengja upp myndir af 
Lenin á birgðageymslurnar, þar sem þeir fela kornið fyrir okkur. Þú hefur sjálfsagt 
lesið um það íblöðunum, að þeir kveiktu í samkomuhúsi og brenndu inni þrjá 
kommúnista. Ég kom þangað daginn eftir brunann”. 

„Andrei! Ég vona að það hafi náðst í mennina, sem kveiktu í!“. 

Hann gat ekki varist brosi. 

„Kira þó! Að þú skulir tala svona um mennina, sem berjast gegn kommúnisrnanum“. 

„Já, en ... það hefði getað verið þú, sem brannst inni“. 

„Nei, ég slapp ómeiddur, eins og þú sérð. Vertu ekki að stara þetta á örið á hálsinum 
á mér. Þetta er bara sprettiskot. Kjáninn sá arna kunni ekkert með byssu að fara. 
Hann gat ekki einu sinni miðað rétt“. 

Yfirmaðurinn hjá Gossizdat hafði hengt upp myndir á veggnum í skrifstofu sinni. 
Eina af Karli Marx, eina af Trotzky, eina af Zinoviev og tvær af Lenin. Á 
skrifborðinu hans voru tvö brjóstlíkön af Lenin og Karli Marx. Hann var í svartri 
skyrtu úr dýrindis atlaski með háum kraga. Hann leit á fágaðar neglur sínar og síðan 
á Leo. 

„Fyrirtæki okkar hefur tekist á hendur það starf, að sjá um almenna fræðslu einnar 
deildar baltneska flotans. Auðvitað veist þú, við hvað ég á“. Það er í sambandi við 
nýju hreyfinguna innan flokksins, sem starfar að aukinni þekkingu og 
öreigamenningu fyrir þær stofnanir, sem eru skemra á veg komnar. Við höfum tekið 
að okkur að vera menningarfrömuðir, eins og aðrar heldri stofnanir, og við berum 
þess vegna ábyrgð á menningarlegum framförum bræðra okkar í baltneska flotanum. 
Þetta er aðeins lítilmótlegur og sjálfsagður þátttur okkar í eflingu menningar hinnar 
nýju ríkjandi stéttar“. 

„Já, einmitt það", sagði Leo. „Hvað hefur þú hugsað þér, að ég geri?" 

„Mér finnst það liggja ósköp beint við, félagi Kovalensky. Við ætlum að setja á stofn 
kvöldskóla, þar sem skjólstæðingar okkar geta ókeypis notið kennslu í erlendum 
tungumálum. Þar sem þú ert vel að þér í þeim sökum, hef ég hugsað mér, að þú 
kenndir þýsku tvisvar í viku. Þýskaland er það land, sem við munum standa í 
nánustum tengslum við í framtíðinni, og þangað verður stigið næsta skrefið í 
heimsbyltingunni  … og einn tíma í ensku einu sinni í viku. Auðvitað færð þú enga 
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borgun fyrir þetta starf. Það á að vera gjöf þín til ríkisins, því að ríkið fer ekki fram á 
neitt. Það á aðeins að vera gjöf af frjálsum vilja“. 

„Síðan byltingin hófst", sagði Leo, „hef ég ekki gefið neinum gjafir, hvorki vinum 
mínum  … né öðrum. Ég hef ekki ráð á því." 

„Félagi Kovalensky, hefur þú gert þér ljóst, hvaða álit við höfum á mönnum, sem 
vinna aðeins fyrir launum sínum, en taka ekki þátt í neinum þjóðfélagslegum 
störfum?“. „Hefur þú gert þér ljóst, að ég þarf að lifa mínu eigin lífi … í frístundum 
mínum?“. 

Maðurinn við skrifborðið leit á myndirnar fimm á veggnum. 

„Sovétríkið viðurkennir ekkert annað líf en lífið, fyrir þjóðfélagið“. 

„… Ég held að það sé eins gott að við hættum að ræða þetta mál” . 

„Þú neitar þá að leggja fram þinn skerf?“ 

,,Já“. 

 „Gott og vel. Þetta er ekki nauðungarvinna. Ekki á nokkurn hátt. Þessi nýja hreifing 
byggist einmitt á frjálsum vilja þátttakendanna. Mér var efst í hug þín eigin velferð, 
þegar ég stakk upp á þessu. Ég hafði nefnilega talið mér trú um, að þú mundir taka 
þessu vel, þegar tekið er tillit til vissra atburða … já, það skiftir svo sem engu. Ég 
verð um leið að benda þér á, að félagi Zubikov í kommúnistasellunni hefur látið í ljós 
óángju sína yfir því, að maður með slíka fortíð sem þú, skulir vinna hér hjá okkur. 
Og þegar hann heyrir þetta þá …“ 

„Þegar hann heyrir þetta" sagði Leo, „skaltu segja honum, að hann geti komið til mín 
og ég skuli kenna honum ýmislegt ókeypis … ef hann hefur áhuga á málinu“. 

Leo kom fyrr heim en hann var vanur. Kira stóð boginn yfir prímusnum. Blár loginn 
hvæsti í rökkrinu og varpaði birtu á hvíta svuntu hennar. Leo fleygði húfunni og 
töskunni á borðið. 

„Jæja, þá er það búið", sagði hann. „Mér var sagt upp”. 

„Þú meinar … hjá Gossizdat?“. 

„Já. Starfsfólkinu var fækkað, Óheppilegir aðilar reknir. Ég átti að standa af nærri 
broddborgurunum og ég tek ekki þátt í þjóðfélagslegum störfum“ 

„Ó … hvað gerir það. Við komumst vel af án þess“. 

„Auðvitað komumst við af. Heldur þú að ég kæri mig nokkuð um að vinna fyrir 
þessa státnu karla? Slíkir smámunir hafa ekki frekar áhrif á mig en lítilfjörlegar 
veðurbreytingar“. 

„Auðvitað ekki. Farðu úr frakkanum og þvoðu þér um hendurnar. Við förum að 
borða“. 

„Hvað hefur þú í matinn?“. 

,,Rauðrófusúpu. Þér finnst hún góð“. 

..Hvernær hef ég sagt, að mér þyki hún góð? Ég hef enga matarlyst. Ég er ekki vitund 
svangur. Ég fer inn í svefn herbergið lesa. Ég vil helst ekki að þú ónáðir mig“. 

„ …Nei, ég skal ekki gera það“. 
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Þegar Kira var ein eftir tók hún handklæði og lyfti lokinu af pottinum. Hún hrærði 
hægt í súpunni, miklu lengur en nauðsynlegt var. Svo tók hún disk niður af hillunni 
og jós á hann súpu. Þegar hún bar diskinn yfir að borðinu, tók hún eftir, að hann 
hristist í höndum hennar, í fyrsta sinn á ævinni talaði hún við sjálfa sig. 

„Nei, heyrðu, Kira. Þetta er ekki hægt. Þú titrar ekki … Þú titrar ekki“.  

Hún stansaði og starði á diskinn, eins og öll hennar örlög væru undir honum komin. 
Loksins varð diskurinn stöðugur í höndum hennar. 

Þegar hann hafði staðið í biðröðinni í klukkutíma, fékk hann sér vindling. 

Þegar hann hafði beðið í tvo tíma, fór honum að verða kalt á fótunum. 

Þegar hann hafði beðið í þrjá tíma, var hann orðin gegnkaldur, svo að hann varð að 
halla sér upp að veggnum. 

Loksins stóð hann fyrir framanborðið. Ritstjórinn leit á hann. 

„Ég sé ekki fram á, að við getum haft nokkuð gagn af þér, borgari“, sagði hann. „Við 
höfum ákaflega strangar stéttarskoðanir. Þú ert ekki í flokknum … og þú verður að 
játa, að þjóðfélagslegar aðstæður þínar eiga ekki við hér. Það eru tíu reyndir 
blaðamenn á biðlistanum hjá mér … og þeir eru allir flokksmeðlimir“. 

„Ég þarf ekki endilega að steikja fiskinn í feiti“, hugsaði Kira. „Ég get alveg eins 
notað sólsikkuolíu“. Ef hún fengi góða olíu, var engin ólykt af henni, og hún var 
miklu ódýrari. Hún taldi fram peningana við afgreiðsluborðið í kaupfélaginu og fór 
heim með fituga flösku fulla af gulum, þykkum vökva. 

„Mér þykir leitt, að þú hefur þurft að bíða svona lengi, sagði skrifstofuþjónninn við 
Leo. „ En félagi ritstjórinn er svo önnum kafinn. Þú mátt fara inn núna“. 

Félagi ritstjórinn hallaði sér aftur á bak í stólnum. Hann hélt á pappírshníf úr brons 
og sló með honum á almanak á borðinu. Á almanakinu var mynd af Lunatcharsky 
umboðsmanni lista- og uppeldismála. 

„Nei, það er ekki hægt, og verður ekki hægt. Fjöldi öreiga sveltur og svo komið þið, 
broddborgararnir og heimtið atvinnu. Ég er sjálfur öreigi. Kem beina leið frá 
hefilbekknum og ég hef líka verið atvinnulaus … áður fyrr. En stéttarfélagar þínir 
voru miskunnarlausir. Þú hefur gott af að kynnast því“. 

„Þetta er misskilningur hjá þér, borgari. Hjálparbeiðnum er veitt móttaka frá klukkan 
níu til ellefu og aðeins á fimtudögum … Hálfan annan tíma? Hvernig átti ég að vita, 
hvað þú vildir? Enginn hefur beðið þig um að sitja hérna“. 

Hann var þögull, þegar hann kom heim á kvöldin. 

Kira tók til miðdegisverðinn, og hann settist við borðið og borðaði það, sem að 
honum var rétt. Hún gerði sér far um að gera matinn sem bragðbestann. Hann sagði 
ekkert. Hann leit ekki í rólegu, gráu augun hinum megin við borðið og hann tók ekki 
eftir blíða brosinu á vörum hennar.  

Stundum stóð hann lengi fyrir framan kristalvasann á malakitboðirnu. Andlit hans 
var alveg sviplaust. Hann var með hendur í vösum og vindling milli varanna. Hann 
stóð hreyfingarlaus, deplaði ekki einu sinni augunum. Reykurinn úr vindlingnum lá í 
beinni línu upp í loftið. Svo brosti hann og vindlingurinn datt á gólfið, en hann tók 
ekki eftir því. Kira tók heldur ekki eftir því, því að hún staðri skelfdum augum á 
ískalt og hæðnislegt brosið á vörum hans. 
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„Þekkirðu nokkuð til starfsins, borgari?“. 

„Nei“. 

„Ertu flokksmeðlimur?“.  

„Nei“. 

„Þá getum við ekki notað þig. Næsti“.  

Það var kominn mánudagur. Honum hafði verið lofað vinnu á mánudag. Leo stóð 
fyrir framan lítinn og visinn skrifstofustjóra. Hann vissi, að hann átti að brosa 
þakklátur til hans, en Leo brosti aldrei þegar hann átti að brosa. Skrifstofustjórinn var 
áhyggjufullur á svipinn og forðaðist að líta framan í Leo. 

„Mér þykir það mjög leitt, borgari. Já, ég veit, að ég lofaði því, en … þú skilur, 
frænka forstjórans er komin hingað frá Moskvu og hún er atvinnulaus og … ég gat 
auðvitað ekki vitað þetta fyrirfram. Mennirnir spá, en guð ræður … eins og þú veist. 
Komdu aftur seinna, borgari“. 

Kira fór ekki eins oft í skólann eins og áður. En þegar hún sat í stórum, köldum 
salnum og hlustaði á fyrirlestra um stál og járn og kílówött, þá rétti hún úr bakinu, 
eins og verið væri að strengja á taugum hennar með skrúfnagla. Hún leit á manninn, 
sem sat við hlið hennar. Stundum fannst henni þessar ræður um stál og bjálka eiga 
við bein hans og vöðva. Henni fannst stálið hafa orðið til aðeins fyrir hann, eða ef til 
vill var það hann, sem hafði orðið fyrir stál og steypu og hvítglóandi loga. Því hún 
var fyrir löngu búin að gleyma, hvar líf Andreis Taganovs endaði og hvar vélin tók 
við. 

„Andrei, ef þú sérð dökka bauga undir augunum á mér, þá er það aðeins ímyndun hjá 
þér sjálfum“, sagði hún, þegar hann spurði hana áhyggjufullur, hvernig á þeim stæði. 
„Og þú ert annars ekki vanur að taka eftir augum annarra“. 

Þau settust við borðið. Kira brosti dálítið vandræðalega. 

„Það verður enginn verulegur miðdegisverður í dag“, sagði hún. „Við höfum bara 
brauð núna. Hirsið var búið í kaupfélaginu, áður en röðin kom að mér. En ég fékk 
brauðið, og svo steikti ég lauk í sólsikkuolíu. Það er svo ágætt að hafa hann ofan á 
brauð“. 

„Hvar er þinn skammtur?“ 

„Ég … ég var búin að borða , áður en þú komst“. 

„Hvað fékkstu mikla peninga í þessari viku?”.  

„Já, hvað … Við fengum heilt pund í staðinn fyrir hálft, eins og venjulega. Það var 
alveg sérstök heppni“.  

„Já, það var ágætt. En ég er ekki svangur. Ég fer að sofa“. 

Lágvaxni maðurinn, sem stóð við hliðina á Leo í biðröðinni, hló bjánalega og það 
korraði í hálsinum á honum, þegar hann talaði. 

„Ég sé, að þú ert að horfa á rauða vasaklútinn í brjóstvasanum mínum“, sagði hann í 
hálfum hljóðum. „Ég skal trúa þér fyrir nokkru, en þú mátt engum segja það. Þetta er 
alls enginn vasaklútur. Sjáðu. Þetta er bara dálítil silkipjatla, hí, hí. Þegar ég kem inn, 
sýnist þeim í fljótu bragði þetta vera flokksmerkið, hí, hí. Svo sjá þeir, þegar betur er 
að gáð, að þeim hefur skjátlast, en þetta hefur samt sín sálfræðilegu áhrif hí, hí. Ef 
þeir hafa hvort sem er einhverja vinnu. Nú er kominn röðin að þér næst. Já drottinn 
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minn dýri. Það er bara orðið dimmt úti. Það er hreint ótrúlegt, hvað tíminn líður 
fljótt, hí, hí“.  

„Það er skrítið hvernig sumir borgarar vanrækja kennslustundirnar en koma samt 
alltaf til að sækja brauðskammtinn“, sagði nemandi með flokksmerki við annan, sem 
sömuleiðis bar flokksmerkið í barminum. Þetta var í brauðasölu háskólans. Leo stóð 
fyrir aftan þá. 

„Félagi skrifstofumaður“, sagði Leo við manninn hinum megin við afgreiðsluborðið. 
„Væri þér ekki sama, þó að ég rífi af brauðmiðann fyrir næstu viku? Ég skal gæta 
hans vel og skila þér honum. Ég þarf nefnilega að gefa þetta brauð heima, og mig 
langar til að segja að ég hafi fengið tvöfaldan skammt og hafi borðað annað brauðið á 
leiðinni. Þakka þér fyrir, félagi“. 

Gildvaxinn skrifstofumaður vísaði Leo eftir mjóum gangi og inn í tómlegt 
skrifstofuherbergi, þar sem myndir af Lenin héngu á veggjunum. Hann lokaði 
dyrunum vandlega á eftir sér. 

„Jæja, þá getum við talað saman í ró ognæði, borgari“, sagði hann. „ Já, það er mjög 
sjaldgæft fyrirbrigði, að menn fái stöðu nú á tímum. Það er eiginlega alveg sérstök 
heppni. Þegar um er að ræða félaga, sem er í ábyrgðarstöðu og getur veitt vinnu, þá á 
hann þakklæti skilið af þiggjandanum. En félagi í ábyrgðarstöðu fær ekki há laun nú 
á tímum og allt er hræðilega dýrt. Allir þurfa sitt til að lifa, eins og þú veist. Já, og 
þegar einn maður veitir stöðu, þá á hann að minnsta kosti kröfu til þess, að 
viðkomandi sýni honum þakklæti, og næstum því alls laus, segir þú? Hvern fjandann 
viltu þá hérna? Heldur þú að við öreigarnir veitum hvaða broddborgara, sem er 
vinnu?“ 

„Ensku, þýsku og frönsku? Það er mjög mikils virði, borgari. Okkur vantar kennara í 
málum. Ert bú í stéttarfélagi? Ekki í stéttarfélagi? Ja það þykir mér leitt. Við tökum 
enga nema stéttarmeðlimi“. 

„Þú vilt verða meðlimur stéttarfélags uppeldisfræðinga? Það er ágætt, borgari. Hvar 
vinnur þú núna?“ 

„Ég er atvinnlaus”. 

„Þú getur ekki orðið meðlimur í stéttarfélagi, nema þú hafir atvinnu“ . 

„En ég fæ ekki vinnu, nema ég sé í stéttarfélagi“. 

„Já, við því er ekkert að gera“ 

„Get ég fengið hálft pund af línolíu, ég vil helst, að nún sé ekki mjög þrá, ef það er 
mögulegt, nei, ég vil ekki sólsikkuolíu, hún er of dýr“. 

„Kira, hvað vilt þú hingað inn á náttkjólnum?“ 

Hann leit upp úr bóklnni. Lítið rafmagnsljós var á borðinu, en annars var dimmt í 
stofunni. 

„Klukkan er farin að ganga f jögur“, sagði hún. 

„Ég veit það vel. En einhvern tíma varð ég að lesa. Flýttu þér upp í rúm. Það er kalt 
hérna frammi. Þú skelfur af kulda“. 

„Leo, þú reynir alltof mikið á þig“. 

„Og hvað gerir það svo sem til? Því fyrr, sem maður er útslitinn, því betra“. 
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Hann leit ekki upp, en hann gat sér til, hvernig augnatillit hennar var. Hann stóð upp 
og greip hana í fang sér. 

„Kira, auðvitað meinti ég þetta ekki. Þú skalt fá einn koss, en svo ferð þú upp í rúm, 
varir þínar eru meira að segja ískaldar. Ef þú ferð ekki sjálf, þá held ég á þér inn“:  

Hann lyfti henni upp og bar hana inn í svefnherbergið. Handleggir hans voru ennþá 
sterkir og stæltir. Hann faldi andlit sitt í hári hennar. 

„Ég ætla bara að lesa nokkrar síður í viðbót“, hvíslaði hann, „svo kem ég. Flýttu þér 
að sofna. Góða nótt. Hafðu engar áhyggjur af mér“. 

„Það er skylda mín sem húsvörður að tilkynna þér þetta, borgari Argunova. Lögin 
skipa svo fyrir. Leigunni er sagt upp, vegna þess, að hvorugt ykkar vinnur fyrir sovét. 
Þess vegna eruð þið í þeirra flokki, sem lifa á einkatekjum. Hvernig ætti ég að vita, á 
hverju þið lifið? Lögin mæla nú einu sinni svo fyrir …“. 

Bak við hann stóð löng röð manna, sem voru knýttir í herðum og skjálfandi af kulda, 
með loppnar íkrepptar hendur. Augu þeirra voru starandi í örvæntingarfullu vonleysi, 
ýmist skelfd eða biðjandi. Hann bar af þeim teinréttur og þróttmikill. Svipur hans 
minnti enn á gríska myndastyttu. Maður, sem gekk á götunni, nam staðar og horfði 
undrandi á hann í þessum hóp. Maðurinn deplaði augunum, en hann sneri sér undan. 

XIV 

Dag nokkurn hrundi hús. Framhlið hússins féll niður á götuna, svo að þar hlóðst upp 
múrsteins- og kalkhrúga. Þegar íbúarnir komu heim frá vinnu sinni, blöstu við þeim 
stofur og svefnherbergi neðan frá götunni. Menn stundu þungan, en létu ekki í ljós 
neina undrun. Það var enginn stórviðburður, að hús, sem vanrækt hafði verið að 
halda við, hryndi til grunna. 

Leo fekk vinnu í nokkra daga við að hreinsa múrsteinana af götunni. Steinarnir lágu 
yfir sporvagnateina og stöðvuðu umferðina. Hann beygði sig niður og reisti sig upp 
aftur, beygði sig niður, reisti sig upp, aftur og aftur, þangað til hann sárverkjaði í 
bakið. Hendur hans voru blóðugar og stirðar af kulda. 

Byltingarsafnið hélt sýningu í tilefni af heimsókn sænsku stéttarfélaganna. Kira fekk 
vinnu við að þýða á sænsku skýringar á myndunum. Fjögur kvöld vann hún þreytt og 
skjálfhent við að teikna bókstafi, sem urðu að orðum: Verkamenn, sem svelta í 
leiguibúðum auðkýfinga árið 1910, eða: Verkamenn, sendir til Síberíu af herlögreglu 
Czarins árið 1905. 

Snjóskaflarnir voru orðnir háir. Þeir náðu sumstaðar hátt yfir kjallaraglugga. Leo 
mokaði snjó á næturnar. Gufustrókinn lagði úr vitum hans, eins og hvítt ský, og 
íshrönglar voru fastir í gamla hálsklútnum, er hann var með um hálsinn. 

Borgara nokkrum fannst, að börnin sín ættu að læra frönsku. Hann virtist ekki hafa 
neina fasta stöðu, en átti bifreið og hvíslaðist löngum stundum á við starfsfólkið í 
matvöruskemmunum. Kira kenndi þeim í tvo tíma í viku. Hún reyndi að útskýra fyrir 
þeim „passé imparfait“, en börnin voru sljó eins og hún, sugu upp í nefið og snýttu 
sér með fingrunum. Hún var hás og hana verkjaði í höfuðið. Hún reyndi að beina 
augunum frá borðstofuskápnum, þar sem stóð fat með girnilegum smjörkökum. 

Leo las með öreiga-nemanda, sem átti að ganga undir próf. Hann útskýrði reglurnar 
um höfuðstól og vexti fyrir ungum, syfjuðum manni, sem sat og klóraði sér í 
liðamótum, því að hann var með kláðamaur. 
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Kira þvoði diska tvo tíma á hverjum degi. Hún stóð bogin yfir fitugum og daunillum 
uppþvottabala á veitingahúsi, sem rekið var í einkaeign. Þegar eigendurnir urðu 
gjaldþrota, missti hún þá atvinnu. 

Þau voru að heiman meiri hluta dagsins. Þegar þau komu heim, spurðu þau aldrei 
hvort annað, hvað á dagana hafði drifið. Á kvöldin kveikti Kira á „bourgeoisanum“, 
og þau sátu þegjandi yfir bókum sínum. 

Þau áttu sér enn markmið og margt var eftir að læra, ef þau ættu að standast prófið. 
„Þessir erfiðleikar skiftu engu máli. Þetta eru bara smámunir. Við megum ekki hugsa 
um það. Við megum helst ekkert hugsa. Við verðum bara að muna, að við verðum að 
ljúka við þetta … ef til vill verða einhver ráð með að komast til útlanda … " Hún gat 
varla lokið við setninguna, því að þeim fannst eins og ýft væri upp gamalt sár, þegar 
minnst var á útlönd. 

Stundum lásu þau dagblöðin. Í einu þeirra var grein eftir félaga Zinoviev, forseta 
sovétsins í Petrograd. 

„Við bíðum ekki heimsbyltingarinnar í nokkur ár, félagar, eða nokkrar vikur. Nú 
teljum við aðeins dagana. Uppreistaralda öreiganna sópast yfir jörðina og drepur allt, 
sem heitir heimskapitalismi“, skrifaði hann. 

Þar var einnig viðtal við félaga Biriuchin, þriðja kyndara á rauðu orustuskipi. 

„Já, við verðum að sjá um að vélar okkar séu vel smurðar og við verðum að verjast 
ryði", sagði félagi Biriuchin, því að við berum ábyrgð á vélum öreiganna. Og við, 
samviskusamir öreigar, við gerum okkar besta, því að við kærum okkur kollótta um 
allt nema góða hagsýna vinnu. Og svo eru þar erlendu broddborgararnir, sem hafa 
vakandi auga með okkur …“ 

Stundum lásu þau vikublöð … Masca leit kuldalega á hann. 

„Ég er hrædd um að hugsjónir okkar séu harla ólíkar. Það er stórt óbrúað bil á milli 
stétta okkar. Borgaralegir hleypidómar eiga of djúpar rætur í huga þínum Ég er dóttir 
vinnandi fjöldans. Sérstök ást einstaklings á öðrum einstakling er borgaralegt 
hugtak“. 

„Eru þetta þín síðustu orð, Mascha?“, spurði hann. Rödd hans var hás. Nábleikur 
fölvi breiddist yfir fallega en borgaralega andlitsdrætti hans. 

„Já, Ivan", svaraði hún. „Öllu er lokið á milli okkar. Ég er kona hins upprennandi 
dags“ … 

Og svo fóru þau stundum í kvikmyndahús. 

Það var sýnd amerísk kvikmynd. Fjöldi manna stóð fyrir framan sýningarkassana og 
starði stórum augum á útlendar myndir. Stór snjókorn féllu á rúðurnar. Fólkið brosti 
dauflega. Það var eins og allir hugsuðu sameiginlega, að milli þess og umheimsins 
var annað og meira en eitt rúðugler. 

Kira og Leo biðu í þrengslunum í anddyrinu. Þegar sýningu var lokið, þyrptist 
mannfjöldinn út og ýtti við þeim, sem biðu eftir inngöngu. 

„Gullni –kolkrabbinn“ 

Leikstjóri Reginald Moore. Prófað hefur félagi M. Zavadkov“ 

stóð með stórum stöfum á léreftinu.  
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Kvikmyndin var mjög ruglingsleg. Fyrsti þátturinn var á skrifstofu. Myndirnar voru 
ógreinilegar og fólkið hreyfði sig í krampakendum rykkjum. Á einum vegg 
skrifstofunnar hékk skilti með enskri áletrun, en í áletruninni voru ritvillur. Þetta var 
skrifstofa hjá ameríkönsku stéttarfélagi. Við borðið sat alvörugefinn félagi og skipaði 
aðalhetjunni, ungum, ljóshærðum manni, fyrir. Hann átti að ná aftur mikilvægum 
skjölum, sem kapitalisti hafði stolið. 

„Hver fjandinn“, hvíslaði Leo. „Búa beir líka til svona kvikmyndir í Ameríku?“  

En allt í einu urðu myndirnar greinilegri og það var hægt að greina hvert hár á höfði 
hinnar fallegu og brosleitu kvenhetju. Menn og konur gengu um í fallegum fötum, en 
rússnesku skýringarnar, sem stóðu fyrir neðan myndirnar, áttu alls ekki við athafnir 
leikendanna á tjaldinu. Í skýringunum var sagt, með stórum hvítum stöfum, frá 
„amerískum bræðrum undir oki stóreignamannanna“. En á tjaldinu sást glaðlegt fólk 
dansa í skreyttum sölum, eða það hljóp hlæjandi eftir söndóttu fjöruborði, svo að 
vindurinn feykti hári þess til og frá. Kona gekk út úr herbergi sínu í hvítum kjól, en 
sást nær samstundið aftur gangandi úti á götu í svörtum kjól. Aðalhetjan var allt í 
einu orðin hærri og grennri og ekki eins ljóshærður, eins og í byrjun myndarinnar. 
Föt hans fóru svo vel, að hver einasti stéttarfélagsmeðlimir hlaut að reku upp stór 
augu. Svo virtist, eftir því sem lengra leið, að skjölin, sem hann átti að leita að, væru 
frekar erfðaskrá látins ættingja, heldur en nokkuð annað. 

Í skýringunum stóð: „Ég hata þig. þú ert kapitalisti og blóðsuga. Snautaðu út“. 

Á léreftinu sást maður beygja sig yfir fagra, hvíta konuhendi og þrýsta á hana kossi. 
Konan horfði á hann angurvær á svip og strauk blíðlega um hár hans. 

Endi kvikmyndarinnar sást ekki. En á tjaldinu stóðu skýringar: 

„hálfu ári síðar lét hinn blóðþyrsti kapitalisti lífið fyrir einum verkamanna sinna. 
Hetjan afsalaði sér hinni eigingjörnu ást, sem borgarakvendið var búið að flækja 
honum í. Upp frá því helgaði hann heimsbyltingunni líf sitt og starfsþrek“. 

„Nú skil ég“, sagði Kira, þegar þau voru á leiðinni út. 

„Nú veit ég, hvernig stendur á þessu. Þeir hafa sjálfir búið til byrjunina hér, og svo 
ýmist klippt eða bætt inn í“. 

Dyravörðurinn heyrði, hvað hún sagði og fór að hlæja. 

Dyrabjöllunni var hringt og húsvörðurinn kom til að minna þau á, að allir 
leigjendurnir ættu að koma á fund í húsinu. Það var stórt og tómlegt. Niður úr loftinu 
hékk ein rafmagnspera, sem leigjandinn hafði lánað af þjóðfélagslegri skyldurækni. 
Leigjendurnir komu sjálfir með stóla, og sátu á þeim, eða á gólfinu og tuggðu 
sólsikkufræ. 

„Þar sem ég er húsvörður", sagði maðurinn, „þá leyfi ég mér að segja þennan fund 
leigjendanna í húsinu númer … við Sergievskaja settan. Þá liggur fyrst fyrir að taka 
til umræðu skorsteinana. Jæja, félagar, borgarar, þar sem við öll erum ábyggilegir 
borgarar með rétta stéttartilfinningur, þá verðum við að gera svo vel að venjast þeirri 
staðreynd, að tímarnir eru breyttir. Áður fyrr, þegar húsin voru í höndum kapitalista, 
gat okkur staðið á sama um, hvernig þau voru útleikin. Nú horfir málið öðruvísi við. 
Vegna breyttra aðstæðna og fyrir alræði öreiganna, verðum við að grípa til okkar 
ráða, þegar skorsteinarnir eru orðnir svo fullir af sóti, að okkur er hætta búin af. Því 
að nú erum við eigendur húsanna. Þegar skorsteinarnir eru orðnir fullir af sóti, þá 
fyllast íbúðirnar fyrst og fremst af reyk og … “. 
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Konurnar fóru að ókyrrast. Feitur maður í rauðri skyrtu snéri þumalfingurinn í 
sífellu. Opinmynntur, ungur maður klóraði sér í höfðinu og náði við og við í eitthvað, 
sem hann rúllaði á milli fingranna og kastaði síðan á gólfið. 

„ … og kostnaðinum verður skipt á milli  … Félagi Kira Argunova, vertu ekki að 
reyna að læðast út. Þú ættir að hafa vit á því, að vera kyrr þar sem þú ert, því við 
viljum ekki að neinn svíkist undan þjóðfélagslegum skyldum sínum … Já, 
kostnaðurinn skiptist á milli leigjendanna, þannig að verkamenn borga þrjú prósent, 
þeir sem hafa frjáls embætti,tíu prósent. Þeir, sem hafa einkaverslanir og þeir sem 
enga vinnu stunda, borga það sem eftir er  … Þeir, sem eru með tillögunni … rétti 
upp hendina … þeir, sem eru á móti … félagi Michliuk, þú mátt ekki rétta upp 
hendina bæði með og á móti sömu tillögunni … “. 

Heimsókn Victors var hvort tveggja í senn óvænt og undraverð. Hann hitaði hendur 
sínar við „bourgeoisinn“ og setti upp blíðubros. 

„Ég átti leið hérna framhjá, og þá fannst mér, að ég yrði að líta inn til ykkar … Þið 
búið sannarlega ríkmannlega … Írina var búin að segja mér frá því … Jú þakka þér 
fyrir, henni líður ágætlega … Nei, mömmu líður ekki sem best, og læknarnir segja að 
þeir geti ekkert gert, annað en ráðleggja okkur að senda hana suður á bóginn, og hver 
hefur ráð á því nú á tímum?. … Ég hef verið önnum kafinn í skólanum, ég var kosinn 
aftur í stúdentaráðið. Lesið þið kvæði. Ég er nýbúinn að lesa ný kvæði eftir konu. 
Þau eru alveg dásamlega … Já, það er satt, þið búið ríkmannlega. Þetta er alveg eins 
og fyrir byltinguna … Þið eruð bara stórbokkar, ha, ha … Að hugsa sér, að þið 
skuluð hafa tvö svona yndislega stór hrebergi. Hefur húseignanefndin ekkert skipt sér 
af því? Við urðum að taka tvo leigjendur um daginn. Annar þeirra er kommúnisti, 
svo að það er heldur lágt risið á pabba. Írina og Acía verða að vera saman í herbergi, 
og þeim kemur svo illa saman. En það er ekkert við því að gera. Allir verða að hafa 
þak yfir höfuðið. Já, það veit guð almáttugur. Íbúarnir í Petrograd eru orðnir allt of 
margir“. 

Hún kom inn með rauðan höfuðklút og pinkil undir handleggnum. Langur, svartur 
sokkur hékk út úr pinklinum. Andlitsduftið var í klessum í andliti hennar. 

„Hvar er þessi stofa?“, spurði hún. 

„Hvað vilt þú, borgari?“, spurði Kira undrandi. 

Hin svaraði ekki, en opnaði næstu dyr. Hún sá, að þær lágu inn í herbergi 
leigjandans, svo að hún skellti þeim aftur. Svo opnaði hún næstu dyr og gekk inn í 
stofuna. 

„Nú, það er hér“, sagði hún. „Já, þið getið tekið „bourgeosann“ ykkar og diskana og 
hitt draslið. Ég hef sjálf mín búsáhöld“. 

„Hvað viltu hingað, borgari?“, endurtók Kira. 

„Ó, já, það er satt“, sagði kvenmaðurinn. „Gerðu svo vel“. 

Hún rétti Kiru óhreinan bréfmiða með stórum stimpli. Miðinn var frá Gilotdel og á 
honum stóð, að borgari Marina Lavrova hefði heimild til að setjast að í því herbergi, 
sem kallaðist „dagstofan“ í 22. íbúðinni í húsinu við Sergievskjaja númer … 
Núverandi íbúum „dagstofunnar“ var skipað að flytjast úr henni tafarlaust, og taka 
aðeins með sér persónulega muni, sem þeir hefðu not fyrir eins og á stæði. 

Kira stóð á öndinni. 

„Þetta getur ekki verið rétt“, sagði hún. 
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Hin fór að hlæja. 

„Nei, reyndu nú að átta þig á þessu borgari“. 

„Það er betra fyrir þig að hypja þig út með góðu. Þú færð aldrei þetta herbergi“. 

„Jæja, ekki það? Og hver ætlar að hindra það? Þú?“. 

Hún gekk að stól, fleygði svuntu af Kiru, sem lá á honum, á gólfið og setti pinkilinn 
sinn á hann. 

Kira skellti forstofuhurðinni á eftir sér og þaut í einum spretti upp á fjórðu hæð, þar 
sem húsvörðurinn bjó.  ar barði hún harkalega á dyrnar, þangað til húsvörðurinn 
opnaði. Hann hlustaði á frásögn hennar og lyfti brúnum. 

„Skipun frá Gilotdel?“, sagði hann. 

„Það er mjög undarlegt, að ég skuli ekki hafa fengið neina tilkynningu frá þeim. Það 
er á móti reglugerðinni. Þetta hlýtur að vera misskilningur. Ég skal kippa þessu í lag, 
borgari“. 

„Félagi, húsvörður, þú veist vel, að þetta er ólöglegt .Borgari Kovalensky og ég erum 
ekki gift, svo að við höfum rétt á tveimur herbergjum“. 

„Já, víst hafið þið það“. 

Daginn áður hafði Kira fengið mánaðarlaun fyrir kennslu. Hún tók seðlarúlluna upp 
úr vasanum og stakk henni í lófa húsvarðarins, án þess að líta á hana eða telja hvað 
seðlarnir voru margir. 

„Félagi, húsvörður, ég er ekki vön, að biðja aðra um hjálp, en þetta mun brátt 
eyðileggja allt fyrir okkur“. 

Húsvörðurinn stakk seðlunum í vasann svo lítið bar á, og leit sakleysislega í augu 
Kiru, eins og ekkert hefði skeð. 

„Það er ekkert að óttast, borgari Argunova, við gerum skyldu okkar. Kvenmanninum 
verður fleygt aftur út á götuna“. 

Hann þrýsti hattinum niður yfir annað eyrað og stikaði stórum á eftir Kiru. 

„Hvað gengur eiginlega á hér, borgari“, spurði hann höstugur. 

Borgari Marina Lavrova var komin úr kápunni og búin að taka upp úr pinklinum 
sínum. Hún var í hvítri skyrtu og gömlu pilsi með ódýrar perlufestar um hálsinn. Á 
borðinu lágu undirföt, bækur og tekatlar. 

„Góðan daginn. félagi húsvörður“, sagði hún og brosti vingjarnlega. ,,Það er best að 
við kynnumst strax“. 

Hún tók litla bók upp úr vasa sínum, opnaði hana og rétti honum. Það var 
meðlimavottorð í félagi ungkommúnista. 

„A-ha“, sagði húsvörðurinn. 

„A-ha“. 

Hann sneri sér að Kiru. 

„Hvað ert þú eiginlega að fara fram á, borgari? Þú heimtar tvö herbergi og þú vilt að 
ungri, vinnandi stúlku sé fleygt út á götuna. Nei, á þessum tímum eru ekki látin 
viðgangast nein broddborgara-sérréttíndi. Þú gerir svo vel að halda þér á mottunni“. 
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Leo og Kira lögðu málið fyrir alþýðudómstólinn. Þau sátu inni í kuldalegu og 
daunillu herbergi. Lenin og Karl Marx störðu á þau frá veggjunum.  

Dómarinn geispaði. 

„Hverjar eru þjóðfélagslegar aðstæður þínar, borgari Argunova?“, spurði hann. 

„Ég er nemandi“. 

„Hvaða vinnu stundar þú?“  

„Enga“. 

„Í hvaða stéttarfélagi ertu?“ 

„Engu“. 

Húsvörðurinn bar það fram, að enda þótt borgari Argunova og borgari Kovalensky 
væru ekki gift, þá „lifðu þau saman“, þar eð aðeins fyrirfyndist eitt rúm í íbúðinni. 
Það hafði hann sjálfur séð. Það gerði það að verkum, að þau voru „sama sem hjón“, 
og húseignanefndin leyfði hjónum aðeins að hafa eitt herbergi, eins og félagi 
dómarinn vissi vel. Auk þessa hefðu þessir umræddu borgarar, að stofunni meðtaldri 
þremur fermetrum meira húsnæði en lögin sögðu fyrir. Undanfarið hafði líka oft 
dregist fyrir þessum hinum sömu borgurum að borga húsaleiguna. 

Kira var spurð, hvort hún gæii neitað þessum vitnisburði. 

„Hver er faðir þinh; borgari Argunova? “ 

„Alexander Argunov“. 

„Fyrrverandi iðjuhöldur og verksmiðjueigandi? “ 

„Já“. 

„Einmitt það. Og hver var faðir þinn, borgari Kovalensky? “ 

„Kovalensky aðmíráll“. 

„Sá, sem var dæmdur til dauða fyrir andbyltingasinnaða starfsemi? “ 

„Dæmdur til dauða ... já“. 

„Og hver var faðir þinn, borgari Lavrova? “ 

Hann var verkamaður. Carinn sendi hann til Síberíu árið 1913. Og móðir mín er 
fátæk bóndakona“. 

„Það er úrskurður alþýðudómstólsins, að þetta umdeilda herbergi er dæmt borgara 
Lavrovu“. 

„Er þetta dómstóll eða leikhússýning? “, spurði Leo. 

Dómarinn sneri sér að honum hátíðlegur á svip. 

„Hið svokallaða hlutlausa réttlæti, borgari, er hugtak, sem á heima meðal 
broddborgara. Þessi dómstóll dæmir eftir stéttar-réttlæti. Það er opinber aðstaða 
okkar til málanna“. 

„Félagi dómari“, sagði Kira. 

„En húsgögnin ... húsgögnin okkar?“ 

Þið komið ekki öllum hússögnunum fyrir í einu herbergi”. 
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„Nei, en við gætum selt þau. Við ... við erum í miklum peningavandræðum“. 

„Nú. einmitt. Þú ætlar að selja húsgögnin til þess að græða á þeim, svo að 
öreigakona, sem ekki hefur haft tækifæri né ráð til aðkaupa sér húsgögn, verði að 
liggja á gólfinu. Nei. Næsta mál“. 

„Eitt langar mig til að biðja þig að segja mér“, sagði Kira við borgara Lavrovu. 

„Hvernig stóð á því, að þú fékkst leyfi til að setjast að einmitt í okkar stofu? Hver 
sagði þér frá okkur? “ 

Borgari Levrova fnæsti og leit út í loftið. 

„Maður á góða vini“,sagði hún.  

Hún var föl yfirlitum, með stutt nef og totulagaðan munn. Það var eins og hún væri 
alltaf í vondu skapi. Augu hennar voru ljósblá, köld og tortryggin. Hún var með liðað 
hár fram á ennið og hún var alltaf með litla eyrnalokka í eyrunum. Hún var ekki 
félagslynd að eðlisfari og talaði sjaldan. En allan daginn var gestagangur hjá henni. 
Vinir hennar kölluðu hana Marishú.  

Í svefnherbergi Leos var gert gat á skorsteininn fyrir ofan onyxarininn. Þar var 
stungið í rörinu frá „bourgeoisamum“.  Þau tæmdu tvær hillur í fataskáp Leos og 
röðuðu þar diskum, eldhús áhöldum og matvörum eldhúsáhöldum og matvöru. Leo 
kom bókum sínum fyrir undir dragkistunni og Kira stakk sínum bókum undir rúmið. 
Leo blístraði lagstúf á meðan hann raðaði bókunum. Kira leit ekki á hann. 

Eftir nokkra umhugsun skilaði Marisha þeim myndinni af móður Leos, sem hafði 
hangið á vegg í stofunni. Rammanum hélt hún sjálf og setti í hann mynd af Lenin. 
Auk þess hengdi hún upp myndir af Trotzky, Mare, Engel og Rosa Luxemburg og 
spjald með táknrænni mynd af rauða flotanum. Hún átti líka grammófón, sem hún 
spilaði á öllum stundum. Og þegar hún varð leið á honum settist hún við flygilinn og 
lék „hundavalsinn“. 

Svefnherbergið var á milli baðherbergisins og stofunnar, svo að Marsicha þrammaði 
í gegn í slitnum, fráhnepptum morgunslopp á leið sinni fram á baðherbergið. 

„Ég ætla að biðja þig að banka á dyrnar framvegis, þegar þú þarft að ganga hér í 
gegn“, sagði Kira. 

„Því þá það? Ekki eigið þið frekar rétt á baðherberginu en ég“. 

Marisha stundaði nám við Rabfac. 

Rabfac var háskóladeild fyrir iðnlærða verkamenn og í þeirri deild voru ekki gerðar 
eins miklar kröfur til nemendanna eins og í öðrum deildum háskólans. 

Marisha gat ekki þolað Kiru, en stundum talaði hún við Leo. Hún rykkti upp 
hurðinni, svo að myndirnar hennar hristust á veggjunum. 

„Félagi Kovalensky“, sagði hún, „þú verður að hjálpa mér með þessa frönsku sögu. 
Á hvaða öld var Marteinn Lúter brenndur á báli? Eða var hann þýskur? Eða var hann 
kannski alls ekki brenndur á báli? “ 

Stundum opnaði hún dyrnar og kallaði inn: „Ég er að fara á fund í Komsomol, og ef 
félagi Rilenko kemur hingað þá segið honum, að hann geti hitt mig þar. En ef lúsin 
hann Mischa Gvosdev kemur, þá skuluð þið segja honum, að ég sé farin til Ameríku 
og komi aldrei aftur. Þið þekkið hann ... litli kurfurinn með vörtuna á nefinu“. 

Stundum kom hún inn með bolla. 
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„Borgari Argunova, þú gætir víst ekki lánað mér svolitla feiti. Ég mundi ekki eftir 
því, að mín feiti var búin. ... Átt þú bara línolíu? Hvernig getur þú lagt þér þann 
óþverra til munns? Jæja, kannski að ég fái hjá þér hálfan bolla“. 

Einn morgun þurfti Leo að fara út klukkan sjö. Þegar hann gekk í gegnum herbergi 
hennar, svaf hún fram á borðið yfir bókum sínum. Hún hrökk upp við umganginn. 

„Ja, mikill fjári“, hún geispaði og teygði sig. 

„Ég er í bölvuðum vandræðum með þennan fyrirlestur, sem ég á að halda í kvöld í 
Marxistafélaginu um mikilvægi rafmagnsins fyrir menningu þjóðfélagsins. Hvaða 
karl er Edison, borgari Kovalensky?“ 

Það var orðið áliðið nóttu, þegar hún kom heim. Hún skellti á eftir sér hurðum, 
fleygði bókum sínum á stól. svo að þær duttu allar á gólfið. Þau heyrðu sterka rödd 
hennar, og djúpa bassa-rödd félaga Rilesos. 

„Aleshka, þú værir indæll, ef þú kveiktir á prímusnum.Ég er glorhungruð”. 

Litlu seinna fór prímusinn að hvæsa.  

„Það er satt, þú ert indæll, Aleshka. Ég er alveg steinuppgefin. Ég var í Rabfac í 
morgun, í Komsomol klukkan tvö, í Marxista-félaginu klukkan tvö í kröfugöngu 
gegn vanþekkingunni klukkan þrjú .. . og ég var orðinn svo þreytt í fótunum ... hélt 
fyrirlestur um rafmagnið klukkan fjögur, svo á ritstjórna fund ... ég á að vera ritstjóri 
... þaðan á fund hjá kvenfólki, sem vinnur að heimilisstörfum klukkan hálf átta og 
loks á umræðufund um félaga okkar í Ungverjalandi … Ja, þú getur ekki neitað því, 
að vinkona þín hefur ýmsum þjóðfélagslegum störfum að gegna“. 

Aleshka sat við flygilinn og lék „John Grey“. 

Einhverntímann um nóttina vaknaði Kira við að ungur ljóshærður, hálfnakinn maður 
læddist í gegn um herbergi þeirra og fram í baðherbergið. Það var búið að slökkva 
ljósið í stofu Marishu. 

Kvöld eitt heyrði Kira karlmannsrödd inni í stofunni, sem henni fannst hún kannast 
við.  

„Auðvitað erum við vinir“, sagði röddin. „Það veistu vel sjálf. Eða ef til vill ... ef til 
vill er vináttan meiri af minni hálfu ... en ég þori ekki að gera mér vonir um.  Ég hef 
þó sannað vinsemd mína með greiðanum, sem ég gerði þér og mig langar til að biðja 
þig bónar í staðinn. Mig langar til að, hitta vin þinn úr flokknum“. 

Kira var á leiðinni út. Hún nam staðar á leiðinni gegnum stofuna. Victor sat á 
legubekknum og hélt í hönd Marishu. Hann stökk á fætur og roði hljóp fram í hinnar 
hans. 

„Victor … ætlaðir þú að; heimsækja mig … eða …“ 

Hún þagnaði. Loksins rann upp fyrir henni ljós.  

„Kira, ég vil ómögulega að þú haldir … “, sagði Victor.  

Þegar hún sagði Leo frá þessu hótaði hann að brjóta hvert bein í skrokk Victors, en 
hún bað hann um að taka þessu með ró og stillingu.  

„Ef þér lendir saman við hann, fréttir faðir hans það og hann yrði alveg Örvinglaður. 
Hann er nógu óhamingjusamur fyrir. Og til hvers væri það svo sem? Við fengjum 
hvort eð er ekki stofuna aftur“. 



 122

Í brauðasölu skólans hitti Kira félaga Sonju og Pavel Syerov. Félagi Sonja tuggði 
skorpuna af brauðinu, sem hún hafði fengið. Pavel Syerov var í splunku nýjum 
fötum, eins og klipptur út úr tískublaði.  

„Góðan daginn, félagi Argunova“, sagði hann og brosti gleitt.  

„Þú sést sjaldan í skólanum nú orðið”. 

„Ég er önnum kafin“. 

„Þú sést heldur aldrei með félaga Taganov. Þið hafði þó ekki orðið ósátt? “ 

„Skiptir það þig nokkru máli? “  

„Nei, það skiptir mig persónulega svo sem engu“. 

„En flokkslega skiptir það okkur nokkru“, sagði féiagi Sonja. „Félagi Taganov er 
mikilhæfur starfsmaður flokksins, og auðvitað þykir okkur leitt, að hann skuli 
umgangast kevennmann af þínu tagi. Það gæti haft skaðleg áhrif á stöðu hans í 
flokknum“. 

Hvaða bull, Sonja, hvaða bull er í þér“, sagði Pavel Syerov. „Andrei er allt of 
háttsettur hjá flokknum til þess að vinfengi hans við félaga Argunovu gæti hnekkt 
stöðu hans. Þú þarft ekki að rjúfa vináttuna þess vegna, fjelagi Argunova“. 

Kira leit beint í augu hans.  

,,En ef til vill finnst þér hann vera of hátt settur í flokknum?“sagði hún kuldalega.  

„Nei, ég hef aldrei heyrt ann að eins! … Félagi Taganov er mjög góður vinur minn 
og …“ 

„Ert þú góður vinur hans?“ 

„Þetta er mjög undarlega spurning, félagi Argunova“. 

„Maður heyrir svo margt undarlegt nú á tímum. Vertu sæl, félagi Sonja.“  

Dag einn kom Marisha inn til Kiru, þegar Leo var farinn. Hún var rauðeygð og 
grátbólgin í framan. 

„Borgari Argunova, hvað gerir þú til þess að eignast ekki börn?“ 

Kira leit skelfd á hana. 

„Ég er svo hrædd um, að það hafi farið illa fyrir mér“, sagði Marisha snökktandi. 
„Bölvaður bjálfinn hann Aleshka Rilenko. Hann sagði að ég væri fjelagsskítur, ef jeg 
vildi ekki … Og hann lofaði að vera varkár. Hvað á ég að gera? Hvað í ósköpunum á 
jeg að gera?“ 

Kira gat ekki gefið henni nein ráð 

Kira var að sauma nýjan kjól. Það var í rauninni ekki nýr kjóll, það var gamall blár 
ullarkjóll sem hún sneri við af mikilli kostgæfni. Hún sat við saumana á næturnar, 
þegar Leo svaf, því að kjóllinn átti að koma Leo á óvart. Hún opnaði hurðina á 
fataskápnum, setti kerti á gólfið og settist sjálf á bak við hurðina, svo að Leo vaknaði 
ekki við ljósið. Þar sat hún og saumaði við hliðina á kertaljósinu langt fram á nótt í 
þrjár vikur. Hún hafði aldrei lært að sauma, svo að hún var klaufaleg við það og 
stakk sig oft á nálinni. Hana sveið í augun af þreytu, og augnalokin voru svo þung að 
þegar hún deplaði augunum, átti hún fullt í fangi með að opna þau aftur. Hún heryði 
þungan andardrátt Leos hinum megin í herberginu. 
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Hún hafði einmitt lokið við kjólinn, sama daginn og hún mætti Vövu. Vava var kát 
og brosti, eins og hún byggi yfir miklu leyndarmáli. Þær urðu samferða, og þegar þær 
námu staðar fyrir utan húsið hjá Vövu stóðst hún ekki freistinguna lengur. 

„Komdu með mér upp, Kira" sagði hún. „Bara snöggvast. Mig langar svo til að sýna 
þér dálítið ... frú útlöndum“. 

Ilmvatnslyktin angaði um herbergi Vövu. Stór bangsi með rautt silkiband um hálsinn 
sat á hvítri rúmbreiðunni.  

 

Vava tók bréfið utan af litlum böggli hátíðleg á svip. Kira stóð á öndinni. Hún áræddi 
loksins að strjúka annarri hendinni yfir sokkana, eins og þeir væru dýrindis loðfeldur.  

„Þeim var smyglað inn“ hvíslaði Vava. „Konan, sem er sjúklingur pabba, er gift 
smyglara og hann kom með sokkana frá Riga. Og armbandið … þetta er nýjasta tíska 
í útlöndum. Finnst þér það ekki skrítið?“ 

Kira skoðaði armbandið í lófa sínum. Hún þorði ekki að setja það á sig.  

„Hvað er að frétta af Victor Kira?“. 

„Allt ágætt“. 

„Ég … ég hef ekki séð hann svo lengi. En, hvað … ég veit að hann er önnum kafinn. 
Ég hef neitað öllum boðum, af því ég hef alltaf beðið eftir að hann … en hann hefur í 
svo mörgu að snúast Ég var svo fegin að fá sokkana. Ég hef ákveðið að fara í þá 
þegar hann … þegar hann kemur. Ég var einmitt að fleygja síðustu gömlu sokkunum 
mín um í morgun“. 

„Fleygðir þú þeim?“  

„Já, já. Það er að segja, ég held að þeir liggi ennþá þarna í bréfakörfunni. Þeir eru 
allir götóttir“. 

„Vava … má ég fá þá?“ 

„Hvað? Þeir eru alveg ónýtir”. 

„Bara að gamni“. 

Á leiðinni heim hélt Kira utan um litla mjúka böggulinn í vasa sínum. Hún gat blátt 
áfram ekki sleppt af honum hendinni. Þegar Leo kom heim, opnaði hann fyrst dyrnar 
og fleygði töskunni inn fyrir. Hún opnaðist, svo að bækurnar duttu á gólfið. Svo kom 
hann sjálfur inn.  

Hann fór ekki strax úr frakkanum, en gekk að „bourgeoisanum" og nuddaði bláar, 
kaldar hendur sínar … Svo fór hann úr frakkanum og fleygði honum yfir herbergið á 
stól. En frakkinn datt á gólfið og hann tók hann ekki upp aftur. 

„Hefurðu nokkurn mat?" spurði hann.“ 

„Já, fáðu þér sæti, maturinn er tilbúinn“. 

Hann settist. Hann leit oft á hana, en tók ekki eftir kjólnum. Auðvitað var þetta sami 
gamli kjóllinn, en hún hafði haft mikið fyrir því að setja á hann svarta hnappa og 
bryddingar úr svörtum gúmmídúk. Hún hafði matreitt hirsið. Hún gekk til hans og 
lyfti kjólnum dálítið upp og rétti fram fótinn í silkisokknum. 

„Sjáðu Leo“, sagði hún.  
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Ánægjan skein úr augum hennar. Hann leit við. 

„Hvar hefur þú fengið þetta?“ spurði hann stuttur í spuna. 

„Ég … Vava gaf mér þá. Þeir voru götóttir.“ 

„Ég skil ekki, hvernig þú getur gengið í fötum, sem aðrir hafa fleygt“. 

Hann minntist ekkert á kjólinn, og hún ekki heldur. Þau þögðu það sem eftir var 
máltíðarinnar. 

Marisha hafði misst fóstrið. Þau heyrðu kveinstafi hennar innan úr stofunni og 
skammaryrði hennar við ljósmóðurina, sem kunni ekki verk sitt.  

„Borgari Lavrova, vitlu gera svo vel að gera hreint í baðherberginu.“ 

„Æ, láttu mig í friði. Gerðu sjálf hreint í baðherberginu, fyrst þú er svona þrifin“. 

Marisha skellti hurðinni, en opnaði hana aftur. 

„Borgari Argunova, þú segir ekki frænda þínum frá þessu óhappi mínu ... Hann veit 
nefnilega ekkert um þetta ... og hann hefur svo háleitar hugsjónir“. 

Leo kom heim í dagrenning. Hann hafði unnið alla nóttina við að setja sökkur undir 
brú, sem verið var að byggja. Það hafði verið hræðilega kalt.  

Kira var á fótum alla nóttina og hélt við eldinum í „ bourgeoisanum”. Hann kom inn 
sveittur, í óhreinum frakka með olíu og blóðbletti á höndunum. Hann reikaði í spori 
og greip um dyrakarminn. Hárlokkur klístraðist við enni hans. Hann gekk þegjandi 
inn í bað herbergið. 

„Kira, á ég nokkur hrein nærföt?“, spurði hann,þegar hann kom þaðan aftur.  

Hann var allsnakinn. Hendur hans voru þrútnar og augnalokin dökkblá. En hörund 
hans var hvítt eins og marmari. Þetta er guðdómleg vera, hugsaði hún, sem ætti að 
ganga upp fjallshlíðina í morgunroðanum, og grasstráin eiga að hneigja sig fyrir 
honum í lotningu og morgunþokan á að strjúka auðmjúkum herðar hans. 

Það rauk ú r „bourgeosanum“ steinolíulyktin lagði upp af gráa gólfteppinu og sótið 
niður úr rifu á skorsteinsrörinu. 

Kira stóð andspænis honum og kom ekki upp nokkru orði. Hún tók u m hönd hans og 
lyfti henni upp að vörum sínum. 

Hann hnykkti til höfðinu og fór að hósta.  

Leo seinkaði. Hann hafði farið á fyrirlestur í skólanum. Kira beið eftir honum. Hún 
hélt matnum hans heitum á prímusnum. 

Síminn hringdi. Hún heyrði skjálfandi og snökktandi barns rödd. 

„Ert það þú, Kira? … Þ e t t a e r Acía … Kira, þú verður að koma strax. Ég held að 
mamma …Það er enginn heima, nema ég og pabbi, og hann vildi ekki hringja … og 
hann vill ekkert segja … og ég er svo hrædd …Við höfum engan mat … Ó, Kira, ég 
er svo hrædd …þú verður að koma strax“. 

Kira keypti mjólkurflösku og tvö pund af brauði í einkaverslun fyrir alla peningana 
sem hún átti.  

Acía opnaði fyrir henni. Augu hennar voru eins og smárifur í grátbólgnu andlitinu. 
Hún greip í pils Kiru og snökkti hástöfum svo að axlir hennar hristust. 

„Acía! Hvað er að? Hvar er Írína? Og var er Victor?“ 
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„Irína fór að sækja lækninn. Ég bað einn leigjandann að koma, en hann sagði mér að 
fara til fjandans … ég er svo hrædd“. 

Vasili Ivanovitch sat við rúmstokk konu sinnar. Hár María Petrovnu lá yfir koddann. 
Hún dró þungt andann, svo að korraði í hálsi hennar. Stór, dökkur blettur var á hvítu 
rúmteppinu.  

Kira stóð með mjólkurflöskurnar í annarri hendi og brauð í hinni. Vasili Ivanovtich 
leit upp. 

„Kira …“, sagði hann eins og annars hugar. „Mjólk … já, viltu velgja hana … Ef til 
vill getur það hjálpað henni …“. 

Kira fann prímusinn og hitaði mjólkina. Hún hélt mjólkurbollanum upp að bláleitum, 
titrandi vörum hennar. María Petrovna renndi niður nokkrum sopum. Svo ýtti hún 
bollanum frá sér.  

„Hún fékk blóðspýting“, sagði Vasili Ivanovitch. „Írína fór að sækja lækni. Hann 
hefur engan síma. Það vildi enginn annar læknir koma. Ég hef enga peninga. Og 
spítalinn vildi ekki senda lækni til okkar, af því að við erum ekki í neinu 
stétterfélagi“. 

Lampi stóð á borðinu. Birtan af honum var dauf, en þó sást móta fyrir þremur háum 
gluggatjaldalausum gluggum. Hvít kanna lá á hliðinni á borðinu. Síðustu 
vatnsdroparnir úr henni voru að detta niður á gólfið. Blaktandi ljósbjarminn féll á 
hendur Maríu Petrovnu. 

„Það er ekkert að mér“, sagði María Petrovna veikum rómi. „Ég veit að það er ekkert 
að mér … Vasisli er bara að hræða mig … Það getur enginn talið mér trú um, að það 
sé neitt að mér … ég vil ekki deyja … ég vil lifa … Hver sagði að ég myndi ekki 
geta lifað?“. 

„Auðövitað verðuru frísk aftur, Marussía frænka … þú átt bara að liggja alveg 
hreyfingarlaus“. 

„Kira, hvar er naglabrustinn minn? Finndu naglaburstann minn. Írina hefur lagt hann 
einhversstaðar frá sér. Samt er ég oft búin að segja henni, að hún megi ekki týna 
honum“. 

Kira opnaði skúffu til að leita að naglaburstanum. En allt í einu heyrði hún undarlegt 
hljóð. Það var eins og möl væri kastað á steingólf, eða eins og vatn rynni úr 
hálfstífluðum krana. María Petrovna hóstaði og rauð froða rann úr munnvikum 
hennar niður hökuna. 

„Ís, Kira“, hrópaði Vasili Ivanovitch. „Eigum við nokkurn ís?“. 

Kira þau gegnum dimman ganginn út í eldhúsið. Á vaskbrúninni var þykkt íslag. Hún 
braut af honum með ryðguðum hníf. Svo hljóp hún aftur inn með ísinn í höndunum.  

„Hjálp! Hjálp! Hjálp!“, æpti maría Petrovna í hóstakviðunni. 

Þau vöfðu ísinn inn í handklæði o glögðu hana á brjóst hennar. Rauðu blettirnir í 
náttkjól hennar stækkuðu sí og æ.  

Allt í einu reis hún upp. Ísinn datt á gólfið. Ljósrauður blóðstraumur rann úr munni 
hennar. Augu hennar voru vitfirringaleg af hræðslu.  

„Kira! Ég vil ekki deyja, ég vil ekki deyja“. 
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Hún kastaðist niður í rúmið aftur. Hárið vatt sig yfir koddann og handleggurinn féll 
fram á rúmstokkinn. Rauð loftbóla myndaðist yfir munni hennar og sprakk. Það 
korraði í brjósti hennar. Hún bæði ekki á sér. En dökk blóðrák rann niður hálsinn.  

Kira stóð grafkyrr.  

Einhver greip um hönd hennar. Vasili Ivanovitch fól andlitið við hlið hennar og 
snökkti. Hann snökkti án þess að nokkuð hljóð heyrðist frá honum. En hún sá, að 
gráu hárin í hnakka hans titruðu.  

Acía sat kjökrandi á gólfinu á bak við stól í horni stofunnar. 

Kira grét ekki. 

Þegar hún kom heim, sat Leo við prímusinn og hitaði matinn. Hann hóstaði þurrum 
hósta. 

Þau sátu við lítið borð í dimmu skoti á veitingahúsinu. Kira hafði hitt Andrie í 
skólanum og hann hafði boðið henni te og franskar smákökur. Veitingasalurinn var 
næstum því mannlaus. Utan frá gangstéttinni horfðu menn sljóum, undrandi augum á 
þá, sem höfðu ráð á að fara inn í veitingahúsið. Við borð í miðjum salnum sat maður 
í loðfeldi, og rétti kökufat að konunni, sem sat á móti honum. Hún hélt hendinni 
hikandi yfir kökunum svo að glampaði á demantshringinn á fingri hennar.  

Löng, limborin pappírsræma hékk niður úr ljósakrónunni og sveiflaðist til og frá í 
hvert sinn sem gengið var um dyrnar. Á henni var aragrúi af dauðum flugum. 

Yfir dyrunum inni í eldhúsi hékk mynd af Lenín. Utan um myndina voru bundnar 
rauðar bréfslaufur.  

„Kira, ég var næstum búin að rjúfa loforð mitt. Ég ætlaði að fara heim til þín. Ég var 
orðinn svo hræddur um, að eitthvað hefði komið fyrir þig. Það er ég reyndar ennþá. 
Þú ert svo … föl og veikluleg. Er nokkuð að, Kira?“. 

„Ástandið er dálítið … erfitt heima“. 

„ég átti aðgöngumiða að danssýningunni … „Svanatjörnin“. Ég leitaði að þér 
allsstaðar. En þú ert hætt að sækja fyrirlestra“. 

„Það var leitt. Var danssýningin falleg?“. 

„Ég fór ekki“. 

„Andrie, ég held að Pavel Syerov sé að reyna að koma þér í ónáð hjá flokknum“. 

„Það getur vel verið. Mér líkar ekki Pavel Syerov. Flokkurinn reynir allt hvað hægt 
er til að koma „spekúlöntum“ á kné, en hann styrðu þá. Ég veit, að hann keypti 
útlenda peysu af braskara“ 

„Andrei, hvers vegna finnst flokknum þínum að allir menn eigi ekki rétt á að lifa sínu 
eigin lífi, þangað til dauðinn kallar þá heim?“ 

„Ert þú að hugsa um Syerov eða sjálfa þig? “ 

„Sjálfa mig“. 

„Í baráttu okkar er hugtakið hlutleysi ekki til“. 

„Þið hafið rétt til að drepa, alveg eins og allir aðrir, sem berjast fyrir málstað. En áður 
en þið komuð til sögunnar, bannaði enginn lifandi mönnum að lifa“. 
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Hún leit á hann. Svipur hans var harðneskjulrgur og jafnvel vöðvarnir í andliti hans 
virtust sterkir og stæltir. 

„Þeir sem sjálfir hafa þolað allskyns þjáningar, þola líka að sjá aðra þjást. Langar 
kannski blátt áfram, til þess. Ný sól er að færa sig ofar á himininn og hún er fegurri 
en nokkuð, sem heimurinn hefur augum litið. Við bærumst í fyrstu geislum hennar. 
Allur sársauki og allir kveinstafir frá okkur eru bornir á þessum geislum inn í 
gríðarlega stóran hring, sem nær langt fram í aldir, og hver einasta lítil mannvera 
verður að stórum skugga, sem afmáir áhyggjur framtíðarinnar á hverri þeirri mínútu, 
sem við þjáumst“. 

Þjónninn kom með te og kökur. Krampakendir kippir fóru um fingur Kiru, þegar hún 
bar kökuna að munni sínum, sem ekki orsökuðust aðeins af sjaldséðu góðgæti. 

„Kira! “ hrópaði Andrei, „Kira … “ 

„Andrei ... ég skil alls ekki, við hvað þú “. 

Hún lauk ekki við setninguna. Hann vissi, að hún sagði ósatt. 

„Bíddu augnablik. Vertu ekki að borða þetta. Þjónn, komdu strax með heita súpu … 
og svo miðdegisverðinn … Allt það besta, sem til er. En fljótt … Kira, ég vissi ekki 
… ég hafði ekki hugmynd um, að ástandið væri svona slæmt heima hjá þér“. 

Hún brosti vandræðalega. 

,,Ég reyndi að fá vinnu …“ 

„Hvers vegna sagðir þú mér það ekki? “ 

„Ég veit vel, að þú vilt ekki nota þér af stöðu þinni í flokknum til að hjálpa vinum 
þínum“. 

„Já, en þegar svona er komið, Kira … þegar svona er komið“. 

Hún hafði aldrei fyrr séð skelfingu í svip hans. Hann stökk upp af stólnum. 

„Bíddu augnablik“. 

Hann gekk yfir salinn að símanum. Hún heyrði einstaka setningar af samtalinu. 

„ … félaga Voronov … Það liggur á því ... Andrei Taganov ... Á fundi? ... Það er 
alveg sama. Ég þarf að tala við hann. Já, ... er það félagi Voronov? ... sem á … já 
strax ... já, það er mér sama um ... Já, ... nei, nei, ... í fyrramálið ... já, þakka þér fyrir, 
félagi. Vertu sæll“. 

Andrei kom brosandi að borðinu. Kira horfði undrandi á hann. 

„Þú færð vinnu á morgun“, sagði hann. „Á skrifstofunni í „Húsi bænda”. Það er ekki 
sérstaklega góð staða, en hún var sú eina, sem ég vissi að var laus í augnablikinu. 
Starfið verður ekki erfitt. Þú átt að vera komin þangað klukkan níu í fyrramálið. Þú 
skalt spyrja eftir félaga Voronov. Hann veit hver þú ert. Og, hérna, taktu þetta“. 

Hann tók upp peningaveski sitt, tæmdi það og þrýsti peningaseðlunum í lófa hennar. 

„Andrei, ég get ekki tekið við þessu“. 

„Nei, ef til vill getur þú ekki tekið við því, handa þér sjálfri. En er enginn heima hjá 
þér, sem þarf á peningum að halda ... einhver af fólkinu þínu“. 

Jú, henni datt í hug einn, sem mundi þurfa á þeim að halda. Hún tók við peningunum. 
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XV. 

Þegar Kira svaf, kastaði hún höfðinu svo langt aftur á koddann, að dauf tunglsbirtan 
féll á hvítan háls hennar og höku. Augnahár hennar lágu eins og dökkir skuggar niður 
á fölar kinnar hennar. Hún andaði rólega gegnum hálfopinn munninn. Varir hennar 
voru dálítið þrútnar af svefninum, eins og á barni. 

Vekjaraklukkan hringdi klukkan hálfsjö. Það hafði hún gert á hverjum morgni í tvo 
mánuði. 

Kira rauk í hendingskasti upp úr rúminu. Henni fannst hún stökkva inn í kolsvart 
hyldýpi. Hún greip vekjaraklukkuna strax við fyrstu hringinguna, svo að Leo mundi 
ekki vakna. Hana svimaði og hún skalf af kulda og vekjaraklukkan hringdi enn í 
eyrum hennar. Nístandi gólfkuldinn lagði upp fætur hennar, svo að hana langaði til 
að æpa. 

Hún þreifaði sig áfram í myrkrinu fram í baðherbergið. Hún gat ekki opnað augun. 
Baðherbergiskraninn var opinn alla nóttina, svo að ekki frysi í rörunum. Hún rétti 
aðra hendina undir vatnsbununa og skvetti vatninu framan í sig. Með hinni hendinni 
hélt hún um baðkerið til að missa ekki jafnvægið. Svo opnaði hún augun og fór úr 
náttkjólnum. Meðan hún þvoði sér, lagði gufuna upp af hörundi hennar. Hún reyndi 
að brosa, enda þótt tennurnar glömruðu í munni hennar, og sagði við sjálfa sig, að nú 
væri það versta yfirstaðið, fyrst hún var vöknuð. Þegar hún var búin að klæða sig, 
læddist hún aftur inn í svefnherbergið. Hún kveikti ekki ljós því að hún sá móta fyrir 
prímusnum á borðinu við gluggann. Hún kveikti á eldspýtu og gætti þess að ljósið af 
henni sæist ekki frá rúminu. Svo dældi hún lofti inn á prímusinn, en það kviknaði 
ekki á honum. Tifið í úri heyrðist í myrkrinu og dýrmætar sekúndur liðu. Kira beit á 
vör sér og dældi af öllum kröftum. Loksins kviknaði blár loginn og hún setti ketilinn 
yfir. 

Hún drakk te með saccaríni og tugði þurrt brauð með. Gluggarúðurnar voru þaktar 
frostrósum. Úti var ennþá dimmt. Hún sat í hnipri við borðið og reyndi að tyggja 
hljóð laust. Leo svaf rólega. Hann bylti sér og hóstaði þurrum, hrjúfum hósta. Við og 
við stundi hann þungan í svefninum. 

Hún fór í flókastígvélin og kápuna og batt gamlan klút um hálsinn. Svo læddist hún 
að dyrunum, en leit á Leo, áður en hún fór út. Andlit hans var eins og skuggi í 
myrkrinu. Hún sendi honum koss á fingrinum. Síðan opnaði hún hægt dyrnar og 
lokaði þeim jafn hægt á eftir sér. 

Göturnar voru þaktar snjó. Kira hallaði sér upp í vindinn og stakk höndunum í 
handarkrikana. Kuldinn læstist inn um nasir hennar svo að hana sveið. Hún hljóp og 
renndi sér fótskriðu, þangað sem sporvagninn nam staðar. 

Þar stóð hópur manna fyrir. Þegar sporvagninn kom skröltandi eftir götunni, leystist 
hópurinn upp. Fólkið ruddist upp í vagninn. Kira stóð ennþá niðri á götunni, þegar 
vagninn lagði af stað. Það var hálftími, þangað til næsti sporvagn kom og hún mundi 
koma of seint ef hún biði eftir honum. Og kæmi hún of seint, átti hún á hættu að 
missa stöðuna. Hún hljóp á eftir sporvagninum og greip í messinghandfangið, en 
náði ekki fótfestu á þrepinu. Sterk hendi greip í öxl hennar og dró hana upp á þrepið. 

„Ertu viti þínu fjær, borgari“, hrópaði hás karlmannsrödd inn í eyra henni. 

„Það eru margir, sem hafa drepið sig á þessu“. 
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Hún hékk á þrepinu ásamt hóp manna og hélt sér með annarri hendinni og stóð í 
annan fótinn. Hún horfði á svartar rákirnar í snjónum fram undan og þrýsti sér eins 
fast og hún gat upp að næsta manni í hvert sinn, sem vörubifreið ók framhjá. 

„Hús bóndans“ hafði verið einbýlishús fyrir breytingarnar. Tröppurnar voru úr 
ljósrauðum marmara og handriðið úr bronsi. Ljósið skein inn um stóran glugga. Á 
glugganum var máluð mynd af dökkum þrúguklösum og rauðum ferskjum, sem ullu 
út úr gyltu gnægtarhorni. Á veggnum fyrir ofan tröppurnar hékk spjald, þar sem á 
stóð skrifað: 

„Félagar, spýtið ekki á gólfið“. 

Þar var einnig fleira til skrauts. Stór hamar og sigð úr gylltum pappa, 
auglýsingaspjald, þar sem á var mynd af bóndakonu með hveitivöndul og önnur 
spjöld með gulum, rauðum og grænum vöndlum, mynd af Lenin og önnur mynd af 
bónda, sem fótum tróð köngurló, en kóngurlóin var með prestakraga, mynd af 
Trotzky og bónda með rauða dráttarvél og mynd af Karli Marx. 

„Öreigar allra landa sameinist”. 

„Lengi lifi ríki verka manna og bænda”. 

félagar, bændur, gangið á milli bols og höfuðs á hömstrurunum“. 

Nýr félagsskapur hafði verið stofnaður. „Samdráttur borga og sveita“ var hann 
kallaður. Þessi félagsskapur átti að starfa að vaxandi samvinnu verkamanna og 
bænda og frekari kynningu út um sveitir á hugsjónum borgarbúanna. 

„Hús bóndans“ var helgað þessum samdrætti. Þar hengu uppi myndir af verkamanni 
og bónda, sem héldust í hendur og önnur mynd af verkamanni og bóndastúlku og 
bónda og verkastúlku. Þar voru myndir af hefilbekkjum og plógum, reykháfum og 
hveitiökrum. 

„Framtíð okkar er fólgin í samdrætti borga og sveita“. 

„Félagar, leggið fram ykkar skerf í samdráttinn“. 

„Félagar, hjálpið til við samdráttinn“. 

„Félagar, hvað hafið þið gert til að efla samdráttinn? “  

Frá inngöngudyrunum, upp tröppurnar og inn á skrifstofuna hékk hvert 
auglýsingaspjaldið við annað. Inni á skrifstofunni voru marmarasúlur og skilrúm 
milli herbergjanna úr óhefðluðum fjölum. Auk þess voru þar skrifborð og 
skjalaskápar, myndir af leiðtogum öreiganna og ritvél. Þar inni sat félagi Bitiuk, 
skrifstofustjórinn, og fimm starfsmenn skrifstofunnar. Þar á meðal var Kira. 

Félagi Bitiuk var hávaxin, grannleit kona með grátt hár. Hún var innilegur aðdáandi 
sovétstjórnarinnar og höfuðmarkmið lífs hennar virtist vera að benda fólki á, hve 
djúp þessi aðdáun hennar væri. Samt sem áður hafði hún stundað nám við 
kvennaháskólann og bar gamalt úr í silfurslaufu í barmi sér. 

Hjálparhellur hennar á skrif stofunni voru fjórar: hávaxin ung stúlka með langt nef í 
leðurjakka. Hún varmeðlimur flokksins og gat látið fara kuldahroll um félaga Bitiuk, 
aðeins með því að horfa á hana, og það vissi hún vel. Ungur bólugrafinn maður. sem 
ekki var enn orðinn flokksmeðlimur, en hann hafði sótt um inntöku og var á biðlista. 
Það tilkynnti hann við hvert tækifæri, sem gafst og loks tvær ungar stúlkur, sem unnu 
aðeins vegna þess að þær þurftu á laununum að halda. Þær hétu Nina og Tina. Nina 
var með eyrnahringi og gætti símans. Tina dyfti nef sitt og skrifaði á ritvél. 
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Það var orðinn siður um allt landið, að skeyta orðinu sovét fyrir framan allar þær 
vörur, sem lítið hald var í og eyðilögðust fljótt. Enginn vissi hver hafði átt upptökin 
að þessu og meira að segja flokksmeðlimirnir gátu ekki barið þetta niður né heldur 
varist því, að nota þetta stundum sjálfir. Það voru til „sovét eldspítur“, sem kviknaði 
ekki á og „sovét-klútar“, semrifnuðu í fyrsta skifti, sem þeir voru notaðir, og 
„sovétskór“, með pappasólum og ungar stúlkur, eins og Nína og Tina, voru kallaðar 
„sovét-stelpur“. 

Margar hæðir og margar skrifstofur voru í „Húsi bóndans“. Menn hlupu fram og 
aftur eftir löngum göngunum og þar ríkti mikil iðjusemi. En Kira vissi aldrei, við 
hvað allir voru svona önnum kafnir. Hún vissi heldur aldrei, hverjir það voru, sem 
unnu í húsinu fyrir utan þá, sem sátu á sömu skrifstofu og hún. Nema félagi 
Voronov. Hann sá hún fyrsta daginn, sem hún vann í „húsi bóndans“. 

Félagi Bitiuk minti þau sífelt á, að „Hús bóndans“ væri „miðdepillinn í geysistórum 
vef sem flytti blessandi ljós öreigamenningarinnar jafnvel inn í myrkustu skot 
afskektra sveita þorpa.“  

Húsið var táknrænt fyrir gestrisni borgarinnar., sem breiddi út faminn til þess að 
bjóða velkomnar allar sendinefndir frá bændastéttinni. Húsið var leiðtogi þeirra og 
kennari jafnt sem auðmjúkur þjónn í menningarlegum og andlegum málum. Frá 
skrifborði sínu sá Kira félaga Bitiuk. Hún var að tala í símann og var óvanalega 
blíðleg. 

„Já, já, auðvitað, félagi. Því hefur öllu saman verið raðað niður. Klukkan eitt fara 
félagar bændurnir úr síberísku fulltrúanefndinni á byltingasafnið … Byltingasagan, 
allt frá fyrsta degi, mun liggja fyrir þeim eins og opin bók, þegar þeir hafa hlustað á 
auðskilda fyrirlestra með myndum. Það tekur aðeins tvo tíma. Klukkan þrjú fara 
félagar bændurnir á fund í Marxista-félaginu. Við höfuumi séð um, að þar verður 
haldinn sérstakur fyrirlestur um „Vandamál sovét-borga og sveitaþorpa“. 

Klukkan fimm er þess vænst að félagar bændurnir komi á fund í „Félagi 
brautryðjenda“. Þar halda börnin fund til heiðurs fulltrúanefndinni. Þar sýna 
myndarleg börn leikfimi. Klukkan sjö fara félagar bændurnir í söngleikahúsið … já, 
við höfum látið taka frá fyrir þá sæti í Marinsky-leikhúsinu  Hvað? … Þeir eiga að 
sjá „Aida“. 

Þegar félagi Bitiuk hafði lagt frá sér símatólið, sneri hún sér að Kiru. 

„Hefur þú kröfubréfið um sérstakan fyrirlesara, félagi Agunova?“. 

„Nei, félagi Bitiuk“. 

„Félagi Ivanova, hefur þú vélritað kröfuna?“ 

„Hvaða kröfu, félagi Biti?“ 

„Nú, kröfuna um sérstakan fyrirlesara fyrir fulltrúanefnd félaga bændanna frá 
Siberíu“. 

„En þú hefur ekki beðið mig um að hreinskrifa neina kröfu, félagi Biti . . .“ 

„Ég skrifaði hana og lagði á borðið þitt“. 

„Ó, var það krafan? Ég sá hana, en ég vissi ekki, að ég átti að hreinskrifa hana. Og 
bandið í ritvélinni minni er alveg ónýtt“. 

„Ert þú búin að fá undirritaða umsókn um nýtt ritvélaband á ritvél félaga Ivanovu, 
félagi Argunova?“ 
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„Nei, félagi Bitiuk“. 

„Hvar er umsóknin?“ 

„Á skrifstofu félaga Voronovs“. 

„Hvers vegna er hún þar?“ 

„Félagi Voronov er ekki búin að skrifa nafn sitt undir hana“. 

„Hafa hinir skrifað undir?“ 

„Já, félagi Bitiuk. Félagi Semenov og félagi Vlassova og félagi Pereverstov eru búnir 
að skrifa undir hana, en félagi Voronov er ekki kominn aftur“. 

„Ég er hissa á því, að enn sé til fólk, sem skilur ekki hina geysilegu menningarlegu 
þýðingu starfs okkar“. 

Félagi Bitiuk var orðin reið. En þegar hún sá kuldalegt augnaráð stúlkunnar með 
langa nefið, flýtti hún að beina reiði sinni á aðrar brautir. 

„Ég á við þig, félagi Argunova. Þú sýnir ekki nógu mikinn áhuga í starfi þínu og 
heldur ekki nógu mikla öreiga-starfsgleði. Það ert þú, sem átt að sjá um að 
kröfubréfið sé undirskrifað“. 

„Já, félagi Bitiuk“. 

Klukkustundum saman sat Kira í þunna og slitna kjólnum sínum og raðaði bréfum, 
vélrituðum bréfum, skírteinum, skýrslum, reikniugum og kröfum. Öllu átti að koma 
fyrir í skjalaskápnum, sem enginn leit nokkru sinni í. Hún taldi bækur, fjöldan allan 
af bókum, sem komu beina leið úr prentsmiðjunni, svo að hún varð svört á 
höndunum af að meðhöndla þær. Bækurnar voru í rauðu og hvítu bandi og áttu að 
sendast til bókafélaga bænda um allt land. „Hvað þú getur gert til stuðnings 
samdrættinum“, „Rauði bóndinn“, „Hefilbekkur og plógur“, „Upphaf 
kommúnismans“, „Félagi Lenin og félagi Marx“. Oft þurfti hún að svara 
símahringingum. Fjöldi manna kom og fór og alltaf átti hún að gæta þess að ávarpa 
menn ýmist „félagi“ eða „borgari“. 

Hún lærði setningar utan að, sem hún þurfti að endurtaka oft á dag og reyndi að 
leggja eins áherslur á orðin og félagi Bitiuk: „Á þann hátt leggur þú fram þinn skerf 
til samdráttarins, félagi“, og „Menningarlegar framfarir öreigaríkisins krefjast þess, 
félagi, að þú …“. 

Stundum kom félagi bóndi sjálfur inn á skrifstofuna. Hann stóð hinum megin við 
lágt, ómálað afgreiðsluborðið, kreisti skinnhúfuna sína með annari hendinni og 
klóraði sér í höfðinu með hinni. Hann starði undrandi á Kiru. 

„…og svo hefur verið undirbúin ferð fyrir félaga bændurna úr fulltrúanefnd þinni til 
„Vetrarhallarinnar“, svo að þið getið séð með eigin augum hvernig Czarinn bjó … 
þar fáið þið góða sönnun fyrir ofbeldi séttarkúgunarinnar, og svo …“. 

„En ég ætlaði að fá upplýsingar viðvikjandi skortinum á útsæði, félagi …“, tautaði 
bóndinn svo lágt að varla heyrðist. 

„Og þegar þið komið þaðan. verður haldinn fyrir ykkur fyrirlestur um „Hrun 
stóreignastéttarinnar…“ 

Þegar félagi bóndinn var farinn, aðgættu Nína og Tína vandlega staðinn þar sem 
hann hafði staðið og einu sinni sá Kira, að Nína kreisti eitthvað á milli fingra sér. 
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Kira var í öngum sínum þennan morgun. Á leiðinni upp á skrifstofuna nam hún 
staðar fyrir framan vikuritið, sem fest var upp á vegginn í ganginum í öllum 
opinberum byggingum var fest upp þannig vikurit. Það var gefið út af 
kommúnistisku sellunni og var hengt upp nýtt blað í hverri viku, á áberandi stað, svo 
að allir ættu greiðan aðgang að því. Starfsfólk stofnanna skrifaði í þessi blöð, og áttu 
þau að vera til þess „að efla samstarf og þjóðfélagslegan anda“. Greinarnar í þeim 
voru „fréttir af staðnum, sem almenningur hafði áhuga á og fræðandi og hagsýn 
gagnrýni“. 

Vikuritið í „Húsi bóndans“, var vélritað á eins fermeters pappírsræmu og límt upp á 
svart spjald. Fyrirsagnirnar voru skrifaðar með rauðum og bláum blýanti. Fyrirsögnin 
á leiðaranum var: „Hvað hver okkar getur gert til eflingar samdrættinum“ og 
gamansaga, sem hét „Hvernig við sprengdum hinn keisaralega kvið“, og kvæði, 
„Hljómfall vinnunnar“. Svo var skrípamynd af einum starfsmannanna með stóra 
ýstru og háan hatt sitjandi á salerni. Þennan dag voru einnig margar greinar um 
fræðandi og hagsýna gagnrýni:  

„Félagi Maxiia Chernova gengur í silkisokkum. Það er kominn tími tíl að minna þig 
á, að þess háttar eyðslusemi vekur andúð okkar öreiganna, félagi Chernova“. 

„Ónafngreindur félagi, sem gegnir ábyrgðarmikilli stöðu, hefur upp á síðkastið haft 
tilhneigingu til að vera sniðugur. Hann hefur verið ókurteis við unga félaga í 
Komsomol. Þetta er viðvörun, félagi Það hefur komið fyrir að betri menn en þú þurft 
að víkja, þegar hefur verið talað um að fækka starfs fólki“. 

„Félagi E. Osvov er lausmáll, þegar hún er spurð um eitthvað viðvíkjandi starfinu. 
Þetta er sóun dýrmætum vinnutíma og ber ekki vott um rétta öreigalega starfsgleði“. 

Við höfum heyrt að félaga Argunovu skorti hinn rétta þjóðfélagslega anda. Sá tími er 
liðinn, félagi Argunova, að mönnum leyfist að setja á sig stórbokkalegan snúð“. 

Hún stóð grafkyrr og hlustaði á sinn eigin hjartslátt. Enginn þorði að vanrækja lestur 
vikuritsins. Enginn var óhultur og allir urðu að beygja sig fyrir dómi þess, allt frá 
Ninu og Tinu og upp í sjálfan félaga Voronov. Vikuritið var raust hinnar 
þjóðfélagslegu starfsemi og enginn gat frelsað þann, sem hafði verið stimplaður 
„vanrækjandi þjóð félagslega starfsemi“ Ekki einu sinni Andrie Taganov.  Alltaf var 
verið að tala um aðfækka starfsfólkinu. Kira stirðnaði af skelfingu. Henni var hugsað 
til Leo. Hann hafði aðeins fengið hirsigraut til mið degisverðar í gær, og hann var 
alltaf að hósta. 

Hún sat við skirfborðið sitt og velti því fyrir sér, hver hefði skrifað um hana í 
vikuritinu, og hvers vegna sá hafði gert það. Hún hafði alltaf verið gætin. Hún hafði 
aldrei látið í ljós neina andúð á sovétstjórninni. Hún hafði stundað vinnu sína eins 
samviskusamlega og sjálf félagi Bitiuk, og hún hafði reynt að líkjast henni í sem 
flestu. Hún hafði gætt þess, að mótmæla aldrei neinum, eða svara ókurteislega. 

„Ég er samt öðruvísi?“, hugsaði hún í örvinglan sinni, meðan hún taldi rit Karls Marx 
á fingrum sér. „Ég er samt frábrugðin öðrum? Hvernig vita þeir, að ég er öðruvísi? 
Hvað hef ég gert? Eða hvað hef ég vanrækt?“. 

Þegar félagi Bitiuk gekk út úr skrifstofunni, hvað hún oft gerði, hætti samstundis öll 
vinna og starfsfólkið safnaðist utan um Tínu og ritvél hennar. Þar var rætt um fallega 
bómullarefnið, sem fékkst kaupfélaginu, og bómullarsokkana, sem voru svo þunnir, 
að þeir voru alveg eins og þeir væru úr silki í búðinni hjá N.E.P.-manninum við 
torgið. En mest var rætt um aðdáendur og þá helst aðdáendur Tínu. Tína var álitin 
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laglegasta. stúlkan á skrifstofunni Enginn hafði nokkru sinni séð nef hennar nema 
með þykku duftlagi, sem hún bar á sig í tíma og ótíma. Sterkur grunur lék líka á, að 
hún málaði augnahár sín. Auk þess hafði oft sést til piltiunga fyrir utan skrifstofuna 
um lokunartímann, sem biðu eftir að fá að fylgja henni heim. Stúlkan með langa 
nefið hafði annars forustuna, af því að hún var flokksmeðlimur, en þegar um ástarmál 
var að ræða varð hún að víkja fyrir Tínu. Hún hlustaði með kaldhæðnislegu brosi, 
þegar Tína var að segja frá. 

„… og þá hringdi Michka dyrabjöllunni og Ivashka stendur þarna á nærbuxunum. Og 
Elena Maximovna, hún leigir herbergið við hliðina á mér …já, ég heyri að Elena 
Maximovna segir: „Það er maður kominn að heimsækja þig, Tína“. Og áður en ég 
veit af, er Mishka kominn inn og Ivashka stendur á nærbuxunum á miðju gólfi. Þið 
munduð hafa dáið úr hlátri, ef þið hefðuð séð framan í Mishka, en ég sagði bara: 
„Elsku Mishka, þetta er Ivan, nágranninn, sem býr með Elenu Maximovnu. Hann er 
lasinn og kom hingað inn til að fá asperínskammt hjá mér“. Og þá hefðuð þið átt að 
sjá framan í Ivashka og Elena Maximovna segir: „Já, víst búum við saman. Komdu 
aftur inn í rúm, elskan“. Og haldið þið að þorparinn hann Ivashka hafi farið að neita 
því“. 

Ungi maðurinn, sembeið eftir því að fá upptöku í flokkinn, tók ekki þátt í þessum 
samræðum. Hann sat kyrr við borð sitt, en hlustaði samt á allt, sem sagt var. 

„Já svei“, sagði hann stundum. „Það er eins gott að samsamviskusamur 
flokksmeðlimur heyrir ekki til ykkar“. 

En þær brostu bara til hans. 

Kira sat líka kyrr við borð sitt, en hún hlustaði ekki á samtalið. Hún talaði aldrei við 
samstarfsmenn sína, nema um eitthvað viðvíkjandi starfinu og ef einhverjum þeirra 
varð litið til hennar, var augnaráðið allt annað en vingjarniegt. Henni datt í hug, að 
þeim fyndist hún ef til vill dramblát, úr því hún tók ekki þátt í þessum samræðum 
Hún varð að halda vinnunni vegna sjálfrar sín og þó aðallega vegna Leo. Hún ákvað 
með sjálfri sér, að hún skildi allt til vinna. 

Hún stóð upp og gekk kæruleysislega yfir að borði Tínu. Hún lét eins og hún sæi 
ekki augnaráðin, undrandi og kuldaleg, sem mættu henni. Þegar þögn, varð á 
samræðunum, sagði hún án nokkurs aðdraganda: 

„Það kom nokkuð skrítið fyrir mig í gærkvöldi. Vinur minn og ég, við urðum ósátt 
… af því, að hann hafði séð mig koma heim með öðrum manni og hann skammaði 
mig alveg eins og hund svo að ég sagði við hann, að mér fyndist hann bara vera 
broddborgaralegur, fyrst hann léti svona en hann var alveg fokreiður …“.Hún sagði 
þetta í uppgerðarróm, eins og hún hafði lært af viðhafa á skrifstofunni. 

Henni hitnaði og hún fann að roði hljóp fram í kinnar henni. Hún reyndi að vera eins 
kæruleysisleg og kát eins og Tína og trúa sjálf þessari sögu sinni. En það var 
undarlegt að líkja Leo, sem Irina hafði teiknað í guðalíki, við þennan tilbúna ,,vin“, 
sem hún gerði að skotspón sínum. 

„… hann var alveg fokreiður…“. 

„A-ha“, sagði Tína. 

Stúlkan með langa nefið þagði. 

„Ég hef heyrt, að það séu seldir varalitir á Kuznetzkytorginu“, sagði Tína. 
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„Þeir eru frá snyrtivörusölu ríkisins og þeir eru ódýrir. En það er sagt, að það sé 
hættulegt að nota þá, af því að þeir eru búnir til úr hestaspiki, og hestarnir hafa 
drepist úr hrossakvefi“. 

Klukkan hálf eitt var skrifstofunni lokað, á meðan starfsfólkið fór til hádegisverðar. 

„Ég verð að minna ykkur, á það einu sinni enn, félagar“, sagði félagi Bitiuk, „að þið 
eigið ekki að koma aftur á skrifstofuna klukkan hálftvö, heldur eigið þið að mæta 
fyrir framan Smolny-skólann og taka þátt í kröfugöngu verkamannanna í tilefni af 
heimsókn fulltrúa ensku stéttarfélaganna. Skrifstofan verður því lokuð seinni partinn 
í dag“. 

Kira eyddi matartímanum í að standa í biðröðinni við kaupfélagið, til þess að fábrauð 
út á skömmtunarseðil sinn, sem skrifstofustúlka.Hún stóð grafkyrr í einhverskonar 
leiðslu. Það var eins og hún tilheyrði ekki þessum heimi. Hárið, sem kom undan 
gamla hattinum, var hvítt af hrími. Hún hugsaði, að einhversstaðar, langt í burtu frá 
þessum stað, þar sem lífið virtist svo tilgangslaus, biði hið eiginlega líf hennar … og 
Leos. Hún lokaði augunum til þess að hvíla hugann við nafn hans svo opnaði hún 
þau aftur og leit sljóum augum á spörfuglana, sem hámuðu í sig hrossataðið úti á 
götunni.  

Hún hafði hádegisverðinn með sér, þurrkaðan síldarbita í bréfi. Hún borðaði 
síldina,af því að hún vissi, að hún varð að borða. Hún fékk brauðið, ferkantað stykki, 
sem var tvö pund. Það var glóðvolgt og angandi. Hún braut svolítinn bita af 
skorpunni og tuggði hann hægt. Svo stakk hún brauðinu undir handlegginn, Það átti 
að vera handa Leo. 

Hún hljóp á eftir sporvaghinum og stökk upp á þrepið. Hún mundi ná því að vera, 
komin til Smolny-skólans í tæka tíð. 

Nevsky-gatan var eitt mannhaf. Rauðu fánarnir og spjöldin sigu hægt áfram yfir 
höfðum mannfjöldans og fótatökin á frosinni steinlagningunni bergmáluðu á milli 
húsveggjanna. Sporvagnar námu staðar, vörubifreiðar stóðu í röðum í hliðargötunum 
og biðu þess, að kröfugangan færi framhjá. 

„Við , verkamenn Petrogradborgar, bjóðum velkomna enska stéttarbræður vora“. 

,,Velkomnir til Sovétríkjanna, þar sem vinnan er frjáls. 

„Konurnar í vefnaðarvöruverksmiðju ríkisins nr. 2 heita öreigum Englands stuðningi 
sínum í baráttunni gegn heimsveldisstefnunni“. 

Kira gekk á milli Nínu og félaga Bitiuk. Félagi Bitiuk hafði sett upp rauðan 
höfuðklút í tilefni dagsins. Kira var einbeitt á svip og upplitsdjörf. Hún varð að halda 
stöðu sinni vegna Leo. Það var vegna Leo að hún gekk hér, enda þótt á fánanum fyrir 
framan hana stæði: „Við, Soviet-bændur, stöndum sameinaðir í óskinni umað veita 
enskum stéttarbræðrum okkar aðstoð“. 

Kira fann ekki fyrir því. að hún hefði fætur, en hún vissi að hún gekk, úr því hún 
fylgdist með straumnum. Henni fannst eins og vettlingarnir væru fullir af sjóðandi 
heitu vatni. Hún varð að ganga og hún gekk. 

Einhverstaðar í roðinni byrjaði maður að kyrja „Internationalinn“ hásri röddu. Allir 
tóku undir og söngurinn breyddist eftir fylkingunni í hásum, fölskum bylgjum. Á 
Hallartorginu, sem nú hét Unitskv-torgið, hafði verið settur upp pallur. 
Sendifulltrúarnir frá ensku stéttarfélaganna stóðu uppi á pallinum, svo að þá bar við 
veggi og spegilfægðar rúður Vetrarhallarinnar. Allt í kring um þá blöktu rauðir fánar 
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og hin vinnandi stétt Petrogradborgar gekk hægt framhjá. Ensku stéttarbræðurnir 
voru undrandi og vandræðalegir. 

Kira sá aðeins einn fulltrúann, kvenfulltrúann frá ensku stéttarfélögunum. Hún var há 
og grönn og eftir svipnum að dæma, gat hún vel verið samviskusöm kennslukona. 
Hún var í brúnum, þykkum og fallegum ferðafrakka, brúnum silkisokkum og brúnum 
velburstuðum skóm. 

Og allt í einu fannst Kiru, að hún yrði að æpa, og ryðjast upp að pallinum og grípa 
heljartökum um fætur konunnnar, svo að hún mundi berast burtu og inn í þann heim, 
sem var langt í burtu en mundi einmitt á þessu augnabliki heyra neyðaróp hennar.  

En henni skrikaði aðeins fótur og hún lokaði augunum.  

Fylkingin nam staðar. Fólk sló sér á brjóst og stappaði niður fótunum, til þess að 
halda á sér hita, meðan ræðurnar voru fluttar. Ræðurnar voru margar og sumar 
langar. Kvenfulltrúinn frá ensku stéttarfélögunum talaði Hás túlkur hrópaði orð 
hennar yfir torgið. 

„Þetta er mikilfengleg sjón. Við erum send hingað af verkamönnum Englands til þess 
að sjá með eigin augum framgang hinnar miklu tilraunar, sem þið eruð að 
framkvæma, svo að við getum borið sannleikann út um heim. Við munum segja, að 
við, í hinum mikla fjölda rússn-eskra verkamanna höfum séð frjálsa menn og 
stórkostlega sönnun um takmarkalaust fylgi þeirra allra við Sovét-stjórnína“. 

Eitt augnablik datt Kiru í hug, hvort hún ætti ekki að troðast í gegn um mannfjöldann 
til konunnar og kalla til hennar að hún skyldi segja henni og verkamönnum Englands 
þann sannleika, sem þau leituðu að. En henni varð hugsað til Leo. Leo var fölur og 
hann hóstaði. Hún varð að velja á milli hans og sannleikans. Ef til vill kærði 
umheimurinn sig heldur ekki um að fá að vita sannleikann. Leo hlaut að bera sigur úr 
býtum. 

Klukkan var fimm og það var orðið dimmt. Sendifulltrúarnir óku burt í gljáandi 
bifreið og fylkingin leystist upp. Kira leit á klukkuna og sá, að enn var tími til að 
hlusta á einn fyrirlestur í skólanum. 

Það var kalt og rokkið í fyrirlestrarsalnum, en Kira var gagntekin öryggiskennd, 
þegar hún sat innan um uppdrættina og þverskurðarmyndirnar, sem héngu á 
veggjunum. Enda þótt hún væri glorhungruð, naut hún umhugsunarinnar um það 
þennan klukkutíma, að hún mundi eiga eftir að verða byggingarmeistari og byggja 
alúminíumbrýr og hús úr gleri og stáli. 

Á leiðinni út úr fyrirlestrarsalnum mætti hún félaga Sonju.  

„Jæja, félagi Argunova“, sagði félagi Sonja, „það er sannarlega langt síðan við 
höfum haft ánægjuna af að sjá þig Þú ert ekki ástundunarsöm við námið lengur, og 
það fara litlar sögur af starfsemi þinni fyrir þjóðarheildina. Þú virðist aðhyllast 
einstaklingshyggju og það ekki lítið“. 

„Ég ...“, byrjaði Kira, en félagi Sonja greip fram í fyrir henni. 

„Ja, mér kemur það svo sem ekki við, félagi Argunova. Ég veit það vel. En það 
ganga svo miklar sögur um það núna, hvað flokkurinn ætlar sér fyrir um þá 
nemendur, sem gegna engum þjóðfélagslegum störfum“. 

„Ég ... ég skal segja þér ...“, Kira vissi að það væri best að gefa einhverja skýringu. 
„Ég hef fasta stöðu og auk þess starfa ég mikið í Marxista félaginu“. 
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„Já, takk, ég trúi því nú mátulega. Nei, ætli maður sé ekki farin að þekkja ykkur 
broddborgarana. Það eina, sem þið leggið áherslu á, er að missa ekki stöðuna, sem 
þið eruð búin að krækja ykkur í. Þú gabbar engan, félagi Argunova“. 

Þegar Kira gekk í gegnum stofuna, rauk Marisha á fætur eins og eldibrandur. 

„Félagi Argunova, þú gerir svo vel og heldur kattarfjandanum þínum inni hjá þér, 
annars sný ég hann úr hálsliðnum“. 

„Hvaða kött ert þú að tala um? Ég á engan kött“. 

„Mætti ég spyrja, eftir hvern þetta er? Það er kannski eftir vin þinn“. 

Marisha benti á stóran poll á gólfinu. 

„Og betta? Eru betta kannski ofsjónir?“, sagði hún, þegar horaður köttur stakk 
höfðinu mjálmandi fram undan stól. 

„Ég á ekki þennan kött“, sagði Kira. 

„Hvaðan er hann þá?“ 

„Það veit ég ekki“. 

„Þú veist heldur aldrei neitt“. 

Kira svaraði engu en gekk inn til sín. Hún heyrði Marishu lemja á vegginn, sem var á 
milli stofunnar og hinna leigjendanna og hrópa: „Halló, þið þarna hinum megin. 
Kattarræksnið ykkar er búið að rífa fjöl úr veggnum og nú skítur hann allt út hérna 
inni hjá mér Hirðið þið skepnuna, eða ég flái hana lifandi og kæri ykkur fyrir 
húsverðinum“. 

Kira kveikti ljósið. Herbergið var ískalt og rúmið óuppbúið. Hún kveikti upp í 
bourgeoisanum“ og blés á raka viðarbútana, þangað til henni fannst augun ætla að 
springa út úr augnatóftunum. 

Hún dældi lofti inn á prímusinn, en það kviknaði ekki á honum. Rörin voru víst 
stífluð aftur. Hún svipaðist um eftir prímusnálinni, en fann hana ekki. Þá bankaði hún 
á dyrnar hjá Marishu.  

„Borgari Lavrova, hefur þú tekið prímusnálina mína aftur?“ 

Það kom ekkert svar, svo hún opnaði dyrnar. 

„Borgari Lavrova, hefur þú tekið prímusnálina mína?“  

„Já, hvað þú getur verið smásálarleg, að láta svona út af einni vesælli prímusnál. 
Hérna er hún“. 

„Hvað á ég oft að segja þér borgari Lavrova, að snerta ekki mína hluti, þegar ég er 
ekki heima?“ 

„Hvað ætlar þú svo sera að gera til að koma í veg fyrir að? Kæra mig, kannski?“ 

Kira tók prímusnálina og skellti hurðinni á eftir sér. Þegar Leo kom heim, var hún að 
afhýða kartöflurnar. 

„Nú, þú ert komin“, sagði hann. 

„Já. Hvar hefur þú verið, Leo?“ 

„Hvað kemur þér það við?“ 
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Hún svaraði ekki. Hann var lotinn í herðum og varir hans voru bláar, svo að hún vissi 
hvar hann hafði verið. Hún vissi líka, að heppnin hafði ekki verið með honum. 

Hún hélt áfram að afhýða kartöflurnar. Hann stóð við „bourgeoisann“ og néri hendur 
sínar. Hann fékk hóstakast. Svo snéri hann sér snögglega að henni og sagði: 

„Það er alltaf sama sagan, eins og þú veist vel. Ég er búinn að vera úti síðan klukkan 
átta í morgun og hef hvorki fengið vinnu né loforð um vinnu“. 

„Láttu það ekki hafa áhrif á þig Leo Við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur“. 

„Ekki það? Nei, þér er sama þó að ég lifi á því, sem þú vinnur þér inn. Þér finnst bara 
gaman að segja, að ég þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur, þó að þú vinnir baki 
brotnu“. 

„Leo“. 

„Já, ég þoli ekki lengur að horfa á þig strita svona. Ég þoli ekki að sjá þig búa til mat 
… ó, Kira“. 

Hann gekk til hennar og lagði höfuð sitt á öxl hennar og fól andlitið við háls hennar. 

„Kira, þú mátt ekki vera reið … fyrirgefðu mér“. 

Hún strauk vangann við hár hans, því að hendur hennar voru blautar af 
kartöfluhýðinu. 

„Auðvitað …þetta gerir ekkert. Hvers vegna leggst þú ekki út af og hvílir þig dálítið? 
Maturinn verður tilbúinn rétt bráðum“. 

„Má ég ekki hjálpa þér?“ 

„Nei, það er útiætt mál fyrir löngu síðan“. 

Hann beygði sig niður og tók með hendinni undir höku hennar. 

„Nei, Leo. Þú mátt ekki kyssa mig … ekki núna“. 

Hún hélt óhreinum höndunum yfir pottinum. Hann kyssti hana ekki, en brosti 
biturlega. Hann gekk að rúminu og fleygði sér niður. 

Hann lá svo grafkyrr, að henni varð ekki um sel. Við og við hvíslaði hún „Leo“, 
aðeins til að vita hvort hann opnaði augun. En eftir á óskaði hún þess að hún hefði 
ekki kallað í hann, því að henni fannst óþægilegt hvernig hann starði á hana. Hún 
hafði einmitt alltaf viljað vera ein við eldhúsverkin. Nú stóð hún beint fyrir framan 
hann kengbogin í reyknum af prímusnum, rauðeygð með óhreinar hendur og úfið 
hár. Hún var með óhreina svuntu, því að hún hafði ekki gefið sér tíma til að þvo 
hana. Hreyfingar hennar allar voru þunglamalegar og þreytulegar. 

Þegar maturinn var tilbúinn settust þau andspænis hvort öðru við borðið. Þau 
borðuðu hirsigraut og kartöflur og lauk steiktan í línolíu. Hún var næstum því 
máttvana af sulti en samt gat hún varla komið hirsigrautnum niður. Hún var allt í 
einu gripin óstjórnlegu hatri á þessari gulu, beisku kvoðu. Henni fannst hún hafa, 
lifað alla sína æfi á hirsigraut. Hún mundi óljóst eftir því, að þeir staðir mundu vera 
til úti í heiminum, þar sem menn gátu veitt sér mat, sem þá klígjaði, ekki við, og þar 
sem hægt var að álíta egg og smjör sem sjálf sagða hluti. 

Hún þvoði diskana upp úr köldu vatni. Að því loknu klæddi hún sig í kápuna og 
flókastígvélin. 
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,,Ég verð að fara, Leo“, sagði hún. „Það er fundur í kvöld í Marxista-félaginu. 
Þjóðfélagsleg starfsemi.“ 

Hann svaraði ekki og hann leit ekki upp, þegar hún fór út. Fundir í Marxista-félaginu 
voru haldnir í bókasafninu í „Húsi bóndans“. 

Bókasafnið var alveg eins og önnur herbergi í „Húsi bóndans“ að því undanteknu að 
þar voru fleiri auglýsingarspjöld og færri bækur. Og þær bækur sem þar voru, voru í 
hillum í staðinn fyrir að annars staðar í húsinu lágu þær innpakkaðar á gólfinu, því 
þær átti að senda út um landið. 

Stúlkan með stóra nefið, sem vann á sömu skrifstofu og Kira var formaður félagsins, 
en starfsfólkið í „Húsi bóndans“ var meðlimir. Félagið starfaði að „aukinni 
stjórnmálaþekkingu og kynningu á heim spekistefnum byltingarsinna”. Fundir voru 
haldnir tvisvar í viku. Einn meðlimanna hélt framsöguræðu og á eftir voru frjálsar 
um ræður.  

Í þetta skipti var röðin komin að Kiru. Hún talaði um ,,Marxisma“ og „Leninisma“. 

„Leninismi og Marxismi eru stefnur, sem algerlega eru mótaðar eftir rússneskum 
staðháttum. Karl Marx, frumkvöðull kommúnismans, sá fram á það, að sósialismi 
mundi verða eðlileg afleiðing af kapitalisma í því landi þar sem iðnaður var á háu 
stigi og allur almenningur hafði næma stéttartilfinningu. En hinn mikli foringi okkar, 
Lenin, hefur sýnt fram á það, að “. 

Hún hafði skrifað ræðuna næstum því orðrétt upp úr bókinni „Frumatriði 
kommúnismanns“. Sú bók var kennd í öllum skólum landsins og hún vissi, að allir 
áheyrendur hennar höfðu lesið þessa ræðu hennar margoft í leiðurum dagblaðanna 
síðustu sex árin. Þeir sátu fyrir framan hana í peysum og yfirhöfnum. Þeir vissu, að 
hún var þarna af sömu ástæðu og sérhver annar fundarmaður. Við og við geispaði 
formaðurinn.  

Þegar Kira hafði lokið ræðu sinni, var klappað.  

„Nokkrar fyrirspurnir, félagar?“, spurði formaðurinn. 

Ung kringluleit stúlka sagði með uppgerðarákafa: 

„Mér fannst þetta ágæt ræða og mjög fróðleg ... hún gerir ljósari fyrir manni virði 
hinnar nýju kenningar“. 

Veiklulegur ungur maður stóð upp. Hann var með dökka bauga kring um augun og 
það var eins hann þá og þegar mundi hníga niður af þreytu. 

„Ég vildi gjarnan benda félaga Argunovu á það, að hún á að taka það fram, að það 
voru hinir fátæku bændur, sem félagi Lenín setti við, hlið verkamanna, en ekki 
bændur yfirleitt. Við vitum vel. að það er fjöldi ríkra bænda í sveitunum og þeir eru 
andvígir Leninisma“. 

Kira vissi, að hún átti að verja ræðu sína, og hún vissi líka, að þessi veiklulegi ungi 
maður varð að sýna áhuga sinn á málinu, enda þótt hann hefði ekki frekar áhuga á 
því en hún sjálf. 

„Þegar ég minntist á bændur og verkamenn í kenningu félaga Lenins“, sagði hún, „þá 
hlýtur það að vera öllum ljóst að ég átti við fátæku bændastéttina, þar sem hinir eiga 
ekki heima undir kommúnisma“. 

„Já, en mér finnst samt“, sagði ungi maðurinn syfjulega „að það mundi vera réttara 
að segja „fátæku bændurnir“. 
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„Ég álít að síðasti ræðumaður hafi á réttu að standa“, sagði formaðurinn. „Orðinu 
„fátækir“ má hreint ekki sleppa. Eru það nokkrir aðrir, sem vilja fá orðið?“ 

Engin gaf sig. 

„Við þökkum félaga Argunovu fyrir virðingarvert starf“, hélt formaðurinn áfram. „Á 
næsta fundi mun félagi Leskov tala um Marxisma og kollektivisma. Ég segi hér með 
fundi slitið”. 

Allir stóðu í skyndi á fætur og flýttu sér eftir dimmum ganginum og út á götu. Þeir 
höfðu gert skyldu sína. Það sem eftir var kvöldsins áttu þeir sjálfir. Kira gekk 
hröðum skrefum heimleiðis og hlustaði á sitt eigið fótatak. Nú mátti hún gefa 
hugsununum lausan tauminn. En það var erfitt, þegarhún hafði í marga klukkutíma 
einbeitt sér við að hugsa ekkert. Hún kastaði til höfðinu og leit upp í stjörnubjartan 
næturhimíninn. Húsaþökin voru eins og snæváþakktir fjallatindar í tungskininu. 

Hún reyndi að hrista af sér doðann og fór að tala við sjálfa sig. Það gerði hún oft nú í 
seinni tíð. 

„Jæja, það á þá að koma stríð. Það er að segja, það er þegar komið stríð. En þú mátt 
ekki gefast upp, Kira. Allt gengur vel og fær sinn góða enda, bara að þú gefist ekki 
upp. Þú ert hermaður, Kira. Þú verður að standa þig. Því meira sem reynir á þig, þeim 
mun glaðari átt þú að vera yfir því, að þú skulir ekki gugna. Einmitt þannig á það að 
vera. Því erfiðara, því glaðari. Það er stríð. Og þú ert góður hermaður, Kira 
Argunova“. 

Hún vissi, að hún mundi ekki geta neitað Leo, þegar hann tók hana í fang sér og 
hvíslaði í eyra hennar: „Jú. Kira, jú. í kvöld segðu já“. Hún var svo dauðþreytt á sál 
og líkama, að hún þráði það eitt að fá að sofa og sofa lengi. 

Hann þrýsti henni að sér undir köldum ábreiðunum. Það var eitthvað róandi við að 
snerta heitt hörund hans. Hún lokaði augunum. 

“Kira. hvað er að?“ 

Hún reyndi að brosa og neytti síðustu krafta sinna til að faðma hann að sér. En svo 
"var eins og allan mátt drægi úr handleggjum hennar og önnur hönd hennar féll 
máttvana fram á rúmbríkina. Allt íeinu opnaði hún augun. Hana langaði til að hrópa 
hátt, að hún elskaði hann og hún vildi fá hann. Hann kyssti brjóst hennar, en hún 
hugsaði um, hvernig Tínu og stúlkunni með stóra nefið mundi hafa fundist 
fyrirlesturirm hennar, og hvort starfsfólkinu mundi verða fækkað. Skyndilega rann 
það upp fyrir henni að hún væri ef til vill ekki þess verðug að hann elskaði hana. Hún 
varð að halda sér vakandi svolitla stund lengur. En þessa litu stund, voru allar 
hugsanir hennar um ást orðnar að einni brennandi ósk um, að þessu mundi brátt 
verða lokið.  

Það var komið fram yfir miðnætti. Hún vissi ekki hvort hún hafði sofnað. Hún heyrði 
þungan andardrátt Leo við hlið sér. Kaldir svitadropar lágu á enni hans. Hún var 
undarlega sljó. í heila hennar rúmaðist aðeins ein hugsun: Svuntan. Svuntan var svo 
hræðilega óhrein. Hún gat ekki látið Leo sjá hana aftur 

svona. 

Hún skreið fram úr rúminu og fór í kápuna yfir náttkjólinn. Það var of kalt og hún 
var of þreytt til að klæða sig í föt. Hún setti balann með köldu vatni á gólfið í 
baðherberginu.Svo kraup hún við hliðina á honum og setti sápu og svuntuna niður í 
balann. Hana sveið í hendurnar undan vatninu, eins og það væri sýra.  
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Hún var ekki viss um að hún væri alveg vakandi, en henni var alveg sama. Hún vissi 
aðeins að stóri guli fitubletturinn ætlaði ekki að hafast úr. Hún nuddaði með sápunni, 
með hnúunum og með nöglunum, þangað til sápan skvettist upp á kápuermina og 
hárið á henni féll ofan í balann, svo að hún varð að strjúka það frá andlitinu með 
kaldri blautri hendinni. Hún sá að baðherbergisglugginn var frosinn, og það blæddi 
úr höndum hennar …bg hún heyrði að einhver lék „John Gray“ á slaghörpuna 

inni hjá Marisku. 

Þau spöruðu við sig peninga í marga mánuði og eitt sunnudagskvöld keyptu þau tvo 
aðgöngumiða í leikhús. Þar var sýnudr söngleikur, „Bajaderinn“, síðasta 
leiklistarnýjung í Vín, Berlín og París“.  

Þau sátu kyrrlát og hlóð eins og þau væru við guðsþjónustu. Kira var í gráa kjólnum 
og dálítið fölleitari en áður. Leo reyndu allt hvað hann gatt il að bæla niður hóstann. 
Þau hlustuðu gagntekin af hrifningu á skemmtilegasta söngleik, sem þau höfðu 
nokkurn tímann séð … frá útlöndum. 

Á leiksviðinu fannst þeim þau sjá inn í undraheima, sem lágu hinum meginn við 
snævi þaktar breiður Rússlands. Þar sáust marglit ljósker, perlur og kristalsglös. Þar 
sást erlend vínstofa. Í baksýn var glerrúða og á bak við hana kviknaði grænt ljós í 
hvert sinn og nýr leikandi gekk inn á leiksviðið. Þar voru fagrar konur í nýtísku 
silkikjólum og þar var dansaður skringilegur dans, sem var kallaður „shimmy“. 
Lögin voru öll létt og dillandi. Gleðin í þeim var hrein og falslaus. Þau minntu Kriu á 
lagið um brotnu glösin, því að í þeim fólst loforð um eitthvað óþekkt, eitthvað sem 
var ein einhversstaðar … eða mundi verða til … 

Áhorfendur hlógu og klöppuðu og hlógu aftur. Þegar tjaldið var dregið fyrir í síðasta 
sinn og ljósin voru kveikt í salnum, undruðust margir þegar þeir sáu unga stúlku í 
gráum silkikjól sitja kyrra í sæti sínu. Hún fól andlitið í höndum sér og grét sáran. 

XVI. 

Nemendurnír stóðu í smáhópum á dimmum göngum skólans og hvísluðust á. Þegar 
einhver gekk fram hjá, hætti hvíslið á meðan. En samt var umræðuefnið allsstaðar 
það sama, nefnilega „hreinsunin“. 

Í biðröðunum fyrir framan kaupfélögin heyrðist fólkið spyrja „Hefur þú heyrt nokkuð 
um “hreinsunina?“ 

Í dálkum „Pravda“ voru birtar margar greinar um hið sorglega ástand í 
menningarstofnunum og nauðsyn á úthreinsun. 

Og strax um vorið þegar námsárið var á enda, voru hengd upp auglýsingaspjöld í 
öllum háskólum og öðrum æðri menntastofnunum.  

HREINSUN, 

stóð með stórum rauðum stöfum á spjöldunum. Nemendum var skipað að mæta á 
skrifstofum og sækja þar skýrslur, sem hver og einn átti að útfylla. Síðan áttu 
húsverðir að skrifa undir skýrsluna og staðfesta sannleiksgildi hennar, áður en hún 
yrði send aftur til úthreinsunarnefndarinnar. Sovétríkjasambandið ætlaði að hreinsa 
menntastofnanir sínar, og reka þá, sem frá þjóðfélagslegu sjónarmiði gátu talist 
óheppilegir. Þeir, sem einu sinni höfðu verið reknir, gátu aldrei framar fengið 
inngöngu í skóla í Sovét-Rússlandi. 

Í blöðunum voru stórar fyrirsagnir um hreinsunina. 
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„Menntunin er vopn í stéttarbaráttunnar. Skólar öreignanna eiga að starfa fyrir 
öreigana og enga aðra. Við eigum ekki að sjá stéttarandstæðingum okkar fyrir 
menntun“.  

Kira og Leo sóttu sínar skýrslur í skólann. Þau sátu þegjandi við matborðið og 
útfylltu skýrslurnar. Þau höfðu ekki mikla matarlyst það kvöldið. Þau vissu, að með 
þessar skýrslu var framtíð þeirra dauðadæmd. En hvorugt sagði neitt, o gþau litu 
heldur ekki hovrt á annað.  

Helstu spurningarnar voru: 

Foreldrar? 

Hvaða stöðu hafði faðir þinn frá 1917 til 1921? 

Hvaða stöðu hefur faðir þinn nú? 

Hvaða stöðu hefur móðir þín nú 

Hvað gerðir þú í borgarastríðinu’ 

Hvað gerði faðir þinn í borgarastríðinu? 

Ert þú í stéttarfélagi 

Ert þú í kommúnistaflokknum? 

Vonlaust var að reyna að svara spurningum skakkt, því að hreinsunarnefndin og 
G.P.U rannsökuðu, hvort svörin væru rétt. Hegning var allt frá nokkurra ára 
fangelsisvist og upp í dauðadóm.  

Kira var lítið eitt skjálfhent, þegar hún skilaði skjali sínu þar sem á stóð, að faðir 
hennar hefði verið eigandi Argunov-verksmiðjanna fyrir 1817.  

Enginn þorði að gera sér í hugarlund, hvað biði þeirra, sem yrðu reknir. Þegar búið 
var að skila skýrslunni, biðu menn eftir því að verða kallaðir fyrir nefndina. Á 
skólagöngunum hvísluðust nemendurnir á um, að „þjóðfélgastlegur uppruni“ og 
„fyrrverandi yfirstéttarfólk“ gæti ekki gert sér neinar vonir um að fá að halda áfram 
na´mi. Þeir, sem hefðu átt efnaða foreldra, væru álitnir stéttarandstæðingar, enda þótt 
þeir hinir sömu lifðu nú við sult og seyru. Leðurjökkunum o grauðu höfuðklútunum 
hafði farið ört fjölgandi á skólagöngunum og þar heyrðust setningar eins og; 

„Foreldrar mínir? Jú, móðir mín var vinnukona í sveit og faðir minn var 
verkamaður“. 

Vorið var komið. Snjórinn bráðnaði á gangstéttunum og bláar hyasintur voru seldar á 
götuhornum. En þeir, sem voru ungir, tóku ekki eftir því, að vorið var komið, og þeir 
sem tóku eftir því, voru ekki ungir lengir.  

Kria stóð teinrétt fyrir framan hreinsunarnefndina í verkfræðiskólanum. Margir áttu 
sæti í nefndinni. Af þeim þekkti hún þrjá, félaga Sonju, Pavel Syerov og Andrei 
Taganov. 

Pavel Syerov hafði að mestu orðið. Skýrslan hennar lá fyrir framan hann á borðinu.  

„Jæja borgari Argunova, faðir þinn var verksmiðjueigandi?“ 

„Já“. 

„Jáhá. Og móðir þín. Hafði hún ekkert starf fyrir byltinguna?“ 

„Nei“. 
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„Ekki það nei. Var þjónustufólk á heimili þínu?“ 

„Já“. 

„Og þú hefur aldrei sótt um inngöngu í stéttarfélag, borgari Argunova“, sagði félagi 
Sonja. „Þér hefur ef til vill ekki fundist það æskilegt?“ 

„Eg hef aldrei fengið tækifæri til þess“. 

„Nú, já“. 

Andrei Taganov hlustaðj á. Engar svipbreytingar sásust á andliti hans. Augnaráð 
hans var kuldalegt. Það var eins og hann hefði aldrei séð Kiru fyrr. Og allt í einu var 
hún gripin óskiljanlegri en innilegri samúð með honum fyrir þennan óbifanleika, 
enda þótt ekki sæjust hin minstu merki þess, hvað undir byggi. 

En þegar hann loksins beindi spurningu til hennar, var rödd hans örlítið biðjandi, þó 
að svipur hans væri kuldalegur og augnaráðið tómlátt. 

„En þú hefur altaf getað sætt þig við Sovét-stjórnina, er það ekki, borgari 
Argunova?“ 

Hún svaraði svo lágt að varla heyrðist: 

„Já“. 

Einnhvern tíma, þegar áliðið var nætur, hélt nefndin fund. Nefndarmennirnir sátu í 
kringum borð. Á borðinu stóð lampi og skjöl og pappír lágu þar í hrúgum. 

„Enginn lék öreigan verr en verksmiðjueigendurnir“. 

„Nei, þeir voru ennþá verri en óðalsbændurnir“. 

„Þeir eru hættulegustu stéttarandstæðingarnir“. 

„Vinnan fyrir flokkinn er okkar æðsta takmark og við megum ekki láta persónulegar 
tilfinningar hindra okkur í að gera skyldu okkar“. 

„Börn verksmiðjueigenda eiga fyrst og fremst að vera rekin, segir í skipuninni frá 
Moskva“. 

Ein röddin, sem virtist leggja áherslu á hvert orð, spurði: 

„Er nokkur ástæða til að gera undantekningu á þessari reglu, félagi Taganov?“ 

Hann stóð við gluggann með hendur á baki. 

„Nei“, svaraði hann. 

Listinn yfir þá, sem voru reknir var vélritaður og hengdur upp á skrifstofu verkfræði-
háskólans. Kira var við öllu búin. En þegar hún sá nafnið; Argunova, Kira, á 
listanum, lokaði hún augunum og las svoaftur allan listann til þess að vera viss um, 
að sér hefði ekki skjátlast. 

Hún tók eftir því að taskan hennar hafði opnast og hún lokaði henni vandlega. Hún 
leit á gatið á vettlingnum sínum og stakk fingrinum í gegnum það, til að sjá hvað 
hann kæmist langt. Hún vafði þræðinum, sem hafði raknað upp, í lítinn  hnoðra og 
horfði á hann réttast út aftur. 

Alt í einu varð hún þess vör, að einhver stóð að baki hennar. Hún sneri sér við. 
Andrei stóð við gluggann. Hann horfðí á hana, en hann þagði. Hann kinkaði ekki 
einu sinni kolli til hennar. Hún gekk til hans, rétti honum hendina og brosti til 
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hans,eins og hún hafði svo oft gert áður. En nú fór undar legur titringur um varir 
hennar. 

„Þetta skiptir engu máli, Andrei. Ég veit vel, að þú gast ekkert að þessu gert“. 

Hún hafði ekki búist við þakklæti í rödd hans, en hún komst við. Svo þakklátur virtist 
hann.  

„Ég mundi setja þig í mína stöðu …ef ég gæti“, sagði hann. 

,,Við skulum ekki tala meira um það. Jæja, ég verð víst ekki byggingarmeistari …. ég 
byggi aldrei neinar aluminíumbrýr“. Hún reyndi að hlæja. „Það gerir nú heldur ekki 
mikið til … því að það segja allir, að brýr séu ekki byggðar úr aluminíum.“ 

Hún tók eftir því, að honum var erfiðar að brosa en henni. 

„Og Andrei“, sagði hún, sem svar við spurningunni, sem hún las af vörum hans, 
…þetta þarf ekki að verða til þess, að við sjáumst ekki aftur, er það?“ 

Hann greip um báðar hendur hennar. 

„Nei, það þarf ekki að verða til þess, Kira, ef ...“ 

„Jæja þá segjum við það. Láttu mig fá símanúmerið þitt og heimilisfangið. Þá get ég 
hringt til þín, því að við hittumst ekki aftur hér. Við höfum verið góðir vinir, og … 
það er svo skrítið . . … en ég hefi aldrei vitað, hvar þú átt heima. Kannski verðum 
við ennþá betri vinir hér eftir“. 

Þegar hún kom heim, lá Leo þversum í rúminu. Hann stóð ekki upp, þegar hún kom 
inn. Hann horfði bara á hana og hló. Hlátur hans var þurr og uppgerðarlegur. 

Hún stóð kyr og horfði á hann. 

„Rekin?“ spurði hann og reisti sig með erfiðsmunum upp á olnbogann. 

„Þarft ekki að segja mér það. Þér hefur verið sparkað út. Eins og rakka. Mér líka. Það 
er að segja eins og tveim rökkum. Ég óska þér til hamingju. Kira Alexandrovna. 
Mínar hjartanlegustu öreiga-hamingju óskir“. 

„Leo, … þú ert drukkinn“. 

„Já. alveg rétt. Ég varð að skála til þess að gera stundina hátíðlega. Það gerðum við 
allir. Heill hópur úr skólanum. Auðvitað drukkum við skál fyrir alræði öreiganna … 
horfðu ekki svona á mig … það er gamall og góður siður að skála við fæðingar og 
brúðkaup og jarðarfarir. Já, við fæddumst ekki samtímis, félagi Argunova ... og 
brúðkaup höfum við aldrei haldið, en það þriðja … það stendur okkur ennþá til boða. 
Við get um ennþá … en hitt … Kira … “. 

Hún lá á hnjánum við rúmið og þrýsti náfölu andliti hans upp að brjósti sér og strauk 
hár hans frá sveittu enniu. 

„Leo … elsku Leo …“, hvíslaði hún, „… þú hefðir ekki átt að gera þetta. Nú kemur 
einmitt sá tími sem þú átt ekki …Við verðum að hugsa skýrt og gera okkur ljóst ….“. 
Það var engin sannfæring i rödd hennar. „Þetta er ekki hættulegt, á meðan þú gefst 
ekki upp. Þú verður að vera gætinn, Leo. Þú verður að þyrma þér …“. 

„Og til hvers?“ Það var eins og hann spýtti orðunum út úr sér. 

Kira hitti Vasili Ivanovitch á götunni af hendingu. Henni fannst erfitt að dylja undrun 
sína yfir því, hve breyttur hann varorðinn. Hún hafði aðeins séð hann einu sinni eftir 
dauða Maríu Petrovnu, og þá var hann lítið breyttur. En nú gekk hann eins og gamall 
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maður, og leit hatursfullum tortryggnisaugum á alla vegfarendur. Hrukkóttar og 
beinaberar hendur hans voru titrandi og hjálparvana, eins og á fjörgamalli konu. Frá 
munn vikunum og niður á hökuna voru komnar svo djúpar hrukkur, að maður blátt 
áfram hlaut að sjá, hve mikið hann hafði þjáðst. 

„Kira! það er gaman að hitta þig …mjög gaman“, tautaði hann. „Hvers vegna kemur 
þú aldrei að heimsækja okkur? Það er svo einmanalegt hjá okkur. Eða … kannski ert 
þú búin að frétta það … og vilt ekki koma?“ 

Hún hafði ekki frétt neitt, en það var eitthvað í rödd hans, sem varnaði hana við að 
spyrja frekar. Hún brosti blíðlega. 

„Nei. Vasili frændi. Ég vil mjög gjarnan koma. Ég hefi bara unnið svo mikið upp á 
síðkastið. En ég ætla að koma í kvöld, ef ég má“. 

Hún spurði ekkert um Írinu eða Victor, né heldur hvort þau hefðu verið rekin úr 
skólanum. Það var engu líkara en jarðskjálfti hefði gengið yfir borgina, þegar menn 
horfa gætilega í kring um sig og telja fórnardýrin, en þora ekki að spyrja neins. 

Eftir kvöldverðinn fékk hún Leo til að hátta. Hann var heitur og með rauða díla í 
kinnunum. Hún setti tekönnu við hlið hans og sagðist koma snemma heim aftur. 

Vasili Ivanoviteh sat við dúklaust borðið og las í gamalli bók eftir Chekov undir 
skermalausum lampa. Írina teiknaði strik á stóra pappírs örk. Acía lá sofandi í öllum 
fötunum í hægindastólnum í skotinu. Reykinn lagði út úr ryðguðum 
„bourgeoisanum“. 

Vasili Ivanovitch opnaði fyrir henni. 

„Komdu hingað, Kira, hingað. Það er heitara við ofninn. Þér hlýtur að vera kalt. Það 
er svo kalt úti“. 

Irína heilsaði henni brosandi. Kiru fannst hún ekki kannast við þetta bros. 

„Viltu te, Kira? Heitt te? En … en við höfum ekkert sakkarín“. 

„Nei, þakka þér fyrir, Vasili frændi. Ég er nýbúin að borða“. 

„Jæja“, sagði Irína. Varstu rekin? “ 

Kira kinkaði kolli. 

„Og Leo líka? “ 

Kira kinkaðj kolli. 

„Og hvers vegna spyrð þú ekki? Ég get svo sem vel sagt þér það. Jú, mér var sagt að 
snauta. Við hverju öðru var að búast, þegar um er að ræða dóttur auðugs konungslegs 
loðvörukaupmanns?“ 

„En … Victor? “ 

Irína og Vasili Ivanovitch litu hvort á annað. 

„Nei“, sagði írina, „Victor var ekki rekinn“. 

„Það var gott, Vasili frændi. Það eru sannarlega góðar fréttir“. 

Hún vissi, að frænda hennar var Victor kærasta umræðu efnið, „Victor er svo 
gáfaður, og það gleður mig, að honum var hlíft“. 

„Já“, sagði Vasili Ivanovitch biturlega. 
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„Victor er svo gáfaður“. 

„Hún var í hvítum kjól með knipplingum“, sagði írina, „og hún söng afskaplega vel 
… ó, ég meina í leikhúsinu „La Traviata“ í Mikhailovsky-leikhúsinu, .já. þú hefur 
náttúrlega séð það? Þá verður þú endilega að fara. Gömlu klassísku rithöfundarnír … 
gömlu klassísku rithöfundarnir eru ... “ 

„Já“, sagði Vasili Ivanovitch, „gömlu klassísku rithöfundarnir eru og verða þeir 
bestu. Í þá daga voru menn menntaðir og trúaðir, og menn voru … “ 

„Já", sagði Kíra. Hún átti fullt í fangi með að fylgjast með samræðunum. 

„Já, ég verð að sjá „La Traviata“. 

„Í síðasta þættinum“, sagði Írina. „Í síðasta þættinum, þegar hún … æ, fari það til 
fjandans“. 

Hún fleygði teikniáhöldunum frá sér, svo að þau duttu á gólfið. Acía vaknaði, settist 
upp, og horfði undrandi í kring um sig. „Þú heyrir það, hvort sem er fyrr eða síðarr 
…; Victor er kominn í flokkinn“. 

Kira sat með bókina eftir Chekov, en missti hana á gólfið. 

„Hvað … hvað segirðu?“ 

„Hann er genginn í flokkinn. Sameiningarflokk kommúnista. Með rauða stjörnu, 
flokksbók, brauðmiða og með hendina ofan í blóðpollinum, sem þegar er búið að 
úthella og sem á eftir að úthella í framtíðinni“. 

„Já, írina, hvernig fékk hann upptöku?“ 

Hún þorði ekki að líta á Vasili Ivanovitch, Hún vissi, að hún átti ekki að spyrja. Hún 
vissi að það sveið undan hverri spurningu, eins og hníf væri stungið í opið sár.. En 
hún gat ekki annað. 

„Það lítur út fyrir, að hann hafi byrjað að undirbúa þetta fyrir löngu. Hann hefur valið 
sér vini og þá ekki af verri endanum! Hann hefur sótt um upptöku fyrir mörgum 
mánuðum … og við vissum ekkert um það. Svo ... var hann tekinn í flokkinn. 
Auðvitað var hann tekinn. Hann var búinn að búa svo vandlega um, að öreigasinnað 
hugarfar hans væri vottað á heppilegum stöðum enda þótt faðir hans hafi selt 
Czarnum loðfeldi“. 

„Vissi hann … ég meina, um hreinsunina … “. 

„Vertu nú ekki svona kjánaleg. Það er ekki það. Auðvitað vissi hann það ekki 
fyrirfram. En hann hugsar lengra en það að vernda námsrétt sinn skólanum. Jú, jú, 
Victor, bróðir minn, er gáfaður. Þegar hann vill komast upp, finnur hann réttu 
þrepin“. 

„Já“. Kira reyndi að brosa og bætti við vegna Vasili Ivanovitch: 

„Victor verður að ráða því sjálfur. Hann veit best hvað hann vill. Er hann … býr 
hann hér ennþá?“ 

„Ef ég fengi að ráða … “ 

Írina stilti sig. 

„Já, hann býr hér ennþá, svínið“. 

„Írina“, sagði Vasili Ivanovitch þreytulega. 
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„Hann er bróðir þinn“. 

Kira skipti um umræðuefni en samtalið gekk stirðlega. Hálftíma síðar kom Victor. 
Hann var með rauða stjörnu í jakkakraganum og þóttafullur á svipinn. 

„Jæja, Victor“, sagði Kira. 

„Ég heyri, að þú sért orðinn sannur kommúnisti?“ 

„Mér hefur hlotnast sá heiður að fá upptöku í kommúnistaflokk Sovét-ríkjanna“, 
sagði Victor, „og ég ætla að benda þér á það, að ég læt ekki viðgangast, að farið sé 
niðrandi orðum um flokkinn í viðurvist minni“. 

„Nei, ekki það“, sagði Kira. En hún virtist ekki taka eftir útréttri hönd Victors, þegar 
hún var að kveðja. 

„Fyrst hélt ég að pabbi mundi reka hann“, sagði írina við hana frammi við dyrnar. „ 
… en nú . … þegar mamma er farin og þú veist, hvað honum hefur altaf þótt vænt 
um Victor … og hann hefur auðsjáanlega ákveðið að reyna að láta eins og ekkert sé. 
Ég held bara, að þetta geri alveg út af við hann í guðanna bænum, Kira, komdu oftar 
til okkar. Honumþykir svo gaman, þegar þú kemur“. 

Þar sem þau áttu ekki framtíð fyrir sér lengur, reyndu þau að hugsa aðeins um líðandi 
stund. 

Suma daga sat Leo tímum saman með bók og yrti varla á Kiru. Og þegar hann 
loksins sagði eitthvað, var bros hans biturt. Hann fyririeit sjálfan sig, veröldina og 
eilífðina. 

Dag einn þegar hún kom heim, var hann drukkinn. Hann hallaði sér upp að borðinu 
og starði á brotið glas á gólfinu. 

„Leo! Hvar fékstu þetta?“ 

„Fékk það lánað. Fékk það lánað hjá okkar kæru nágranna Vonu, félaga Marishu. 
Hún á alltafnóg“. 

„Leo, því gerir þú þetta?“ 

„Því skyldi ég ekki gera þetta? Geturðu sagt mér það? Hver í öllum heiminum getur 
sagt mér, hvers vegna ég á ekki að drekka?“ 

En suma daga var eins og ró færðist aftur yfir hann á ný, og bros hans varð hlýlegra. 
Hann beið eftir Kiru og um leið og hún kom inn, tók hann hana í fang sér og þrýsti 
henni að sér. 

Þau gátu setið saman heilu kvöldin án þess að segja nokkuð, en samveran ein og 
augnatilitið hvort til annars gat fengið þau til að gleyma morgundeginum og öllum 
ókomnum dögum. 

Þau leiddust eftir götunum um bjartar vornæturnar. Himinninn var eins og ógagnsætt 
gler, en á bak við hann hurfu síðustu sólargeislarnir. Hann þrýsti hönd hennar, og 
þegar þau voru ein á mannlausri götu, beygði hann sig niður og kyssti hana. 

Kira gekk ákveðnum skrefum. Framtíðin fól allt of margar spurningar í skauti sínu. 
En á slíkum stundum fannst henni hún geta treyst hávaxna manninum við hlið hennar 
með hvítu mögru hendurnar og hæðnislega brosið. Hann gat ráðið fram úr öllum 
vandamálum lífsins. Og stundum kenndi hún í brjósti um þá, sem gátu ekki unt sér 
stundar hvíldar í leit sinni að svörum við einmitt þessum sömu spurningum. En hún 
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var örugg. Hún vissi svarið. Hún hafði engar áhyggjur af framtíðinni. Leo var hennar 
frmatíð. 

Leo var fölur, og hann var oft þögull. Bláu æðarnar á gagnauga hans voru orðnar eins 
og rákir í hvítum marmara. Hann hóstaði þangað til hann var kominn að því að kafna. 
Hann tók inn hóstameðul, sem virtust ekki gera neitt gagn, og neitaði að leita læknis. 

Stundum hitti Kira Andrei. Hún hafði spurt Leo, hvort honum væri það á móti skapi. 
„Nei, alls ekki“, hafði hann svarað, „ef hann er vinur þinn. En … ef þér væri sama, 
vildi ég helst ekki að þú kæmir með hann heim. Ég er ekki viss um, að ég gæti komið 
kurteislega fram við einn þeirra.“ 

 Hún bauð Andrei ekki heim. Hún hringdi stundum til hans á sunnudögum og brosti 
niður í heyrnatólið; 

„Langar þig til að hitta mig, Andrei? Þá skulum við hittast klukkan tvö við Vetrar-
skemmti garðinn. Við hliðið, sem snýr niður að höfninni“. 

Þau sátu á bekk undir stóra eikartrénu, og töluðu um heimspeki. Hún brosti, þegar 
henni datt í hug, að Andrei var sá eini, sem hún gat talað við um slíka hluti. 

Það var eiginlega engin ástæða til þess, að þau héldu kunningsskapnum við. Og þó 
hittust þau alltaf við og við, og hún var gagntekin unaðslegri öryggiskennd í návist 
hans. Hann hló að skrítnu, stuttu sumarkjólunum hennar og hann var alltaf ánægður 
og augu hans ljómuðu af gleði; þegar hann sá hana. 

Einu sinni bauð hann henni að koma með sér út í sveit og vera þar allan sunnudaginn. 
Hún hafði verið í borginni alt sumarið og stóðst ekki freistinguna. Leo hafði fengið 
vinnu þennan sama sunnudag við að rífa upp steinlagningu í götu, sem átti að gera 
við. Hann vildi að hún færi með Andrei.  

Sjórinn var spegilsléttur og sólargeislarnir léku sér á yfirborðinu. Vindurinn hafði 
feykt sandinum á ströndinni í jafnar bylgjur og rætur furutrjánna stóðu berar upp úr 
jarðveginum.  

Kira og Andrei syntu kappsund. Kira vann, því að hann gat ekki náð handfestu á 
fótum hennar, sem þutu áfram fyrir framan hann og hún skvetti vatninu í augu hans. 
En Andrei var á undan. þegar þau komu á land og hlupu eftir ströndinni, svo að 
sandurinn þyrlaðist yfir höfuð þeirra og vatnið skvettist yfir sunnudagsgestina. sem 
lágu og sóluðu sig í ró og spekt. Hann náði henni og þau ultu niður brekkuna og veltu 
matarkörfu fyrir roskinni konu, sem sat flötum beinum í sandinum. Henni varð svo 
bilt við að hún hljóðaði upp yfir sig, en þau gátu varla staðið upp fyrir hlátri. Þegar 
konan stóð upp og vaggaði á burt með körfu sína og tautaði í barm sér eitthvað um 
„æskufólkið nú til dags ,sem aldrei gæti farið leynt með ástarævintýrin“, þá hlógu 
þau ennþá hærra. 

Þau borðuðu kvöldverð á litlu, óþrifalegu veitingahúsi. Kira talaði ensku við 
veitingamanninn. Hann skildi ekki eitt einasta orð en hneigði sig og stamaði og helti 
vatni yfir borðið í ákafanum við að gera fyrsta útlenska gestinum til geðs. Þegar þau 
fóru, borgaði Andrei tvöfalt verð fvrir matinn og veitingamaðurinn hneigði sig alveg 
niður í gólf fullviss þess að þetta væru útlendingar. Kira gat ekki dulið undrun sína, 
en Andrei hló. 

„Því ekki?“ sagði hann. „Hann verður ánægður og ég vinn mér inn miklu meiri 
peninga, en ég hefi þörf fyrir sjálfur“. 
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Þegar þau sátu í lestinni um kvöldið á leiðinni til borgarinnar, spurði Andrei: „Kira, 
hvenær fæ ég að sjá þig aftur?“ 

„Ég skal hringja til þín“. 

„Hvenær?“ 

„Eftir nokkra daga“. 

„Nei, ég vil fá að vita einhvern ákveðinn dag“. 

„Jæja, þá á miðvikudagskvöldið“. 

„Eftir vinnutímann við Sumar-skemtigarðinn“. 

„Fyrirtak“. 

Þegar hún kom heim, sat Leo sofandi í stól. Hann var óhreinn og rykugur og enni 
hans var heitt og þvalt. Dökkar augabrýrnar voru ljósar af ryki. Hún sá strax, að hann 
var úrvinda af þreytu. 

Hún þvoði honum í framan og hjálpaði honum úr fötunum. Hann hóstaði þurrum 
hósta. 

Næstu kvöld rifust þau, en loksins lét Leo undan. Hann lofaði að fara til læknis a 
miðvikudaginn.  

Vava Milovskaja hafði talað svo um við Victor, að þau hittust á miðvikudagskvöldið. 
Síðari hluta miðvikudagsins hringdi Victor til hennar. Hann bað hana afsökunar á 
því, að hann gæti ekki komið. Hann sagðist hafa ýmsum áríðandi störfum að sinna í 
skólanum. Áríðandi störf höfðu einnig hindrað að hann kæmi þrjú síðustu skiptin. 
Vava hafði heyrt orðróminn, sem var kom inn á kreik. Hún hafði heyrt nafns getið. 
Hana var farið að gruna ýmislegt. 

Um kvöldið klæddi hún sig í sparikjólinn, batt svart lakkbelti utan yfir hvítu 
sumarkápuna sína, málaði varir sínar vandlega með nýja útlenska varalitnum og setti 
á sig beinarmbandið Hún sagði móður sinni, að hún ætlaði að fara og heimsækja Kiru 
Argunovu. 

Hún hugsað sig um dálitla stund, þegar hún stóð fyrir utan dyrnar og höndin í hvíta 
hanskanum var lítið óstyrk, þegar hún hringdi dyrabjöllunni. Leigjandinn, sem var í 
skóverksmiðjunni, opnaði fyrir henni. 

„Kira Argunova? Jú, gerðu svo vel“, félagi, sagði hann. „Þú verður að ganga í gegn 
um herbergi borgara Lavrovu. Það eru þessar dyr“. 

Vava opnaði dyrnar án þess að berja. Þarna stóðu þau saman … Marisha og Victor 
… við grammófóninn og tónarnir úr „Moskva-brunanum“ ómuðu um herbergið. 

Victor fölnaði af reiði, en kom ekki upp nokkru orði. En Vava leit ekki á hann. Hún 
kastaði til höfðinu eins kæruleysislega og hún gat, enda þótt hún berðist við tárin, og 
sagði við Marishu; 

„Ég við þig afsökunar, borgari, ég þarf að komast inn til borgara Argunovu“. 

Marishu grunaði ekkert. Hún benti með þumalfingrinum á dyrnar inn til Kiru og 
Vava sveif hnarreist í gegnum stofuna. Marisha skildi ekki, hvers vegna Victor þurfti 
að fara strax. 

Kira var ekki heima, en Leo var heima. 
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Kira hafði verið kvíðafull allan daginn. Leo hafði lofað að hringja til hennar á 
skrifstofuna og segja henni, hvað læknirinn hefði sagt, en hann hafði ekki gert það. 
Hún hringdi þrisvar sinnum heim, en enginn svaraði. Á heimleiðinni mundi hún eftir 
því, að það var miðvikudagur og hún hafði lofað að hitta Andrei. Hún vildi ekki láta 
hann bíða árangurslaust. Hún ákvað að fara strax heim. Hún var komin að hliðinu á 
Sumar-skemtigarðinum á tilsettum tíma. 

Andrei var ekki kominn. 

Hún leit út á götuna. Það var farið að rökkva og hún gægðist undir trén í garðinum. 
Hún beið. Tvisvar sinnum spurði hún varðmanninn hvað klukkan væri. Hún beið. 
Hún skildi ekki, hversvegna hann kom ekki. 

Þegar hún loksins hélt heimleiðis, var hún búin að bíða í rúman klukkutíma. 

Hún kreppti hnefana í vösunum. Hún mátti ekki hafa áhyggjur af Andrei. Hún þurfti 
að hugsa um Leo og hvað læknirinn hafði sagt. Hún hljóp upp tröppurnar, í gegnum 
herbergi Marishu og opnaði dyrnar. Vava lá á legubekknum, svo að hvíta kápan 
hennar féll niður á gólfið. Hún lá í örmum Leos og varir þeirra mættust í kossi. 

Kira stóð kyrr og horfði á þau, sem þrumu lostin. Þau stukku á fætur. Leo var 
drukkinn. Hann átti bágt með að halda jafnvæginu. — Hann brosti bitru og háðslegu 
brosi. 

Vava eldroðnaði. Hún opnaði munninn og ætlaði að segja eitthvað, en kom ekki upp 
nokkru orði. Þegar hin þögðu líka, hrópaði hún loksins:  

„Þér finnst þetta voðalegt, er það ekki? — Þú hefur andstyggð á mér, ég veit það. Það 
hefi ég líka. Andstyggð og viðbjóð. En mér er alveg sama. Mér er alveg, sama, hvað 
ég geri. Mér þykir ekki vænt um nokkurn mann í öllum heiminum. Þér finnst ég 
skepna. Já, þá skal ég segja þér, að ég er ekki eina skepnan. Og mér er sama. 
Hundsama”. 

Hún fór að gráta, hentist út úr stofunni og skellti hurðinni á eftir sér. Hin tvö stóðu 
hreyfingarlaus. 

„Jæja, segðu það þá“, hreytti hann loksins út úr sér. 

„Hvað á ég að segja?“ svaraði hún rólega. 

„Það er alveg eins gott  að þú farir að venja þig við það. Það er best að þú farir að 
sætta þig við að ég sé ekki hér. Ég verð hér ekki mikið lengur“. 

„Leo, hvað sagði læknirinn?“ 

Hann hló. 

„Hann sagði hitt og þetta“. 

„Hvað á að gera, svo að þér batni?“ 

„Ekkert. Ekki nokkurn skapaðan hlut“. 

„Leo“. 

„Ekkert. Ég fæ það ókeypis. Eftir nokkrar vikur kemur það“. 

„Hvað, Leo?“ 

Hann riðaði og sló kæruleysislega til höndunum. 

„Ekkert merkilegt. Bara, berklar“. 
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„Eruð þér konan hans?“ spurði læknirinn. 

Eftir nokkra umhugsun svaraði Kira: 

„Nei“. 

„Nú, já, ég skil“, sagði læknirinn. Svo bætti hann við: „Ég býst við, að þér hafið rétt 
á að fá að vita, hvernig málinu er háttað. Heilsu félaga Kovalenskys er mjög hætt 
komið. Við köllum þetta berkla á byrjunarstigi. Það er ennþá hægt að koma í veg 
fyrir, að veikin nái tökum á honum. En eftir nokkrar vikur er |það orðið of seint“. 

„Eftir nokkrar vikur er hann búinn að fá … berkla?“ 

„Já. Berklar eru altaf alvarlegur sjúkdómur, borgari Argunova. En í Sovét-Rússlandi 
eru þeir enn alvarlegri. Það er þess vegna mjög æskilegt, að það sé strax komið í veg 
fyrir frekari útbreiðslu. Því að þegar berklarnir eru búnir að ná tökum á honum, eru 
mjög litlar líkur til að hægt sé að lækna hann“. 

„Hváð á hann að gera?“ 

„Hann á að hvíla sig. Hvíla sig algerlega. Hann á að njóta sólar og anda að sér hreinu 
lofti. Fá góðan og hollan mat. Hann verður að fara á heilsuhæli næsta vetur. Ef hann 
yrði hér í Petrograd einn vetur í viðbót, er hann sama sem dauðadæmdur. Þér verðið 
að senda hann til Suður-Rússlands“. 

Hún svaraði ekki, en læknirinn brosti kaldhæðnislega. Hann vissi hvað hún ætlaði að 
segja. Hann leit á bótina á skónum hennar. 

„Ef þér elskið þennan unga mann, þá sendið hann til Suður- Rússlands. Hvort sem 
það stendur í mannlegu valdi … eða ekki … þér verðið að koma honum af stað“. 

Kira var mjög róleg. þegar hún gekk heimleiðis. Leo stóð við gluggann, þegar hún 
kom inn. Hann sneri sér hægt að henni og yfir svip hans hvíldi svo mikil ró og friður, 
að hann virtist yngri, en hann var í raun og veru. Það var eins og honum hefði orðið 
svefnsamt eina nótt, eftir margar andvökunætur. 

„Hvar varstu, Kira?“ spurði hann. 

„Hjá lækninum”. 

„Þangað hefðir þú ekki átt að fara. Ég hefði ekki viljað, að þú fengir að vita allt sem 
hann sagði“. 

„Hann sagði mér allt“. 

„Kira, mér þykir leitt það, sem skeði í gærkveldi. Þessi stelpukjáni! Ég vona, að þú 
haldir ekki …“ 

„Nei, auðvitað ekki. Ég skil þetta alt saman“. 

„Ég held að ég hafi verið hræddur, og þessvegna hagaði ég mér svona. En ég er ekki 
hræddur lengur. Þetta verður allt svo miklu auðveldara … þegar búið er að setja 
okkur takmörk. Það eina, sem nú er að gera, Kira, er að minnast ekki á það. Við 
getum ekkert gert. Það hefur læknirinn sjálfur sagt sagt þér líka. Við getum verið 
saman dálítinn tíma ennþá. Þegar þetta verður smitandi … ja …þá …“. 

Hún stóð andspænis honum og horfði í augu hans. Þannig tók hann dauðadómi 
sínum. Rödd hennar var hörð og köld. þegar hún svaraði: 

„Vitleysa, Leo. Þú ferð til Suður-Rússlands“. 
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Á fyrsta ríkisspítalanum, sem hún leitaði til, horfði maðurinn undrandi á hana, meðan 
hún bar upp erindi sitt. 

„Pláss á heilsuhæli á Krím? Og hann er ekki í flokknum? Og ekki í neinu 
séttarfélagi? ... Og ekki í þjónustu ríkisins? Þér hljótið að vera að gera að gamni yðar, 
borgari“. 

Á næsta ríkisspítala sagði umsjónarmaðurinn: 

„Það eru hundruð manna á biðlista, borgari, og þeir eru allir í stéttarfélögum. Að 
hann sé langt leiddur og honum liggi á? … nei við getum ekki einu sinni sett hann á 
biðlistann“. 

Á þriðja spítalanum neitaði umsjónarmaðurinn að hlusta á hana. Hún þurfti að standa 
í biðröðum, þar sem stóðu óhugnanlegar raðir af vansköpuðum mannverum með ör 
og sáraumbúðir og hækjur, opin sár og gulgrænt vellandi hrúður kring um augun. 
Fólkið var kveinandi og stynjandi og andrúmsloftið var mettað af nálykt eins og í 
líkhúsi. 

Hún þurfti að bíða tímum saman á dimmum og saggafullum göngum til þess að 
komast inn á aðalskrifstofu ríkisspítalanna. „Já, en ég er búinn að segja þér, að hann 
er farinn“, sagði maðurinn við skrifborðið. 

„Það er búið að loka skrifstofunni. Þú getur ekki setið hér í alla nótt“. 

Eftir fjórtán daga var henni orðið það ljóst, að væru menn með berkla, þyrftu menn 
að vera í stéttarfélagi til að komast inn á heilsuhæli. Hún þurfti að snúa sér til 
embættismanna, grátbiðja um meðmælabréf, þar sem farið var fram á sérstaka 
undantekningu. Hún þurfti að leita til formanna stéttarfélaga, og þeir hlustuðu á 
neyðaróp hennar með uppglent augu og kald hæðnislegt bros á vörum. 

Sumir hlógu. Aðrir ypptu öxlum. Einstaka kölluðu á skrifstofuþjóna sína og báðu þá 
að fylgja henni út. Einn sagðist geta og vilja hjálpa henni, en hann krafðist borgunar 
og upphæðin var svo há, að hún hefði ekki getað unnið sér inn svo mikla peninga á 
heilu ári. 

Hún var róleg og örugg, hún var ekki skjálfrödduð og hún var ekki hrædd við að 
biðja. Þetta var köllun, hennar, barátta hennar og krossferð. 

Hún bað Leo að sjá um sumar fyrirspurnirnar, og hann hlýddi án þess að mótmæla, 
en fullviss þess, að þær mundu ekki bera neinn árangur.  

Hún reyndi alt hugsanlegt. Hún spurði Victor, hvort hann hefði ekki góð sambönd 
innan flokksins og hann gæti ef til vill … Victor setti á sig merkissvip og sagði; 
...„Kæra frænka, ég vil að þú gerir þér ljóst, að félagsskírteini mitt er mér helgur 
dómur, sem ég get ekki notað mér í persónulegar þarfir“. 

Hún spurði Marishu. Márisha hló. 

„Þegar öll heilsuhæli eru eins þéttskipuð og bein í síldarbúk og menn eru á biðlista 
fram í næstu ættliði og félagar-verkamenn rotna lifandi, á meðan þeir bíða …og hann 
er ekki einu sinni orðinn verulega veikur ennþá! … nei, borgari Argunova, þú skalt 
ekki þetta spyrjast um þig. Það er kominn tími til að þú farir að reyna að skilja 
tilveruna“. 

Hún gat ekki leitað til Andreis. Andrei hafði svikið hana. 

Síðan á miðvikudaginn, þegar hann kom ekki þangað, sem þau höfðu mælt sér mót, 
hafði hún farið oft til Lydíu, altaf til að spyrja sömu spurninganna: 
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„Hefur Andrei Taganov komið? Hef ég fengið bréf?“ 

Fyrsta daginn sagði Lydía „Nei“. Annað skiptið fytjaði hún upp á nefið og vildi fá að 
vita, hvað væri að. Var þetta daður? Þá væri víst best að hún aðvaraði Leo. Leo, sem 
var svo fallegur. Kira greip fram í fyrkir henni. 

„Hættu þessari vitleysu, Lydía“, sagði hún reið „Það er mjög áríðandi að ég nái í 
hann. Viltu láta mig vita það strax, ef þú heyrir frá honum“. 

En Lydía heyrði  ekkert frá honum. 

Kvöld nokkurt, þegar hún var stödd hjá Dunaévs-fólkinu, spurði hún Victor, hvort 
hann sæi Andrei nokkurn tímann í skólanum. 

„Já, auðvitað“ svaraði Victor. 

„Hann er þar á hverjum degi“. 

Hún var sár og reið. Hún skildi þetta ekki. Hvað hafði hún gert? Í fyrsta skipti á 
ævinni fór hún að reyna að rifja upp, hvernig hún sjálf hefði hagað sér. Hún reyndi 
að muna, hvað hún hafði sagt og gert daginn, sem þau voru saman úti á ströndinni. 
En hún gat ekki munað, að hún hefði gert neitt rangt. Hann hafði verið ákafari þann 
dag en en nokkru sinni áður. Að lokomst hún að þeirri niðurstöðu að hún yrði að 
treysta á vináttu þeirra, og gefa honum tækifæri til að gefa skýringu á hegðun sinni. 

Hún hringdi til hans.  Hún heyrði húsmóður hans hrópa inn til hans: „Félagi 
Taganov“. 

Hún heyrði það á rödd hennar, að hún vissi, að hann var heima. Svo varð löng bið. 
Loksins kom hún aftur í símann og spurði: „Hver er það?“ Áður en Kira var búin að 
ljúka við síðasta atkvæðið í nafni sínu, hrópaði hún: „Nei, hann er ekki heima“, og 
skellti heyrnartólinu niður. Kira skellti líka heyrnartólinu niður og ákvað að hugsa 
ekki frekar um Andrei Taganov. 

Eftir heilan mánuð var Kiru orðið það ljóst, að það var algerlega ómögulegt að koma 
Leo inn á ríkisheilsuhæli. 

Á Krím voru einnig heilsuhæli, sem rekin voru í einkaeign, en þar þurfti að borga 
mikla peninga. 

Hún varð að útvega peninga. Hún bað um áheyrn hjá félaga Voronov og spurði hvort 
hún gæti fengið sex mánaða fyrirframgreiðslu.  Það yrði nóg til þess að koma Leo af 
stað. Félagi Voronov brosti og spurði, hvort hún væri viss um, að hún hefði stöðuna 
eftir hálft ár. Hún leitaði til Milovskya læknis, föður Vövu. Hann var ríkasti 
maðurinn, sem hún þekkti, og það gengu miklar sögur af inneignum hans í bönkum. 
Milovsky læknir varð eldrauður í framan og bandaði höndunum í áttina til hennar, 
eins og hann væri að reka frá sér draug. 

„Litla vina mín, kæra litla vina mín, hvernig í ósköpunum getur þér dottið í hug að ég 
eigi nokkurt fé aflögu. Ég er ekki ríkur maður. Nei, nei. Við höfum rétt ofan í okkur 
og á. Við erum öreigar, ef ég svo má segja. Bara í okkur og á“. 

Hún vissi að foreldrar hennar áttu enga peninga, en hún spurði þau samt, hvort þau 
gætu ekki hjálpað þeim. Galína Petovna fór að gráta. Hún spurði Vasili Ivanovitch. 
Hann bauð henni síðasta verðmætið, sem hann átti eftir, loðfeld Maríu Petrovnu. 
Fyrir hann var ekki einu sinni hægt að kaupa farseðilinn til Krím. Hún vildi ekki taka 
við boði hans. 
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Hún skrifaði frænku Leos í Berlín, enda þótt hún vissi að Leo væri því mótfallinn. Í 
bréfinu stóð meðal annars:  

„Ég skrifa yður vegna þess, að ég elska hann svo innilega, og ég ímynda mér, að 
yður þyki líka dálítið vænt um hann“. 

En hún fékk ekkert svar. Hún heyrði menn hvíslast á um, að til væru menn í 
Petrograd, sem veittu peningalán á eigin ábyrgð. En þeir tækju líka háa vexti. Hún 
fékk að vita nafn og heimilisfang eins þeirra. Hún fór í einkaverslun við 
markaðstorgið. Feitur maður hallaði sér að henni yfir rauða klúta og sokka á 
afgreiðsluborðinu. Hún hvíslaði að honum nafni og nefndi upphæð. 

„Í viðskipti eða brask“, spurði hann svo lágt að varla heyrðist. 

Hún vissi, að það mundi vera viturlegast að svara játahdi. Já, það mundi vera hægt, 
sagði hann. Tuttugu og fimm prósent í vexti á mánuði. Hún kinkaði kolli. Hvað gat 
hún veðsett? Veð? Já. hún hélt þó ekki að hún gæti fengið lán út á fésið? Það var 
nóg, ef hún ætti verðmætan loðfeld eða skartgripi. Hún átti ekkert, og hann sneri sér 
frá henni, eins og þau hefðu aldrei talast við. 

Þegar hún gekk eftir mjóum gangstígnum á milli sölubúðanna á torginu, á leið sinni 
að sporvagninum, nam hún allt í einu undrandi staðar. Hún hafði komið auga á litla 
sölubúð, þar sem borðin voru þakin heitum brauðum, reyktu svínakjöti og 
smjörskífum. Á bak við afgreiðsluborðið sá hún andlit sem hún þekkti. Þykkar, 
rauðar varir, uppbrett nef og nasirnar lóðréttar í andlitinu. Hún mundi eftir 
braskaranum á Nikolaévskyjárnbrautarstöðinni í skinnfóðraða jakkanum. Hann var 
sannarlega kominn á græna grein. Hann stóð undir pylsuknippunum, sem héngu 
niður úr loftinu og brosti góðlátlega til viðskiptavinanna. 

Á heimleiðinni mintist hún þess, að maður hafði sagt við hana: „Ég vinn mér inn 
miklu meiri peninga en ég hefi þörf fyrir sjálfur”. 

Hún var komin út yfir öll takmörk. Hún ætlaði að fara í skólann og reyna að ná tali af 
Andrei. 

Hún fór í sporvagni þangað. Andrei kom á móti henni eftir ganginum og horfði á 
hana, svo hún brosti áður en hann var kominn að henni. En hann beygði skyndilega 
og skellti dyrunum á eftir sér inn í fyriilestrarsal. Hún stóð lengi grafkyrr, eins og 
negld við gólfið. 

Þegar hún kom heim, stóð Leo á miðju gólfinu. Hann hélt á bréfi og kreisti það milli 
handa sér náfölur í framan af reiði.  

,,Jæia, svo það var þetta, sem þú vildir“ hrópaði hann. „Þú ert að blanda þér inn í 
hluti, sem koma þér ekki við. Og skrifar bréf! Hver hefur beðið þig um það?“ 

Hún sá umslag á borðinu með þýsku frímerki. Á því stóð nafn Leos. 

„Hvað skrifar hún, Leo?“ 

Hann fleygði bréfinu framan í hana. 

Seinna mundi hún aðeins eftir einni setningu úr því: 

„Þá hefur enga ástæðu til að vænta hjálpar frá okkur, og enn minni ástæðu, þegar þú 
býrð með ókurteisri dræsu, sem leyfir sér að skrifa heiðarlegu fólki, sem hún þekkir 
ekki vitund“. 
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Fvrsta rigningardaginn um, haustið kom sendinefnd frá kvenfélögum 
vefnaðarvöruverksmiðjanna til að skoða „Hús bóndans“. Félagi Sonja var 
heiðursmeðlimur í sendinefndinni. Þegar hún sá Kiru við skjalasafnið í skrifstofu 
félaga Bitiuk, rak hún upp skellihlátur.  

„ Ha, ha, ha. Jæja, hinn heiðarlegi borgari, Argunova. er þá farin að vinna í húsi 
„Húsi bóndans?“ 

„Hvað er að, félagi?“ spurði félagi Bitiuk og leit skelfdum augum á félaga Sonju. 
„Hvað er að?“ 

„Þetta átti að vera skrítla“, hrópaði Sonja á milli hláturskviðanna. „Ansi góð skrítla“. 

Kira yppti öxlum kæruleysislega. Nú vissi hún, hvað hennar beið. Þegar starfsfólkinu 
var fækk að í „Húsi bóndans“, var henni það ekkert undrunarefni, þegar hún sá nafn 
sitt meðal þeirra, sem voru reknir vegna „andþjóðfélagslegrar afstöðu“. Það skipti 
engu máli lengur.  Hún keypti egg og mjólk handa Leo, fyrir vikulaunin. En hann 
vildi ekki snerta á því. 

Á daginn var Kira róleg, andlit hennar sviplaust og tómleiki í hjarta hennar. En sál 
hennar var uppfull af einni hugsun. Hún var ekki hrædd, því hún vissi. að Leo átti að 
fara til Suður-Rússlands og hann mundi fara þangað. Hún gat ekki verið í nokkrum 
vafa um það, og þess vegna var hun ekki hrædd. 

En það var verra á næturnar. 

Hún fann kaldan, þvalan líkama hans við hlið sér. Hún heyrði að hann hóstaði. 
Stundum hjúfraði hann sig upp að henni í svefninum og lagði höfuðið við öxl hennar, 
eins og hjálparvana barn. Andardráttur hans var þungur og hljómaði í eyrum hennar 
eins og kveinstafir. 

Hún sá fyrir sér rauðu loftblöðruna á vörum hinnar deyjandi Maríu Petrovnu og 
heyrði óp hennar: „Kira. ég vil ekki deyja. Ég vil ekki deyja“. 

Hún fann heitan, snöggan andardrátt Leos við vanga sér, og hún vissi ekki, hvort það 
var María Petrovna eða Leo, sem hrópaði þegar það var orðið of seint: „Kira, ég vil 
ekki deyja. Ég vil ekki deyja“. 

Var hún að missa vitið? Þetta var allt svo ákaflega einfalt. Hún þurfti bara að fá 
peninga. Eitt mannslíf …líf hans … og peninga. 

„Ég vinn mér inn fleiri peninga, en ég hefi þörf fyrir sjálfur“. 

„Kira, ég vil ekki deyja. Ég vil ekki deyja“. 

Hún gerði enn eina síðustu tilraun til að afla sér peninga. 

Göturnar voru blautar í haust rigningunum og ljósin í húsunum vörpuðu birtu út á 
gangstéttirnar. Læknirinn hafði sagt, að hver dagur og hver stund gæti haft 
örlagaríkar afleiðingar. Gljáfægð bifreið nam staðar fvrir framan leikhúsdyrnar. 
Maður steig út úr bifreiðinni. Loðfeldurinn, sem hann var í, gat hafa kostað jafn 
mikla peninga og bifreiðin, sem hann ók í. Hún gekk í veg fyrir hann. Rödd hennar 
var róleg, þegar hún ávarnaði hann: 

„Afsakið ég vildi giarnan fá að tala við yður. Mig vantar peninga. Ég þekki yður ekki 
og ég get ekki boðið yður neitt í staðinn. Ég veit vel, að fólk biður ekki ókunnuga 
menn um peninga, en þér munuð skilja mig, þegar ég segi yður, að mannslíf er í 
veði“. 
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Maðurinn nam staðar. Þessi stúlka bað hann bónar, en rödd hennar var skipandi. 
Hann leit á hana rannsakandi augnarráði. 

„Hvað þsrftu mikið?“ 

Hún sagði honum það. 

„Hvað?" hrópaði hann upp yfir sig. 

„Fyrir eina nótt? Stallsystur þínar vinna sér ekki inn svona mikla peninga alt sitt líf til 
samans!“ 

Hann skildi ekki, hversvegna þessi stór furðulega stúlkukind sneri sér við og hljóp 
yfir götuna sem fætur toguðu, rétt eins og hún byggist við að hann hlypi á eftir henni. 
í síðasta skipti leitaði hún tilríkisins. 

Hún eyddi mörgum vikum í að ganga á milli skrifstofa, skrifa bréf, fá 
meðmælavottorð og tala við skrifstofumenn og aðstoðarfólk. Loksins fékk hún 
áheyrn hjá einum æðsta embættismanninum Petrograd. Hún átti að standa augliti til 
auglitis við hann sjálfan. Hann gat hjálpað henni. Vandamálið var aðallega í því 
fólgið. að sannfæra hann um, hve mikið hún þurfti á hjálp hans að halda. 

Hann sat við skrifborðið. Bak við hann var gluggi með litlum rúðum eins og í kirkju. 
Kira stóð fyrir framan hann. Hún horfði beint í augu hans. Augnaráð hennar var 
hvorki þóttafult eða biðjandi, en rólegt og fullt trúnaðartrausts. Rödd hennar var 
ákveðin og hún var frjálsleg í fasi. En hún var ung og óreynd. 

„Félagi embættismaður, ég elska hann og hann er veikur. Hefur þú gert þér ljóst, 
hvernig sjúkdómar geta farið með mann? Líkaminn verður gagntekinn einhverjum 
undarlegum kendum, sem ómögulegt er að ráða við. Ekkert tekur við nema dauðinn. 
Líf hans er undirorpið einu orði frá þér og litlum pappírssnepli. Þetta er mjög 
auðvelt, bara ef þú vilt sjá og skilja, hvernig komið er. Þú sérð, að þetta er svo lítið 
og þó getur það haft svo miklar afleiðingar. Hann kemst ekki inn á heilsuhæli vegna 
þess að nafn hans stendur ekki á pappírsræmu. ásamt fjölda annarra nafna, á 
meðlimaskrá stéttarfélags. Þetta er bara pappír og blek, og það er hægt að skrifa á 
pappírinn og rífa hann svo og skrifa aftur það sama á annan pappír. Öðru máli er að 
gegna með líkamann, þegar sjúkdómur er annarsvegar. Félagi embættismaður, ég 
veit vel, að meðlimaskrá er mikilvæg og peningar og stéttarsamtök og öll hin skjölin. 
Ég kvarta ekki undn þeim fórnum, sem við þurfum að færa. Ég mundi með glöðu 
geði vinna hverja einustu stund daagsins. Mér er sama þótt kjóllinn minn sé gamall. 
Þú skalt ekki horfa á hann, félagi embættismaður, ég veit vel að hann er liótur, en það 
skiptir engu máli. Ef til vill hefi ég ekki altaf skilið ykkur og allar nýjungarnar, en ég 
skal vera hlýðin og læra. En … en við verðum að líta alvarlegum augum á hlutina, 
þegar um er að ræða mannslíf. Þú hlýtur að vera sammála mér um það. Við getum 
ekki látið allt hitt orsaka mannsdauða. Aðeins undirskrift frá þér, og hann kemst á 
heilsuhæli og þarf ekki að deyja. Ef við lítum rólegum augum á þetta, félagi 
embættismaður. Hefur þú gert þér ljóst, hvað dauðinn er? Skilur þú, að það er 
eitthvað sem slokknar og verður aldrei aftur kallað? Þú hlýtur að skilja, hvers vegna 
hann máekki deyja? Vegna þess að ég elska hann. Við verðum öll að þjást. Við 
verðum öll að sætta okkur við að ýmislegt, sem okkur þykir vænt um, sé tekið frá 
okkur. Við því er ekkert að segja. En af því að við erum lifandi verur, er eitthvað í 
okkur, sem er kjarni lífsins og sem aldrei má snerta. Það er heilagt og við megum 
ekki einu sinni nefna það með nafni og helst ekki tala um bað. Þú hlýtur að skilja við 
hvað ég á. Fyrir mér er hann einmitt þetta. Það getur ekki verið, að þú viljir taka hann 
frá mér. Þú getur ekki látið mig standa hér lifandi fyrir framan þig, draga andann og 
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hreyfa mig og segja mér svo, að þú ætlir að taka hann frá mér. Nei, svo skynlaust er 
hvorugt okkar, félagi embættismaður“. 

Félaei embættismaðurinn svaraði: 

”Hundruð þúsunda verkamanna létu lífið í borgarastyrjöldinni í nafni Samveldis 
Sovétríkjamia, hversvegna ætti þá ekki einn yfirstéttarmaður að deyja?“ 

Kira gekk hægum skrefum heimleiðis. Það var orðið dimmt. Hún horfði á steinana í 
gangstéttinni, sem lagðir höfðu verið til þess að menn gætu gengið á þeim, hún 
horfði á sporvagnana sem menn gátu ekið í. Hún horfði á húsin, þar sem menn gátu 
leitað sér skjóls um nætur. Hún horfði á auglýsingaspjöldin, sem hrópuðu upp um 
það, sem menn létu sig dreyma um. Og hún velti því fyrir sér, hvort nokkur augu af 
öllum þeim þúsundum augna í kringum hana gætu séð það sem hún sá og hversvegna 
hún nafði fengið þennan sérstaka hæfileika til að sjá. 

Í eldhúsi á fimmtu hæð stóð kona bogin yfir ósandi prímus og hrærði í kálpotti. Það 
var vond lykt af kálinu. Hún deplaði ausunum og stundi, því hún fann til í bakinu. 
Svo klóraði hún sér í höfðinu með skeiðinni. 

Í veitingakrá á horninu hallaði maður sér fram á afgreiðsluborðið og lyfti glasi. 
Froðan rann úr glasinu með freyðandi víni, niður buxnaskálm hans og niður á gólf.  
Hann ropaði og fór að kyrja drvkkjuvísu. 

Í kjallaranum misþyrmdi maður konu og þau ultu stynjandi niður á gólfið milli 
kartöflu- og mjölpoka. 

Hinum megin við rakan, kaldan steinvegginn kraup mannvera fyrir framan gylltan 
kross og teygði titrandi handleggina til himins milli þess sem hún sló höfðinu við 
steingólfið … 

Í baðhúsi, þar sem gufan rauk upp úr kerunum, nudduðu menn sápu á rauða, spikfeita 
búka sína. Menn stundu og hrinu og reyndu að klóra sér á bakinu. Óhreina 
sápuvatnið rann niður um gat í gólfinu og niður í sorpgöngin. 

Vegna als þessa var Leo Avalensky dæmdur til að deyja.  

XVII.  

Einn möguleiki var enn, og hún varð að reyna hann. 

Hún sagði Leo ekki hvert hún ætlaði. Hún skrifaði heimilisfang Andreis á 
pappírsmiða og stakk honum í vettling sinn. Það var orðið áliðið kvölds, svo að hún 
vissi, að hann mundi vera heima. 

Húsið var látlaust og gatan, sem það stóð við, var líka látlaus. Húsmóðirin opnaði 
dyrnar. Hún horfði tortryggin á Kiru. Kvenfólk heimsótti ekki oft félaga Taganov. En 
hún sagði ekkert og fylgdi Kiru eftir gangi og benti á dyr, áður en hún sneri sér við 
og læddist burt. 

Kira barði að dyrum. Hún heyrði rödd hans innan úr herberginu. 

„Kom inn“. 

Hún gekk inn. Hann sat við skrifborð og horfði á hana. Síðan stóð hann hægt á fætur, 
svo hægt, að hún fór að velta því fyrir sér, hvað lengi hún mundi vera búin að standa 
við dyrnar. 

„Gott kvöld, Kira“, sagði hann loksins. 
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„Gott kvöld, Andrei“. 

„Viltu ekki fara úr kápunni?“ 

Hún varð alt í einu hrædd og vandræðaleg. Reiðin og þráin, sem hafði rekið hana 
hingað, var horfin. Hún fór úr kápunni og fleygði hattinum sínum á rúmið.Herbergið 
var stórt og tómlegt með hvítkölkuðum veggjum. Inni var járnrúm, dragkista, 
skrifborð, stóll og bækur, heilir staflar af bókum, bréfum og blöðum á skrifborðinu, 
dragkistunni og á gólfinu. 

“Það er víst kalt úti. Er það ekki“, sagði hann. 

„Jú, það er kalt“. 

„Fáðu þér sæti“. 

Hún settist við skrifborðið. 

Hann sat á rúminu með greipar spenntar um hnén. Hún óskaði þess að hann hætti að 
stara á hana. Eftir dálitla þögn sagði hann. 

„Hvernig hefur þér liðið, Kira? Þú ert þreytuleg“ 

„Já, ég er líka dálítið þreytuleg.“ 

„Hvernig gengur þér í vinnunni“ 

„Mér gengur ekkert það“. 

”Hvað þá?“ 

„Starfsfólkinu var fækkað“. 

”Það þykir mér leitt, Kira, Ég skal útvega þér aðra stöðu“. 

„Þakka þér fyrir, en ég veit ekki, hvort ég mun þarfnast hennar. Hvernig gengur þér í 
þínu starfi?“ 

„Í G.P.U.? Jú, ég hefi svo sem nóg að gera. Við höfum þurft að standa í 
húsrannsóknum og handtökum. Þú ert ekki hrædd við mig lengur, er það?“. 

„Nei“. 

„Mér er illa við húsrannsóknir“. 

„En handtökur?“ 

„Mér er ekki eins illa við þær þegar nauðsyn krefur“. 

Þau sátu þegjandi dálitla stund. Hún rauf þögnina. 

„Andrei, ef þér finnst óþægilegt, að ég sé hér … þá skal ég fara“. 

„Nei, nei, þú mátt ekki fara“. 

Hann reyndi að hlæja. „Að mér finnist nærvera þín óþægileg? Hvernig gat þér dottið 
það í hug? Ég …ég er bara dálítið feiminn … Það er varla hægt að taka á móti 
gestum í þessu herbergi“. 

„Þetta er skemmtilegt og stórt herbergi. Og bjart“. 

„Ég er eiginlega aldrei heima. Og þegar ég er hér heima, er það bara til að sofa og þá 
tek ég ekkert eftir umhverfinu“. 

„Nei, auðvitað ekki“. 
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Þögn. 

„Hvernig líður fólkinu þínu, Kira?“ 

„Þakka þér fyrir, því líður vel“. 

„Ég hitti frænda þinn, Victor Dunjjev, oft í skólanum. Fellur þér vel við hann?“ 

„Nei“. 

„Mér heldur ekki“. 

Aftur sátu þau þegjandi. 

„Victor er orðinn flokksmeðlimur“. 

„Já. Ég greiddi atkvæði á móti honum, en flestir vildu veita honum upptöku“. 

„Ég er feginn, að þú greiddir atkvæði á móti honum. Hann er sú tegund 
flokksmeðlima, sem ég fyrirlít“. 

„Hverskonar flokksmeðlimi fyrirlítur þú ekki, Kira?“ 

„Þig, Andrei“. 

„Kira... “. 

Hann ætlaði, að segja eitthvað, en það varð ekki meira úr því. 

„Andrei, hvað hefi ég gert þér?“ 

Hann leit á hana og lyfti brúnum. Svo leit hann undan og hristi höfuðið. 

„Ekkert“. 

Svo spurði hann alt í einu: 

„Hversvegna „komstu?“ 

„Það er svo langt síðan ég hefi séð þig, Andrei“. 

„Ekki á morgun heldur hinn eru tveir mánuðir síðan“. 

„Já, það er að segja, ef þú sástmig ekki í skólanum um daginn“. 

„Jú, ég sá þig“. 

Hún beið eftir að hann héldi áfram, en hann þagði. Hún reyndi að láta eins og ekkert 
væri. 

„Ég hélt  … ég hélt að þig mundi kannski langa til að sjá mig aftur“. 

Rödd hennar var næstum því biðjandi. 

„Nei mig langaði ekki til að sjá þig aftur“. 

Hún stóð á fætur. 

„Farðu ekki, Kira“. 

„Ég skil þig ekki Andrei“. 

Hann stóð líka upp. Rödd hans var hrjúf og kaldranaleg, eins og hann langaði til að 
særa hana. 

„Ég vildi heldur ekki að þú skildir mig. En fyrst þú endilega vilt fá að vita 
sannleikann, þá skaltu líka fá það. Ég óskaði þess, að ég mundi aldrei sjá þig framar 
… vegna þess … 
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Rödd hans varð hvöss, eins og hnífsblað.  

„Vegna þess að ég elska þig“. 

Hún stóð agndofa og kom ekki upp nokkru orði.  

„Segðu það ekki. Ég veit svo vel, hvað þú ætlar að segja. Ég er búinn að endurtaka 
það við sjálfan mig upp aftur og aftur. Ég veit hvert einasta orð, sem þú ætlar að 
segja. En það hefur enga þýðingu. Ég veit, að ég á að skammast mín, og ég geri það 
líka. Ég veit, að þér þótti vænt um mig, og þú treystir mér, vegna þess að við vorum 
vinir. Vinátta okkar var heilbrigð og fögur. Og þú hefur fulla ástæðu til að fyrirlíta 
mig“  

Hún hallaði sér upp að veggnum og starði á hann stór um augum. 

„Ert þú hrædd? Skilur þú núna, hvers vegna ég vildi ekki sjá þig framar? Ég vissi, 
hverjar tilfinningar þínar voru gagnvart mér, og hvernig þær aldrei gátu orðið. Ég 
vissi, hvað þú mundir segja, og hvernig augnaráð þitt mundi verða. Ég veit ekki, 
hvenær ég byrjaði að elska þig. Ég vissi bara, að ég varð að komast yfir það ég gat 
ekki afborið að vera í návist þinni. Við vorum saman, hlógum saman og töluðum um 
framtíð mannkynsins, en ég hugsaði aðeins um hvenær hönd þín hafði snert mig 
síðast, um fætur þínar í sandinum, um litla skuggann á hálsi þínum og kjólinn þinn, 
sem flagsaðist í vindinum. Við töluðum um tilgang lífsins, og á meðan hugsaði ég 
um hvort ég gæti greint línuna millj brjósta þinna innan undir blússunni“. 

„Andrei, þú mátt ekki …“ sagði hún lágt. 

Hann var ekki að játa henni ást sína. Hann var að játa á sig glæp. 

„Ég veit ekki, hvers vegna ég segi þér þetta. Ég er als ekki viss um, að ég sé að segja 
þér þetta núna.  Ég er búinn að hrópa það við sjálfan mig svo oft og svo lengi. Þú 
áttir ekki að koma. Ég er ekki vinur þinn. Mér er sama, hvort ég særi þig. Þú ert mér 
einskis virði, nema að einu leyti: ég vil eiga þig“. 

„Andrei ég vissi ekki“, hvíslaði hún. 

„Ég hefði heldur viljað, að þú fengir ekki að vita þetta. Ég reyndi að forðast þig. Þú 
getur ekki ímyndað þér, hvaða áhrif þetta hefur haft á mig. Ég var við húsrannsókn. 
Við þurftum að taka konu fasta … Hún lá á gólfinu fyrir fótum mínum í náttkjól og 
baðst vægðar. Ég hugsaði um þig. Ég ímyndaði mér, að þetta værir þú, sem lægir 
þarna í náttkjól og grátbændir mig um náð. … eins og ég er búinn að grátbiðja þig í 
marga mánuði. … Og svo ætlaði ég að taka þþig … Mér væri sama um bert gólfið, 
eða fylgdarmenn mína, sem stóðu og horfðu á. Á eftir mundi ég ef til vill drepa bæði 
þig og mig sjálfan … en það gerði ekkert, því að þá hefði ég átt þig. Ég hugsaði mér, 
að ég mundi geta tekið þig fasta … um miðja nótt … og ekið með þig hvert sem vera 
skyldi. Þú veist, að það mundi ég vel hafa getað gert. Ég hló að konunni og ýtti 
fætinum við henni … og mennirnir, sem voru með mér, störðu undrandi á mig … 
þeir höfðu aldrei séð mig gera slíkt áður. Þeir óku konunni til fangelsisins En ég fann 
mér upp einhverja afsökun og gekk einn heim, svo að ég gæti hugsað um þig Horfðu 
ekki svona á mig Þú þarft ekki að vera hrædd um að ég geri það. Ég get ekki boðið 
þér neitt. Ég get ekki boðið þér að taka þátt í mínu lífi. Líf mitt er tuttugu og átta ár af 
því, sem þú getur ekki annað en fyrirlitið. Og þú ert þú ert alt það, sem ég hélt, að ég 
hataði. Ég vil fá þig, Kira. Ég mundi vilja gefa þér alt, sem ég á . . . . alt, sem ég 
nokkru sinni á eftir að eignast Kira . . . . fyrir það, sem þú getur gefið mér”. 
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Hann sá, að hún sperti upp augun, en hann gat ekki vitað, hvaða hugsun gerði vart 
við sig í huga hennar. 

„Hvað sagðir þú, Andrei?" hvíslaði hún. 

„Ég sagði, að ég mundi vilja gefa þér alt fyrir það, sem þú getur ekki …“ 

Skelfingin skein úr augum hennar, skelfingin yfir þeirri hugsun, sem hafði skotið upp 
í huga hennar. Hún skalf eins og lauf í vindi. 

„Andrei … ég verð víst að fara.Ég verð að fara núna …“ 

Hann horfði í augum hennar og gekk til hennar. 

„Eða …getur þú það kannski Kira“. 

Rödd hans var orðin róleg. Hún hugsaði ekki um hann. Hún hugsaði ekki um Leo. 
Hún hugsaði um Maríu Petrovnu, deyjandi með rauða loftbólu yfir munninum. Hún 
þrýsti sér upp að veggnum. Hún var eins og negld á þráð, Allir tíu fingur hennar 
útglenntir voru negldir upp við vegginn. Hreimurinn í rödd hans örfaði hana. Hún 
teygði úr sér, þangað til hún stóð á tánum. Hún lyfti upp höfðinu, þangað til háls 
hennar nam við varir hans. 

„Já, ég get það. Ég elska þig“. 

Hún átti ekki sjálf þessi orð. 

Það var einkennilegt að kyssa aðrar varir en varir Leos. 

Hún sagði: „Já, lengi … en ég vissi ekki, að þú … “ 

Hann faðmaði hana að sér og kyssti háls hennar. Hún hugsaði um, hvort honum væri 
það fróun eða þjáning. Hann var sterkur. Hún vonaði, að þetta mundi brátt taka enda. 

Bjarminn af götuljóskerinu kastaði björtum ferhyrningi með svörtum krossi í á 
vegginn. Hún sá andlit hans á koddanum bera við ferhyrninginn. Hann lá grafkyrr. 
Augnahár hans bærðust ekki einu sinni. Hún fann hjartslátt hans við handlegg sinn, 
sem lá yfir nakið brjóst hans. Hún svifti ábreiðunni til hliðar og settist upp með 
krosslagðar hendur yfir berar axlirnar. 

„Andrei, nú fer ég heim“. 

„Kira. Ekki strax. Ekki í kvöld“.  

„Jú, ég verð að fara“  

„Ég vil hafa þig hérna hjámér, þangað til fer að birta“. 

„Það get ég ekki. Ég verð að fara. Þú veist … fólkið mitt … Andrei, við verðum að 
halda þessu mjög leyndu”. 

„Kira, vilt þú giftast mér”. 

Hún svaraði ekki. Hann fann að hún skálf. Hann dró hana niður við hlið sér og 
breiddi ábreiðuna upp undir höku hennar. 

„Kira, hversvegna ert þú hrædd?“ 

„Andrei  … Andrei … ég get ekki“. 

„ Ég elska þig  … “. 

„Andrei, fólkið mitt … Þú ert kommúnisti, og þú veist, hvað þau eru. Þú verður að 
skilja það. Þau hafa þurft að þola svo mikið. Og ef ég giftist þér . . . . þau mundu ekki 
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geta afborið það. Eða ef þau fengju að vita þetta. Við verðum að þyrma þeim. Þarf 
það þarf það að hafa nokkur áhrif á samband okkar?“ 

„Nei, ekki ef þú vilt hafa það þannig”. 

„Andrei”. 

„Já, Kira”. 

„Vilt þú gera allt, sem ég vil?“ 

„Allt”. 

„Ég ætla aðeins að biðja þig um eitt. Og það er, að halda þessu leyndu. Viltu lofa mér 
því?“ 

„Já“. 

„Þú skilur … fyrir mér er það fólkið mitt, og fyrir þér flokkurinn. Flokknum mundi 
ekki líka, að þú ættir mig að ástmey. Þetta er hættulegur leikur. Mjög hættulegur. Og 
ég vil reyna að fyrirbyggja að við eyðileggjum líf hvors annars“. 

„Eyðileggjum lífið? Við hvað áttu?“ 

Hann hélt hönd hennar við varir sínar og brosti blíðlega. 

„Það væri betra, ef enginn … vissi neitt um okkur. Nema þú og ég“. 

„Nei, Kira, ég lofa því að segja engum neitt um okkur“. 

„Og nú verð ég að fara“. 

„Nei, farðu ekki strax. Vertu hjá mér bara þessa einu nótt. Þú hlýtur að geta gefið 
þeim einhverja skýringu … búið til einhverja sögu. En vertu hjá mér. Ég get ekki 
látið þig fara … jú, Kira … svo að þú sért hérna, þegar ég vakna … góða nótt … 
Kira”. 

Hún lá grafkyrr, þangað til hann var sofnaður. Þá stóð hún hljóðlega á fætur. Hún 
hélt niðri í sér andanum, meðan hún klæddi sig. Hann heyrði ekki, þegar hún opnaði 
dyrnar og læddist út. Vindurinn næddi um mannlausar göturnar, og himininn var 
kolsvartur. Hún gekk hröðum skrefum. Hún vissi, að hún þurfti að flýja frá einhverju 
og þess vegna flýtti hún sér. Dimmar og dauðar gluggarúðurnar fylgdu henni, eins og 
verðir á leið hennar, og hún hraðaði göngunni enn meir. Fótatak hennar heyrðist allt 
of greinilega og henni fannst öll hús borgarinnar taka undir bergmálið og bera það 
aftur til hennar. Vindurinn greip í kápuna hennar og lyfti henni upp fyrir hnén og 
fleygði henni svo aftur að fótum hennar. Hún gekk framhjá götuauglýsingu með 
mynd af verkamanni, sme hélt á rauðum fána. Verkamaðurinn horfði glottandi á 
hana. 

Hún tók til fótanna og hljóp sem fætur toguðu fram hjá dimmum 
sýningargluggunum. Kápan hennar feyktist til og bergmálið af fótataki hennar á 
gangstéttinni var eins og skothvellir úr hríðskotabyssu. Hún fleygði sér áfram, svo að 
hún mundi hafa dottið, ef fætur hennar hefðu ekki borið hana áfram. Hún hljóp svo 
hart, að henni fannst hún varla koma við götuna. Hún vissi, að alt mundi komast í 
lag, ekkert óþægilegt mundi ske, ef hún bara gæti hlaupið harðara, harðara og 
harðara. 

Hún var að springa af mæði, þegar hún kom að tröppunum, þar nam hún staðar og 
kastaði mæðinni. Henni varð starsýnt á hurðarhúninn. Alt í einu varð henni ljóst, að 
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hún gat ekki farið inn, hún gat ekki látið líkama sinn eitra loftið í herbergi Leos, hvað 
þá koma nálægt honum. Hún snerti dyrnar með fingurgómun um. 

Hún settist á tröppurnar. Henni fannst hún heyra til hans innan úr húsinu  … hann 
svaf, andardráttur hans var þungur, svipur hans var eins og á hjálparvana barni. Hún 
sat lengi á tröppunum og starði í gaupnir sér. 

Þegar hún leit upp, sá hún að blái liturinn var farinn að færa sig ofar á himininn, blái 
liturinn, sem tilheyrði ekki nóttinni. Hún stóð upp og stakk lyklinum í skráargatið og 
læddist hljóðlega inn. Leo var sofandi. Hún settist í hnipri við gluggann. Hann mundi 
enga hugmynd hafa um, hvenær hún hefði komið heim. 

Leo var að fara til Suður- Rússlands. Farangur hans var tilbúinn og farmiðann hafði 
hann í vasanum. Hann hafði fengið pláss á heilsuhæli á Yalta og búið var að borga 
einn mánuð fyrirfram.  Kira sagði honum, hvernig hún hefði fengið peningana: 

„Þegar ég skrifaði frænku þinni í Berlín, skrifaði ég líka frænda mínum í Búdapes. Jú 
ég á frænda í Búdapest, en þú hefur aldrei heyrt hans geið, af því … ja, það er 
ósamkomulag innan fjölskyldunnar í sambandi við hann. Hann fór frá Rússlandi fyrir 
stríðið. Pabbi hefur bannað okkur að nefna nokkru sinni nafn hans. En í rauninni er 
hann ákaflega góður maður og honum hefur alltaf þótt vænt um mig. Svo að ég 
skrifaði honum, og sagði honum hvernig komið væri, og þessa peninga sendi hann 
mér. En, hann ætlaði að senda meira seinna. Hann lofaði að hjálpa okkur, meðan við 
þyrftum hans við. En þú verður að lofa mér því, að nefna hann aldrei við fólkið mitt 
heima. Þú skilur það, að pabbi …“ 

En hvað það var auðvelt og einfalt að segja ósatt. Hún hafði sagt við Andrei að fólkið 
hennar sylti. Hún þurfti ekki að biðja hann neins … hann lét hana strax fá 
mánaðarlaunin sín og sagði, að hún skyldi bara skilja eftir hjá honum, það sem hún 
þyrfti ekki á að halda. Hún hafði búist við þessu, en samt fór um hana hryllingur, 
þegar hún stóð með peninga hans í höndunum. Þá mundi hún eftir orðum félaga 
embættismannsins. 

„Það skiptir engu máli, þó að einn yfirstéttarmaður dræpist fyrir augunum á samveldi 
sovétríkjanna“. 

Hún tók mestan hlutann af peningunum með kaldranalegt bros á vörum. Það hafði 
ekki verið auðvelt að koma Leo af stað. Hann sagði, að hann vildi hvorki lifa á 
peningum hennar né pening um frænda hennar. Hann sagði það í blíðum róm og með 
sannfæringarkrafti, og hann æpti það framan í hana þrútinn af reiði. Það tók margar 
klukkustundir og mörg kvöld. 

„Leo, hverju máli skiptir það, hvort það eru þínir eða mínir peningar eða peningar 
einhvers annars? Þú vilt halda áfram að lifa. Og ég vil, að þú haldir áfram að lifa. Það 
vitum við þó bæði. Þú elskar mig. Elskar þú mig ekki nógu mikið til að vilja lifa fyrir 
mig? Ég veit vel, að það verður erfitt. Hálft ár …heill langur vetur. Ég mun sakna þín 
óskaplega. En fyrst þetta er framkvæmanlegt. Ó, Leo, ég elska þig … ég elska þig 
svo óumræðilega mikið …og það er svo margt, sem við enn getum gert“. 

Hún sigraði. Lestin, sem hann átti að fara með, fór klukkan 8,15 um kvöldið. 
Klukkan níu hafði hún mælt sér mót við Andrei. Hann hafði stungið upp á því, að 
þau færu að sjá frumsýningu á gamanleik. 

Leo var þögull, þegar þau yfirgáfu herbergið og í vagninum, sem ók þeim til 
járnbrautarstöðvarinnar. Kira fór með honum upp í lestina, til þess að sjá með eigin 
augum trébekkinn, sem átti að vera hvílu rúm hans í margar nætur. Hún hafði tekið 
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kodda og teppi með handa honum. Þau fóru aftur út á stöðvarpallinn og biðu þar 
þegjandi. Þau áttu ekkert vantalað. Þegar bjöllunum var hringt í fyrsta sinn, sagði 
Leo: 

„Kira, viltu lofa mér því, að komast ekki í neina geðshræringu, þegar lestin fer. Ég 
kem ekki út í gluggann. Við erum ekki eins og það fólk, sem stendur og veifar 
vasaklút og hleypur á eftir lestinni, þegar hún fer af stað“. 

,,Nei, Leo“. 

Hún leit á auglýsingarspjald, semvar límt upp á stálsúlu á járnbrautastöðinni. Þar 
stóð,;að margra manna hljómsveit; léki útlendan foxtrot á frumsýningu nýja 
gamanleiksins og: gómsætur matur yrði á borð borinn klukkan níu“. 

„Léo, … sagði hún óttaslegin, „Leo. þegar klukkan er níu … þá verður þú ekki 
lengur hér“. Það var einsog þetta væri að renna upp fyrir henni fyrst núna. 

„Nei, ég verð ekki hér“. 

Bjöllunni var hringt í þriðja sinn. Hann tók hana í fang sér og þrýsti heitum kossi á 
varir henn ar. 

„Kira ... elsku Kira ... ég elska þig ég elska þig takmarkalaust ...“. 

Hann stökk upp þrepin um leið og lestin rann af stað, og hvarf inn í vagninn. Hann 
kom ekki út í gluggann. 

Hún heyrði, hvernig strekktist á járnkeðjunum, og það ískraði í hjólunum á teinunum. 
Hvíta gufu lagði upp úr vélinni. Ferhyrndar gluggaraðirnar fóru að renna fram hjá 
henni. Það var karbóllykt á járnbrautarstöðinni. Upplitaður, rauður fáni hékk niður úr 
einni stálslánni. Gluggaraðirnar runnu hraðar og hraðar, þangað til þær urðu að gulu 
striki. Framundan var aðeins stál, gufa og reykur og langt í burtu brot af dökkum 
himni. 

Það var eins og hún áttaði sig allt í einu á því, að þetta var járnbrautarlest og Leo var 
í lestinni og hún var að fara. Það var ekki skelfing, sem greip hana heljartökum. Það 
var eitthvað ógurlegt og óskiljanlegt, sem ekki er hægt að nefna nafni nokkurra 
mannlegra tilfinninga. Hún hljóp á eftir lestinni. Hún greip í handfangið til að stöðva 
hana. Henni fannst eitthvað þjóta yfir höfði sér, en hún varð að stöðva hana. En hún 
var ein um það, svo að hún gat það ekki. Hún hentist fram yfir sig og valt eftir 
fjölunum á stöðvarpallinum. Hermaður með rauða stjörnu í húfunni, þreif í öxl 
hennar. Hann hrifsaði hönd hennar af handfanginu og ýtti henni með olnboganum frá 
lestinni. 

„Ertu búin að missa vitglóruna, borgari?“ æpti hann framan í hana. „Hvað heldur þú 
eiginlega að þú sért.“ 

ANNAR KAFLI 

I 

Borgin hét upphaflega Sankti Pétursborg. Í stríðinu var nafninu breytt í Petrograd og 
eftir byltinguna í Leníngrad. Borgin var byggð úr steinum og íbúarnir hugsa sér ekki 
steinanan eins og þá sem grafnir eru upp undan grænum grassverðinum, og eru 
hlaðnir síðan upp, þangað til úr þeim verður borg. Nei borgin er byggð ú r einum 
stórum kletti, sem hefur verið skorinn niður í götur, brýr og hús. Handfylli af mold 
hefur svo verið borið inn í borgina hér og þar og stráð á milli steinanna í götunum til 
að minna fólkið á það, sem er til fyrir utan borgina. 
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Tré eru sjaldgæf sjón. allt of sjaldgæf sjón í gráum hversdagsleika steinumhverfisins. 
Skemmtigarðarnir eru misheppnuð tilraun. Á vorin rekur páskalilja hér og þar gulan 
koll sinn upp á milli steinanna í götunni og fólkið brosir vantrúað og umburðarlynt til 
hennar eins og til forvitins barns. Vorið í borginni sprettur ekki upp úr jörðinni ... 
fjólurnar og rauðu túlípanarnir sjást fyrst í höndum manna á götuhornum. 

Petrograd fæddist ekki. Hún var búin til. Vilji mannsins skapaði hana á þeim bletti, 
sem enginn maður mundi af frjálsum vilja hafa tekið sér bólfestu. Óvæginn einvaldur 
skipaði borginni og jörðinni að gera menn og lét fylla upp í fenin, þar sem 
mýflugurnar einar höfðu búið áður. Og fólkið dó, eins og mýflugur og sökk niður í 
blautan, svampkenndan jarðveginn. Nýja höfuðbörgin var ekki byggð af frjálsum 
höndum. Hún var byggð af hermönnum, þúsundum hermanna, heilum hersveitum, 
sem hlýddu fyrirskipunum og áttu ekki annars kost en hætta lífi sínu gegn 
byssuhlaupum eða feni. Þeir féllu í orustunum og bein þeirra samlöguðust 
jarðveginum sem þessir sömu menn höfðu unnið við að flytja í undirstöðu 
borgarinnar. „Petrograd er byggð á mannabeinum," segja íbúarnir.  

Petrograd er virðuleg borg, torg hennar eru eins og víðáttumiklar steinlagðar engjar 
og götur hennar eru eins breiðar og þverárnar, sem renna í Neva. Og Neva er 
breiðasta fljót, sem nokkurn tíma hefur runnið í gegn um borg. Við Nevsky-götuna, 
aðalgötu borgarinnar, voru húsin byggð af kynslóð, sem hvarf, fyrir kynslóð, sem átti 
að koma. Húsin voru sterkbyggð og óumbreytanleg eins og vígi. Veggirnir voru 
þykkir og gluggakisturnar djúpar. Frá styttunni af Alexander III. liggur silfurglitrandi 
handrið alveg upp að stjórnarráðshöll sjóhersins. Gyllta turnspíran á höllinni teygir 
sig til himins, eins og viðvörunartákn, og varpar skugga sínum niður á Nevsky-
götuna. Turnarnir, íburðarmiklar svalirnar og skreyttar þakrennurnar, sem slúta fram 
yfir götuna, eru eilífir drættir í stirðnuðu steinandliti Nevsky-götunnar. 

Gylltan kross á litlum gullkúlpi ber við skýin á miðri Nevsky-götunni. Hann stendur 
uppi á Anichkovsky-höllinni. Anichkovsky-höllin er ferstrend, sviplaus bygging úr 
rauðum steini. Gluggarnir eru gráir og kuldalegir. Svolitlu neðar í götunni ber 
stríðsvagn við himininn. Hestarnir standa á afturfótunum og teygja framfæturna hátt 
uppi yfir götunni fyrir framan innganginn í Alexandrinsky-leikhúsið. Höllin er eins 
og hermannaskáli, leikhúsið eins og höll.  

Fyrir framan höllina rennur á gegnum Nevsky-götuna og yfir skolgrátt vatnið í ánni 
er fögur bogabrú. Fjórar svartar styttur standa sín á hverjum brúarsporði. Það má 
vera, að það sé hrein hending að þær hafa verið látnar þarna, ef til vill aðeins til 
skrauts, en þær geta einnig verið táknrænar fyrir anda Petrograd-borgar, borgarinnar 
sem varð til fyrir kraft mannsins á móti vilja náttúrunnar. Allar eru stytturnar af 
manni með hest. Fyrsta styttan er af ólmum prjónandi hesti, sem lyftir hófunum hátt 
yfir nakinn krjúpandi mann. Maðurinn krýpur á kné með útrétta handleggi eins og 
hann sé að gera síðustu tilraun til að temja villidýrið. Næsta stytta er af manninum, 
þar sem hann er risinn upp á annað hnéð. Líkami hans sveigist aftur á bak, svo að 
allir vöðvar eru spenntir til hins ýtrasta í bardagaofsanum. Þriðja styttan sýnir þá 
standa auglýtis til auglýtis, manninn og hestinn. Maðurinn stendur hnarreistur og 
andlit hans nemur við nasirnar á styggu dýrinu. Dýrið horfir undrandi og ringlað á 
fyrsta yfirboðara sinn. Fjórða myndin er af tömdum hestinum. Hann lætur manninn 
ráða og maðurinn stígur fram öruggur og sigursæll, lyftir höfðinu hátt og horfir 
hvössum augum út í myrkur framtíðarinnar. 

Á dimmum vetrarnóttum lýsa raðir af stórum, hvítum bogaljósum upp Nevsky-
götuna og í búðargluggunum glitra litlar brúður stráðar glitkornum. Það blikar á 
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snjóinn á gangstéttunum og gul, græn og rauð ljósin á sporvögnunum lýsa gegnum 
húmið í fjarska. 

Nevsky-gatan byrjar við Nevu-bakka. Þar er gatan eins og bryggja og þar er öllu vel 
við haldið, allt hreint og fágað eins og í stássstofu. Handriðið fram að ánni er úr 
rauðu graníti og hallarraðirnar meðfram árbakkanum eru stílhreinar og tígulegar. 

Öðrum megin við ána er stærsta höll Petrograd-borgar, Vetrarhöllin, og hinum megin 
beint á móti er stærsta fangelsi borgarinnar Peter Paul-herkastalinn. Czarirnir bjuggu 
í Vetrarhöllinni, en þegar þeir dóu, voru þeir fluttir yfir ána, og í kirkju herkastalans 
voru reistir hvítir legsteinar yfir framliðnum herskörum. Bak við kirkjuna var 
fangelsið, svo að veggir herkastalans áttu að geyma bæði framliðna Czari og bitrustu 
núlifandi óvini Czarins. Í kyrrlátum sölum Vetrarhallarinnar endurspegluðust í 
stórum veggspeglunum veggirnir á herkastalanum, þar sem menn lifðu í áratugi í 
steingröfum, gleymdir umheiminum. 

Bogabrýr liggja á víð og dreif yfir Nevu. Sporvagnarnir komast með erfiðismunum 
upp á miðjar brýrnar, en renna svo með miklum hraða niður hinum megin. Á hægri 
bakkanum, handan við herkastalann standa húsin ekki eins þétt, og umhverfið fer að 
minna meira á landslagið, eins og það var í upphafi, áður en borgin varð til. 
Komenostrovsky-gatan er breið og löng og trjáraðir eru sitt hvorum megin við hana. 
Við enda Kamenostrovsky í útjaðri borgarinnar, skiftir Neva sér í smá kvíslir á milli 
fjölda eyja, áður en hún nær að renna út í hafið. Á eyjunum ríkir vetrarkyrrð: 
Snjórinn hylur ávalar hæðirnar, sem bryddar eru dökkgrænum furuskógum. Einu 
sporin í lífvana náttúrunni eru spor fuglanna. Handan við haf í daufum gráum litum, 
en ystu eyjuna mætast himinn ogþokukennd grænleit lína sker sjóndeildarhringinn. 

En í Petrograd eru líka hliðargötur. Í hliðárgötunum eru húsin úr gráum, 
veðurbörnum steini, eins og gráminn í skýjunum og grái liturinn í aurnum á jörðinni 
hafi runnið saman. Göturnar eru dimmar og berangurslegar, eins og fangelsisgangar. 
Þær eru stuttar og óreglulegar og skerast oft hver í aðra. Gömlum húsagarðshliðum er 
læst á kvöldin. Upplituð skilti hanga yfir rykugum gluggum í litlum búðarholum. 
Yfir skolpræsunum eru járnrimlar og undir rimlunum sést í þykkt, grátt skolpið. Á 
dimmum götuhornum hanga ryðgaðar dýrlingamyndir yfir löngu gleymdum 
samskotabaukum . 

Ofar við Nevu taka við skógar af reykháfum, úr rauðum múrsteini, sem spúa úr sér 
svörtum skýjum. Og skýin breiðast yfir gömul hreysin, sem eru að því komin að 
hrynja og yfir feyskna trjábolina í bryggjunni. Regndroparnir falla hægt og letilega 
gegnum reykmettað loftið og sameinast grjótinu og reyknum í þunglyndislegum söng 
verksmiðjuborgarinnar. 

Íbúarnir í Petrograd velta því stundum fyrir sér, hvaða undarlegu bönd það eru, sem 
binda þá við borgina. Þegar veturinn er loksins liðinn hjá, bölva þeir leirnum og 
steinlagðri götunni og þrá ekkert eins og græna furuskóga. Þeir flýja frá borginni, 
eins og frá vondri stjúpmóður, flýja út í grænt gras og sandinn á ströndinni, eða til 
höfuðborga Evrópu. En þegar fer að líða að hausti, koma þeir aftur. Petrograd er eins 
ogástmey, semmenn geta ekki losið sig við. Þráin ber þá til baka. Þeir vilja sjá 
breiðar göturnar, ójafna steinlagninguna og heyra ískrið í sporvögnunum. Rólegir og 
ánægðir byrja menn borgarlífið á ný. „Petrograd“, segja þeir, „er eina sanna borgin“. 

Borgir spretta upp, eins og skógar, eða öllu heldur eins og illgresi. Borgir og menn 
hafa sitt eðli og sina náttúru, alveg eins og skógar ogillgresi. En Petrograd spratt ekki 
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upp á eðlilegan hátt. Um leið og hún varð til, var hún fullsköpuð. Petrograd á enga 
náttúru og ekkert eðli. Hún var sköpuð af manna höndum. 

Nátt runni mistekst stundum, því hún er áræðin. Hún blandar saman ólíklegustu litum 
og fer ekki eftir neinum reglum um línur og liti. En Petrograd er byggð af manna 
höndum, og mennirnir vissu fyrirfram, hvað þeir vildu og stefndu að því. 

Borgir vaxa ásamt íbúunum, þær berjast um að verða stórborgir ogstækka, hægt með 
hverju ári. En Petrograd stækkar ekki. Þegar Petrograd fæddist var hún orðinn eins 
stór og hún myndi nokkurn tímann verða. Henni var skipað að ráða. Hún varð 
höfuðborg, áður en hornsteinninn að henni var lagður. Hún var minnisvarði um 
mikilleika mannsandans. 

Þjóðin byggði ekki Pettrograd, hún var byggð af mannsandanum. Hún á sér enga 
sögu, hún hefur aldrei verið hyllt í kvæðum eftir óþekkta höfunda frá óþekktum 
stöðum. Hún er yfir slíkt hafin, fráhrindandi og ókunnugleg. Enginn hefur farið 
krossferð til Petrogradborgar. Borgarhlið hennar hafa aldrei opnast í innilegri 
meðaumkvun fyrir veikum og særð um, eins og hlið Moskvu hafa svo oft gert. 
Petrograd þarf ekki á sál að halda, hún hefur viljann í staðinn.  

Það er ef til vill hrein hending, að á rússnesku er sagt: „hún“ um Moskvu, en „hann“ 
um Petrograd. Og ef til vill er það líka hending, að þeir, sem í nafni þjóðarinnar, tóku 
völdin í sínar hendur, fluttu höfuðborgina til hinnar blíðlátu Moskvu frá borg 
yfirstéttanna sem bar höfuð og herðar yfir aðrar borgir. 

Árið 1924 dó maður, sem hét Lenin. Þá var gefin út skipun um, að borgin skyldi 
héðan í frá heita Leningrad. Byltingin hafði klætt veggi hennar auglýsingarspjöldum, 
hengt rauða fána utan á húsin, og dreift sólsikkuhismi milli götusteinanna. Eftir 
byltinguna var höggvið próletariskt kvæði inn í fótstallinn á höggmyndinni af 
Alexander III., og rauðum klút var stungið í hendina á Katrínu II. á torginu við 
Nevsky. Nevsky var skírð upp aftur og hét „25. Októbergatan“ og Sadvaja, ein af 
hliðargötunum við Nevsky hét „3. júlí gatan“, eftir þeim mánaðardögum, sem 
sérstaklega áttu að haldast í minnum manna. Og þarsem þessar tvær götur skerast. 
hrópa nú kvenvagnstjórarnir í troðfullum sporvögnunum : „Hornið á ,,25. október og 
3. júlí, borgarar. Gulu farseðlarnir gilda ekki lengur. Nýir farseðlar, borgarar“ 

Snemma um sumarið 1925 framleiddu vefnaðarvöruverksmiðjur ríkisins nýjar gerðir 
af bómullarefnum, og konurnar í Petrograd brostu hamingjusamar hvor til annarar 
yfir því, að nú gætu þ æ r í fyrsta skipti í mörg ár, fengið sér nýja kjóla. 

En gerðirnar voru ekki nema sex, svo konurnar í svart- og hvítstykkjóttum kjólum 
mættu öðrum konum í svart- og hvítstykkjóttum kjólum. Konur í hvítum kjólum með 
rauðum dílum mættu konum í hvítum kjólum með grænum dílum, og konur í 
bláröndóttum kjólum mættu konum í brúnröndótttum kjólum. Þær voru allar eins og 
börn frá sama stóra barnaheimilinu, þær urðu óánægðar og geðillar og glötuðu allri 
gleðinni yfir nýju fötunum.  

Í sýningarglugga við Nevsky voru hvít bollapör úr postulíni frá postulínssölu ríkisins.  

Bollanna voru ma´laðar rósir eftir frægan, ungan listamann. Bollapörin stóðpu í 
glugganum svo mánuðum skipti, því enginn hafði ráð á að kaupa þau.  

Íverslunum glampaði á útlenskar eftirlíkingar af skartgripum, perlufestar úr vaxi og 
eyrnaglingur úr beini í skrautlegum litum. Alt var þetta allra nýjasta tíska, en verðið 
var svo hátt, að kvenfólkið varð að láta sér nægja að horfa á dýrðina utan frá götunni. 
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Í hliðargötu við Nevsky var opnuð útlend bókabúð. Gluggarnir náðu upp á aðra hæð 
og voru fullir af öllum hugsanlegum bókum í öllu mögulegu broti. Og allar voru þær 
útlenskar. 

Upp við hús stóð grind, þar sem á var strengt léreft. Á léreftið var málað andlit frægs 
kvikmyndaleikara gleiðbrosandi með uppglennt augu. Myndin var máluð í fáum en 
sterkum línum og var auglýsing fyrir þýska kvikmynd, sem verið var að sýna. 

Myndir af Lenin störðu niðu r á vegfarendur … tortryggnislegt augnaráð með stutt 
skegg og lítil skásett augu. Utan um myndirnar var svartur sorgarrammi með rauðum 
slaufum. 

Á götuhornunum stóðu tötralegir, gamlir menn og seldu sakkarín og lítil brjóstlíkön 
af Lenin. Titlingarnir sátu og tístu upp á símaþráðunum.  

Langar raðir stóðu fyrir utan kaupfélagið. Konunar fóru úr treyjunum og létu fyrstu 
geisla sumarsólarinnar skína á magra, bera handleggina. 

Auglýsinngarspjald hékk hátt uppi á húsveggnum. Á því var gríðarstór verkamaður, 
sem sveiflaði hamrinum hátt til himins, og skugginn af hamrinum féll eins og svartur 
kross yfir fjölda lítilla húsa fyrir fótum hans. 

Kira Argunova na m staðar fyrir neðan auglýsingarspjaldið til að kveikja sér í 
vindling. Hún tók pakkann upp úr kápuvasanum og stakk vindlingnum milli varanna 
með tveimur fingrum, án þess að líta á hann. Svo opnaði hún gervileðurstöskuna og 
tók upp skrautlegan, útlendan vindlakveikjara, sem vafalaust hafði kostað offjár. 
Öðrum megin á honum voru grafnir upphafsstafir hennar. Hún kveikti á honum og 
næstum því áður en loginn snerti vindlinginn, blés hún frá sér reykskýi út um annað 
munnvikið. Svo stakk hún vindlingakveikjaranum niður í töskuna aftur og lokaði 
henni. Hún lyfti svolítið upp annarri slitinni kápuerminni og leit á armbandsúr í 
gullkeðju. Svo hélt hún áfram. Kápan var hneppt frá að framan og flagsaðist um 
fagurlega limaða fætur hennar. 

Það glumdi í gangstéttinni undir háum hælunum. Á öðrum skónum var bót, vandlega 
falin með bandi utan um öklann. Hún var í nýjum, útlenskum silkisokkum. 

Hún nam staðar við hliðið á gömlum hallargarði, opnaði það og gekk inn. Yfir 
hallardyrunum hékk fimmhyrnd stjarna, og fyrir neðan stjörnuna stóð með gylltum 
stöfum: Klúbbur sameiningarflokks kommúnista. 

Rúðurnar í hurðinni voru vandlega gljáðar, en sláin á garðshliðinu var brotin, og 
illgresi óx þar, sem áður höfðu verið vel hirtir malarstigir. Vindlingastubbum hafði 
verið fleygt hirðuleysislega í skálina á gosbrunninum og Amorstyttan í brunninum 
miðjum var með írgrænan blett á maganum.  

Kira gekk hröðum skrefum eftir mannlausum garðstígnum. Þéttkjarr óx til beggja 
handa Dúfnahópur flaug upp við fótatak hennar. Býfluga vaggaði sér þunglyndislega 
á smárablómi. Risaeikur stóðu með útrétta arma meðfram höllinni og fólu hana 
forvitnum augum vegfarenda. 

Langt inni í garðinum var lítið tveggja hæða hús. sem var áfast við höllina með 
yfirbygðum gangstíg. Gluggarnir á stofuhæðinni vor brotnir. Titlingur sat í 
gluggakarminum. hallaði undir flatt og gægðist inn í tómt, saggafullt herbergið. En í 
gluggakistu á annarri hæð lá bókahrúga.  

Dyrnar voru ólæstar. Kira gekk inn og hljóp upp breiðar tröppurrrar. Þær voru úr 
steini og hér og þar voru breiðar sprungur og skorur í þeim. Handriðið var úr 
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fallegum marmara, en á mörgum stöðum var það brotið, svo að skein í götin, eins og 
stór sár. Brotnar marmarastyttur lágu enn fyrir neðan tröppurnar. Á veggnum var 
hálfafmáð málverk af hvítum svönum á vatni. Fyrir ofan voru blómafestar og fagrar 
dísir, sem flýðu undan glottandi satírum. 

Kira barði að dyrum uppi á annarri hæð. 

Andrei Taganov opnaði dyrnar. Hann varð undrandi þegar hann sá hana og horfði á 
hana eins og hún væri furðuverk, sem hann mundi aldrei geta fengið nægju sína af að 
skoða. Hann var svo utan við sig, að hann vék ekki til hliðar, en stóð hreyfingarlaus í 
dyrunum. Skyrtan hans var óhneppt í hálsinn, svo að skein í sólbrenndan og 
sterklegan háls hans. 

„Kira!“ 

„Góðan daginn, Andrei“, sagði hún og hló við. Hlátur hennar var skær og undarlega 
hvellur. 

Hann greip höndunum um axlir hennar, svo mjúklega, að hún fann það varla. Það var 
aðeins styrkur þeirra og vilji, sem hélt henni fastri. En varir hans þrýstust heitar og 
ástríðuþrungnar að vörum hennar. Augu hans lokuðust, en hún starði sljóum augum 
upp í loftið. 

„Kira. Ég bjóst ekki við þér fyrr en í kvöld“. 

„ … Já, ég veit það. En þú ferð ekki að reka mig út fyrst ég er komin“. 

Hún gekk framhjá honum, gegnum litlu forstofuna og inn í herbergi hans. Hún 
fleygði tösku sinni á stól og hattinum á borðið.  

Hún ein vissi, hvers vegna Andrei Taganov hafði þurft að spara við sig í vetur, og 
hvers vegna hann hafði þurft að flytja úr gamla herberginu og í þessa óvistlegu íbúð. 
Flokkinn þurfti ekki á þessari hallarálmu að halda og leigði honum hana ókeypis.  

Einhver fursti hafði fyrr á tímum notað þessa álmu fyrir leynileg stefnumót með 
ástmey sinni. Fyrir mörgum árum hafði löngu gleymdur burgeisi beðið í þessum 
stofum eftir léttu fótataki og skrjáfi í silkipilsum neðan úr tröppunum. Íburðarmikil 
húsgögn hans voru horfin, en gólfið, loftið, arinninn og veggirnir voru hinir sömu.  

Veggirnir voru klæddir hvítum, glitofnum dúkum. Undir loftinu var listi úr marmara, 
með litlum amorum, sem stráðu blómum úr gylltum gnægtarhornum. Yfir arninum 
var marmarastytta af Ledu. Hún hallaði sér aftur á bak í sæng úr hvítum fjöðrum. 
Loftið var blátt og á það voru málaðar hvítar dúfur. Þær höfðu verið vitni að mörgum 
óhóflegum veislum og ástríðuþrungnum ástarlotum, en horfðu nú niður á lítið 
járnrúm, tvo illa leikna stóla, pappaöskjur, sem var raðað hver ofan á aðra og voru 
notaðar fyrir dragkistu, og langt ómálað borð alþakið bókum og blöðum. 
Auglýsingaspjöld með myndum af hermönnum rauða hersins, héngu yfir stærstu 
rifunum í veggtjöldunum. Leðurjakki hékk á nagla í einu horninu.  

„Ég kom núna til þess að segja þér, að ég get ekki komið í kvöld“, sagði Kira. Rödd 
hennar var ákveðin. 

„Getur þú það ekki, Kira?“ 

„Nei. Vertu ekki svona sorgmæddur á svipinn. Sjáðu, hvað ég kom með handa þér“.  

Kira dró kúlu úr vasa sínum. Kúlan var full af rauðum vökva og í vökvanum lá örlítil 
svört brúða úr pappa.  
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„Hvað er þetta?“ 

Hún hélt kúlunni í lófa sínum, en brúðan hreyfðist ekki.  

„Ég get ekki gert það. Þú skalt reyna. Það á að halda svona á henni“. 

Hún lokaði lófa hans um glerkúluna. Engar svipbreytingar sáust á andliti hans, sem 
gáfu henni það til kynna, að snerting handa hennar hefði áhrif á hann, eða að hann 
væri ekki farinn að venjast henni eða taka hana sem sjálfsagðan hlut eftir samvistir 
þeirra um veturinn. En hún vissi það samt. Alt í einu spýttist vökvinn úr kúlunni og 
upp í glasið svo að litla brúðan dansaði upp og niður.  

„Sjáðu. Þetta heitir „amerískur borgari“. Ég keypti hann hérna á horninu. Finst þér 
hann ekki skrítinn”. 

Hann hélt á glasinu og horfði á brúðuna. 

„Jú. hann er skrítinn … Kira, hversvegna getur þú ekki komið i kvöld?“ 

„Ég þarf ... æ, ég þarf að sinna dálitlu það er bara smávegis. Finnst þér það 
leiðinlegt“. 

„Ekki ef þér hentar það ekki. Getur þú verið hjá mér núna?“ 

„Dálitla stund“. 

Hún fór úr kápunni og fleygði henni á rúmið.  

„Kira!“ 

„Finnst þér hann fallegur? Þú getur sjálfum þér um kennt. Þú vildir endilega að ég 
keypti mér nýjan kjól“. 

Kjóllinn var einfaldur, rauður með svörtu lakkbelti, fjórum hnöppum og litlum kraga. 
Hún hallaði sér upp að dyrunum og varð allt í einu barnslega hjálparvana á svipinn. 
Hún var stuttklippt og hárið úrfið. Grannir handleggir hennar berir, kjólpilsið stutt og 
aðskorið niður undan sáust grannir fæturnir upp að hnjám. Augu hennar voru stór og 
augnarráðið frjálslegt og hún brosti stríðnislega.  

Hann hafði ekki augun af henni. Hann var næstum því hræddur við þessa ungu konu, 
sem var hættulegri og um leið eftirsóknarverðari en nokkur önnur kona sem hann 
hafði kynnst. 

Hún hnykkti til höfðinu. 

„Líkar þér hann ekki?“ 

„Kira, þú ert … kjóllinn er yndislega fallegur. Ég hefi aldrei séð konu í svona 
fallegum kjól“ 

„Hvaða þekkingu hefur þú á kvenfatnaði?“´ 

„Ég var að skoða tískublað frá París í gær á ritskoðunarskrifstofunni.“ 

„Varst þú að skoða tískublað?“ 

„Já ég var að hugsa um þig. Ég vildi vita, hvað kvenfólki langar til að eignast”. 

„Og varstu einvhers vísari?“  

„Já. Ég sá margt, sem mig langaði til að gefa þér. Skrítna litla hatta og skó sem voru 
eiginlega bara ilskór. Og skartgripi. Gimsteina“. 

„Andrei, þú hefur þó ekki sagt þetta við félaga þína á ritskoðunarskrifstofunni?“ 
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Hann hló við. 

„Nei, það gerði ég ekki“. 

„Hættu að stara svona á mig. Þorirðu ekki að koma til mín?“ 

Hann strauk með fingrunum yfir rauða kjólinn, svo laust, að efnið bærðist ekki. Allt í 
einu þrýsti hann vörum sínum við olnboga hennar.  

Hann sat í djúpri gluggakistunni. Hún stóð fyrir framan hann, umvafin örmum hans. 
Engar svipbreytingar voru í andliti hans, en augu hans blíðleg og barmafull af 
innilegri aðdáun, sögðu henni það, sem hann gat ekki formað með orðum. 

Hann þrýsti andlitinu upp við rauða kjólinn og sagði:  

„Veistu það, að ég er feginn, að þú komst núna í staðinn fyrir að þú hefðir komið í 
kvöld. Þá hefði ég þurft að bíða miklu lengur … og ég hefi aldrei séð þig svona, eins 
og þú ert í dag, … viltu fara í þennan kjól aftur, þegar þú kemur næst? … Hvernig 
stendur á því, að þú virðist svo miklu fullorðnari í þessum barnalega kjól? … Mér 
finnst svo gaman að slaufunni í beltinu. Kira, þú hefur ekki hugmynd um, hvað ég 
hefi þráð þig … Meira að segja, þegar ég er að vinna, þá …“ 

Augu hennar voru blíðleg og biðjandi, en nú brá fyrir ótta á andliti hennar. 

„Andrei, þú átt ekki að hugsa um mig, þegar þú ert að vinna“. 

„Stundum er það aðeins hugsunin um þig, sem hjálpar mér til að ljúka verkefninu“, 
sagði hann alvarlegur. 

„Andrei, hvað er að?“ 

En bá brosti hann aftur. 

„Hversvegna má ég ekki hugsa um þig? Manstu, að þegar þú varst hérna síðast, 
sagðir þú mér frá þók, sem þú hafðir verið að lesa? Aðalpersóna í þókinni hét Andrei, 
og þú sagðir, að þú hefðir bá farið að hugsa um mig. Ég hefi verið að hugsa um það 
síðan, og ég keypti þókina. Ég veit að þetta skiptir svo sem engu máli, en ... Kira ... 
þú segir svo sjaldan nokkuð þessu líkt“. 

Hún hallaði sér aftur á bak með hendur undir hnakkanum og leit á hann. Glettnin 
skein úr augum hennar. 

„Ég hugsa svo sjaldan um þig; að ég held ég sé þúin að gleyma föðurnafninu þínu. 
Ég vona. að ég rekist á það í þók. Já. ég var meira að segja líka þúin að gleyma örinu, 
sem þú hefur á enninu“. 

Hún strauk fingrunum eftir örinu og niður á enni hans og slétti úr hrukkunum. Hún 
hló, og reyndi að láta sem hún sæi ekki þónina, sem hún las úr augum hans. 

„Kira, mundi það þurfa að kosta mikla peninga að láta leggja síma inn í íbúðina 
ykkar?“ 

„En þau við höfum ekkert rafmagn, svo það er alveg ómögulegt“. 

„Ég óska þess svo oft, að þú hefðir síma. Þá gæti ég hringt til þín, svona við og við. 
Stundum er svo erfitt að þurfa bara að bíða eftir því að þú komir“. 

„Kem ég kannski ekki alltaf, þegar þú biður mig um það. Andrei?“ 

„Það er ekki það ... En þú skilur ... stundum þarf ég endilega að sjá þig ... aðeins 
snöggvast. Það getur verið sama daginn og þú hefur verið hérna ... aðeins nokkrum 
mínútum eftir að þú ert farinn. Ég hefi alltaf tilfinningu af því, að ég geti ekki náð í 
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þig Og ekki fundið þig. Ég má ekki einu sinni koma nálægt húsinu, þar sem þú átt 
heima. Það er alveg eins og þú sért farin burt úr borginni. Stundum lít ég á allt fólk, 
sem ég mæti á götunni ... og mér finst það svo óþægilegt. Ég ímynda mér að þú getir 
hafa villst innan um allan þennan mannfjölda, og ég geti ekki fundið þig framar“. 

„Andrei, þú ert búinn að lofa því að koma aldrei heim til mín“, sagði hún. 

„En þú mundir þó lofa mér að hringja til þín, ef hægt væri að setja síma inn í 
íbúðina“ 

„Nei. Foreldra mína gæti farið að gruna ýmislegt. Og ... ó, Andreí, við verðum að 
vera afskaplegt varkár ... sérstaklega núna“. 

„Hversvegna sérstaklega núna?“ 

„Ja, kannski ekki frekar en vanalega. Það hefur þó ekki verið svo erfitt, finst þér það? 
Það er eina skilyrðið, að þú verðir varkár vegna mín“. 

„Nei, Kira mín, það er ekki erfitt“. 

„Ég lofa því að koma oft. Ég verð hér ábyggilega ennþá, þegar þú verður orðinn 
leiður á mér“. 

„Kira, því segir þú þetta?“ 

„Einhverntímann hlýtur þú að verða leiður á mér”. 

„Því trúir þú ekki einu sinni sjálf“. 

„Nei”, flýtti hún sér að segja, „auðvitað geri ég það ekki… þú veist vel, að ieg elska 
þig. Það veistu ósköp vel. En ég vil bara ekki, að þér finnist þú bundinn mér. Að allt 
þitt líf …“. 

„Kira, hversvegna má ég ekki segia, að alt mitt líf …“ 

„Ég skal segja þér, hversvegna ég vil ekki að þú segir neitt ... “ 

Frá höllinni heyrðu þau einn meðlimanna æfa sig að leika „Internationalinn“ með 
annarri hendinni á slaghörpuna. 

Heitar varir Andreis leituðu að hálsi hennar, höndum og niður á öxl. Með mikilli 
áreynslu reif hann sig lausan og sagði eins kæruleysislega og hann gat:  

„Ég á dálítið handa þér Kira. Þú áttir eiginlega að fá það í kvöld, en fyrst þú …“ 

Hann tók litla öskju upp úr borðstofuskúffunni og stakk henni í lófa hennar. 

„Ó Andrei, þú átt ekki að gera þetta“, hrópaði hún. „ég er búin að biðja þig að vera 
ekki að þessu. Hugsaðu um allt það sem þú ert búinn að gera fyrir mig …“ 

„ég hefi ekkert gert fyrir þig. Mér finnst þú hugsa allt of lítið um sjálfa þig. Þú hugsar 
bara um fólkið þitt. Ég hefi blátt áfram þurft að standa í stríði við þig, til þess, að þú 
keyptir þér þennan kjól“. 

„Og sokkana og vindlingakveikjarann ... ó, Andrei, ég er þér þakklát, en ... “ 

Þú þarft ekki að vera hrædd við að opna hana“ 

Í öskjunni var lítið glas með frönsku ilmvatni. Hún ætlaði að mótmæla en þegar hún 
leit framan í hann og sá ánægjuna ljóma úr andliti hans, gat hún ekki annað en 
brosað. 

„Ó, Andrei“. 
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Hann hreyfði hendurnar án þess að snerta hana eftir hálsi hennar og brjósti og niður 
barm hennar gætilega og vandlega eins og hann væri að móta hana í leir.  

„Hvað ertu að gera, Andrei?“ 

„Ég er að æfa mig í að muna“. 

„Muna eftir hverju?“ 

„Eftir þér og hvernig þú ert ... svona eins og þú stendur núna. Stundum þegar ég er 
einn, er ég að reyna að sja þig fyrir mér ... svo að mér geti fundist þú standa fyrir 
framan mig í eigin mynd. Ég vildi óska, að þú gætir alltaf verið hjá mér ... seint og 
snemma og alltaf“. 

Hún þrýsti sér að honum. Augu hennar urðu dökk og bros hennar milt og 
þunglyndislegt. Hún rétti honum ilmvatnsflöskuna. 

,,Þú skalt opna hana. Ég vil, að þú setir í mig fyrsta dropann“. 

Hún lét hann setjast við hlið sér á rúmið. 

„Hvar ætlar þú að setja hann?“ 

Hann varð vandræðalegur á svipinn. Svo strauk hann votum fingrinum eftir hálsi 
henn ar. Hún fór að hlæja. Hlátur hennar var ögrandi. 

„Og, hvar annarsstaðar?“ 

Hann strauk fingrinum yfir varir hennar. 

„Og hvar annarsstaðar?“ 

Hann strauk hendinni niður háls hennar, en stöðvaði við í kjólkragann. 

Hún starði í augu hans og reif í kragann, svo að kjóllinn opnaðist og féll niður af öxl 
hennar.  „Og hvar annarsstaðar?“ 

„Og hvar annarsstaðar?“ 

Hann hvíslaði við brjóst hennar:  

„Kira. mig hefði langað svo til að þú værir hér í kvöld“.. 

„Ég er hérna núna“. 

„En“. 

„Því ekki?“ 

„Jú, ef þú …“ 

„Þessvegna kom ég“. 

Og þegar hann ætlaði að rísa á fætur, vafði hún hann örmum og dró hann niður við 
hlið sér. 

Hún stóð við dyrnar og hneppti að sér kápunni yfir rauða kjólinn. Svo sneri hún sér 
að honum. 

„Þú saknar mín ekki alltof mikið, þangað til við sjáumst aftur“, sagði hún.Rödd 
hennar var angurvær og augu henn ar biðjandi. „Ég ... ég hefi gert þig 
hamingjusaman ... er það ekki Andrrei?“ 
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Hún hljóp upp tröppurnar, inn í íbúð sína, sem einu einni hafði verið heimili 
Kovalenskys aðmíráls. Um leið og hún stakk lyklinum í skráargatið, leit hún á úrið á 
handlegg sér. 

Í herberginu, sem áður hafði verið setustofa, stóð Marisha boginn yfir prímusnum. 
Hún hrærði í súpupottinum með annarri hendinni, en hélt á bók í hinni. Hún las 
upphátt úr þókinni: 

„Sambandið milli hinna ýmsu stétta þjóðfélagsins má frekast kynna sér af 
niðurjöfnunni á hinum hagkvæmu framleiðslutækjum sem aðallega … “. 

Kira nam staðar fyrir framan hana. 

„Hvað líður kenningum Marx. Marisha?“ sagði hún, um leið og hún þreif af sér 
hattinn og hristi hárið frá enninu. 

„Átt þú vindling? Ég reykti síðasta vindlinginn minn á heimleiðinni“. 

Marisha benti með hökunni á borðið …Þær eru barna í skúffunni, svaraði hún. 

„Kveiktu í einum handa mér líka. Hvað er að frétta?“ 

„Allt ágætt: Veðrið er yndislegt. Sumarið er byrjað. Hefurðu mikið að gera?“ 

„Já. Ég á að halda fyrirlestur í klúbbnum Á morgun um materialisma frá sögulegu 
sjónarmiði“. 

Kira kveikti, í tveim vindlingum og stakk öðrum milli vara Marishu. 

„Þakka þér fyrir“, sagði Marisha og hrærði með sleifinni í þykkri súpunni. 

„Materialismi frá sögulegu sjónarmiði og hveitisúpa. Ég á nefnilega von á gesti“. 

Hún deplaði öðru auganu kankvíslega. 

„Ég hugsa að þú þekkir hann. Hann heitir Victor Dunaév“. 

„Ég óska þér til hamingju ... og honum sömuleiðis“. 

„Þakka þér fyrir. Hvað segir þú í fréttum? Hefur þú frétt nokkuð frá vini þínum 
nýlega?“ 

„Já“, sagði Kira treglega. 

„Ég hefi bæði fengið bréf frá honum og skeyti“. 

„Hvernig líður honum? Hvenær kemur hann heim?“ 

Það var eins og andlit Kiru stirnaði og yfir það færðist alvara og andaktug ró. 
Marisha þekkti aftur hina alvörugefnu og ábyrgðarfullu Kiru, eins og hún hafði verið 
fyrir átta mánuðum. 

„Í kvöld“, svaraði hún. 

II. 

Á borðinu fyrir framan Kiru lá símskeyti, í því stóðu fjögur orð:  

Kem fimmta júní. Leo. 

Hún var búin að lesa það oft, en það voru enn tvær klukkustundir, þangað til lestin 
frá Krím kæmi, svo hún gat lesið það oft ennþá. Hún fletti því sundur á slitinni silki 
rúmábreiðunni, kraup á kné við rúmið, og sléttaði úr því. í því stóðu f jögur orð ... eitt 
orð á hverja tvo mánuði, sem voru liðnir. Hún fór að hugsa um, hve margir dagar 
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væru á hvert bréf. Hún reyndi að hugsa ekki um, hve margir tímar það mundu verða 
eða hvernig þessir tímar hefðu liðið. En hún mundi eftir, hve oft hún hafði hrópað 
yfir sjálfri sér: „Það gerir ekkert til. Ég fæ hann aftur ... og þá er hann frelsaður úr 
greipum dauðans“. Smátt og smátt hafði þetta orðið svo eðlilegt og auðvelt. Ef menn 
gátu einblínt á eina ósk, einblínt svo, að allt annað gleymdist, þá varð tilveran 
mátulega fjarlæg og þolanleg. Aðrir vissu ef til vill enn, að til var fjöldi fólks, og 
hver maður hafði sínar eigin tilfinningar. En hún vissi það ekki. Hún vissi aðeins, að 
hann mundi koma frelsaður heim. Þessi hugsun hafði verið eins og deyfilyf, hreinsað 
hug hennar af öllu óþægilegu svo að hún varð köld og róleg. 

En henni gekk verst að venjast tómleikanum í herberginu. Hún gat ekki skilið, 
hvernig slikur regin-tómleiki gat rúmast innan fjögurra veggja. Þegar hún vaknaði á 
morgnana, fannst henni næstum ofraun að fara á fætur, Dagurinn framundan var grár 
og hversdagslegur eins og kaldranalegur vetrarhiminninn, sem hún sá í út um 
gluggann. Á daginn fannst henni allir hlutir í herberginu vera sér óvinveittir, 
prímusinn, skápurinn, og dragkistan, því að allt minnti þetta hana á liðnar stundir og 
á það sem hún hafði misst.  

En Leo var suður á Krim, þar sem hver mínúta var sólargeisli og hver sólargeisli 
færði honum lífsþrótt. 

Stundum hafði hún flúið út úr herberginu og út á götuna, þar sem var fólk og 
mannamál. En eftir litla stund flýtti hún sér inn aftur, því að meðal fólksins á götunni 
var hún enn meira einmana. Stundum gekk hún um fáfarnar götur með hendur í 
vösum og horfði bænaraugum á sleðameiðana, titlingana og snjóinn, enda þótt hún 
vissi ekki vel sjálf, hver tilganguririn var. Þegar hún kom heim, kveikti hún í 
„bourgeoisanum“, borðaði hálf volgan matinn við tómlegt borðið í tómlegri, rokkinni 
stofunni. Snarkið í eldinum, tifið í klukkunni á hillunni og hófatökin úti á götunni 
minntu hana á lífið í kring um hana og þvinguðu hana til að halda áfram. En Leo 
drakk mjólk og borð aði safaríka ávexti, sem voru að springa af hollustu. 

Á næturnar stakk hún stund um höfðinu undir ábreiðuna, þrýsti höfðinu niður í 
koddann, og reyndi að gleyma öllu í kringum sig. Hún reyndi að flýja burt úr sínum 
eigin líkama, líkama, sem enn logaði eftir snertingu ókunnugra handa. 

En Leo lá á ströndinni við hafið og sólin litaði limi hans brúna og setti roða í kinnar 
hans. 

Stundum kom yfir hana augnablikskenndir og þá var eins og rynni upp fyrir henni, 
hvernig hún fór með sinn eigin líkama, rétt eins og hún hefði ekki skilið það áður. 
Hún kreisti aftur augun og píndi sig til að hætta að hugsa. Hún mátti ekki hugsa 
hugsunina til enda, því að á bak við þá hugsun lá önnur enn hryllilegri: Það var 
hugsunin um meðferð hennar sjálfrar á annarri mannssál.  

En Leo hafði bætt við sig fimm pundum og læknarnir voru ánægðir. 

Stundum sá hún fyrir sér varir, sem brostu, svo að munnvikin beygðust niður á við, 
eða langa, granna hönd, sem hreyfðist svo kunnuglega. Hún sá þetta svo greinilega. 
að hver taug í líkama hennar spenntist og henni fannst allir aðrir hljóta að hafa séð 
þetta líka. Hún hugsaði um það, undrandi ;og örvingluð, hvað það gat verið 
hræðilegt, að eiga aðeins eina hugsun. 

En Leo skrifaði henni. 

Hann skrifaði í hverri viku, eins og hann hafði lofað. Þegar hún las bréfin hans, 
reyndi hún að muna hreiminn í rödd hans, og hvernig hann mundi hafa úttalað hvert 
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orð. Hún raðaði bréfunum í kringum sig og þegar hún sat kyrr innan um bréfhrúguna 
fannst henni hún finna návist hans. 

En nú var hann að koma aftur, heilbrigður, sterkur og frelsaður. Í átta mánuði hafði 
hún lifað í eftirvæntingunni og nú yar skeytið komið. Hún hafði aldrei hugsað sér 
neina framtíð eftir það. 

Lestinni frá Krím seinkaði. 

Kira stóð hreyfingarlaus á stöðvarpallinum og starði á járnbrautarteinana. Hún þorði 
ekki að líta á klukkuna, því hún var hrædd um að fá fullvissu um það, að lestinni 
hefði seink að um óákveðinn tíma. Stöðvarpallurinn gekk í bylgjum undir fótum 
hennar, þegar þungum farangursvögnum var ekið eftir honum. Í göngunum einhvers 
staðar á milli stálrimlanna hrópaði maður með þunglyndislegri röddu alltaf sömu 
orðin upp aftur og aftur með jöfnu millibili: „Láttu hann renna Grishka”. Á pallinum 
hinum megin við teinana sat kona á pinkli og studdi hönd undir kinn. Sólin var að 
setjast og kastaði rauðgulum bjarma á gluggarúðurnar. „Láttu hann renna, Grishka“, 
sagð i mjóróma röddin.  

Kira fór inn á skrifstofu járnbrautareftirlitsmannsins. Hann sagði henni að lestinni 
hefði seinkað mikið. Hún hafði orðið fyrir óhjákvæmanlegum töfum. Það hafði verið 
ruglingur í sambandi við lest, sem var að koma af hliðarbraut. Lestin frá Krím mundi 
ekki koma fyrr en á morgun. 

Hún stóð enn dálitla stund úti á pallinum. Hún átti bágt mð að slíta sig frá þeim stað, 
þar sem henni hafði fundist að hann væri þegar kominn. Svo sneri hún sér við og 
gekk hægt niður tröppurnar. Handleggir hennar héngu máttlausir niður með 
hliðunum. Hvert skref var eins og ein heild og við hverja tröppu var hún ekki viss 
um, að hún mundi þurfa að ganga lengra. 

Við enda götunnar sá í rautt belti úti við sjóndeildarhringinn og loftið var þrungið 
rökkurkenndri ró. Hún gekk hægt áfram eftir hliðargötu. Þegar hún hafði gengið 
dálitla stund, kom hún á gatnamót, sem hún kannaðist við, og hélt þaðan áfram til 
Dunaévs fólksins. Hún varð að láta kvöldið líða við eitthvað. 

Irína opnaði fyrir henni. Hún var úfin, en hún var í nýjum. röndóttum kjól, og enda 
þótt hún væri þreytuleg, hafði hún dyft andlit sitt vandlega. 

„Nei, Kira! Ert þetta þú. Það er sannarlega gaman að sjá þig. Þú ert alveg hætt að 
koma. Farðu úr kápunni og komdu inn. Ég þarf að sýna þér dálítið. Hvernig líst þér á 
nýja kjólinn minn?“ 

Kira fór að hlæja. Hún fór úr kápunni. Hún var í röndótt um kjól úr alveg eins efni og 
kjóll Irínu. 

„Nei, ... hver fjárinn“. 

„Nei, Irína, heldur þú að þetta sé nokkuð skemmtilegra fyrir mig en þig“. 

„Hvenær fékstu hann?“ 

„Fyrir viku“. 

„Ég hugsaði með mér, að ég mundi vera örugg ef ég fengi mér einfalt röndótt efni. 
Pabbi gaf mér efni í kjól fyrir mánuði síðan. Það var fallegt grátt og hvítt efni, en 
fyrsta daginn, sem ég var í honum, mætti ég þremur konum í eins kjólum á sama 
hálftímanum. ... Það er leiðinlegt, en það þýðir ekki að kvarta. Ef hægt væri að fá 
útlenskt efni, eins og Vava Milovskaja, þá væri öðru máli að gegna. Hann var svo 
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fallegur, kjóllinn hennar, og hún getur verið öruggum að enginn á eins kjól ... og allir 
geta séð í mílu fjarlægð, að hann er útlenskur … Jæja, gerðu svo vel og komdu inn“. 

Gluggarnir voru opnir í borðstofunni. Loftið þar inni var hreint og hressandi, og 
ysinn frá götunni heyrðist eins og í fjarska. Vasili Ivanovitch stóð á fætur, og rétti 
henni höndina brosandi. Trébútur og smíðaáhald datt úr keltu hans og niður á borðið. 
Victor stökk á fætur og hneigði sig kurteislega. Hár, herðabreiður, ungur maður, sem 
Kira hafði ekki séð áður, stóð upp af stól við gluggann og beið, meðan Irína kynnti 
þau. 

„Tvíburar frá mannbetrunarstofnun sovéts Kira, má ég kynna þig Sasha Chernov? 
Sasha, þetta er frænka mín, Kira Argunova“. 

Sasha tók í hönd Kiru, svo fast, að hana kenndi til. Hann brosti feimnislega, en andlit 
hans var sviphreint og geðugt. 

„Hún er við þitt hæfi. Sasha, sagði Irína, „mjög sjaldséður gestur ... einbúinn í 
Petrograd“. 

„Í Leningrad“, sagði Victor. 

„Einbúinn í Petrograd“, endurtók Irína. 

„Hvernig hefur þér liðið, Kira? Það liggur við að ég skammist mín fyrir að 
viðurkenna, hvað mér þykir gaman að sjá þig“. 

„Mér þykir mjög gaman að kynnast yður“, tautaði Sasha. 

„Ég hefi heyrt mikið talað um yður“. 

„Já, við tölum oft um þig, Kira“, sagði Vasili Ivanovitch ástúðlega. 

„Það er víst engin vafi á því, að Kira er sú kona, sem mest er talað um í borginni … 
meira að segja innan flokksins“. 

Irína leit hvössum augum á Victor, en hélt áfram með uppgerðatlegri hrifningu í 
röddinni. 

„Fagrar konur hafa alla tíð verið mönnum ljúft umræðuefni ... við getum tekið til 
dæmis Madame Pompadour. Kvenlegur yndisþokki umhverfir alveg kenningum 
Marx. Þar kemur ekki til greina neinn stéttarmismunur“. 

„O, þegiðu", sagði Irína. „Ég veit ekkert hvað þú ert að tala um en ég veit að það er 
eitthvað ljótt“. 

„Als ekki“, sagði Kira róleg og horfði beint í augu Victors. 

„Victor er að slá mér gullhamra, enda þótt hann ýki ef til vill dálítið“. 

Sasha dró fram stól handa Kiru, brosti klaufalega og bauð henni sæti. 

„Sasha er að lesa bókmenntasögu“, sagði Irína, „eða öllu heldur, hann var að lesa 
bókmenntasögu, en hann var rekinn úr háskólanum, af því að hann fór að hugsa í 
landi hinna frjálsu hugsana“. 

„Ég ætla að benda þér á það, Irína“, sagði Vitcor, „að ég sætti mig ekki við þess 
háttar athugasemdir, þegar ég er viðstaddur. Ég krefst þess, að flokknum sé sýnd 
tilhlýðileg virðing og mér sjálfum sömu leiðis sem fulltrúa hans“. 

„Hættu þessum skrípaleik“, sagði Irína. ,,Ekki átt þú allan flokkinn“. 
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Kira tók eftir því, hvernig Sasha leit á Victor. Stálgrá augu Sasha voru hvorki hikandi 
né vingjarnleg. 

„Það var leiðinlegt að þú skyldir vera rekinn úr skólanum. Sasha“, sagði Kira. Enda 
þótt hann væri klunnalegur í framkomu, líkaði henni allt í einu vel við hann. 

„Ég tek það svo sem ekki nærri mér“, sagði Sasha ákveðinn, eins og reynt hefði verið 
að hnekkja sannfæringu hans. 

„Í rauninni skiptir það engu máli. Það eru að vísu ýmis yfirborðsatriði, sem einveldi 
getur haft áhrif á. En það, sem er nokkurs virði, getur það aldrei yfirbugað“. 

,,Þú munt vafalaust komast að raun um það, Kira“, sagði Victor og brosti hæðnislega, 
„að þú og Sasha eigið margt sameiginlegt. Þið hafið til dæmis bæði tilhneigingu til 
að gleyma hinum sjálfsögðustu varúðarreglum“. 

„Victor, ætlar þú ... “ byrjaði Vasili Ivanovitch. 

„Pabbi, meðan ég sé fyrir fæði handa fjölskyldunni, hefi ég rétt til þess að láta í ljós 
mínar skoðanir …“. 

„Hverjum sérð þú fyrir fæði“. 

Mjóróma rödd heyrðist innan úr innra herberginu. Acía birtist í dyrunum með 
sokkana niður á miðjum kálfum, skæri í annarri hendinni og sundurklippt tímarit í 
hinni. 

„Ég vildi, að einhver gæti gefið mér almennilega að borða. Ég er svöng, og Irína vill 
ekki gefa mér meiri súpu“. 

„Pabbi, ég krefst þess, að það verði gerðar einhverjar ráðstafanir gagnvart þessu 
barni. Hún fær ekkert uppeldi, nema af götunni. Ef hún væri sett á barnaheimili 
ríkisins …“. 

„O, nei, ég fer ekki á neitt barnaheimili“, sagði Acía. 

„Acía, farðu inn aftur“, sagði Irína, „ annars hátta ég þig ofan í rúm“. 

„Þú ... og hver annar?“ spurði Acía um leið og hún hvarf úr dyrunum og skellti 
hurðinni á eftir sér. 

„Ég verð nú að segja það“, sagði Victor, „að úr því að ég get lesið undir próf, eins og 
ég geri, og unnið samt fyrir allri fjölskyldunni, þá skyldi maður ætla, að Irínu væri 
það ekki ofvaxið að hirða um einn krakkaunga“ . 

Enginn svaraði. Vasili Ivanovitch beygði sig yfir trébútinn, sem hann var að skera í. 
Irína fór að teikna á vaxdúk inn á borðinu með vitlausum hníf. Victor stóð á fætur. 

„Mér þykir leiðinlegt, Kira, að þurfa að fara, þegar svona sjaldséðan gest ber að 
dyrum. En ég er boðinn út til kvöldverðar“. 

„Já“, sagði Irína, gætytu nú að því hvort húsfreyjan hefi ekki stolið munnþurrkunum 
inni hjá Kiru.“ 

Victor gekk út. Kira sá, að Vasili Ivanovitch var orðinn skjálfhentur. 

„Hvað ertu að búa til, Vasili frændi?“. 

„Ég era ð búa til ramma“, sagði Vasili Ivanocitch og rétti hreykinn að henni smíði 
sína. „Hann á að vera utan um mynd eftir Irínu. Þær eru margar fallegar, og mér 
finnst leiðinlegtað láta þær liggja alltaf ofan í skúffu“. 
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„Ramminn verður fallegur, Vasili frændi. Ég vissi ekki, að þú kynnir að skera út í 
tré”.  

„Ég var einu sinni nokkuð góður við það, en ég hefi ekki búið neitt til í mörg ár. Í ... í 
gamla daga bjó ég til margt þegar ég var í Síberíu …“ 

„Og hvernig gengur með vinnuna, Vasili frændi?“ 

„Hann er búinn að missa vinnuna“, sagði Irína. 

„Hver býst svo sem við því að vinna lengi við verslun í einkaeign?“ 

„Hvað kom fyrir?“ 

„Hefur þú ekki heyrt það? Versluninni var lokað, vegna þess að eigandinn gat ekki 
borgað eftirstöðvar af skattinum, og nú er hann ennþá verr staddur en við. … Vilt þ ú 
ekki tebolla, Kira? Ég er ráðs konanúna, og ég er hreint ekki svo klaufaleg við það, 
skal ég segja þér. Leigjendurnir eru búnir að stela prímusnum okkar, en Sasha 
hjálpaði mér að kveikja undir tesuðuvélinni frammi í eldhúsi. Komdu”, sagði hún í 
skipandi róm og hann stóð á fætur. 

„Ég veit svo sem ekki, hvers vegna ég er að biðja hann um að hjálpa mér“, sagði hún 
og deplaði öðru auganu til Kiru. „Hann er nefnilega sú klaufalegasti og ónothæfasta 
mannvera sem til er“. En augu hennar ljómuðu af kæti og hún tók um handlegg hans 
og dró hann með sér.  

Það var farið að dimma. Út um gluggann sá í dökkbláan himininn. Vasili Ivanovitch 
kveikti ekki á lampanum, en beygði sig lengra yfir smíðarnar.  

„Sasha er ágætur“, sagði hann allt í einu, „og ég er áhyggjufullur vegna hans“. 

„Hvers vegna?“ spurði Kira. 

„ Stjórnmál“, hvíslaði Vasili Ivanovitch. 

„Hann tekur þátt í óleyfilegum félagsskap. Aumingja, vesalings, dauðadæmdi 
kjáninn sá arna“. 

„Og grunar Victor nokkuð?“. 

„Ég held það“. 

Irína kveikti liósið. þegar hún kom inn með bakkann. Sasha kom á eftir henni með 
tesuðuvélina. 

„Hérna komum við með tesuðuvélina“, hrópaði Irína. Hún ýtti fram borð með annarri 
mjöðminni, fleygði á það dúk og breiddi úr  honum með annarri hendinni. Svo raðaði 
hún bollunum á borðið og kastaði teskeiðunum í eina hrúgu. 

„Jæja, hérna er te-ið og nokkrar smákökur, sem ég hefi sjálf bakað. Smakkaðu þær. 
Mér finnst að mér, sem listakonu, hafi bara tekist vel“. 

„Hvernig gengur þér annars með listina?“ 

„Áttu við, hvort ég hafi ennþá stöðuna, sem ég fékk. Jú, ég hefi hana ennþá, en ég er 
hrædd um, að ég sé ekki nógu dugleg við auglýsingarspjöldin. Jeg hefi tvisvar fengið 
áminningu. Mér var sagt, að sveitakonurnar mínar séu eins og dansmeyjar í 
fjölleikahúsi og verkamennirnir voru of fíngerðir. Það, eru yfirstéttarhugsjónir, sem 
koma þannig fram hjá mér, er sagt. En hvað er hægt að fara fram á við mig? Þetta er 
ekki mín sérgrein. Stundum langar mig til að æpa eins hátt og ég get. Mér getur ekke 
dottið neitt meira í hug, til að setja á bannsett auglýsingaspjöldin“. 
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„Og nú er þessi samkeppni“, sagði Vasili Ivanovitch og rétti Kiru bollann. 

„Hvaða samkeppni?“ 

Irína hellti niður tei á dúkinn. 

„Það er samkeppni milli allra félaganna um það, hver getur búið til flest, best og 
rauðust auglýsingaspjöld. Ég verð að vinna tvo tíma fram yfir venjulegan vinnutíma 
á hverjum degi og fæ ekkert kaup fyrir. Það á að vera til heiðurs félaginu“. 

„Sovét-stjórnin blygðast sín ekki fyrir að nýta vinnukraftinn, þangað til búið er að 
sjúga allan kraft úr þegnunum“. 

„Ég hélt að ég hefði fengið góða hugmynd“, sagði Irína og velti um tómum tebolla. 
„Ég ætlaði að teikna mynd af proletarisku brúðkaupi, verkamanni og bóndastúlku 
sitjandi saman á dráttarvél. En fjárinn getur hirt það allt saman fyrir mér. Svo frétti 
ég að „Félag rauðra prentara“ hefði ákveðið að búa til táknræna mynd, einhverskonar 
sambland af flugvél og dráttarvél. Það á að tákna eflingu raforkunnar og proletariska 
uppbyggingu ríkisins“. 

„Launin eru heldur ekki mikil“, sagði Vasili Ivanovitch. „Hún eyddi öllu 
mánaðarkaupinu fyrir síðasta mánuðinn til að kaupa skó handa Acíu“. 

„Ekki getur barnið gengið berfætt", sagði Mria. 

„Irína, þú leggur alt of mikið að þér", sagði Sasha. „Og þú tekur vinnu þína altof 
hátíðlega. Hversvegna ætti maður svo sem að vera að slíta taugunum, þegar þetta er 
hvort sem er bara millibilsástand“. 

„Já, það er einmitt rétta orðið, millibilsástand“, sagði Vasili Ivanovjtch. 

„Það vona ég, að minstakosti", sagði Kira. 

„Sasha er hjálparhellan mín“, sagði Irína brosandi. Bros hennar var um leið blíðlegt 
og glettnislegt. 

„Hann bauð mér í leikhúsið um daginn, og í fyrri vikunni fórum við á Alexanders III. 
safnið og horfðum á myndirnar þar í marga klukkutíma“. 

„Leo kemur á morgun“, sagði Kira án nokkurs aðdraganda. Það var eins og hún gæti 
ekki þagað yfir því lengur. 

„Hvað segirðu?“ Irína misti teskeið á gólfið. „Þú hefur ekki sagt okkur neitt um það. 
Er hann orðinn frískur?“ 

„Já. Hann átti að koma í kvöld, en lestinni seinkaði“. 

„Hvernig líður frænku hans í Berlín?“ sagði Vasili Ivanovitch. 

„Hjálpar hún ykkur ekki altaf?“ Svona á fólk að vera skyldurækið við ættingja sína. 
Ég ber mikla virðingu fyrir þessari konu, enda þótt ég hafi aldrei séð hana. Sú 
manneskja sem getur fundið til með okku r hér í Sovét-kirkjugarðinum, enda þótthún 
sjálf sé á öruggum stað langt í burtu héðan, hún hlýtur að vera stórkostleg kona“. 

„Vasili frændi“, sagði Kira, „þegar þú hittir Leo aftur þá verður þú að muna að nefna 
hana aldrei. Þú veist vel, að honum þykir svo erfitt að þurfa að standa í 
þakklætisskuld við hana, eins og ég sagði þér. Þess vegna verðum við öll að gæta 
þess vel að minast ekki á hana, svo han n heyri“. 

„Já, ég skil það vel, barnið mitt. Þú þarft ekki að vera hrædd um það… En þannig er 
fólkið í Evrópulöndunum, þannig er fólkið í útlöndum. Ég held, að okkur sé farið að 
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reynast erfitt að skilja, hvernig mannleg mildi getur verið. Við verðum úrþvætti 
mannkynsins í þessari eilífu baráttu fyrir tilverunni. En okkur verður ábyggilega 
bjargað, áður en búið er að ganga af okkur öllum dauðum“ . 

„Við þurfum ekki að bíða lengi“, sagði Sasha. 

Kira sá óttablandið og biðjandi blik í augum Irínu. 

Það var orðið áliðið kvölds, begar Kira og Sasha kvöddu. Hann bjó í hinum enda 
borgarinnar, en hann bauð henni samt, að fylgja henni heim, því það var orðið dimmt 
á götunum. Hann var í gömlum slitnum frakka og gekk hratt. 

„Irína er ekki hamingjusöm“, sagði hann alt í einu, þegar þau voru komin út á 
götuna. 

„Nei“, sagði Kira. „Hún er það ekki, en það er heldur engin okkar“. 

„Við lifum á erfiðum tímum, en þetta breytlst. Það eru ennþá til menn, sem álíta, að 
frelsi sé annað og meira en orð á auglýsingarspjaldi“. 

„Heldur þú, að þeim gefist nokkurt tækifæri, Sasha?“ 

Hann talaði lágt, en rödd hans titraði af sannfæringarkrafti, svo að hún varð undr 
andi, þegar hún mundi eftir því, að hún hafði haldið að hann væri feiminn: 

„Heldur þú, að rússneski verkamaðurinn sé bara dýr, sem sættir sig við ánauð sína og 
lætur berja allt vit út úr koll tnum á sér? Heldur þú, að hann láti hávaðasama 
harðstjóra gabba sig? Veist þú, hvaða rit verkamennirnir lesa? Veist þú, hvaða bækur 
þeir fela í verksmiðjunum? Og hvaða skjöl ganga á milli manna? Veist þú, að þjóðin 
er að vakna … “ 

„Sasha, er þetta ekki of hættulegur leikur?“ 

Hann svaraði ekki, en leit upp yfir þök húsanna og upp í dimmbláan himininn. 

„Því að þjóðin hefur þegar krafist svo margra fórna … þinna líkra“ 

„Rússland á sér langa byltingarsögu“, sagði hann. 

„Það vita þeir. Þeir eru meira að segja farnir að láta kenna hana í skólunum. En þeir 
halda, að henni sé lokið. En henni er ekki lokið. Hún er rétt að hefjast. Það hefur 
aldrei skort mennsem voru óhræddir á Cezar-tímunum … né á öðrum tímum“. 

Hún nam staðar og horfði á hann í daufri skímunni. 

„Ó, Sasha, er það þess virði að hætta á slíkt“, sagði hún. Rödd hennar var full 
örvæntingar. Það var eins og hún væri búin að gleyma því, að hún hafði hitt hann í 
fyrsta sinn um kvöldið. 

Hann var miklu hærri en hún. Ljóst hár hans gægðist undan gömlu húfunni. Hann 
brosti öruggur niður í uppbrettan frakkakragann. 

„Þú þarft ekki að vera áhyggjufull, Kira, og það þarf Irína heldur ekki. Ég er ekki í 
neinni hættu . Þeir ná mér ekki. Þeim gefst enginn tími til þess“. 

Um morguninn þurfti Kira að fara til vinnu sinnar. Hún hafði viljað fá sér einhverja 
vinnu, svo að Andrei hafði útvegað henni stöðu. Hún hafði gengið undir próf  og var 
nú fyrirlesari og leiðbeinandi í Byltingarsafninu. Hún átti að vera heima við og bíða 
þess, að boð kæmu frá Ferðamannaskrifstofunni. Þegar þau svo komu, átti hún að 
mæta við safnið og fylgja ferðamannahópum sali Vetrarhallarinnar. Fyrir hverja ferð 
fékk hún nokkrar rúblur og á lista húsvarðarins var hún skrifuð sem starfsmaður hjá 
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sovét. Við það komst hún undan því, að þurfa að borga helmingi hærri húsaleigu og 
vera grunuðum að vera yfirstéttarkona. 

Hún hafði hringt um morguninn á Nikolaévsky-járnbrautarstöðina. Lestin frá Krím 
var ekki væntanleg fyrr en síðari hluta dagsins. Litlu seinna var hringt frá 
ferðamannaskrif stofunum, og henni sagt, að koma. 

Í sölum Vetrarhallarinnar voru máðar myndir af leiðtogum byltingarsinnar, gulnaðar 
boðunarskrár, landakort, eyðublöð, smækkaðar eftirlíkingar af fangelsum, rygðu 
vopn og hand- og fótajárn. Þrjátíu verkamenn stóðu í forsal hallarinnar og biðu eftir 
félaga fylgdarmanninum. Þeir voru í sumarfríi, en félag uppeldismála þeirra hafði 
ákveðið þessa ferð, og þeir þorðu ekki annað en að hlýða. Þeir tóku ofan, fullir 
lotningar, meðan þeir klóruðu sér á hálsinum.  

„…þessi kúrfa gefur okkur glögga hugmynd um byltingarölduna á czartímunum í 
Rússlandi. Þið sjáðið greinilega félagar, hvernig rauða línan fellur skyndilega eftir 
árið 1095 … 

„ … og þessi mynd, félagar, var tekin rétt áður en hann var drepinn. Hann var 
hengdur fyrir að hafa drepið harðstjóra, einn af handgengustu mönnum Czarins. Slík 
urðu örlög hans, sem var einn af glæsilegustu forvígismönnum byltingar verkamanna 
og bænda“. 

Kira talaði eins og vél. Hún var farin að kunna utanað það, sem hún átti að segja, og 
hún var hætt að setja nokkra hugsun í samband við orðin. Hún vissi ekki hvað hún 
mundi segja næst, en hún vissi að hönd henn ar mundi réttast upp ósjálfrátt og hún 
mundi benda á réttu myndina. Hún vissi líka nákvæmlega, hvenær hópurinn mundi 
hlæja og hvenær mundu heyrast gremjulegar raddir frá áheyrendunum. Hún vissi 
líka, að áheyrendurnir vildu gjarnan, að hún færi fljótt yfir sögu, en 
ferðamannaskrifstofurnar vildu draga tíma ferðamannanna í safninu á langinn. 

„ ... og þetta, félagar, er vagninn, sem Alexandier II. var í, þegar hann var myrtur. 
Gatið í bakinu á sætinu orsakaðist af sprengjunni, sem var kastað af....“. 

Hún var með allan hugann við lestina frá Krím. Ef til vill var hún þegar komin. Ef til 
vill var herbergið, sem hún var farin að hata, aftur orðið að helgidómi. 

„Félagi fylgdarmaður, getur þú sagt mér, hvort-Alexander II. þáði mútur af 
alþjóðlegum keisarasinnum?“ 

Herbergið var mannlaust, þegar hún kom heim. 

„Nei“, sagði Marisha, „hann er ekki kominn“. 

„Nei“, sagði hranaleg rödd í símanum, „lestin er ekki kom in ennþá. Ert það þú aftur, 
borgari? Hvað gengur eiginlega að þér? Lestarnar fara og koma ekki bara eftir þínum 
geðþótta. Við eigum ekki von á henni fyrr en, í kvöld“. 

Hún fór úr kápunni og leit á úrið á handlegg sér. En allt í einu hrökk hún við. Hún 
mundi eftir því, hver hafði gefið henni það. Hún tók það af sér og fleygði því niður í 
skúffu.  

 Hún krap upp í hægindastólinn við gluggann, dró fæturnar undir sig og reyndi að 
festa hugann við að lesa blað. En blaðið datt á gólfið og hún sat grafkytt og studdi 
höfuðið við handlegg sér.  

Einni klukkustund síðar heyrði hún fótatak fyrir utan og dyrnar opnuðust, án þess að 
væri barið. Það fyrsta sem hún sá var rykug ferðatasta. Svo sá hún brosið … 
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munnvikin, sem beygðust niður á við og tennurnar, mjallhvítar í sólbrendu andlitinu. 
Hún var allt í einu staðin á fætur og þrýsti handarbakinu við munninn. Hún gat, ekki 
hreyft sig úr sporunum.  

„Halló, Kira“,sagði hann. 

Hún kyssti hann ekki, hún strauk höndunum yfir axlir hans og niður handleggina. 
Hún lagði allan þunga sinn í fingurna, því að henni fannst hún vera að detta. Andlit 
hennar féll að brjósti hans og rann niður frakkann, og þegar hann ætlaði að lyfta 
andliti hennar að sér, leitaði munnur hennar lófa hans. Axlir hennar hristust af ekka 
og ákafan grát setti að henni. 

„Kira, kjáninn þinn litli“. 

Hann hló lágt og strauk hendinni yfir hár hennar. Hún fann að hönd hans titraði. 
Hann lyfti henni í fang sér og bar hana yfir í hægindastólinn.  Þar settist hann með 
hana á hnjánum og þvingaði hana til að kyssa varir sínar. 

„Mætti ég spyrja, hvort þetta er sterka Kira, sem grætur aldrei? Þú átt ekki að láta 
það hafa svona mikil áhrif á þig, þó að ég sé kominn, Kira, hættu nú ... kjáninn minn 
litli ... elsku, elsku Kira mín ...“ 

Hún reyndi að standa upp. 

„Leo ... þú verður að fara úr frakkanum og ... “ 

„Ég vil liggja kyrr hérna”. 

Hann vafði hana örmum, og hún hallaði sér aftur á bak. Henni fannst hún aldrei 
mundi geta hreyft sig framar. Henni fannst hún verða viljalaus og máttlaus í höndum 
hans. Og Kira, sem fyrirleit kvenlega viðkvæmni, brosti hamingjusömu brosi, fullu 
trúnaðartrausts, og svipur hennar minnti frekar á hjálparvana barn, en fullorðna konu. 

Hann horfði á hana undan hálfopnum augnalokunum. Augnaráð hans var stríðnislegt 
og sigri hrósandi, eins og hann vissi, hvaða vald hann hafði yfir henni. 

Svo leit hann undan og sagði: 

„Hefur veturinn verið svona erfiður fyrir þig?“ 

„Já, dálítið erfiður. En við skulum ekki tala um það núna, þegar það er yfirstaðið. 
Ertu hættur að hósta Leó?“  

„Já“. 

„Þú ert þá orðinn alveg frískur? Og getur byrjað lífið á nýjan leik?“ 

„Já, ég er alveg frískur. En að viðvíkur því, að byrja lífið aftur....“ 

Hann yppti öxlum. Andlit hans var brúnt af sólinni, handleggir hans voru sterkir, og 
kinnar hans voru ekki lengur fallnar. En hún sá í augum hans, að hann var ekki alveg 
heilbrigður, en það sem að honum gekk var ef til vill ólæknandi. 

„Leo, heldur þú ekki, að það versta sé yfirstaðið“, sagði hún. „Heldur þú ekki að við 
sé um reiðuþúin að byrja aftur?“ 

„Byrja hvað? Ég kem heim óbreyttur að öðru leyti en því, að ég hefi fengið 
líkamlega heilsu“. 

„Get ég óskað mér nokkurs meira?“ 

„Nei af spilagosa, eins og mér, er ekki hægt að fara fram á meira“. 



 183

„Leo“. 

„Nú, er ég það kannski ekkí?“ 

„Leo. elskar þú mig ekki?“ 

„Jú, ég elska þig … ég elska þig alt of mikið. Ég vildi óska að ég elskaði þig ekki, 
því þá mundi þetta liggja alt svo beint við. Heldur þú, að það sé gaman, að elska 
konu og horfa á hana þræla og strita gegnum þetta svokallaða líf, og geta ekki 
hjálpað henni, en liggja á henni, eins og mara, enda þótt hún geti átt fullt í fangi með 
að sjá sér sjálfri farborða? Trúir þú því, að ég geti glaðst yfir heilsunni, sem þú hefur 
gefið mér? Ég hata hana, af því að það varst þú, sem gafst mér hana Og af því að ég 
elska þig“. 

„Vildir þú heldur geta hatað mig?“ sagði hún og hló við. 

„Já, það vildi ég. Þú átt alla þá hæfileika, sem ég hefi misst fyrir löngu. En ég elska 
þig svo innilega, að ég er að reyna að vera, eins og þú heldur, að ég sé, og eins og ég 
veit, að ég var einu sinni. En samt sem áður er ég viss um, að ég stenst þetta ekki 
mikið lengur. Og það er aklt og sumt, sem ég get boðið þér, Kira“. 

Hún horfði róleg á hann. Augu hennar voru ekki vot lengur. Og þegar hún brosti, var 
bros hennar ekki barnslegt. Bros hennar var kynlegra en nokkurt konubros. 

„Það er aðeins eitt, sem skiftir nokkru máli, og við megum aldrei gleyma því. Allt 
annað eru smámunir“, sagði hún. Ég skeyti ekki hætis hót um það, hvað lífið er, og 
hvernig það kann að leika okkur. Það er okkar einasta vopn og eina sigurmerkið, sem 
við getum lyft gegn öllum í kringum okkur. Það er það eina, sem við þurfum að vita í 
framtíðinni“. 

„Kira, ég vildi óska, að þú værir ekki svona, eins og þú ert“. Rödd hans var blíðari og 
alvarlegri en hún hafði nokkurn tímann heyrt hana. 

Hún gróf andlitið við öxl hans og hvíslaði: 

„Nú tölum við ekki meira um þáð. Og núna skulum við ekki tala neitt meira. Ég 
ætlaði að fara að laga mig til, og þú skalt fara úr frakkanum og á meðan ég tek til 
matinn, skalt þú fara í bað ... en lofaðu mér að sitja hjá þér svolitla stund ... þú mátt 
ekki hreyfa þig ... vertu alveg kyrr ... Leo“. 

Höfuð hennar rann niður brjóst hans, niður á hné og niður fætur hans.  

III.  

Síðari hluta dags þrem dögum síðar, var dyrabjöllunni hringt. Kira fór fram og 
opnaði. Hún krækti öryggiskeðjunni fyrst á dyrakarminn og opnaði svo til hálfs. 
Fyrir utan stóð stórgerð kona í fallegri kápu. Hún var með stóra höku, sem skagaði út 
úr andlitinu, og undir hökunni sást í feitan hvítan háls. Hún var með málaðar varir og 
það skein í stórar, sterklegar tennur hennar. Hún var með grænan silkiklút yfir 
herðunum og hélt annarri hendinni um klútinn framan á barmi sér. Hún var seinmælt 
og það var eins og hún legði sérstaka áherslu á hvert atkvæði. 

Býr Leo Kovalensky hérna?“ 

Kira starði undrandi á demantshringina, á stuttum, digrum fingrum hennar. 

„Já ... já, hann býr hér“, stamaði hún. Hún krækti ekki öryggiskeðjunni upp, en starði 
stórum augum á konuna. En konan setti upp bros og byrsti sig um leið. 

„Mig langar til að fá að tala við hann“. 
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Um leið og hún gekk inn, kipraði hún saman augun og virti Kiru fyrir sér. 

Leo lyfti brúnum undrandi þegar þær komu inn.  

Kvenmaðurinn rétti honum báðar hendurnar og hrópaði með uppgerðarhrifningu: 

„Leo. Hvað það er yndislegt að sjá þig aftur. Þú sérð, að ég læt verða af því, sem ég 
hótaði þér, að leita þig uppi. Og ég ætla svei mér ekki að láta standa á mér.“ 

Það brá ekki fyrir brosi á vörum Leos. Hann hneigði sig kurteislega og sagði: 

„Kira. Þetta er Antonina Pavlovna Platoshkina. ... Kira Alexandrovna Argunova.“ 

„Jæja … Argunova? Einmitt“, sagði Antonina Pavlovna og rétti hægri hendina í 
áttina til Kiru, svo hátt, að það var eins og hún ætlaðist til þess, að Kira kyssti á hana. 

„Antonina Pavlovna og ég vorum nágrannar á heilsuhælinu“, sagði Leo. 

„Já, og hann var afskaplega óvingjarnlegur nágranni, það segi ég satt“, sagði 
Antonina Pavlovna og rak upp hásan hlátur. „Það var ekki við það komandi. að hann 
vildi bíða eftir mér. Mér hefði þótt svo gott, að geta orðið samferða honum í lestinni. 
Og, Leo, þú sagðir mér ekki einu sinni númerið á íbúðinni þinni, svo að ég er búin að 
standa í stappi við húsvörðinn, til þess að fá að vita hvar þú byggir. Þessir húsverðir 
nú á tímum eru voðalegir viðureignar, og við í mentuðu stéttinni getum ekkert ráðið 
við þá og verðum bara að brosa við öllu, sem þeir segja“. 

Hún fór úr kápunni. Hún var í svörtum, einföldum kjól úr nýju, dýru efni, sniðnum 
eftir nýjustu tísku. í eyrum hennar héngu grænir, útlenskir beinhringir. Hár hennar 
var greitt frá enninu og lá í bylgjum fram á vangana, og hún var snjóhvít í framan af 
andlitsdufti. Hár hennar var einkennilega rauðgult í sama lit og raf-perlufestin, sem 
hékk um háls hennar og náði alveg niður á maga. Kjóllinn var dálítið þröngur og 
strengdist yfir breiðar mjaðmir hennar. Hún hafði granna ökla og smágerðar fætur, 
sem virtust alls ekki vera því hlutverki vaxnir að bera uppi líkamsþunga hennar. 
Þegar hún settist flattist maginn út í keltu hennar. 

„Hvenær komstu, Tonia?“, spurði Leo. 

„Í gær og ég ætla ekki að reyna að lýsa því, hvað ferðalagið var erfitt“, sagði hún og 
stundi. „Þessar sovét-lestar eru alveg hryllingur, og ég ar dauð hrædd um að ég sé 
búin að missa aftur öll pundin, sem ég var búin að bæta við mig á heilsuhælinu. Ég 
fór til læknlinga vegna tauganna“, sagði hún og sneri sér að Kiru. 

„Já, hvaða tilfinninganæm manneskja getur svo sem komist hjá því að verða 
taugaveikluð á þessum tímum. En á Krím. Ó. Krím hefur bjargað lífi mínu.“ 

„Já, þar var ágætt að vera“, sagði Leo. 

„En svo að ég segi eins og er, þá var ekki eins gaman að vera þar, þegar þú varst 
farinn Leo. Hann var ábyggilega yndislegasti sjúklingurinn á hælinu, og allir dáðust 
takmarkalaust að honum … Mér finnst ég eigi að segja það hreint eins og var. En þér 
skylduð verða afbrýðissöm …“ 

”Hún deplaði augunum til Kiru 

 „Það er ég ekki”, sagði Kira.  

„Leo var svo góður að hjálpa mér með frönsku lexíurnar. Ég lærði ... það er að segja 
ég tók upp aftur frönskulestur, þarna suðurfrá. Ég hafði auðvitað lesið frönsku í 
bernsku ... eins og við gerum öll. En því miður varð ég að hætta í miðju kafi vegna 
fjárhagsörðugleika í fjölskyldunni. Annars hefði mig langað til að læra miklu meira. 
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Þess vegna er það alveg yndislegt nú á tímum að hitta mann, eins og Leo. Þú verður 
að fyrirgefa, Leo, það getur verið að óþægilega standi á fyrir þér. En það er til of 
mikils ætlast af mér að rjúfa slík vináttubönd í þessari andstyggilegu borg, þar sem 
varla kemur fyrir, að maður hitti sómasamlega persónu“. 

„Nei, Tonia, mér þykir mjög gaman, að þú skyldir gera þjer það ómak að leita mig 
uppi“. 

„Ó, það er alveg hræðilegt fólk hér í borginni. Ég þekki allan fjöldann. Við hittumst, 
tölum saman og tökumst í hendur. Og hvað liggur svo sem á bak við? Ekkert. Alls 
ekkert annað en innantómt rugl. Hver þeirra þekkir djúp sálarinnar, þennan 
leyndardómsfulla innri eld, sem er eini sanni verðleiki lífsins?“ 

Leo brosti, en bros hans bar þess ekki vott, að hann skildi hvað hún var að fara. 

„Það væri reynandi að sökkva sér niður í eitthvert skemmtilegt verkefni og gleyma 
umhverfinu“. 

„Já, þar sagðir þú satt. Auðvitað er það ógerningur fyrir menntaða nútímakonu að 
sitja aðgerðarlaus. Ég er búin að setja mér dagskrá fyrir allan veturinn. Ég ætla að 
stunda nám. Ég hefi ákveðið að kynna mér til fullnustu menningu Forn-Egypta“. 

„Hvaða menningu?“ spurði Kira. 

„Menningu Forn-Egypta“, sagði Antonina Pavlovna. ,,Ég ætla að kynna mér anda 
hennar. Þessir gömlu menningartímar eru mjög athyglisverðir og eru í dularfullu 
sambandi við nútímann. En það gera menn nútímans sér ekki ljóst. Ég er alveg viss 
um, að í fyrra lífi hefi ég verið þú hefur kannski ekki áhuga á spiritisma, Leo“. 

„Nei, það hefi ég aldrei haft“. 

„Ég get auðvitað vel skilið þína afstöðu, en ég hefi kynnt mér spíritisma mjög 
ítarlega. Það er ótrúlega mikill sannleikur fólginn í spiritisma og þar er hært að finna 
skýringar á mörgu í lífi okkar, sem var mönnum óljóst áður. Eðli mitt er þannig, að 
ég þrái að komast í kynni við það dularfulla. En þú mátt ekki halda, að ég sé 
gamaldags þess vegna. Þú mátt ekki verða allt of undrandi, þó að ég segi þér að ég 
les stjórnmálahagfræði“. 

„Er það. Tonía? Hvernig stendur á því?“ 

„Menn eiga að reyna að vera í fullu samræmi við nútímann.  

Til þess að geta gagnrýnt hlutina, verða menn að læra að skilja. Mér finnst 
stiórnmálahagfræði mjög skemmtileg og markaðir og vélar eru blátt áfram heillandi. 
Já, vel á minnst, hefur þú lesið nýjustu kvæðin eftir Valentina Sirkina?“ 

„Nei, það hefi ég ekki“. 

„Þau eru alveg dásamleg ... ort upp á nýja mátann, en hafa þó sálræna dýpt. Þar er til 
dæmis kvæði ... hvernig er það nú aftur ... um hjarta mitt úr asbesti, sem var kalt í 
glóandi iðrun tilfinninga minna ... eða eitthvað þess háttar. Hann er sannkallaður 
listamaður“. 

„Ég verð að játa, að ég hefi ekki fylgst með nýju skáldskaparstefnunum“. 

„Ég skal lána þér bókina, Leo. Ég er viss um, að þér þykir gaman að henni og þú 
skilur kvæðin. Ég held, að Kiru Areunovu finnist hún líka skemmtileg“. 

„Þakka yður fyrir“, sagði Kira, ,,en ég les aldrei kvæði“. 
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,,Ekki það. Það er einkennilegt. Yður hlýtur þó að þykja gaman að hljómlist“. 

„Já, mér þykir gaman að danslögum“, sagði Kira. 

„Nú, svoleiðis“. Antonina Pavlovna brosti lítillega. Þegar hún brosti, skagaði hakan 
enn lengra fram, og efri hluti andlitsins hallaðist enn lengra aftur á bak. Hún varð 
píreygð, eins og hún væri nærsýn og það skein í tennurnar á milli eldrauðra varanna. 

„En fyrst við erum farin að tala, um hljómlist“, sagði hún og sneri sér að Leo, „þá get 
ég sagt þér, að hljómlistin skipar háan sess í dagskránni, sem ég hefi sett mér fyrir 
veturinn. Ég neyddi Koko til að lofa mér, að ég skyldi fá stúkusæti við alla 
filharmonisku hljómleikana, sem verða haldnir í vetur. Vesalings Koko. Hann er í 
rauninni ákaflega listrænn í eðli sínu, ef hann er tekinn á réttan hátt. En ég er hrædd 
um, að hann sé ekki enn búinn að læra að meta gildi hinnar æðri tónlistar. Það stafar 
af óheppilegu uppeldi, sem hann hlaut í æsku. Þess vegna býst ég við að þurfa að 
sitja ein í stúkunni. Eða ... nú dettur mér nokkuð í hug ... hvers vegna skyldir þú ekki 
koma með mér, Leo? ... og auðvitað Kira Argunova líka“. 

Hún kinnkaði kolli til Kiru og sneri sér svo aftur að Leo. 

„Þakka þér fyrir, Tonia“, sagði hann og brosti, „en ég er hræddur um að við getum 
ekki eytt tímanum í slíkt í vetur“. 

„Já. en kæri Leo“. 

Hún sveiflaði út handleggjunum, eins og hún vildi sýna honum samúð sína. 

„Heldur þú að ég skilji þig ekki. Fjárhagslegar aðstæður þínar eru. … Ó, hvað þess 
tímar eru erfiðir fyrir menn, eins og þig. En þú mátt ekki missa kjarkinn. Ég hefi góð 
sambönd … Koko getur ekki neitað mér um neitt. Honum þótti svo leiðinlegt, þegar 
ég fór til Krím. Hann saknaði mín alveg óstjórnlega þú getur ekki ímyndað þér, hvað 
hann var feginn, þegar hann sá mig aftur. Hann hefði ábyggilega ekki getað verið 
mér auðsveipari, þó hann væri eiginmaðurinn minn … nei, þá myndi hann ekki elska 
mig eins mikið og hann gerir. Hjónabandið er alveg orðið úrelt ... eins og þið vitið 
sjálf“. 

Hún brosti til Kiru. 

„Ég er viss um, að ferðalagið til Krím hefur haft mjög bætandi áhrif á heilsu þína“, 
sagði Leo kuldalega. 

„Ó, það er enginn staður í öllu Rússlandi, sem er sambærilegur við Krím. Himinninn 
dimmur og dularfullur, stjörnurnarbjartari en demantar og svo þetta guðdómlega 
tunglskin. Ég skal segja þér, að ég var oft að velta því fyrirmér, hvernig þú gast 
komist hjá því að hrífast af náttúrufegurðinni. Ég hélt að þú ættir ekki til rómantík, en 
... nú fer ég að skilja“. 

Hún leit glettnislega á Kiru, en þegar hún mætti augnaráði hennar stirðnaði svipurinn 
og varð kuldalegur. Hún brosti vandræðalega, sneri sér undan og andvarpaði: 

„Þessir karlmenn eru undarlegar verur. Það er næstum því heil vísindagrein að læra 
að skilja ykkur. En það er sannarlega æðsta skylda konunnar, og ég hefi fengið 
tilsögnina á ströngum skóla lífsreynslunnar“. 

Hún andvarpaði aftur og yppti öxlum. 

„Eins og þið heyrið, játa ég það hreinskilnislega. Og hversvegna skyldi ég ekki gera 
það? Við eium nútímafólk öll þrjú. Margir hafa misskilið mig, en mér er alveg sama. 
Ég get fyrirgefið þeim. Noblesse Oblige ... eins og þú veist“. 



 187

Kira sat á stólbrík og horfði á skóna sína eða á neglurnar, meðan hin töluðu. Það var 
orðið dimmt úti, þegar Antonina Pavlovna leit á úr sitt alsett gimsteinum og hrópaði: 

„Drottinn minn, það er orðið svona áliðið. Það hefur verið svo indælt að sitja hérna 
og spjalla, að ég hefi alveg gleymt tímanum. Ég verð að flýta mér heim. Vesalings 
Koko verður orðinn stúrinn, ef ég kem svona seint“. 

Hún opnaði handtösku sína tók upp spegil og athugaði andlit sitt gaumgæfilega. Svo 
opnaði hún litla rauða flösku og strauk yfir varir sínar með pensli, sem var fastur í 
tappanum.  

„Þetta er ágætur varalitur“, sagði hún og rétti flöskuna að Kiru. 

„Miklu betri en vanalegir varalitir. Ég sé, að þú málar ekki varir þína, Kira 
Argunova. Það ætla ég að ráðleggja þér að gera. Hlustaðu á ráðleggingar reyndrar 
konu, og vanræktu ekki útlit þitt“. Hún hló ísmeygilega. „Sérstaklega ekki. roeðan þú 
átt slíkan dýrgrip að geyma“. 

„Þakka yður fyrir“, sagði Kira, „ég met umhyggju yðar“. 

Við dyrnar í forstofunni sneri Antonina Pavlovna sér að Leo. 

„Hafðu engar áhvggjur af vetrinum“, sagði hún. 

„Ég hefi góð sambönd ... og Koko þekkir háttsetta embættismenn í … ég þori ekki 
einu sinni að hvísla að ykkur, hvað þeir heita ... og auðvitað er Koko alveg eins og 
deig í höndunum á mér. Þú verður að kynnast honum, Leo.Við getum hjálpað þér á 
allan mögulegan hátt. Ég skal sjá um það, að slíkur maður sem þú, drukkni ekki í 
sovét-svaðinu“. 

„Þakka þér fyrir, Tonía, það er mjög vingjarnlegt af þér. En ég vona, að ég sé ekki 
alveg glötuð sál, ennþá“ 

„Hvað er hann eiginlega“, spurði Kira. 

„Hver? Koko? Hann er varaformaður í Matvælasölu ríkisins ... opinberlegur 
varaformaður“. 

Antonina Pavlovna deplaði augunum kankvíslega. Svo veifaði hún annarri hendinni, 
svo að glampaði á demantana. „Au revoir, mess amis. Við sjáumst biáðlega aftur“. 

„Leo, ég verð að segja það, að ég er hissa“, sagði Kira um leið og hún lokaði 
hurðinni á eftir Antoninu Pavlovnu. 

„Hversvegna?“ 

„Að þú skulir telja þessa manneskju til vina þinna“. 

„Ég leyfi mér aldrei að kvarta undan því hvaða kunningja þú velur þér.  

Þau voru á leiðinni gegnum herbergi Marishu. Marisha sat í skotinu við gluggann og 
leit undrandi á Leo. Þau héldu áfram og Leo skelti hurðinni á eftir þeim. 

„Þú hefðir að minsta kosti geta sýnt henni almenna kurteisi“, sagði hann. 

„Hvað áttu við?“ 

„Þú hefðir getað sagt einstaka orð ... að minsta kosti svona annan hvern klukkutíma“. 

„Hún kom varla til að hlusta á mig tala“. 

„Ég bauð henni ekki og hún er enginn vinur minn. Þú þarft alls ekki að hafa neinar 
áhyggjur út af því“. 
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„En, Leo, hvernig stóð á því að þú kyntist þessari manneskju?“ 

„Þessi „manneskja“ var á heilsuhælinu og það vildi svo til, að hún átti útlenskar 
bækur og það er unun að komast þær, þegar ekkert fæst annars annað en vanalegt 
sovétbull. Þess vegna kynntumst við. Er nokkuð að því?“ 

„En sérðu ekki hverju hún er að sækjast eftir, Leo?“ 

„Auðvitað sé ég það. Ert þú hrædd um, að hún fái það?“ 

„Leo“. 

„Jæja, hversvegna ætti ég þá ekki að tala við hana? Hún er meinlaus kjáni. Og það er 
alveg satt, sem hún segir, hún hefur góð sambönd“. 

„En það er leiðinlegt að eiga nokkuð saman við svona manneskju að sælda“. 

„Hún er svo sem ekki verri en rauði skríllinn, sem sumir umgangast. Og hún er að 
minsta kosti ekki kommúnisti“. 

„Jæja, hafðu það eins og þú vilt“. 

„Gleymdu þessu bara, Kira. Hún kemur ábyggilega ekki aftur“. 

Hann brosti blíðlega til hennar og glettnin skein úr augum hans, svo að hún gafst 
upp. 

„Skilurðu það ekki, Leo“, sagði hún og lagði hendurnar á axlir hans, „að ég vil ekki 
einu sinni að svona kvenmaður fái að horfa á þig“. 

Hann hló og strauk hendinni um vanga hennar. 

„Lofum henni bara að horfa. Þaðgetur ekki gert mér neitt“. 

„Skrifaðu frænda þínum í Búdapest strax“, hafði Leo sagt við hana. 

„Þakkaðu honum fyrir og segðu honum, að hann skuli ekki senda okkur meiri 
peninga. Ég er orðinn frískur og við verðum að sjá um okkur sjálf. Ég hefi skrifað 
niður allar upphæðirnar, sem þú sendir mér. Ég vona, að þú hafir skrifað niður það, 
sem þú hefur notað, eins og ég bað þig. Við verðum að fara að borga honum aftur. 
En ég vona að hann sé þolinmóður. Guð má vita, hvenær við verðum búin að borga 
alla skuldina“ 

„Já“, hafði hún.hvíslað án þess að líta á hann. Þegar hann sá armbandsúrið hennar, 
lyfti hann brúnum. 

„Hvar fékkstu þetta?“ 

„Mér var gefið það … Andrei Taganov gaf mér það“, svaraði hún. 

„Jæja. svo þú þiggur gjafir af honum“. 

„Leo“ Hún sneri sér snögglega að honum, en sagði svo biðjandi: „Því skyldi ég ekki 
gera það, Leo? Ég átti afmæli og ég vildi ekki særa hann með því að neita að taka á 
móti því“. 

Hann ypti öxlum með fyrirlitningarsvip. ,,Ja, sama er mér. Það kemur þér einni við. 
En ég persónulega, mundi aldrei vilja eiga neitt, sem er keypt fyrir G. P. U.-
peninga“. 

Hún hafði falið vindlingakveikjarann, silkisokkanna og ilmvatnsglasið. Hún sagði 
Leo, að hún hefði keypt sér rauða kjólinn í tilefni af heimkomu hans. Hann undraðist 
að hún vildi aldrei fara í hann.  
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Allan daginn leiðbeindi hún ferðafólki um sali Vetrarhallarinnar. 

„... og það er skylda allra samviskusamra borgara að kynna sér sögu byltingarinnar, 
svo að hver og einn geti orðið áhugasamur stríðsmaður í heimsbyltingu 
öreigalýðræðisins. En eins og við vitum öll, er heimsbylting lokatakmark okkar“.  

Á kvöldin reyndi hún að gefa Leo einhverja skýringu, svo að hún gæti komist út: 

„ég verð að fara út í kvöld því að ég lofaði Irínu ... “ Eða „Nú verð ég að fara í kvöld. 
Það er fundur í félagi leiðsögumanna“. En hann neyddi hana alltaf til að vera heima.  

Hún skoðaði sjálfa sig í spegli og hugsaði um það að fólk var vant að segja, að augu 
hennar væru svo skær og heiðarleg.  

Hún fór ekki út á kvöldin. Hún gat ekki yfirgefið hann. Hún gat aldrei fengið nóg af 
að horfa á hann ganga um herbergið eða standa við gluggann með hendurnar á 
mjöðmum. Hann hallað sér dálítið aftur á bak, svo að hún sá á sólbrenndan háls hans 
undan þykku hárinu. Af baksvipnum fannst henni hún geta lesið svip af andliti hans, 
svip, sem fól í sér loforð. Hún stóð upp, gekk til hans og strauk hendinni niður 
hnakka hans. Hún sagði ekkert og hún kyssti hann ekki.  

Og einmitt á slíkum augnablikum gat henni dottið í hug maður, sem beit eftir henni 
úti í borginni. Hana furðaði á sjálfri sér. En hún varð að ná tali af Andrei, svo að eitt 
kvöldið fór hún í rauða kjólinn og sagði við Leo, að hún hefði lofað að heimsækja 
fólkið sitt.  

„Má ég ekki koma með þér?“, spurði hann. 

„ég hef ekki séð það síðan ég kom, svo að mér finnst vera kominn tími til að 
heimsækja þau“.  

„Nei, ekki núna Leo“, sagði hún rólega. 

„ég vil það helst ekki. Mamma er ... svo breytt, og ég veit að ykkur mun ekki koma 
vel saman“. 

„Verður þú endilega að fara í kvöld. Kira? Mér finnst svo leiðinlegt að þú farir og 
skiljir mig eftir. Ég hef þurft að vera án þín svo lengi“. 

„En ég lofaði að ég skyldi koma í kvöld. Ég skal koma fljótt heim“. 

Hún var einmitt að klæða sig í kápuna, þegar dyrabjallan hringdi. Marisha opinaði og 
þau heyrðu rödd Galinu Petrovnu, þegar hún gekk í gegnum herbergi marishu á 
leðinni til þeirra.  

„Jæja, það er gott að þau eru heima. Ég var farin að halda að þau heimsæktu bara 
annað fólk og vanræktu gamla foreldra og ...“  

Galina Petrovna kom fyrst inn. Á eftir henni kom Lydía og síðastur Alexander 
Dimitrievitch. 

„Leo, elsku barnið mitt“, hrópaði Galína Petrovna, vafði hann örmum o gkyssti hann 
á báðar kinnar. 

„Ó, hvað mér þykir gaman að sjá þig. Velkominn aftur til Leningrad“. 

Lydía rétti honum máttlausa hendi sína og tók af sér gamala barðahattinn. Svo henti 
hún sér þunglamalega niður í stól og fitlaði við hárnálarnar sínar, því að einn 
hárlokkurinn hafði losnað. Hún var ákaflega föl. Hún dydfti ekki andliti sitt, svo að 
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það skein á nefbroddinn. Svo studdi hún höndum undir kinn og starði þunglyndislega 
í gaupnir sér.  

„Það er gott, að þú ert orðinn frískur aftur, drengur minn“, tautaði Alexander 
Dimitrievitch. Hann klappaði á öxl hans, en augnaráð hans var flóttalegt, eins og í 
styggu dýri. 

Kira horfði á þau. Svipur hennar var kuldalegur og rólegur.  

„Hvernig stendur á því, að þið komið hingað? Ég var einmitt að fara til ykkar ein og 
ég var búin að lofa“. 

„Varst þú búin að lofa ...?“ 

„Jæja, fyrst þið eruð kominþá skuluð þið fara úr kápunum“. 

„Mér finnst svo gott, að þú skulir vera orðinn frískur Leo“, sagði Galína Petrovna. 

„Mér finnst þú vera sonur minn. Og það ertu þú nú eiginlega líka. Hjónabönd eru 
bara úreltir hleypidómar yfirstéttanna“. 

„Mamma, hrópaði Lydía og setti upp vandlætingarsvip.  

Galína Petrovna kom sér fyrir í þægilegum stól, sem stóð út við dyrnar.  

„Það var fallega gert af ykkur að koma“, sagði Leo og brosti vingjarnlega. 

„Eina afsökunin sem ég hef fyrir því að ég skyldi ekki vera búinn að heimsækja 
ykkur, er ...“ 

„Kira“, sagði Galína Petrovna fyrir hann. 

„Já veistu það, að við sáum hana bara þrisvar sinnum, allan þann, tíma sem þú varst í 
burtu“. 

„Ég er með bréf til þín“, sagði Lydía allt í einu“. 

„Bréf?“ Rödd Kiru var dálítið óstyrk“. 

„Já, það kom í dag“. 

Það stóð ekkert nafn sendanda á umslaginu, en Kira þekkti strax skriftina. Hún 
fleygði bréfinu kæruleysislega á borðið.  

„Ætlar þú ekki að opna þa?“, spurði Leo.  

„Það liggur ekkert á“, sagði hún, „það er ekkert áríðandi“.  

„Jæja, Leo“, hélt Galína Petrovna áfram. Rödd hennar ar orðin hærri og hvellari upp 
á síðkastið. 

„Hvað ætlast þú fyrir í vetur? Það er ákaflega merkilegt ár, sem er að hefjast núna. 
Það eru tækifæri á hverju strái ... fyrir unga fólkið“.  

„Hvað segirðu ... tækifæri?“, sagði Leo. 

„Verksviðið er stórt og mikið. Það er eitthvað annað hér en í hnignandi borgum 
Evrópulandanna, þar sem íbúarnir strita og stríða allt sitt líf til að drepast ekki úr 
sulti. Hérna höfum við aftur á móti öll tækifæri til þess að gerast skapandi kraftur í 
hinni gríðarstóru heild. Hér verður vinna hvers og eins ekki spillt orka til að 
framfleyta lífinu, heldur skerfur til uppbyggingarinnar í hinni stórkostlegu áætlun, 
sem nefnist framtið mannkynsins“. 

„Mamma“, sagði Kira, ,,hver hefur skrifað þetta niður fyrir þig“. 



 191

„Nei, heyrðu mig, Kira“, sagði Galína Petrovna og rétti úr sér. 

„Þú ert ekki eingöngu ókurteis við móður þína, en ég held líka, að þú hafir spillandi 
áhrif á framtíð Leos“. 

„Ég held, að það væri best að hætta að tala um þetta“, sagði Leo. 

„Og þar að auki vona ég, Leo, að þú sért nógu broskaður til að yfirvinna þá 
hleypidóma, sem áður höfðu okkur að þrælum. Við getum ekki annað en viðurkennt 
það, að sovjet-stjórn er einasta framtíðarstjórn heimsins. Tökum til dæmis gamla 
konu, eins og mig, sem allt mitt líf hef ekki unnið ærlegt handarvik. Ég fæ tækifæri 
til að inna skapandi starf af hendi. Og hvað viðvíkur ungum manni eins og þér, þá get 
… " 

„Hvar vinnur þú, Galína Petrovna?“ 

„Veistu það ekki? Ég kenni í verkamannaskóla. Það eru þeir skólar, sem áður hétu 
alþýðuskólar. Ég kenni handavinnu. Við vitum öll, að það er miklu hagkvæmara fyrir 
borgara framtíðarinnar að læra að sauma, heldur en að vera að bjástra við alla þessa 
latínu, sem var áður troðið inn í kollinn á ungu fólki. Og kennsluaðferðirnar. Þær 
standa framar kennsluaðferðunum í öllum öðrum Evrópulöndum. Til dæmis hvernig 
við …“ 

„Mamma“, sagði Lydía þreytulega. 

„Það er ekkert víst að Leo þyki gaman að hlusta á allt þetta“. 

„Hvaða vitleysa. Leo er nútímamaður. Þú hefur ábyggilega gaman af að heyra um 
kennsluaðferðirnar. Hvað gerðu menn áður fyrr? Jú, börnin urðu að læra utanbókar 
þurrar og sundurlausar kenslubækurnar ... sögu, eðlisfræði og stærðfræði ... og það 
var ekkert samband á milli neins þessa. Og hvað gerum við núna? Við notum 
samdráttaraðferðina. Við getum tekið til dæmis síðustu viku. Þá áttu börnin að 
kynnast verksmiðium. Í sögutímanum lásu börnin um það, hvernig verksmiðiurnar 
urðu til og þróunarsögu þeirra. Í eðlisfræðitímanum lærðu þau um vélarnar og í 
teiknitímanum voru börnin látin teikna verksmiðjur að innan og utan. Og í mínum 
tíma saumuðum við vinnuföt. Þú hlýtur að sjá yfirburði þessarar kennsluaðferðar. 
Það eru óafmáanleg áhrif, sem barnssálin verður fyrir. Og vinnubuxur og skyrtur eru 
miklu nytsamari en útsaumur“. 

Lydía horfði sljóum augum fram fyrir sig. Hún hafði heyrt þetta svo oft áður. 

„Það er gott, að þú ert ánægð með vinnuna, Galína Petrovna“, sagði Leo.  

„Og mér finnst gott, að þú skulir fá matarskammtinn“, sagði Kira. 

„Já, hann fæ ég“, sagði Galína Petrovna hreykin. „Að vísu er 
skömmtunarfyrirkomulagið okkar ekki ennþá fullkomnað, og ég get ekki neitað því, 
að sólskinsólían, sem ég fekk í vikunni, sem leið, var svo þrá, að við gátum alls ekki 
notað hana ... en þetta er bara millibilsástand í ... “  

„ … ríkisuppbyggingunni“, hrópaði Alexander Dimitrievitch allt í einu, eins og þetta 
væri lexía, sem væri búið að hamra inn í heilann á honum. 

,,Og hvað gerir þú, Alexander Dimitrievitch?“, spurði Leo.  

„Ó, ég vinn“, sagði Alexander Dimitrievitch. Það fór kippur um hann allan, eins og 
hann vildi stökkva upp og verja sig gegn hættulegum ásökunum. ,,Já, ég vinn-. Ég 
vinn hjá sovét. Það er einmitt það, sem ég geri“. 
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„Auðvitað“, sagði Galína Petrovna, „er staða hans ekki eins ábyrgðarmikil og staða 
mín. Hann er bókari einhversstaðar úti við Vasilievsky-eyjuna. Hann þarf að fara 
langa leið á hverjum degi ... Ja, hvers konar skrifstofa er það eiginlega, sem þú 
vinnur á, Alexander? Hann fær að minsta kosti brauðskammt, þó að hann nægi nú 
ekki einu sinni handa honum eínum“. 

„Já, en ég vinn þó að minnsta kosti“, sagði Alexander Dimitrievitch hæversklega. 

„Auðvitað“, sagði Galína Petrovna, „fæ ég meiri brauðskammt af því að ég er hærra 
sett en hann. Ég er í kennarastéttinni. Svo tek ég líka mikinn þátt í þjóðfélagslegum 
störfum. Ég get sagt þér það, Leo, að ég hef meira að segja verið kosin varaskrifari í 
kennararáðinu. Það er svo örfandi að finna að núverandi stjórn kann að meta 
hæfileika manns til að skipuleggja. Ég hélt líka ræðu um daginn um aðferðirnar í 
uppeldismálum nútímans, og Lydíu tókst prýðilega að spila „Internationalinn“. 

„Hvað spilaði Lydía?“. 

„Já, það er satt“, sagði Lydía. „Ég spilaði Internationalinn“. Ég er leiðbeinandi og 
undirleikari í verkakvenna félaginu.  Ég fæ eitt pund af, brauði á viku og ókeypis ferð 
með sporvögnunum, á hverju kvöldi. Stundum fæ ég líka peninga ef það yerður 
eitthvað afgangs, af félagsgjöldunum um mánaðarmót“.. 

„Það er ekki hægt að segja, að Lydía setji upp háar kröfur“, sagði María Petrovna. 

„Ég spila Internationalinn og jarðarfararsálminn „Þér var fórnað fyrir ættjörðina“ og 
félagssöngvana. Það var meira að segja klappað fyrir mér þegar ég spilaði 
„Internationalinn“ á fundinum, þegar mamma hélt fyrirlesturinn“. 

Kira stóð á fætur til að laga te. Hún dældi lofti inn í prímusinn og setti ketilinn yfir. 
Hún starði hugsandi inn í logana, á meðan Galína Petrovna blaðraði áfram, eins og 
hún væri að tala við heilan hóp nemenda.  

„ … já, ég segi það satt, tvisvar sinnum hefur verið minnst á mig í skólablaðinu, og 
þar er ég talin meðal samviskusömustu uppeldisfræðinganna og sú, sem einna best 
fylgist með nútímanum. Tvisvar sinnum ... Já, einhver áhrif hef ég þó. Þegar ung 
kennslukona ætlaði að fara að hrifsa undir sig alla stjórn skólans með frekju, þá var 
hún svo sannarlega rekin á stundinni, og ég get sagt ykkur það, að ég átti minn þátt í 
því“ 

Kira heyrði ekki áframhaldið. Hún starði á bréfið á borðinu og þegar hún fór aftur að 
hlusta, hafði Lydía orðið: 

„ … .andlega huggun. Ég veit það. Ég hef fengið opinberun. Þeir leyndardómar eru 
til, sem mannlegur máttur fær ekki skilið. Frelsun hins heilaga Rússlands liggur 
fólgin í trúnni. Því hefur verið spáð. Við eigum að afplána syndir okkar með 
þolinmæði og langvarandi þjáningum …“  

Inni í herbergi sínu var Marisha farin að spila á „grammófóninn“. 

John Grey var kátur piltur Kitty var lagleg mey ... Kira studdi hönd undir kinn, svo 
að birtan af prímusloganum féll á andlit hennar. 

„Mér finnst þetta skemmtilegt lag“, sagði hún og brosti. 

„Þetta lag, sem er svo hræðilega ómerkilegt“, sagði Lydía. „Ég get alls ekki þolað að 
hlusta á það“. 

„Já, þó að það sé ómerkilegt ... þá er samt eitthvað skemmtilegt ,við það hljómfallið 
er svo dillandi og þessir hörðu tónar minna á þegar nagla er slegið í stál. 
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Rödd hennar var róleg og dálítið óstyrk. Hún talaði sjaldan í þessum tón við 
fjölskyldu sína. Svo leit hún upp og horfði á þau. Svipur hennar var blíðlegur og 
biðjandi. Þannig voru þau heldur ekki vön að sjá hana. 

„Þú ert með allan hugann við verkfræðinámið, er það ekki. Kira?“, spurði Lydía. 

„Jú, stundum“, sagði Kira lágt. 

„Ég skil ekki, hvað gengur eiginlega að þér, Kira“, hrópaði Galína Petrovna með 
þessari nýju, háu rödd sinni. „Þú ert aldrei ánægð. Þarna hefur þú ágæta stöðu. Hún 
er létt og þú færð gott kaup. En þá þarft þú endilega að ganga með einhverja 
barnalega grillu. Leiðsögumenn og kennarar eru alveg eins hátt settir nú á dögum og 
verkfræðingar. Þetta er virðuleg staða, sem þú hefur og þú gerir þitt gagn, í 
uppbyggihgu þjóðfélagsins. Er það kannski ekki skemmtilegt að leiðbeina 
mannsálum, heldur en að vinna við stál og múrsteina?“ 

„Þú getur sjálfri þér um kennt, Kira“, sagði Lydía. „Þú verður alltaf óhamingjusöm, 
af því að þú vilt ekki láta huggast við trúna“. 

„Og til hvers er þetta svo sem allt saman, Kira“, sagði Alexander Dimitrievitch. 

„Ekki hef ég sagt, að ég væri óhamingjusöm“, sagði Kira hátt og skýrt og rétti úr sér. 
Hún fékk sér vindling og kveikti í honum á prímusloganum. 

„Kira hefur alltaf viljað ráða sér sjálf“, sagði Galína Petrovna. „En maður skyldi 
halda að það væri tími til kominn, að hún færi að átta sig“. 

„Hvað ætlar þú að gera í vetur, Leo?“, spurði Alexander Dimitrievitch svo 
kæruleysislega, að það var eins og hann byggist ekkert frekar við neinu svari. 

„Ekkert sérstakt“, sagði Leo. „Hvorki þennan vetur eða þá sem koma þar á eftir“. 

„Mig dreymdi draum í fyrri nótt“, sagði Lydía. „Hann var um kráku og héra. Hérinn 
hljóp yfir götuna og það boðar illt. En krákan sat uppi á, grein, alveg grafkyrr, eins 
og hún sæti fyrir altari“. 

„Við getum tekið til dæmis frænda minn, Victor Dunaév“, sagði Galína Petrovna. 
„Hann er bæði sniðugur og duglegur. Núna í haust á hann að taka próf, og hann er 
búinn að fá ágæta stöðu, svo að hann getur séð fyrir allri fjölskyldunni. Hann fer ekki 
dult með neitt. Hann hefur vakandi auga með öllum framförum nútímans. Og þið 
getið haft mig fyrir því, að sá drengur kemst leiðar sinnar í heiminum“. 

„Já, en samt vinnur Vasili ekki“, sagði Alexander Dimitrievitch. 

„Vasili hefur aldrei verið hagsýnn“, sagði Galína Petrovna ákveðin. 

„Sama er að segja um dóttur hans ... þessa Irínu“, sagði Lydía og setti upp 
fyrirlitningarsvip. 

„Hann er fallegur þessi rauði kjóll, sem þú ert í, Kira“, sagði Alexander Dimitrievitch 
allt í einu. 

„Þakka þér fyrir, pabbi“, sagði hún þreytulega. 

„En þú ert ekki hraustleg, Kira. Ertu þreytt?“. 

„Nei, ekki sérstaklega. Mér líður ágætlega“. 

Og aftur yfirgnæfði rödd Galínu Petrovnu suðið í prímusnum.  

„ … þú skilur það, að það eru bara bestu kennararnir, sem skrifuð eru lofsyrði um í 
skólablaðinu. Nemendur okkar eru mjög nákvæmir og …“. 
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Seint um kvöldið, þegar gestirnir voru farnir, tók Kira bréfið með sér fram í 
baðherbergið og opnaði það. Það voru aðeins tvær línur:  

„Elsku Kira, Þú mátt ekki vera reið við mig þó að ég skrifi þér en vilt þú ekki hringja 
til mín? Andrie“  

Næsta dag fylgdi hún tveimur ferðamannahópum um Vetrarhöllina. Þegar hún kom 
heim um kvöldið, sagði hún Leo, að henni mundi vera sagt upp, ef hún kæmi ekki á 
fund hjá félagi leiðsögumanna um kvöldið. Hún fór í rauða kjólinn. Leo fylgdi henni 
út á tröppurnar og kyssti hana, áður en hún hljóp hlæjandi út á götuna. Þegar hún var 
komin fyrir götuhornið, nam hún staðar, tók lítið glas upp úr handtösku sinni og bar 
nokkra dropa úr því í hár sitt. Hún stökk upp í sporvagninn, þó að hann væri kominn 
á fleygiferð. Þegar hún var komin úr sporvagninum, gekk hún hröðum, ákveðnum 
skrefum í áttina tíl hallarinnar, sem nú var félaagsheimili flokksmeðlima.  

Hún gekk hljóðlega upp tröppurnar og barði að dyrum. Þegar Andrie opnaði, stóð 
hún brosandi fyrir framan hann. 

„Ég veit það, ég veit það“, sagði hún og kyssti hann. „Þú verður fyrst að fyrirgefa 
mér, svo skal ég skýra það fyrir þér á eftir“. 

„Ég er búinn að fyrirgefa þér“, hvíslaði hann, „og þú þarft ekki að gefa mér neina 
skýringu“. 

Hún gaf honum heldur enga skýringu. Hún gaf honum ekki tíma til að kvarta. Hún 
þaut um í herberginu frá einum stað í annan og hann hljóp á eftir henni. „Veistu, að 
það er hálfur mánuður, síðan …“, en hann komst ekki lengra. Nú fyrst tók hún eftir 
því, að hann var í frakkanum. 

„Varst þú að fara út, Andrie“?, 

„Ja ... já, en það var ekkert áríðandi“. 

„Hvert varstu að fara?“ 

„Ég ætlaði að fara á fund í flokksellunni“. 

„Og það kallar þú ekki áríðandi? Þú getur ekki hætt við það“. 

„Jú. víst get ég það. Ég fer ekki“. 

„Andrie ég vil miklu heldur reyna að koma aftur á morgun, svo að þú getir“. 

„Nei“. 

„Jæja, en við skulum þá fara út. Komdu með mér upp á veitingastofuna á þakinu á 
Hótel Evrópu“. 

„Í kvöld?“ 

„Já, núna strax“. 

Hann neitaði ekki og hún leit ekki í augu hans. 

Þau sátu við hvítt borð í dimmu skoti í þakgarðinum á Hótel Evrópu. Þau sáu á bakið 
á konu í flegnum kjól, sem sat í miðjum garðinum. Annars var enginn nálægur. 
Hinum megin við konuna logaði á tveimur daufum lömpum. Hljómsveitin lék fjörugt 
lag úr „Bajaderanum". 

„Það er hálfur mánuður síðan, Kira“, sagði Andrei, „ … heilir fjórtán dagar. Og þú 
ert sjálfsagt búin að gleyma … Þú hlýtur að vera orðin peningaþurfi“. Hann stakk 
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seðlarúllu í lófa hennar. Það voru mánaðarlaunin hans. Hún ýtti rúlluni aftur í lófa 
hans. 

„Nei þakka þér kærlega fyrir, Andrie“, hvílaði hún. „ég þarf þetta ekki. Og ég held að 
ég þurfi ekki að þiggja meiri peninga frá þér.“. 

„Jé, en …“. 

„Ég er farin að fylgja svo mörgum ferðamannahópum um safnið … og mamma 
kennir fleiri tíma í skólanum. Og nú eigum við öll nóg af fötum og öllu, sem við 
þurfum á að halda, svo að …“. 

„En, Kira, ég hefði svo gjarnan viljað, að þú … “. 

„Nei, Andrie, við skulum ekki tala meira um það. Gerðu nú eins og ég bið þig og 
eigðu þá sjálfur. Ef … ef ég þarf á þeim að halda, þá skal ég láta þig vita“. 

„Viltu lofa mér því?“. 

„Já“. 

Þunglamalegur fiðlutónar fylltu salinn, en allt í einu vaið lagið fjörugt og dillandi. 
Manni fannst næstum því vera hægt að grdna tónana með berum augum, þegar þeir 
spruttu út í loftið. „Ég hefði alls ekki átt að biðja big að koma með mér hineað", 
sagði Kira. „Þetta er erf;inn staður fyrir þig. En mér finnst gaman hér. Þetta er nú 
eins og eftirlíking, þó að hún sé léleg, af því , sem er í öðrum Evrópulöndum. Þekkir 
þú þetta lag? Það er úr, Bajaderanum“. Ég hef séð söngleikinn. Það er líka verið að 
sýna hann í útlöndum alveg eins og hérna … eða næstum alveg eins og hérna“. 

„Kira“, sagði Andrie, „er þessi Leo Kovalensky ástfanginn af þér?“. 

Hún leit á hann. Birtan af lampanum á borðinu féll beint í augu hennar.  

„Hvers vegna spyrðu af því?“ 

„Ég hitti frænda þinn, Victor Dunaév á félagsfundi, og hann sagði mér, að Leo 
Kovalensky væri kominn til borgarinnar. Svo brosti hann eins og það kæmi mér við. 
„ég vissi ekki einu sinni, að Leo Kovalensky hefði verið í burtu“. 

„Já hann er kominn aftur. Ég held að hann hafði verið einhversstaðar suður á Krím 
sér til heilsubótar. Ég hef ekki hugmynd um hvot hann er ásfanginn af mér, en Victor 
var það einu sinni, og hann hefur aldrei fyrirgefið mér það“. 

„Mér fellur ekki við hann“. 

„Hvern? Victor?“ „Heldur ekki hann, en ég átti við Leo Kovalensky. Ég vona, að þú 
umgangist hann ekki mikið. Ég treysti ekki mönnum eins og honum“. 

„Ég hitti hann ekki oft“. 

Hljómsveitin hafði lokið við lagið.  

„Andrie, viltu biðja þá um að spila lag fyrir mig. Það er lag sem mér þykir svo vænt 
um. Það heitir „Lagið um brotnu glösin“. 

Hann horfði á hana, þegar hljómsveitin byrjaði á „Laginu um brotnu glösin“. Það var 
fjörugasta lagið, sem hann hafði nokkurn tíma heyrt. En hún sat hreyfingarlaus og 
döpur á svip og örvænting sekin úr augum hennar.  

 „Þetta er skemmtilegt lag Kira“, hvíslaði hann. „Hvers vegna ert þú svona 
sorgmædd?“. 
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„Mér þótti svo vænt um þetta lag … þegar ég var lítil. Andrie, hefur þér nokkurn 
tímann fundist, að þér hafi verið lofað einhverju, þegar þú varst barn. Og svo lítur þú 
á sjálfan þig núna og hugsar: „Ég vissi ekki þá, að þetta ætti eftir að koma fyrir mig 
… Það er svo undarlegt … og dálítið sorglegt“. 

„Nei mér var aldrei lofað neinu. Það var svo margt, sem ég vissi ekki þá, og það er 
undarlegt að læra það núna … Í fyrsta skiptið, sem ég kom með þig hingað, þá 
skammaðist ég mín fyrir sjálfum mmér. Mér fannst þessi staður ekki viðeigandi fyrir 
flokksmeðlim. Mér fannst ég vera að fórna mér fyrir þig. En nú líður mér vel hér“. 

„Hvers vegna?“. 

„Vegna þess að mér þykri gaman að vera þar, sem ég hef eiginlega enga ástæðu til að 
vera og horfa á þig á móti mér. Af því að mér finnst gaman að sjá ljósið skína á 
kjólkragann þinn. Af því að þú hefur skrítinn munn, sem mér þykir vænt um. En 
þegar þú hlustar á músik, verður munnurinn þinn blíðlegur og kátur, eins og þú 
hlustir líka með munninum. Öllum er sama um þetta allt nema mér. Allt mitt líf hefur 
varla sú stund mátt líða, að ég hafi ekki framfylgt einhverjum boðium eða einhverju 
skilyrði. Getur þá ímyndað þér hvernig það er, að vakna allt í einu við tilfinningar, 
sem eiga rót sína að rekja til manns sjálfs og einskis annars. Og þessar tilfinningar 
verða manni svo heilagar, að það er hvorki hægt að tala um þær, efast um ær eða 
berjast gegn þeim. Þá fyrst er hægt að skilja, að það er mögulegt að lifa lífi, sem 
hefur þann eina rétt á sér, að það er manni sjálfum til gleði og þá umhverfist þetta allt 
fyrir manni“. 

„Andrie, þú mátt ekki segja þetta“, hvíslaði hún. „Mér finnst ég hafa hrifsað þig frá 
þínu eigin lífi o göllu því, sem fyllt tilveru þína áður“.  

 „Ert þú ekki glöð yfir því?“. 

„en þú hlýtur að óttast þessar tilfinningar. Hefur þér aldrei dottið í hug, að þú munir 
einhverntímann vera neyddur til að velja annað af tvennu?“ 

 „Nei“. Rödd hans var alvöruþrungin, enda þótt honum virtist ekki vera mikið niðri 
fyrir. 

Hann beygði sig fram á borðið. Hann var rólegur og þegar hann talaði var rödd hans 
mild en ákveðin. 

„Kira, það ef eins og þú sért hrædd. Írauninni er þetta ekkert merkilegt atriði. Ég hef 
aldrei, átt við vandamál að stríða. Mennirnir skapa sér sjálfir sín vandamál, af því að 
þeir eru hræddir við raunveruleikann. Það eina, sem menn þurfa að gera, er að horfa 
beint fram. Þá finna menn leiðina. Og þegar hún er fundin, er ekki nóg að setjast 
niður og virða hana fyrir sér ... Nei, menn eiga að halda áfram. Ég gekk í flokkinn, af 
því að ég fann mig knúðan til þess. Að víssu leyti ert þú fyrir mér það sama og starf 
mitt. Þetta liggur allt svo beint við“. 

„Ekki alltaf, Andrie. Þú þekkir þínar leiðir, en ég á ekki samleið með þér“. 

„Nú talar, þú ekki í sama anda og þú gerir venjulega. Þú hugsar ekki; eins og þú 
hefur kennt mér að hugsa“. 

„Hvað hef ég kennt þér?“, hvíslaði hún svo lágt að varla heyrðist. 

Hljómsveitin lék „Lagið um brotnu glösin“. 

Það söng enginn vísurnar, En rödd hennar ... og rödd, Andries ... hljómuðu eins og 
texti við lagið. 
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„Manstu, þegar þú sagðir einu sinni við mig, að við værum sprottin upp af sömu rót, 
af því að við, tryðum bæði á lífið“, sagði And'rie. „Það er sjaldgæf gjöf að trúa á lífið 
og það er ekki hægt að ávinna sér þá hæfiIeika. Það er heldur ekki hægt að útskýra 
það fyrir mönnuna, sem finna ekki hvað orðið „líf“táknar. Það er ekki hægt að segja 
fólki að það tákni hol, hergöngulag eða fagra myndastyttu, enda þótt ég geti sagt það 
við þig. Það var vegna þessarar tilfinningar, sem ég gekk í flokkinn á þeim tímum, 
sem það hefði getað kostað mig útlegð til Síberíu. Það er vegna þessarrar tilfinningar, 
sem ég vil, berjast gegn því argvítugasta og fyrirlitlegasta, sem hefur orðið á vegi 
mannanna, en það er þjóðarbúskapur mannkynsins. Þess vegna var líf mitt aðeins 
barátta og framtíð. Þú kenndir mér að viðurkenna nútíðina“ 

Hún gerði enn eina tilraun enda þótt hún væri farin að örvænta um árangurinn. Hún 
horfði grafalvarleg beint í augu hans og sagði: 

„Andrie, þegar þú sagðir mér í fyrsta skipti að þú elskaðir mig, óskaði ég einskis 
annars en að seðja þetta hungur þitt“. 

„Var það allt og sumt?“. 

„Já“. 

Hann fór að hlæja. Hann var svo rólegur, að hún sá, að orð hennar höfðu ekki haft 
nein eitthvað að áhrif.  

„Þú veist alls ekki, hvað þú ert að segja, Kira. Konur, eins og þú, elska ekki aðeins á 
þann hátt“. 

„Hvað átt þú við, þegar þú segir konur, eins og ég?“. 

„Þær eru það, sem hof og hergöngulög og … “ 

„Andrie, við skulum fá eitthvað að drekka“. 

„Vilt þú drekka?“. 

„Já, núna strax“. 

„Sjálfsagt“. 

Hann bað þjóninn að færa þeim vín, og horfði á glasið sem glóði eins og eldur við 
varir hennar. 

„Við skulum drekka skál fyrir því, sem ég aldrei mun drekka skál fyrir, nema á þess 
um stað“, sagði hann. „Skál fyrir lífi mínu“. 

„Skál fyrir þínu nýja lífi“. 

„Fyrir eina lífinu mínu“. 

„En Andrie, ef þú glataðir því?“. 

„Ég get ekki glatað því“. 

„Það getur svo margt komið fyrir. Ég vil ekki geyma líf þitt í fórum mínum“. 

„En þú gerir það samt. Svo það er eins gott fyrir þig að gæta þess að þú týnir því 
ekki“. 

„Andrie, þú mátt ekki ... þú verður að muna að ... muna það að minsta kosti stundum 
... að það getur alltaf komið eitthvað fyrir mig“. 

„Hvers vegna ætti ég að vera að hugsa um það?“. 
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„Já, en það getur alltaf eitthvað komið fyrir“. 

Henni fannst að hvert orð í svari hans mundi verða liður í hlekkjum, sem hún mundi 
aldrei geta slitið sig úr. 

„Það getur komið fyrir hvern sem er, að hann verði dæmdur til dauða einn góðan 
veðurdag. En það er ekki þar með sagt, að við eigum að búa okkur undir dauðadóm á 
hverj um degi“. 

IV.  

Þau fóru snemma úr veitingahúsgarðinum. Kira bað Andrie um að aka með sér beint 
heim, því að hún væri þreytt. Hún leit ekki á hann. 

„Auðvitað geri ég það, ef þú ert þreytt, Kira“, sagði hann og kallaði í leiguvagn. 

Þau sátu þögul í vagninum. Hún hvíldi höfuð sitt við öxl hans og hann hélt um aðra 
hendi hennar og strauk hana blíðlega. 

Hann skildi við hana við dyrnar á húsinu þar sem foreldrar hennar bjuggu við Moika. 
Hún beið í dimmum stigaganginum, þangað til hún heyrði að vagninn ók burt. Þegar 
vagninn var farinn, stóð hún enn í tíu mínútur inni í myrkrinu og hallaði enninu upp 
að kaldri glerrúðunni. Hinum megin við rúðuna var mjótt, autt bil, og svo tók við 
annar húsveggur. Á honum var einn gluggi og hún sá inn um gluggann nakinn 
kvenmannshandlegg, sem hreyfðist í sífellu upp og niður að því er virtist algerlega að 
tilgangslausu. 

Þegar tíu mínútur voru liðnar, stökk Kira út á götuna og hljóp sem fætur toguðu á 
eftir sporvagni. Hún heyrði ókunnuga karlmannsrödd inni íherbergi þeirra, þegar hún 
var á leið í gegn um herbergi Marishu, dimma og drafandi rödd, sem dró seiminn við 
hvert „o”. Hún þreif upp dyrnar. Það fyrsta, sem hún sá, varAntonina Pavlovna með 
grænan glitofin vefjarhött um höfuðið. Hún snéri hökunni spyrjandi í áttina til Kiru. 
Svo sá hún Leo og síðast ókunnuga manninn. Hann horfði frekjulega á hana. Hún 
stirðnaði, þegar hann kom vaggandi í áttina til hennar.  

„Kira. Ég var farinn að halda, að þú ætlaðir að vera í alla nótt hjá 
leiðsögumönnunum. Þú varst búin að lofa að koma snemma heim“, sagði Leo 
kuldalega. 

„Gott kvöld, Kira Alexandrovna“, tautaði Antonina Pavlovna. 

„Ég verð að biðja þig fyrirgefningar. Ég kom eins fljótt og ég gat“, sagði Kira. Hún 
hafði ekki augun af ókunnuga manninum. 

„Kira, má ég kynna þig fyrir Karp Karpovitch Morozov ... Kira Alexandrovna 
Argunova“. 

Hún var sér þess meðvitandi, að Karp Karpovitch þrýsti hönd hennar í stórri lúku 
sinni, því að hún starði án afláts á andlit hans. Það var alsett freknum, augun lítil og 
varirnar breiðar. Nef hans var uppbrett og nasirnar næstum lóðréttar í andlitinu. Þetta 
andlit hafði hún séð tvisvar sinnum áður. Hún kannaðist við spekúlantinn á 
Nikolaévsky-stöðinni og verslunarmanninn á markaðstorginu. Hún stóð í kápunni á 
miðju gólfi og kom ekki upp nokkru orði. Hún varð gagntekin óstjórnlegri hræðslu. 

„Hvað gengur að þér, Kira?“, spurði Leo. 

„Leo, höfum við ekki hitt borgara Morosov áður?“ 

,,Það held ég ekki“. 
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„Nei, ég hef aldrei haft ánægjuna áður, Kira Alexandrovna, sagði Morosov.  

Svipur hans var alt í senn slóttugur, barnalegur og smeðjulegur. 

Kira fór úr kápunni og hann sneri sér aftur að Leo. 

„Og verslunin, Lev Sergeievitch, verður í námunda við Kuznetzsky-torgið. Það er 
albesti verslunarstaðurinn. Ég hefi komið auga á lítið búðarpláss sem er til leigu- 
Alveg mátulega stórt fyrir okkur. Einn gluggi og lítið um sig. Leigan verður vægari 
eftir því sem kvaðratmetrarnir erufærri ... Ég er meira að segja búinn að stinga 
nokkrum smápeningum  að húsverðinum svo að hann ætlaði að sjá um að við 
fengjum líka lítið herbergi í kjallaranum. Það er einmitt það, sem við verðum að hafa. 
Ég skal sýna þér þetta allt á morgun. Ég er viss um að þú verður stórhrifin. 

Kápa Kiru datt á gólfið. Leo tók hana upp. Það logaði á lampa á borðinu. Í birtunni 
frá lampanum sá hún andli Norosovs, þar sem hann teygði sig yfir borðið að Leo. 
Orðin af vörum hans urðu að óðgeðslegu hvískri. Hún staði á Leo. Hann leit ekki á 
hana, en hún sá, að augu hans voru köld og einkennilega uppglent. Hún stóð í 
skugganum í skotin. Karlmennirnir gáfu henni engan gaum, en Antonia Pavlovna leit 
tómlátlega í áttina til hennar, sneri sér síðan aftur að borðinu og hristi öskuna úr 
vindlingnum sínum.  

„Hvernig er þessi húsvörður?“, spurði Leo. 

„Hann gæti hreint ekki verið betri“, sagði Morosov hlakkandi. „Hann er 
vingjarnlegur og þægilegur í umgengni ... og skynsamur. Nokkur hundruð rúblur og 
Vodka svona við og við ... er varlega er farið að honum, þarf hann ekki að kosta 
okkur mikið. Ég sagði honum að hann ætti að láta gera búðina hreina fyrir þig og svo 
fáum við okkur nýtt búðarskilti ... „Lev Kovalensky, Matvörur“.“ 

„Hvað segirðu?“ 

Kira fleygði orðunum framan í Morosov með slíkum ofsa að það var eins og honum 
hefði verið gefið utanundir. Hann þokaði sér fær henni.  

„Við erum að ræða viðskiptamál, Kira Alexandrovna“, sagði hann afsakandi. 

„Ég var búin að lofa ykkur, að Koko skyldi hjálpa Leo, að koma undir sig fótunum“, 
sagði Antonia Pavlovna og setti upp blítt bros.  

„Kira, ég skal skýra þetta allt fyrir þér á eftir“, sagði Leo. Rödd hans var róleg en 
skipandi um leið.  

Kira dró stól að borðinu og settist andspænis Morosvo. Hún lagði handleggina fram á 
borðið og starði á hann án afláts en hann reyndi að forðast augnaráð hennar.  

„Þú hlýtur að skilja, hvaða hagnaður er að þessu fyrirkomulagi, Lev Sergeievitch. 
Það er ekki fyrir hvern sem er, að bera nafnið „einkaverslunar-maður“ á þessum 
tímum. Tökum til dæmis leiguna af íbúðinni minni. Hún ein gæti étið upp allar 
tekjurnar. En ef við orðum það þannig að þú sért eini eigandinn ... þá verður leigan 
ekki mjög há, af því að þú hefur aðeins eitt herbergi hérna, sem þú þarft að borga 
fyrir. En við höfum þrjú stór herbergi. Tonia og ég, og ef ég ætti að fara að heita 
„einkaverslunarmaður“, guð hjálpi okkur þá mundi leigan eyðileggja öll viðskiptin“. 

„Það er allt í lagi með það“, sagði Leo. „Ég skal taka það að mér. Mér er sama, hvort 
ég er kallaður „einkaverslunarmaður“, Nikulás II., eða Mefistofeles“ 

„Svona eiga menn að vera“. Morosov rak upp skellihlátur svo að bæði ýstran og 
undirhakan gengu í bylgjum. „Svona eiga menn að vera. Og ég get sagt þér það, Lev 
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Sergeievitch, að þú átt ekki eftir að sjá eftir því. Tekjurnar ... maður, ... tekjurnar 
verða svo gífurlegar, að gömlu bourgeoisarnir verða bara eins og betlarar í 
samanburði við okkur. Þegar til framkvæmdanna kemur, sópum við rúblunum í 
vasana. Það verður eins auðvelt og að tína þær upp af götunni. Eftir eitt eða tvö ´ðar 
erum við orðnir okkar eigin herrar. Og þegar tækifæri gefst, stingum við nokkrum 
hunruðum að réttum aðilum og komumst svo til útlanda ... til Parísar, eða Nizza eð 
Monte Carlo eða eitthvað út í buskann“. 

„Já“, sagði Leo. Rödd hans var þreytuleg. „Til útlandsa“. Svo hristi hann höfuðið 
eins og hann vildi losa sig við hugsun, sem ásækti hann. Hann sneri sér aftur að 
manninum, sem var að ráða hann í þjónustu sína og sagði í skipunarróm: 

„En þessi vinur þinn ... kommúnistinn ... Það er frá honum, sem hættan getur stafað. 
Er hægt að treysta honum?“ 

Morosov breiddi út holduga handleggina, hristi höfuðið með vandlætingarsvip og 
brosti fleðulega: 

„Ev Sergeievitch, þú göfgafulla sála. Þú heldur þó ekki að ég sé eins og hver annar 
hvítvoðungur í viðskiptamálum? Ég treysti honum eins vel og því að við eigum 
öruggan samastað í eilífðinni. Ég treysti honum eins og sjálfum mér. Og hann er 
enginn skrafskjóða. Hann lætur sér ekki nægja að meðtaka stór og mikil loforð og 
þurfa svo að égta þurrkaða síld og súpa dauðann úr skel alla sína ævi. Nei, hann veit 
hvenær hann grípur í feitt og hann skal ekki láta tækifærin gagna sér úr greipum. 
Hann er ekkert blávatn, og hann veit að tækifærin sem þetta er ekki á hverju strái. Ef 
illa fer, mundum við fá í mesta lagi tíu ár í Síberíu, en hann ... flokksmeðlimurinn ... 
fær varla tíma til að signa sig áður en byssukúlan fer í gegnum hausinn á honum“. 

„Þú þarft ekkert að vera hræddur, Leo“, sagði Antonina Pavlovna. „ég hefi hitt 
þennan unga mann. Við buðum honum í te, eða réttara sagt, við buðum honum upp á 
kampavín og kavíar. Við skemmtum okkur ágætlega. Hann er nefnilega sniðugur, og 
það er alveg óhætt að treysta honum. Og Koko hefur reynsluna í viðskiptamálum“.  

„Þetta liggur líka ósköp veint fyrir hann. Morosov lækkaði róminn svo að varla 
heyrðust orðaskil. „Hann hefur verkfræðingastöðu við járnbrautirnar og hann getur 
beitt áhrifum sínum svo að segja hvar sem er. Það eina, sem hann þarf að sjá um, er 
að láta matvælasendingarnar verða fyrir smáskemmdum. Það má láta kassana detta 
niður eða sjá um að innihaldið verði rakt og úrskurðað óætt. Það er allur galdurinn. 
Svo hverfa matarbirgðirnar svo að lítið beri á niður í kjallarann okkar í 
„Matvöruverslun Lev Kovalenskys“. Er kannski nokkurð runsamlegt við það? Þetta 
eru bara vörur í verslunina. Kaupfélag ríkisins fær einnig matvælasendingunni minna 
og hinir heiðvirðu borgarar fá ekki annað út á skömmtunarseðlana en afsökun og 
loforð um mat seinna. Við bíðum rólegir nokkrar vikur. Svo rífum við kassann upp o 
gútbýtum matvælum til viðskiptavina okkar. Þeir eiga sjálfir verslanirnar. Þeri eru 
hér og þar um borgina. Ég hefi heimilisföng þeirra allra. Allt saman skynsamt og 
heiðarlegt fólk. Og þar með er allt klappað og klárt. Hver ætti svo sem að komast að 
þessu? Ef einhver kemur og fer að hnýsast í búðina hjá þér, þá höfum við þar bara 
venjulegan búðarþjón, sem selur hálft pund af smjöri, ef hann er beðinn um það. Það 
er allt og sumt, sem þier fá að sjá. ... Smásala ... lögleg smásala“. 

„Já“, hvíslaði Morosov og leit í kringum sig og hlustaði hvort nokkurt hljóð heyrðist 
úr stofu Marishu. Svo lækkaði hannhann róminn enn og hvíslaði við eyra Leos: 
„Hann hefur sambönd í GPU, bara ef við höfum nógu mikla peninga“, sagði Leo og 
brosti hæðnislega. 
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„Peninga? Ég get sagt þér það, Lev Sergeievitch, að við græðum svo mikla peninga, 
að þú getur farið að rúlla þér vindlinga úr tíu-rúblna-seðlum. Við skiptum jafnt á 
milli okkar, við þrír, ... þú ég og kommúnistinn. Við verðum að stinga einhverju 
smávegis að vinum hans á járnbrautarstöðinni, og húsverðinum. Og við borgum 
húsaleiguna þína hérna auðvitað. Það verður skrifað á rekstursreikninginn. En þú 
verður að muna það, að opinberlega ert þú einn eigandi verslunarinnar og hún 
stendur á þínu nafni. Ég verð að gæta stöðu minnar í matvælaeftirlitinu. Ég má ekki 
með nokkru móti missa hana. Ef þeir komast að því að ég reki einkaverslun á eigin 
nafni, þá verður mér sparkað út samstundis. Það er líka ómetanlegt gagn fyrir okkur 
alla að ég haldi þessari stöðu“. 

Hann deplaði augunum framan í Leo, en Leo brosti ekki.  

„Þú þarft ekki að vera hræddur“, sagði hann. „ég er það að minnsta kosti ekki“. 

„Þá er þetta ákveðið. Já, ég get sagt þér það, vinur minn, að áður en mánuðurinn er 
liðinn, þá trúir þú því ekki að þú hafir nokkurn tímann búið við sult og seyru, eins og 
þú gerir núna. Þú ferð að fitna og Kira Argunova fær ný föt og armbönd með 
gimsteinum, og seinna meir fáið þið ykkur bifreið, o g...“ 

„Leo, ertu orðinn vitlaus?“ 

Stóll Kiru hentist upp að veggnum og lampinn á borðinu hristist til. Hún stóð teinrétt 
og starði á Leo. Hin þrjú horfðu undrandi á hana.  

„Er þetta einhver skrípaleikur, sem þú hefur stofnaði til, til að gabba mig? Eða ertu 
alveg gegnin af göflunum?“ 

Leo hallaði sér aftur á bak í stólnum og horfði beint í augu hennar og sagði:  

„Og síðan hvenær hefur þú tekið upp á því að tala þannig til mín?“ 

„Leo, þetta er að ganga út í opinn dauðann. Það er miklu auðveldara að fremja 
sjálfsmorð á einhvern annan hátt“. 

„Nei, heyrðu nú, Kira Alexandrovna, ég held að þú sért óþarflega svartsýn“, sagði 
Antonina Pavlovna.  

„Svona, svona, Kira Alexandrovna“, sagði Morosov í gæluróm. „Sestu nú niður og 
vertu róleg. Við skulum ræða málið í ró og næði. Það er óþarfi að vera að hleypa sér í 
æsing“. 

„Leo, sérðu ekki, hvað það er, sem þau vilja?“, hrópaði hún. Þú átt ekki að vera 
annað en hlífisskjöldur fyrir þau. Þau leggja fram peningana. En þú ... þú leggur líf 
þitt í sölurnar“. 

„Mér þykir ágætt, að geta notað það til einhvers“. 

„Leo. Hlustaðu á mig. Ég skal vera róleg. Ég skal setjast. En hlustaðu á mig. Þú mátt 
ekki loka augunum fyrir staðreyndum. Líttu á þetta frá öllum hliðum ... hugsaðu um 
það ... þú veist vel að lífið er enginn barnaleikur nú á tímum. Þú mátt ekki gera það 
ennþá erfiðara. Þú veist hvernig stjórnin er hér. Það er erfitt að láta ekki merja sig til 
bana undir járnhæl hennar. Það getur ekki verið, að þú viljir beinlínis beina 
járnhælnum að þér. Veistu það ekki, að menn eru skotnir samstundis fyrri ólöglegt 
brast?“ 

„Mér finnst Leo þegar hafa gert okkur það ljóst, að hann þarfnast ekki ráðlegginga“, 
sagði Antonina Pavlovna og bar vindlinginn að vörum sér.  



 202

„Kira Alexandrovna“, sagði Morosov. „Hvers vegna notar þú slík orð yfir 
verslunaraðferðir, sem eru leyfilegar og næstum því löglegar, þegar ... “ 

„Nú þegir þú“, sagði Leo við Morosov og sneri sér síðan að Kiru. „Hlusta þú nú á 
mig Kira. Ég veit vel að þetta er skitinn o gólöglegur verslunarmáti, eins og frekast er 
hægt að hugsa sér hann. Og ég veit líka vel, að ég hætti lífi mínu. En ég ætla líka að 
gera það. Skilurðu mig?“ 

„Þó að ég grátbiðji þig um að gera það ekki?“ 

„Þú gætir ekki sagt eða gert neitt, sem gæti fengið mig til að breyta þessari ákvörðun 
minni. Þetta er viðbjóðslegt allt saman og ég veit það vel. En hvernig stendur á því 
að ég neyðist til þess að grípa til þessara ráða? Nú er liðinn hálfur mánuður síðan ég 
kom heim. Hefi ég fengið nokkra vinnu? Hefi Ég fengið svo mikið sem loforð um 
vinnu? Jæja, þú segir að þeir skjóti braskara? Og þú vilt ekki að ég hætti lífi mínu? ... 
En hvað er eiginlega þetta sem þú kallar líf mitt? Ég á enga framtíð og eignast hana 
ekki. Ég get ekki farið að dæmi Victors Dunajev, þó svo ég væri píndur til þess með 
glóandi járntöngum. Ég legg ekki mikið í sölurnar þó að ég hætti lífi mínu“.  

„Lev Sergeievitch“, sagði morosov hrifinn. „Þú kannt sannarlega að koma fyrir þig 
orðunum“. 

„Þið tvö getið farið“, sagði Leo. „Ég hitti þig á morgun, Morosov, og þá getum við 
litið á búðina“. 

„Ég get ekki varist því, Leo, að láta í ljós undrun mína“, sagði Antonina Pavlovna og 
stóð á fætur með miklum virðuleik. „Þú sýnir ekki hið minsta þakklæti fyrir þetta 
tækifæri, sem ég ...“ 

„Fyrir hvað á ég að vera þakklátur?“, sagði Leo með þjósti. „Ég geri ykkur jafn 
mikinn greiða og þið mér. Þetta eru viðskipti og annað ekki“. 

„Já, einmitt. Það er einmitt það“, sagði Morosov, „og ég get sannarlega metið þinn 
skerf, Lev Sergeievitch. Þetta er allt í stakasta lagi. Jæja Tonia, nú skulum við fara. 
Við göngum svo frá þessu á morgun“.  

„Jæja, Lev Sergeievitch, eigum við þá ekki að takast í hendur upp á viðskiptin? Við 
getum auðvitað gert skriflega samninga, en við treystum þér.“ 

Leo rétti honum höndina, með hæðnisbrosi, eins og hann hefði unnið sigur á sjálfum 
sér. Morosov þrýsti hönd hans fast og lengi. Síðan gekk hann aftur á bak út um 
dyrnar og hneigði sig. Antonina Pavlovna gekk á eftir honum, án þess að líta á Kiru.  

„Leo fylgdi þeim út í forstofuna. Þegar hann kom aftur, stóð Kira enn í sömu 
sporum. Áður en hún hafði snúið sér að honum sagði hann: 

„Kira, við tölum ekki meira um þetta“. 

„Mig langar aðeinst til að segja eitt, Leo“, sagði hún lágt. „Ég gat ekki sagt það á 
meðan þau voru hérna. Þú sagðist ekkert eiga eftir í þessu lífi. Ég hélt að þú ættir ... 
mig“. 

„Því hafði ég hreint ekki gleymt. Það er einmitt ein ástæðan fyrir því að ég geri þetta. 
Heldur þú að ég vilji láta þig sjá fyrir mér það sem eftir er ævinnar? Heldur þú að ég 
geti sætt mi við það að þú þvælist um með ferðamenn og standir þess á milli yfir 
ósandi prímus? Antonína Pavlovna þarf ekki að leiðbeina ferðamönnum. Hún gengur 
ekki í gömlum og slitnum fötum, eins og þú. Og hún skúrar ekki gólf. Þú hefur allst 
ekki hugmynd um hvernig lífið getur verið. Þú hefur aldrei kynnst því, en nú ætla ég 
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að fá að sýna þér það. Okkur vinnst tími til þess, áður en ég verð tekinn. Og hlustaðu 
nú á mig, hjartans elsku kira mín, þó svo ég vissi fyrir víst, að það endaði með því, 
að ég yrði skotinn, þá mundi ég samt gera það“. 

Hún hallaði sér fram á borðið, því henni fannst hún varla megna að standa á fótunum.  

„Leo, ef ég bæði þig vegna allrar þeirrar ástar, sem ég ber til þín og vegna þess að þú 
elskar mig? Og ef ég segði þér að ég mundi fagna hverri stundu sem ég gengi um 
með ferðamönnunum og blessa hvert gólf, sem ég þyrfti að skúra, og alla fundi, sem 
ég þarf að fara á, og öll félög og alla rauða fána ... Ef þú bara vilt hætta við þetta ... 
mundir þú samt gera það?“ 

„Já“. 

Karp Karpovitch Morosov hitti Pavel Syerov á veitingahúsi. Þeir sátu við borð í 
dimmu skoti. Morosov bað um kálsúpu og Syerov bað um te og franskar kökur. Svo 
hallaði Morosov sér yfir borðið og hvíslaði í gegnum reykinn, sem lagði upp af 
súpudisknum: 

„Þetta er allt saman í stakasta lagi, Pavlusha. Ég hefi manninn. Talaði við hann í 
gær“. 

„Pavel Syerov hélt bollanum við varir sínar. Litlausar varir hans hreyfðust varla, svo 
að Morosov varð næstum því að geta sér þess til, hvað hann sagði. 

„Hver er hann?“ 

„Hann heitir Lev Kovanlensky. Ungur maður. Á ekki túskilding og er fjandans sama 
þó að illa fari fyrir sér. Á glötunarbarminum og til í hvað sem er“.  

„Er hægt að treysta honum?“ 

„Já, fullkomlega“. 

„Auðveldur viðureignar?“ 

„Eins og barn“. 

„Heldur hann sér saman?“ 

„Þögull sem gröfin“ 

Morosov jós fullri súpuskeið inn fyrir varir sínar. Kálræma lafði niður úr öðru 
munnviki hans og hann saug hana upp í sig. Svo hallaði hann sér fram á borðið aftur.  

„Auk þess á hann sína fortíð. Faðir hans var skotinn fyrir andbyltingarsinnaða 
starfsemi. EF eitthvert óhapp skyldi henda ... þá er hann eini rétti syndarselurinn. 
Yfirstéttarmaður. Þú skilur“. 

„Ágætt“, hvíslaði Syerov.  

Hann stakk skreiðinni í súkkulaði kökuna og gult kremið vall yfir diskinn.  

„Hlustaðu nú á, hvað ég segi“, hélt hann áfram í sama lága rómnum. „Ég vil fá minn 
hluta fyrirfram ... fyrir hverja sendingu. Og það má ekki bregðast. Ég get ekki sætt 
mig við það“. 

„Ég sver það, Pavlusha, að þú skalt fá peningana fyrirfram. Þú þarft alls ekki ...“ 

„Og eitt enn. Ég krefst þess að ýtrustu varúðar sé gætt í öllum atriðum. Skilurðu? 
Varúð í öllu. Héðan í frá þekki þú mig alls ekki. Ef við skyldum hittast 
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einhversstaðar af hendingu, þá höfum við aldrei sést áður. Antonnina kemur 
peningunum til mín, eins og við vorum búnir að ákveða.“ 

„Já, já, ég man þetta allt, Pavlusha". 

„Segðu þessum Kovalensky að hann eigi líka að halda sér í hæfilegri fjarlægð frá 
mér.Ég vil ekki þurfa að hitta hann".  

„Það þarft þú heldur alls ekki“. 

„Eruð þið búnir að fá búðina?“ 

„Við göngum frá leigunni í dag“. 

„Gott. Nú situr þú kyrr hérna í tuttugu mínútur. Þú skilur það?“  

„Já, já. Blessun drottins sé! með okkur“. 

„Hana getur þú átt fyrir mér“, sagði Syerov, stóð á fætur og hraðaði sér út. 

Á skrifstofu aðaljárnbrautarstöðvarinnar sat skrifstofuþjónn við lágt borð og 
hamaðist við ritvélina. Fyrir framan borðið var dálítið autt svæði. Þar biðu sex menn, 
þolinmóðir á svip. Stólarnir voru aðeins tveir, svo þeir skiptust á um að sitja. Á bak 
við skrifstofuþjóninn voru dyr. Á dyrunum hékk skilti, þar sem á stóð: Pavel Syerov.  

Félagi Syerov kom frá því að snæða hádegisverð. Hann gekk hratt í gegn um fremri 
skrifstofuna. Það brakaði í hermannastígvélunum hans. Mennirnir sex, sem biðu eftir 
honum, litu allir á hann, vandræðalegir og áhyggjufullir á svip. En hann leit hvorki til 
hægri né vinstri og gekk rakleiðis inn á innri skrifstofuna. Skrif stofuþjónninn fór á 
eftir honum.  

Þar inni var stórt, nýtt skrif borð. Á veggnum hékk mynd af Lenin og línurit yfir 
þróun járnbrautarrekstursins. Auk þess hékk þar skilti. þar sem á stóð skrifað með 
rauðum bókstöfum: 

Félagar, verið stuttorðir og ljúkið erindi ykkar á sem styttstum tíma. 
Proletariskur dugnaður við uppbyggingarstarfið er ríkur þáttur í aga 
friðartímans.  

Pavel Syerov tók vindlingaöskju úr gulli upp úr vasa sínum. Hann kveikti sér í 
vindling, settist við skrifborðið og fór að blaða í skjalahrúgunni ríkrifstofuþjónninn 
beið auðsveipur eftir fyrirskipunum. 

Hann leit upp. 

„Nokkuð sérstakt?“ 

„Það eru þessir borgarar þarna frammi, félagi Syerov. Þeir bíða eftir að fá viðtal við 
þig“ 

„Hvað vilja þeir?“ 

„Þeir eru flestir í atvinnuleit“. 

„Ég get ekki tekið á móti neinum í dag. Ég þarf að flýta mér á félagsfundinn. Hann 
byrjar eftir hálftíma. Ertu búinn að hreinskrifa ritgerðina mína: „Járnbrautirnar, 
slagæð öreigaríkisins“. 

„Já, félagi Syerov. Hún er hérna“. 

„Ágætt“. 
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„Þessir borgarar þarna frammi félagi Syerov, eru búnir að bíða í rúmar þrjár 
klukkustundir“.  

„Segðu þeim að fara til fjandans. Þeir geta komið aftur á morgun. Ef þú þarft 
nauðsynlega að ná í mig, þá hringirðu í aðalskrifstofu félags járnbrautarverkamanna. 
Ég fer þangað, þegar fundurinn er búinn … og ég kem í seinna lagi á morgun“. 

Syerov var samferða flokksfélaga frá aðalskrifstofu félags járnbrautarverkamanna. 
Hann var í góðu skapi. Hann gekk sönglandi eftir götunni og brosti kumpánlega, 
þegar lagleg stúlka varð á vegi þeirra. 

„Ég er að hugsa um að halda veislu í kvöld“, sagði hann við félagann. „Við höfum 
ekkert skemmt okkur núna í fleiri vikur. Mig er farið að langa til að slá mér svolítið 
upp. Hvað segir þú um það?“.  

„Ég er til í það“. 

„Ég hefi hugsað mér að ná í nokkra kunningja. Ég býð heim til mín“. 

„Upplagt“. 

„Ég þekki náunga, sem getur útvegað mér vodka ... ósvikna vöru. Við skulum fara 
inn hjá „Des Gourmets" og kaupa allt sem til er og svo borgum við sinn helminginn 
hvor“. 

„Ég slæ til, félagi“. 

„Við skulum halda daginn hátíðlegan … “ 

„Í tilefni af hverju?“ 

„Það er svo sem sama. Við skulum bara skemmta okkur. Og við þurfum ekkert að 
hafa áhyggjur af útgjöldunum. Fjandinn hafi það. Þegar ég vil skemmta mér, getur 
mér verið skítsama um hvað það kostar“. 

„Það er alveg rétt, félagi“. 

„Hverjum eigum við að bjóða? Við skulum nú sjá . . . . fyrst eru það Grishka og 
Maxim og stúlkurnar þeirra“. 

„Og Liztveta“. 

„Já, auðvitað hringi ég til Lizavetu. Þú getur víst ekki verið án hennar. Og svo Valka 
Doruva ... það er lagleg stelpa. Og venjulega fylgja henni einir tveir eða þrír. Og svo 
held ég að við tökum Victor Dunaév og Haríshu Lavrovu. Victor er bæði slunginn og 
lævís. Hann verður einhverntíman feitur karl, svo það er eins gott að koma sér strax í 
mjúkinn hjá honum … og segðu mér eitt, félagi, finnst þér, að ég eigi að hringja til 
félaga Sonju?“ 

„Auðvitað. Því ekki það?“ 

„O, já, ég veit það vel. Hún hefur tvö stéttarfélög og fimm kvenfélög á sínu valdi. 
Fjandinn hafi það ... _ég hringi þá til hennar“. 

Pavel Syerov hafði dregið gluggatjöldin fyrir gluggana og einhver gestana hafði 
hengt rauð-gulan hálsklút yfir lampann svo að það var hálfdimmt í herberginu. Andlit 
gestanna lýstu eins og hvítir dílar hér og þar í myrkrinu á stólum, legubekkjum og á 
gólfinu. Á miðju gólfinu stóð stór súkkuðlaðikaka frá „Des Gourmets”. Einhver hafði 
óvart stigið ofan á hana. Brotin flaska lá á koddanum í rúminu. Victor og Marisha 
sátu á rúminu. Hattur Victors lá á gólfinu fyrir framan legubekkinn. Gestirnir notuðu 
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hann fyrir öskubakka. „John Grey“ ómaði frá grammófóninum. Platan var gölluð, 
svo að nálin hjakkaði alltaf í sama farinu, en enginn skeytti því. Ungur maður hallaði 
sér upp að rúmgaflinum og reyndi að syngja. Hann muldraði eitthvað í barminn, en 
rétti höfuðið upp við og við og rak upp hátt væl, svo að hinir hrukku við og köstuðu í 
hann koddum og skóm. „Haltu þér saman, Grishka“, kallaði einhver og þá hneig 
höfuðið á Grishka aftur niður á bringuna. Stúlkukindind lá sofandi í einu skotinu við 
hliðina á hrákadallinum. Hár hennar klístraðist við sveitt og rauðflekkótt andlitið.  

Pavle Syerov gekk reikulum skrefum um herbergið og veifaði tómri flösku yfir höfði 
sér. 

„Hver vill fá meira að drekka ... vill enginn drekka meira?“ 

„Hver fjárinn er að þér, Pavel. Flaskan er tóm, sem þú ert að veifa framan í okkur“, 
hrópaði einhver framan úr myrkrinu. 

Pavel hélt flöskunni í ljósið, spýtti á gólfið og fleygði henni undir rúmið. 

„Jæja, þið haldið kannski, að ég eigi ekki meira?" Hann steytti hnefann framan í 
gestina. 

„Haldið þið að ég sé einhver smádindill ... einhver vesalingur, sem hefur ekki ráð á 
að kaupa nógu mikið af vodka? Smádindill? Haldið þið það kannski? En ég skal sýna 
ykkur ... ég skal sýna það, að ég hefi ráð á ... ég skal sýna ykkur ... “. 

Hann fálmaði niður í kassa, sem stóð undir borðinu, reisti sig upp aftur með miklum 
erfiðismunum, og lyfti fullri flösku upp yfir höfuð sér. Hann hló fábjánalega- „Já, 
hefi ég kannski ekki ráð á því“, hrópaði hann og slangraði inn í dimma skotið, sem 
röddin hafði komið frá. Hann gretti sig framan í hvítu dílana, sem allir sneru að 
honum, veifaði flöskunni í stóran boga og kastaði henni af alefli í bókaskápinn. 
Kvenmaður æpti upp yfir sig, glerbrotin þeyttust út um allt herbergið. Einhver 
gestanna tók til að bölva og ragna. 

„Sokkarnir mínir. Pavel, sokkarnir mínir“, veinaði kvenmaðurinn og dró pilsið hátt 
upp yfir rennvotar fæturnar. Einn gestanna teygði sig til hennar og tók um fótinn. 

„Það gerir ekkert til, væna mín. Farðu bara úr þeim“. 

Pavel flissaði sigri hrósandi. 

„Jæja, hefi ég ekki r áð á því? … Pavel Syerov hefur ráð á öllu … bókstaflega öllu 
sem til er á jörðinni … Það er ekki sá hlutur til, sem Pavel Syerov hefur ekki ráð á að 
kaupa. Hann getur keypt ykkur öll með húð og hári”. 

Einn gestanna var kominn undir borðið og var farinn að róta í kassanum og leita að 
annarri flösku.  

Það var barið að dyrum. 

„Kom inn“, öskraði Pavel. 

Enginn kom, en aftur var barið. 

„Hver fjandinn er þetta? Hvern andskotann viltu?“ Hann slangraði að dyrunum og 
reif þær upp. 

Nágranni hans, feitlagin, fölleit kona stóð skjálfandi fyrir utan dyrnar í síðum 
flónelsnátt kjól. Hún var með gamlan klút yfir herðunum og strauk gráar hárlufsur frá 
svefnþrungnum augunum. 



 207

„Borgari Syerov“, sagði hún í vesældartón, „gætir þú ekki hætt þessum hávaða? Það 
er komið langt fram á nótt. Þið unga fólkið kunnið ekki að skammast ykkar ... hafið 
engan guðsótta ... og enga”. 

„Hypjaðu þig út, kelli mín. og það í snatri“, sagði Pavle Syerov, „Skríddu undir 
sængna þína og reyndu að halda þér saman. Annars skal ég sjá um að þú fáir ókeypis 
bíltúr hjá GPU“. 

Konan signdi sig og flýtti sér aftur fram ganginn. Félagi Sonja sat við gluggann og 
púaði vindling. Hún var í khaki-jakka úr dýru, útlendu efni, en pilsið hennar var 
útatað vindlingaösku. Stúlkurödd hvíslaði í bænarróm úr myrkrinu á bak við hana: 

„Heyrðu, Sonja, hvers vegna létstu reka Döshku af skrifstofunni. Hún þurfti 
sannarlega á vinnunni að halda, það veit guð, og … ". 

„Ég ræði ekki um slíkt eftir vinnutima“, svaraði félagi Sonja. 

„Hinsvegar miðast athafnir mínar allar við heill heildarinnar“. 

„Já, það veit ég vel. Ég efast hreint ekki um það. En hlustaðu nú á mig, Sonja ...”. 

Félagi Sonja kom auga á Pavel Syerov, þar sem hann stóð skjögrandi við dyrnar. 
Hún stóð á fætur og gekk til hans, eins og hún hefði ekki tekið eftir því, að verið var 
að tala við hana. 

„Komdu, Pavel“, sagði hún og studdi hann að stól. 

„Sestu hérna. Svona. Nú skal ég láta fara vel um þig“. 

„Þú ert vinur minn, Sonja“, tautaði hann, meðan hún lagði kodda við bak hans. „Þú 
ert sannur vinur minn. Þú mundir aldrei fara að skammast við mig, þó að ég hefði 
dálítið hátt. Heldurðu það?“ 

„Nei, auðvitað mundi ég það ekki”. 

„Og þú heldur ekki að ég hafi ekki ráð á að kaupa mér nokkrar vodka-flöskur, eins 
og þessi sníkjudýr hérna. Er það Sonja?“ 

„Nei, auðvitað held ég það ekki, Pavel. En sumt fólk kann ekki, að meta þig að 
verðleikum“. 

„Já, það er alveg rétt. Það er einmitt það sem að er. Ég er ekki metinn að verðleikum. 
Ég verð mikill maður. En það vita þau ekki. Það veit enginn. Ég verð mjög, mjög 
mikill maður. Ég skal láta útlendu kapítalistana líta út eins og smálýs í samanburði 
við mig ... já, einmitt ... lýs ... og ég skal meira að segja skipa sjálfum Lenin fyrir ... “ 
. 

„En, Pavel, þú veist að hinn mikli leiðtogi okkar er dáinn“. 

„Það er alveg satt. Það er líka alveg satt. Félagi Lenin er dauður. Æ, hvað það er 
tilgangslaust, alt saman. Ég verð að fá eitthvað að drekka, Sonja. Ég er svo 
sorgbitinn, af því að félagi Lenin er dauður“. 

„Það er fallegt af þér, Pavel. En ég held að þú ættir  ekki að drekka meira, alveg 
strax”. 

„Já, en ég er svo sorgbitinn, Sonja, og svo er enginn, sem metur mig neins“. 

„Jú, það geri ég, Pavel“. 

„Þú ert vinur minn, Sonja, besti vinurinn … “ 
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Victor sat á rúminu með Marishu í fanginu. Hún flissaði og taldi án afláts hnappana á 
jakka hans en komst aldrei lengra en upp að þremur. Þá byrjaði hún aftur. 

„Þú ert fínn maður, Victor … það ertu  … fínn maður … og ég er bara götustelpa. 
Mamma mín var eldabuska, áður en … áður … já, áður fyrr. Ég man eftir því að einu 
sinni vann hún í stóru húsi, og þar voru hestar og vagnar og baðherbergi, og ég 
afhýddi kartöflurnar niðri í eldhúsinu. Og það var fínn ungur maður sonur í húsinu og 
hann var í svo fallegum einkennisbúningum. Og hann gat talað öll möguleg mál og 
hann var svo líkur þér. Ég þorði alls ekki að líta á hann. Og nú á ég sjálf svona fínan 
mann”. Hún flissaði ánægð. „Finst þér það ekki fyndið? Ég, Marisha, sem afhýddi 
kartöflur …“. 

„O, haltu þér saman“, sagði Victor syfjulega og kyssti hana. Kvenmaður gekk 
framhjá þeim í rökkrinu. 

„Hvenær ætlið þið að láta skrifa ykkur inn í hjónabandið?“ sagði hún. 

„Snautaðu í burtu“, muldraði Marisha. „Við látum skrifa okkur. Við erum trúlofuð“. 

Félagi Sonja settist við hliðina á Pavel og hann lagði höfuð sitt í keltu hennar. Hún 
strauk yfir hár hans og hann fálmaði með annarri hendinni undir pils hennar. 

„Þú ert fágæt kona, Sonja“, tautaði hann, „dásamleg manneskja ... þú skilur mig“. 

„Já, það geri ég, Pavel. Ég hefi altaf sagt að þú værir betur gefinn en aðrir ungir 
menn“. 

„Þú ert dásamleg kona, Sonja“. 

Hann kyssti hana og sagði nöldrandi: 

„Það metur mig enginn að verðleikum”. 

Hann dró hana niður á gólfið, hallaði sér upp að mjúkum þungum líkama hennar og 
stundi. 

„Ég þarf að fá konu ... gáfaða og skilningsgóða konu, sem er góð og heilbrigð. Hver 
vill svo sem líta við þessum grindhoruðu fuglahræðum … ég vil fá konu, eins og þig, 
Sonja“ 

Hann vissi ekki, hvernig stóð á því, að hann var allt í einu kominn fram í lítið 
geymsluherbergi, sem var á milli herbergis hans og nágrannans. Tunglsbirtan féll inn 
um lítinn óhreinan glugga, þakinn köngurlóarvefjum hátt undir loftinu og varpaði 
daufri birtu á kassastafla og körfur. Hann studdist við öxl félaga Sonju. 

,,Þeir halda, að Pavel Syerov sé einn af hvolpunum, sem lifa alla sína ævi á 
öskutunnunum ... en ég skal sýna þeim að það er ekki satt ... ég skal sýna þeim, hver 
hefur völdin. Ég á leyndarmál, Sonja ... en ég get ekki sagt þér það. En mér hefur 
alltaf þótt vænt um þig. Sonja … ég hefi alltaf þurft að fá kvenmann, eins og þig. 
Sonja … svona mjúka og hlýja og skilningsgóða“. 

Þegar hann reyndi að fleygja sér niður á stóran, flatan kassa gekk allur staflinn úr 
skorðum og valt niður með braki og brestum. Nágrannarnir börðu fokreiðir í veginn. 
Félagi Syerov og félagi Sonja létu sig nágrannana engu skipta. 

V 

Afgreiðslumaðurinn þurkaði sér um nefið með handarbakinu og vafði eitt pund af 
smjöri inn í dagblað. Hann hafði skorið bitann af stóru, gulu, kringlóttu stykki, sem 
lá á tunnuloki á afgreiðsluborðinu fyrir framan hann. Nú þurkaði hann hnífinn í 
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svuntuna, sem einhverntímann hafði verið hvít að lit. Augu hans voru ljósblá og það 
rann stöðugt úr þeim, og munnurinn tannlaus og innfallinn. Hann var svo lítill vexti, 
að litlu munaði að hakan næmi við afgreiðsluborðið. Hann saug upp í nefið og brosti 
ljúft til laglegu ungu konunnar hinum megin við borðið. Hún var með bláan hatt með 
rauðum kirisberjum. 

„Besta smjörið í allri borginni, borgari“, sagði hann. „Langbesta smjörið í borginni”. 

Hár stafli af ferhyrndum, rykugum, svörtum brauðum lá á borðinu og yfir því héngu 
pylsur og bjúgu úr þurrkuðum svamp. Flugurnar suðuðu yfir viktarskálunum og 
skriðu í tugatali á litlu gluggarúðunni. Yfir glugganum úti á götunni hékk skilti. Á 
því stóð; „Lev Kovalensky, Matvöruverslun“. 

En haustrigningarnar voru byrjaðar og stafirnir voru orðnir ógreinilegir 

Stúlkan lagði peningana á borðið og tók smjörpakkann. Hún sneri sér við og bjóst til 
að ganga út, en nam skyndilega staðar. Henni varð starsýnt á unga manninn, sem 
kom inn. Hún vissi ekki, að hann var eigandi verslunarinnar, en hún vissi það, að hún 
fékk ekki oft tækifæri til að sjá slíkan mann á götum Petrogradborgar. Leo var í 
nýjum, útlenskum frakka með belti og gráan útlenskan hatt á höfðinu. Barðið var 
dálítið uppbrett öðru megin, svo að það sá á fallegan vangasvip hans. Hann var með 
vindling á milli varanna og á höndunum hafði hann útlenska silkihanska. Hreyfingar 
hans voru snarar og öruggar, og yfir allri framkomu hans hvíldi slíkur þokki, sem bar 
þess vitni, að honum bar að ganga þannig til fara, rétt eins og hinum viltu 
skógardýrum bar að íklæðast sínum dýru loðfeldum. 

Stúlkan hafði ekki augun af honum. Hann brosti til hennar glettnislega og ögrandi í 
senn. Svo sneri. hann sér frá henni og gekk að afgreiðsluborðinu, en hún hvarf 
hljóðlega út úr búðinni. Afgreiðslumaðurinn hneigði sig svo djúpt, að hann rak 
hökuna niður í smjörið á borðinu. 

„Góðan daginn, Lev Sergeievitch, góðan daginn herra minn“. 

Leo hristi öskuna af vindlingnum í tóma niðursuðudós, sem stóð á borðinu. 

„Er nokkuð í kassanum í dag?“ 

„Já, herrann verður sjálfsagt ánægður. Það hefur gengið vel í dag“. 

„Láttu mig fá það, sem er að hafa“. 

Afgreiðslumaðurinn strauk vandræðalegur, um höku sér og stamaði: 

„En herrann veit, að Karp Karpovitch sagði síðast ...“. 

„Ég sagði: Láttu mig fá það, sem er að hafa“ 

„Já, herra“. 

Leo stakk peningunum kæruleysislega í vasann. 

„Kom sendingin í gærkveldi?“ spurði, hann og lækkaðí róminn. 

Afgreiðslumaðurinn kinkaði kolli, deplaði augunum og flissaði. 

„Haltu þér saman“, sagði Leo, „og vertu varkár“. 

„Já, já, auðvítað. Herrann veit að ég er þagmælskan uppmáluð. Karp Karpovitch veit 
vel að hann getur treyst gömlum starfsmanni, sem hefur þrælað fyrir hann ... “. 

„Það sakaði ekki þó að þú hengdir flugnabréf upp hérna inni“. 
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„Já, herrann skilur það, að ... “ 

„Ég kem aftur í dag. Þú hefur búðina opna, eins og venjulega“. 

„Já, herra. Ég þakka fyrir herra“. 

Leo fór, án þess að svara. Stúlkan með bláa hattinn beið eftir honum á horninu. Hún 
brosti eftirvæntingarfull. Hann hugsaði sig um andartak, svo brosti hann líka og gekk 
framhjá henni. Roði hljóp fram í kinnar stúlkunnar, en hún stóð kyrr og horfði á eftir 
honum, þegar hann stökk upp í leigubifreið og ók burt. 

Hann fór beint á Alexandrovskytorgið. Hann gekk hratt fram hjá gömlu mununum, 
sem raðað var eftir gangstéttinni og gaf engan gaum biðjandi augnaráðunum, sem var 
beint á eftir honum. Hann nam staðar við lítið borð, þar sem á stóðu postulínsmunir, 
kertastjakar úr bronsi og gullfagrir listmunir, sem höfðu lent á torginu úr einhverri 
höllinni. 

„Ég þarf að fá eitthvað, sem ég get gefið í brúðargjöf“, sagði hann. 
Afgreiðslumaðurinn hneigði sig djúpt og gaut augunum um leið á útlenska frakkann. 

„Já, sjálfsagt", sagði hann og hneigði sig aftur. „Handa eigin brúður kannski?“ 

„Hreint ekki. Handa vini mínum“. 

Hann leit kæruleysislega yfir dýra, rykfallna listmunina, sem með réttu hefðu átt að 
liggja á flaueli á listasafni. 

„Ég vil fá eitthvað betra en þetta“, sagði hann. 

„Já, ég skil. Eitthvað reglulega fallegt handa góðum vini“. 

„Ég hata hann nú reyndar, en það skiptir ekki máli“. 

Hann benti á vasa, bláan og gyltan að lit, sem stóð í einu horninu. 

„Hvað er þetta?“ 

„Ó, þessi, herra?“ 

Afgreiðslu maðurinn tók vasann gætilega niður og setti hann á borðið hátíðlegur á 
svip. Hann var svo dýr, að hann hafði ekki einu sinni þorað að sýna hann þessum 
manni þó að hann væri í útlenskum frakka. 

„Þetta er ósvikið Sévres-postulín“, sagði hann með sama hátíðarsvipnum og þurkaði 
köngurlóarvef af vasanum og sneri honum við til að sýna merkið. 

„Konunglegur gripur“, röddin varð ennþá hátíðlegri, „konunglegur gripur í orðsins 
fylstu merkinu“. 

„Ég tek hann“. 

Afgreiðslumaðurinn varð alveg höggdofa, fálmaði upp í hálsbindi sitt og starði 
stórum augum á pyngju þessa manns, sem spurði ekki einu sinni um verðið. 

„Félagar. Á þessum friðsömu uppbyggingartímum eru verkamennirnir sem vinna að 
öreigamenningunni í fremstu víglínu byltingarhersins. Uppfræðsla verkamannsins og 
bóndans er göfugasta verkefnið á þessum rauða afreksdegi, og við, leiðsögumenn 
ferðamannanna, erum þáttur í hinum víðáttumikla her uppfræðaranna. Við erum ekki 
skrafskjóður eða þvaðrandi prédikarar frá tildurstímunum. Við stöndum í báðar 
fæturna á jörð okkar nýja lands. Okkur hafa verið innrættar aðferðir hins sögulega 
materialisma, sem miðast við raungildi sovétandans“. 
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Kira sat í níundu röð. Stóllinn, sem hún sat á var svo valtur að hvað eftir annað lá við 
að hann brotnaði undan henni. Fundur leiðsögumanna, ferðamanna var að verða 
lokið. Alt í kring um hana sátu menn álútir og litu í laumi á klukkuna, sem hékk á 
veggnum fyrir ofan höfuð ræðumannsins. En Kira var að reyna að fylgjast með því, 
sem hann sagði. Hún starði á varir ræðu mannsins og reyndi að heyra hvert orð og 
óskaði þess aðeins að hann mundi tala hærra. En orð gátu ekki yfirgnæft þær raddir, 
sem ómuðu fyrir eyrum hennar: þrábiðjandi rödd í símanum: „Kira, hvers vegna fæ 
ég svona sjaldan að sjá þig?“ Og skipandi rödd í myrkrinu í herbergi hennar á 
kvöldin: „Hvert ferðu, Kira? Þú sagðir í gær að þú ætlaðir til Írinu, en þú fórst 
þangað ekki“. 

Mundi hún geta haldið þessu áfram mikið lengur? Hún hafði ekki séð Andrei í þrjár 
vikur. Fólkið stóð upp alt í kringum hana. Fundurinn var búinn. Hún flýtti sér niður 
tröppurnar. 

„ ... já, alveg ágæt ræða“, sagði hún við stúlku, sem gekk við hlið hennar. „Auðvitað 
er fræðslustarfið í þágu öreigaríkisins einn stærsti þátturinn …“. Það var svo ósköp 
auðvelt að segja þetta. Alt varð svo auðvelt þegar hún hafði horft beint í augu Leos 
og svaraði hlæjandi: „Leo, hvers vegna spyrðu svona kjánalega? Treystirðu mér ekki, 
eða hvað?“ 

Hún flýtti sér heim. Í herbergi Marishu stóðu tvær ferðatöskur og karfa á miðju 
gólfinu. Kommóðuskúffurnar voru tómar, og auglýsingarspjöldin voru farin a f 
veggjunum. Þau lágu samanvafin ofan á töskun-um. Marisha sjálf var ekki inni. 
Þjónustustúlkan stóð við hvæsandi prímusinn, þegar Kira kom inn. Hún tók við 
kápunni hennar. 

„Er Leo ekki kominn heim ennþá?“ 

„Nei, frú, hann er ekki kominn“. 

Kápan var gömul og slitin á olnbogunum. Kjólkraginn var blettóttur og pilsið trosnað 
að neðan. Kira sveiflaði kjólnum yfir höfuð sér og kastaði honum til stúlkunnar. Hún 
hristi úfið hárið frá enninu, fleygði sér upp í rúmið. Skórnir hennar voru gamlir og 
hælarnir á þeim skakkir. Hún sparkaði þeim af sér og dró bómullarsokkana af fótum 
sér. Stúlkan kraup við rúmið og dró silkisokka upp granna fótleggi hennar og klæddi 
hana í nýja kvöldskó með háum hælum. Síðan fór Kira í dökkan ullarkjól úr dýru og 
fallegu efni og stúlkan stjanaði í kringum hana. Gamla kjólnum og slitnu skónum, 
stakk hún inn í klæðaskápinn. Þar héngu fjórar nýjar kápur yfir sex pörum af nýjum, 
skóm. 

Kira var tilneydd að halda áfram starfi sínu, því að með því gat hún talist starfsmaður 
sovét, og hún varð að vera í gömlu fötunum, til þess að missa ekki stöðuna. 

Stór liljuvöndur stóð í vasa á borðinu. Það var síðasta gjöfin frá Leo. Á fíngerðum, 
hvítum blöðunum lágu svört sótkorn frá prímusnum. Kira hafði þjónustustúlku, en 
ekkert eldhús. Stúlkan var hjá henni fimm tíma á dag og útbjó matinn á prímusnum 
við gluggann. 

Leo kom heim með postulíns vasann vafinn inn í dagblaðapappír. 

„Er maturinn ekki til ennþá?“ sagði hann. 

„Hvað á ég oft að segja að ég hata það að þurfa að horfa upp á þetta ósandi 
prímuskvikindi, þegar ég kem heim?“ 

„Maturinn er til“, sagði stúlkan og flýtti sér að slökkva á prímusnum. 
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„Keyptirðu gjöfina?“, spurði Kira. 

„Já, hún stendur þarna. Vertu ekki að taka bréfið utan af henni- Hún er brothætt. Við 
skulum fara að borða, annars komum við of seint“. 

Þegar þau höfðu lokið við að borða, þvoði stúlkan matarílátin og fór síðan. Kira sat 
fyrir framan spegilinn og málaði varir sínar með nýjum, frönskum varalit. 

„Ætlarðu að vera í þessum kjól?“ spurði Leo. 

„Já“. 

„Nei. Farðu heldur í svarta flauelskjólinn“. 

„Mig langar hreint ekkert til að skarta í mínum fínustu föt um í brúðkaupi Victors. Ef 
ekki væri vegna Vasilis frænda færi ég als ekki“. 

„En fyrst við förum, vil ég að þú sért fín“. 

„Leo, er það viturlegt? Þarna verða vinir hans úr flokknum. Hversvegna ættum við að 
sýna þeim, að við höfum peninga.“ 

„Því ekki það: Auðvitað höfum við peninga. Látum þá bara sjá, að við höfum 
peninga, Ég vil ekki gera þessum mannræflum það til geðs, að ganga eins og ræfill til 
fara“. 

„Jæja, Leo. Þú skalt ráða“. 

Hann virti hana fyrir sér þar sem hún stóð fyrir framan hann í svarta kjólnum. 
Kjóllinn var látlaus og einfaldur og klæddi hana vel. Hendur henn ar voru mjúkar og 
hvítar við svart flauelið. Hann kinkaði kolli og brosti, og tók um hönd hennar, eins 
og hún væri hirð meyja og kyssti á handabakið. 

„Leo, hvað keyptir þú handa þeim.“ spurði hún. 

„Ég keypti vasa. Þú getur litið á hann ef þig langar til“. 

Hún tók bréfið utan af og skoðaði vasann. 

„Leo“, hrópaði hún upp yfir sig. „Hann hlýtur að hafa verið hræðilega dýr“. 

„Eðlilega. Þetta er Sérvres-postulín“. 

„Leo. Við getum ekki gefið þeim hann. Mér er alveg sama um verðið, en við getum 
ekki látið þau sjá, að við höfum ráð á þessu. Það er allt of hættulegt“. 

„Hvaða vitleysa“. 

„Þú leikur þér með eldinn. Leo. Hversvegna ættum við að koma með svona gjöf, 
þegar allir kommúnistarnir sjá það?“ 

„Einmitt þessvegna”. 

„En þú getur sagt þér það sjálfur, að þeir sjá strax, að venjulegur 
einkaverslunarmaður hefur ekki ráð á að kaupa svona gjöf“. 

„Hættu þessari vitleysu“. 

„Skilaðu honum aftur og fáðu eitthvað annað í staðinn“. 

„Nei, það geri ég ekki“. 

„Jæja, þá fer ég ekki“. 

„Kira ... “. 
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„Ó, ... Leo gerðu það fyrír mig“. 

„Gott og vel“. 

Hann greip vasann og fleygði honum í gólfið svo að hann hrökk í þúsund mola. Hún 
greip andann á lofti. Hann hló. 

„Komdu þá. Þú getur keypt eitthvað á leiðinni“. 

Hún stóð kyrr og starði á brotin. 

„Leo … fyrir alla þessa peninga … “. Rödd hennar var þreytuleg. 

„Geturðu aldrei gleymt þessu orði? Getum við ekki lifað án þess að þurfa að hugsa sí 
og æ um peninga?“ 

„En þú varst búinn að lofa að spara. Við getum þurft seinna á peningum að halda. 
Það er ekki víst að þetta haldi áfram“. 

„Vitleysa. Við höfum nógan tíma til þess að hugsa um að spara“. 

„En skliur þú als ekki, að þarna liggja rúblur í hundraða tali á gólfinu? Ertu búinn að 
gleyma því að þú hættir lífi þínu fyrir hverja eina af þess um rúblum?“ 

„Nei, ég er hreint ekki búinn að gleyma því. Það er einmitt það sem ég man. Hvernig 
get ég vitað, hvort ég á nokkra framtíð? Ég hefi nógu lengi átt að búa við 
peningaskort. Hefi ég ekki leyfi til að gera við þá, það sem mér sýnist … á meðan ég 
get?“ 

„Æ, Leo … Við skulum leggja af stað, annars komum við of seint“. 

„Vertu ekki að hnykla brýrnar, Kira. Þú ert dásamlega falleg í þessum kjól“. 

Vasi með astersvendi stóð á borðinu í borðstofu Dunaévs-fólksins og nastúrtíur í skál 
á slaghörpunni. Slagharpan hafði verið fengin að láni hjá einum nágrannanna. Það 
voru djúpar rispur í parketgólfinu frá dyrunum og að staðnum, þar sem hún stóð. 

Victor var í dökkum fötum og hafði á sér svip sem sómdi hamingjusömum ungum 
manni. Hann heilsaði gestunum með handabandi, brosti og hneigði sig og þakkaði 
fyrir hamingjuóskirnar. Marisha var í fjólubláum ullarkjól með hvíta rós á annarri 
öxlinni. Hún var óstyrk og utan við sig, en fylgdist hreykin með hverri hreyfingu 
Victors. Hún roðnaði og kinkaði kolli, þegar gestirnir óskuðu henni til hamingju, og 
tók í útréttar hendur án þess að hafa hugmynd um, hver maðurinn var, en leit alltaf án 
afláts á Victor.  

Gestirnir tíndust inn vandræðalegir á svip, óskuðu brúðhjónunum til hamingju og 
settust enn vandræðalegri. Gamlir vinir og kunningjar Dunaévs-fólksins voru 
taugaóstyrkir, tortryggnir og varkárir. Vinir Victors úr flokknum voru klunnalegir, 
feimnir og næstum óeðlilega kurteisir við vini fjölskyldunnar. Framkoma gestanna 
varð þó enn fumkenndari þegar þeim varð litið á Vasili Ivanovitch. Hann var magur 
og bak hans bogið og áhyggjurnar höfðu rist rúnir sínar í andlit hans. Hann hafði 
varla augun af Irínu. Hún var í skársta kjólnum sóinum þótt hann væri slitinn og 
bættur og hún gerði sér upp glaðværanióm, þegar hún talaði við gestina. 

Acía litla var með rauða slaufu í hárinu, sem rann stöðugt fram á nef hennar. Hún 
flissaði kjánalega, nagaði neglurnar og virti Marishu fyrir sér með vandlætingarsvip. 
Svo læddist hún í kring um boiðið. þar sem gjafirnar stóðu. Þær voru undarlegt 
sambland af óskildum munum, brons úr, kínverskur öskubakki, eins og hauskúpa að 
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lögun, nýr prímus, og heildarútgáfan af ritum Lenin í rauðu bandi. Irina fylgdist með 
systur sinni, til þess að geta dregið hana frá kökunum á skápnum í tæka tíð.  

Galína Petrovna elti Victor á röndum, sló á öxlina á honum og endurtók í sífellu: „Ég 
er svo ánægð, ég er svo ánægð með þig, elsku drengurinn minn“. 

Vöðvarnir í andliti Victors voru orðnir stirðir og brosið afskræmdist. En hann sneri 
sér frá einum gestinum til annars og það skein í hvítar tennur hans.  

Þegar Victor tókst loks að losna við Galínu Petrovnu, klappaði hún á öxl Vasili 
Ivanovitch og endurtók: „Ég er svo ánægð, svo afskaplega ánægð, Vasili. Þú mátt 
sannarlega vera hreykinn af syni“. Vasili Ivanovitch kinkaði kolli, eins og hann hefði 
ekki heyrt hvað hún sagði, og Irina dró Galínu Petrovnu frá honum.  

Þegar Kira kom inn í stofuna, varð henni fyrst litið í áttina að glugganum. Þar stóð 
Andrei Taganov. 

Hún nam staðar í dyrunum. Hann mætti aunaráði hennar, en leit svo á manninn, sem 
leiddi hana við hlið sér. Leo brosti hæðnislega. Kira gekk beint til Andrei. Hreyfingar 
hennar voru öruggar og fas hennar frjálslegt og tígurlegt í senn. Hún rétti honum 
höndina og sagði hátt: 

„Gott kvöld, Andrei. Það er gaman að sjá þig hérna“. 

Hún las úr svip hans, að hann skildi hana. Hann myndi vera varkár. Hann þrýsti hönd 
hennar og brosti vingjarnlega. 

Leo kom til þeirra. Hann hneigði sig fyrir Andrei.  

„Jæja, þér eruð þá vinur Victors?“, sagði hann. Rödd hans var kurteisisleg, en brosið 
óskammfeilið.  

„Það gegnir sama máli um mig og yður“, sagði Andrei. 

Kira fór til að óska Victor og Marishu til hamingju. Hún kinkaði kolli og brosti til 
vina og kunningja, og tók Irínu tali. Hún vissi að maðurinn, sem stóð við gluggann 
fylgdist með henni, en hún leit ekki þangað. 

Það leið nokkur stund áður en hún gat nálgast Andrei aftur svo að lítið bæri á. Leo 
var að hlusta á Lydíu hinum megin í stofunni. 

„Victor hefur svo oft boðið mér heim til sín, en þetta er í fyrsta skiptið sem ég kem. 
Ég vissi að þú mundir vera hérna. Kira. Það eru liðnar þrjár vikur, síðan … “. 

„Ég veit það, Andrei. Mér komið. Ég skal skýra það allt, þykir það leitt. En ég gat 
ekki fyrir þér seinna. Mér þykir svo vænt um að sjá þig ... en þú verður að vera 
varkár“. 

„Já, ég lofa því. En hvað þú ert í fallegum kjól Kira. Er hann nýr?“ 

„Já, mamma gaf mér hann“. 

„Kira, ferðu oft í veislur með honum?“  

„Áttu við Leo?“ 

„Já“. 

„Ég vona að þú ætlir ekki að fara að ákveða, hverjum ég …“. 

„Kira“. Hann varð hræddur, þegar hann heyrði, hvað rödd rennar varð hranaleg og 
köld. „Kira þú mátt ekki vera reið. Auðvitað ætlaði ég mér ekki … fyrirgefðu mér. 
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Ég veit að ég hefi engan rétt til að segja … en þú skilur … mér hefur aldrei fallið 
hann“. 

Hún brosti blíðlega og hallaði sér inn í skuggann í skotinu við gluggann og þrýsti 
snöggvast hönd hans. 

„Láttu það ekki skipta þig neinu“, hvíslaði hún. Hún hristi hárið frá enninu og leit í 
augu hans um leið og hún gekk frá honum. Úr augnaráði hennar skein blíða og ástúð, 
svo að hann varð gagntekin hamingju yfir leyndarmálinu sem þau gættu saman í 
fyrsta sinn innuan um annað fólk.  

Vasili Ivanovitch sat einn úti í horni undir lampa, sem varpaði bjarma á hvítt hár 
hans. Hann horfði á fætur gestanna, sem fluttu sig til og frá um stofuna. Hann horfði 
á hermannastígvél ungu kommúnistanna og á gullkrossinn í flauelsbandinu sem Irina 
hafði um hálsinn.  

Kira kom til hans og settist hjá honum. Hann klappaði á hönd hennar en sagði ekkert, 
því að hann vissi, að hún skildi hann. Þegar þau höfðu setið, þegjandi dálitla stund, 
sagði hann, eins og hann gengi út frá því, að hún hefði fylgst með hugsunum hans:  

„ … ég hefði ekki haft eins mikið á móti því, ef hann elskaði hana, en það gerir hann 
ekki Kira, þegar hann var lítill drengur með stór, falleg svört augu, þá virti ég 
stundum fyrir mér viðskiptavini mína, hefðarfrúrnar, sem voru eins og drottningar og 
ég var að velta því fyrir mér, hver þeirra mundi vera móðir litlu, fallegu stúlkunnar, 
sem einhverntímann mundi verða dóttir mín … Er búið að kynna þig fyrir foreldrum 
Marishu Kira?“ 

Galína Petrovna hafði dregið Leo með sér út í horn. 

„ ... ég er svo feginn, Leo, hvað þér gengur vel að koma þér áfram. Ég hefi líka altaf 
sagt, að vel gefinn ungur. maður, eins og þú, geti komið sér áfram i lífinu. En hvað 
kjóllinn hennar Kiru er fallegur. Þú veist ekki, hvað það gleður mig innilega, að þú 
skulir vera svona góður við litlu stúlkuna mína. Einkaverslunarmenn eru ómissandi í 
uppbyggingu hins nýja ríkis. Við eigum öll okkar þátt í framþróun mannkynsins. 

Victor sat á stólbríkinni hjá Ritu Eksler. Hann hallaði sér að henni og hún kveikti sér 
í vindling af loganum í vindlingnum, sem hann var með á milli varanna. Rita var 
nýlega skilin við þriðja eiginmanninn. Hún kipraði saman augunum undir rauða 
ennistoppnum og hvíslaði góðum ráðum að Marisha flutti sig vandræðalega til þeirra 
og tók um hönd Victors.Hann dró aftur að sér höndina og sagði hranalega: 

„Við megum ekki vanrækja gestina okkar. Marisha. Sjáðu þarna situr félagi Sonja 
alein. Farðu og talaðu við hana“. 

Marisha hlýddi. Rita horfði á eftir henni í gegn um reykinn af vindlingnum. Svo dró 
hún stuttan kjólinn ennþá hærra upp og krosslagði fæturna.  

„Ég verð að segja það“, sagði félagi Sonja kuldaleg, „að mér finnst ég ekki geta 
óskað þér til hamingju með makavalið, félagi Lavrova. Sannur öreigi giftir sig ekki 
út fyrir stéttina“. 

„En félagi Sonja“, sagði Marisha skelfd. „Victor er flokksmeðlimur”. 

„Ég hefi alltaf haldið því fram að reglurnar um upptöku í flokkinn séu ekki nærri 
nógu strangar“. 

Marisha gekk mæðuleg á svip á milli gestanna. Enginn virtist gefa henni gaum, og 
hún vissi ekkert hvað hún átti að segja við þá. Hún sá að Vasili Ivanovitch stóð einn 
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við skápinn og var að raða flöskum og glösum. Hún gekk til hans með vandræðalegt 
bros á vörum. Hann leit undrandi á hana.  

„Ég veit vel“, sagði hún og roðnaði, „að þér líkar ekki við mig, Vasili Ivanovitch. En 
þú skilur … ég elska hann svo innilega“. 

Vasili Ivanovitch leit á hana og sagði með hljómlausri röddu: „Já, það er ágætt, 
barnið mitt“. 

Foreldrar Marishu sátu út af fyrir sig, í dimmu skoti. Þau voru hátíðleg á svip og 
vissu ekki hvað þau áttu af sér að gera. Faðir hennar var lotinn og gráhærður í 
verkamannablússu og bættum buxum. Hann sat með spenntar greipar og horfði 
rannsakandi á gestina. Augu hans voru einnkennilega ungleg í þreytulegu andlitinu. 
Kona hans sat í hnipri við hlið hans, í slitnum bómullarkjól og gaut augunum 
feimnislega út undan sér. Andlit hennar var sviplaust og drættirnir útþurkaðir, eins og 
fjörusandur eftir marga rigningardaga. Bróðir Marishu, átta ára hnokki, horaður og 
væskilslegur, hélt dauðahaldi í pils móður sinnar og gaut tortryggnislegum augum 
við og við til Acíu. 

„Er Sasha ekki hér í kvöld?“, spurði Kira Irínu.  

Irína hló við biturlega. 

„Nei, það er hann ekki. Victor gat als ekki lagst svo lágt fyrir að bjóða honum“. 

Victor stóð hjá Pavel Syerov og þremur ungum mönnum í leðurjökkum. Hann lagði 
annan handlegginn um axlir Pavels Syerov og hinn um axlir ritarans í flokkssellunni 
þeirra. Hann hallaði sér að þeim og sagði í trúnaðartón:  

„ … Já, ég er hreykinn af foreldrum konunnar minnar og hinum byltingasinnaða 
æviferli þeirra. Eins og þið vitið var faðir hennar sendur til Síberíu á Czartímunum“. 

Félagi Sonja kom til þeirra og heyrði hvað hann sagði. 

„Félagi Dunajev er nefnilega óvenju sniðugur náungi“. 

Hvorki Syerov né Victor féll tónninn í rödd hennar. 

„Victor er einn okkar ötulasti stsrfsmaður, Sonja“, andmælti Syerov. 

„Ég sagði að félagi Dunaév væri óvenju sniðugur", , sagði félagi Sonja og bætti svo 
við: „ég efast ekkert um stéttarheilindi hans. Hann á til dæmist ekkert sameiginlegt 
við þennan fína borgara Kovalensky, sem stendur þarna“. 

Pavel Syervo leit á Leo. Hann stóð hálfboginn yfir Ritu Eksler.  

„Segðu mér, Victor, þessi náungi þarna heitir hann ekki Lev Kovalensky?“ 

„Jú, Leo Kovalensky. Hann er kunningi frænku minnar. Hversvegna spyrðu að því?“  

„Ekki af neinu sérstöku“ 

Leo tók eftir því, að Kira og Andrei sátu saman í skotinu við gluggann. Hann hneigði 
sig fyrir Ritu og gekk hægt í áttina til þeirra. 

„Ónáða ég ykkur?“ spurði hann. 

„Hreint ekki“, sagði Kira. Hann settist við hlið hennar, tók upp vindlingahylki úr 
gulli og rétti henni. Hún hristi höfuðið. Hann rétti Andrei og hann fékk sér vindling. 
Leo hallaði sér yfir Kiru og gaf honum eld.  
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„Þar sem félagsfræði eru uppáhaldsvísindi flokks yðar“. sagði Leo, „þá hlýtur yður 
að finnast þetta brúðkaup mjög athvglisvert, félagi Taganov“. 

„Því þá það, borgari Kovalensky?“ 

„Jú, þetta er einstaklega gott tækifæri til að virða fyrir sér óbreytanleika 
mannkynsins. Hjúskapurinn er ein elsta siðvenja heimsins og hefur orðið til vegna 
þjóðskipulagsins. Og það hefur altaf þótt ráðlegast að gifta sig inn í hina ríkjandi 
stétt“. 

„Þér megið ekki gleyma hjá hvorum stéttaraðilanum áhuginn liggur“, sagði Andrei. 

„Hvaða vitleysa“, sagði Kira. „Þau eru ástfangin hvort af öðru“. 

„Ást er ekki til“, sagði Leo, „í þeirri heimspekistefnu sem flokkur félaga Taganov 
aðhyllist“. 

„Það atriði getur hreint ekki skipt yður nokkru máli“, sagði Andrie. 

„Ekki það?“, sagði Leo íhugandi og leit á hann. „Ég er einmitt að velta því fyrir 
mér“. 

„Er þetta spurning, sem getur skert ... yðar eigin kenningar um þetta atriði?“, spurði 
Andrie. 

„Nei, ég held frekar, að það styðji mína kenningu. Ég hef nefnilega þá skoðun, að 
flokks menn yðar hafi tilhneygingu til að leita sér maka meðal stétta sem stendur 
þeim miklu ofar“. Hann horfði á Andrie, en benti á Marishu með vindlingnum. 

„Ef svo er“, svaraði Andrie, „þá tekst það stundum". Hann horfði á Kiru, en benti á 
Victor. 

„Marisha virðist mjög hamingjusöm“, sagði Kira. „Hvers vegna ertu á móti þessu, 
Leo?“. 

„Af því að ég get ekki þolað áleitna kunningja sem ... “, byrjaði Leo, en Andiei greip 
fram í fyrir honum: „ … sem þekkja ekki hin réttu takmörk kunningsskaparins“. 

„Andrei við erum ekki beinlínis kurteis gagnvart ... Marishu“. 

„Þið fyrirgfið“, sagði Andrei „en ég er viss um að borgari Kovalensky misskilur mig 
ekki“. 

„Það geri ég ekki“. sagði Leo.  

Irína hafði raðað glösum á bakka og Vasili Ivanovitch skenkti í þau. Hún bar 
bakkann á milli gestanna og brosti dauflega. Hún var óvenjulega lítið skrafhreifin. 

Bakkinn tæmdlist brátt og gestirnir biðu óþolinmóðir með glösin í höndunum. Victor 
stóð upp og þögnsló á hópinn. 

„Kæru vinir“. Rödd hans var hljómhrein og blíðleg. „Ég get ekki lýst með orðum 
þakklæti mínu fyrir vináttu ykkar, sem þið hafið auðsýnt mér á þessum merkisdegi 
lífs míns. Við skulum öll drekka skál þess manns, sem er mér mjög hjartfólginn, ekki 
aðeins af því að hann er mér nákominn, heldur einnig vegna persónuleika hans. Hann 
er lýsandi tákn og fordæmi okkar allra, ungu byltingarsinnanna. Líf hans hefur verið 
helgað málstað öreiganna. Ég hylli hetjuna, sem hefur helgað líf sitt þessum málstað, 
hetjuna, sem reis öndverður á móti harðstjórn Czarsins og fórnaði bestu árum ævi 
sinnar í köldum eyðimörkum Síberíu til þess að styðja að því að loka takmarkinu yrði 
náð. Frjálsræði öreiganna lengi lifi! Þar sem þetta takmark er okkur öllum ofar í 
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huga, en persónuleg hamingja sjálfra okkar, þá skulum við fyrst drekka skál fyrir 
einum fyrsta brautryðjandanum fyrir sigri Sovétsverkamanna og bænda. Skál míns 
kæra tengdaföður, Glieb Ilyitch Lavrov“. 

Gestimir klöppuðu ákaft, glösum var lyft og allra augu mændu inn í skotið, þar sem 
mannvera stóð á fætur, boginn í baki og riðandi á fótunum.Faðir Marishu hélt á glasi 
sínu, en hann dreypti ekki á því. Hann lyfti annarri hendinni og bað sér hljóðs. Hann 
talaði hægt og skilmerkilega og lagði áherslu á hvert orð.  

„Hlustið þið nú á mig, þið ungu og fávísu hvolpar. Ég var fjögur ár í Síberíu og ég 
fór þangað af því að ég sá að þjóð okkar var skítug, lúsug og soltin. Henni var haldið 
niðri í, skítnum með þungum járnhæl og ég krafðist þess að hún fengi frelsi. Ég sé 
ennþá að þjóðin er skítug, lúsug og soltin og enn er hún troðin undir járnhæl. En nú 
er hann bara rauður. Ég fór ekki til Síberíu til að undirbúa jarðveginn fyrir vitskertan, 
valdasjúkan og blóðþyrstan múg, sem er að kreista líftóruna úr okkur, svo að við 
búum nú við enn meira ófrelsi en nokkrurn tíman á Czar tímunum. Gerið þið svo vel 
og drekkið þið. Drekkið þið eins og þið viljið. Drekkið þið þangað til þið eruð búin 
að drekkja síðustu leifunum af samviskunni, sem til er í grautarhausunum á ykkur. 
En þegar þið drekkið skál Sovéts, þá beinið ekki skálinni til mín“. 

Dauðaþögn varð í stofunni. Allt í einu kvað við hvellur hlátur. Það var Andrei 
Taganov sem hló.  

Pavel Syerov stökk á fætur, lagði handlegginn um axlir Victors, lyfti glasinu og 
hrópaði: 

„Félagar, það eru jafnvel svikarar innan vébanda verkalýðssamtakanna. En við 
skulum drekka skál þeirra, sem eru trúir og tryggir málstaðnum“. 

Húrrahróp, glösum var klingt raddir urðu háværari og allir töluðu hver í kapp við 
annan. Enginn leit í áttina til Lavrov. En Vasili Ivanovitch færði sig hægt til hans og 
horfði rannsakandi á hann. Þeir horfðust í augu. Vasili Ivanovitch rétti fram glas sitt 
og sagði:  

„Við skulum drekka skál fyrir framtíð barna okkar, þó að þú trúir ekki á hana og ég 
ekki heldur“. 

Þeir drukku. Þegar kliðurinn óx, greip Victor um handlegg Marishu, svo að neglurnar 
skárust inn í hörund hennar. Varir hans voru drifhvítar og augun skutu neist um:  

„Bölvaður bjáninn þinn. Hvers vegna sagðir þú mér þetta ekki?“, hvíslaði hann í eyra 
hennar. 

„Ég þorði það ekki“, snökkti hún með barmafull augun af tárum, „Ég vissi, að þér 
mundi ekki líka það. Ó, Victor, elsku Victor, þú hefðir ekki átt …“. 

„Haltu þér saman“. 

Það var drukkið vel. Victor hafði séð um að ekki skorti áfengi, og Pavle Syerov 
hjálpaði honum að taka upp fleiri flöskur. Óhreinu diskunum var staflað á borðin. 
Nokkur glös brotnuðu. Vindlingareykurinn var eins og þykkt ský undir loftinu. 

Fjölskylda Marishu var farin. Galina Petrovna sat úti í horni. Hún var alveg að sofna, 
en barðist við að halda höfðinu uppréttu. Alexander Dimitrievitch hafði hallað 
höfðinu við stólbríkina og hraut lágt. Acia litla hafði þverneitað að fara í rúmið, en 
var nú sofnuð á kassa, sem stóð frammi í ganginum. Andlit hennar var atað 
súkkulaðikremi. Irina sat í einu horni stofunnar og horfði á gestina annars hugar. 
Félagi Sonja hallaði sér undir borðlampann og las í blaði Victor og Pavel Syerov 
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stóðu í hópi félaga sinna við skápinn. Þeir skáluðu og reyndu að syngja 
byltingarsöngva. Marisha gekk eirðarleysislega á milli gestanna. Hvíta rósin á öxl 
hennar var farin að fölna og blöðin orðin brúnleit. Lydia skjögraði að píanóinu og 
lagði handlegginn um mitti Marishu. 

„Hún er svo fögur,“ sagði hún kjökrandi. „Ó, hún er svo fögur“ 

„Hver þá?“ spurði Marisha. 

„Ástin“, sagði Lydia. „Rómantíkin. Það er það sem ég meina … O, já, ástin er 
sjaldgæf vara í þessum heimi. Hún er aðeins handa nokkrum ... einstaka útvöldum 
mönnum … Líf okkar hinna er ófrjótt og tilgangslaust. Engin rómantík. Fagrar 
tilfinningar eru ekki til lengur. Hefurðu nokkurntíma gert þér það ljóst, að fagrar 
tilfinningar eru ekki til lengur?“ 

„Það er hræðilegt“ sagði Marisha. 

„Já, það er mjög, mjög sorglegt“, sagði Lydia og stundi þungan. „Það er einmitt það 
... hræðilega sorglegt …Þú ert mjög heppin, Marisha, mjög ... en það er svo sorglegt 
að, ... Heyrðu, á ég ekki að spila fallegt lagt fyrir þig ... það er bæði fallegt og 
sorglegt …“ 

Hún settist við hljóðfærið og byrjaði að spila zigeunarlag. Það var ástarsöngur. 
Fingur hennar dönsuðu eftir nótna borðinu, en hún var óviss og sló stundum á skakka 
nótu, og dró allt of lengi suma tónana. Svo dinglaði hún höfðinu í takt. 

Andrei hvíslaði að Kiru: „Við skulum koma, Kira. Ég skal fylgja þér. heim“. 

„Ég get ekki farið, Andrei. Ég ... “ 

„Já ég veit vel að þú komst með honum, en ég held að hann sé ekki fær um að fylgja 
þér heim.“ 

Hann benti yfir stofuna á Leo. Hann hallaði sér makindalega aftur á bak í 
hægindastól. Öðrum handleggnum hélt hann utan um mittið á Ritu og hinum utan um 
axlir ungrar ljóshærðrar stúlku. Hún flissaði lágt að einhverju, sem hann hvíslaði í 
eyra hennar. Rita hvíldi höfuðið við öxl hans og strauk annarri hendinni blíðlega um 
úfið hár hans. Kira stóð upp og gekk til þeirra. Hún stóð fyrir framan hann og sagði 
lágt: 

„Leo, ég held að við ættum að fara heim.“ 

Hann bandaði henni frá sér með hendinni og sagði syfjulega: „Láttu mig í friði. 
Farðu burtu“. 

Hún sá alt í einu, að Andrei stóð á bak við hana. 

„Þér ættuð að gæta þess, hvað þér segið, Kovalensky”, sagði hann. 

Leo ýtti Ritu til hliðar og ljóshærða stúlkan rann flissandi niður á gólfið. Leo 
hnyklaði brúnir og benti á Kiru. 

„Þér skuluð reyna að halda yður í hæfilegri fjarlægð frá henni. Og ég ráðlegg yður að 
senda henni úr og þessháttar. Ég sætti mig ekki við það“. 

„Og hvaða rétt hafið þér til að banna eða leyfa?“ 

Leo stóð á fætur. Hann var óstöðugur á fótunum og brosti kaldhæðnislega. 

„Hvaða rétt? Ég skal segja yður hvaða rétt ég hef til þess. Ég skal … “ 



 220

„Leo“. Kira horfði beint í augu hans. Hún talaði hægt og lagði áherslu á hvert orð. 
„Fólk horfir á þig. Hvað ætlarðu að segja“. 

„Ekkert“, sagði Leo. 

„Ef þér væruð ekki svona drukkinn … “, sagði Andrei, en Leo greip fram í fyrir 
honum. 

„Ef ég væri ekki svona drukkinn, hvað munduð þér þá gera? Þér virðist vera ófullur. 
Og þó eruð þér ekki nógu ófullur til þess að hafa vit á því að halda yður í hæfilegri 
fjarlægð frá konu, sem þér hafði engan rétt til þess að nálgast“. 

„Nei, nú skal ég segja yður … “ 

„Hlustaðu á hann, Leo“, sagði Kira. „Andrei finnst þetta heppilegt augnablik til þess 
að segja þér eitthvað“. 

„Og hvað er það, félagi G. P. U?“. 

„Ekkert“, sagði Andrei. 

„Reynið þér þá að láta hana í friði“. 

„Það geri ég ekki, á meðan þér misbjóðið þeirri virðingu, sem hún … “ 

„Ætlið þér að taka hennar málstað gagnvart mér?“ 

Leo rak upp hlátur og hlátur hans gat verið ennþá óskammfeilnari en bros hans.  

„Komdu, Kira", sagði Andrei. „Ég skal fylgja þér heim". 

„Já“, sagði Kira. 

„Þér fylgið henni ekki neitt“, öskraði Leo. „Þér … “ 

„Jú“, sagði Kira. 

„Jú, hann fylgir henni heim", sagði Irina. Hún gekk allt í einu á milli þeirra. Leo 
starði á hana steinhissa. Henni tókst að ýta honum út í skotið við gluggann og um 
leið gaf hún Andrei merki um að flýta sér. Hann tók undir handlegg Kiru og leiddi 
hana út. Hún fór með honum án frekari orða en hún horfði á Leo þangað til þau voru 
komin út úr stofunni. 

„Ertu genginn af göflunum, eða hvað?“, sagði Irína reiðilega. 

„Ætlarðu að fara að kalla það upp yfir alla að hún sé ástmey þín“. 

Leo yppti öxlum og hló kæruleysislega. 

„Jæja, lofum henni bara að fara. Lofum henni bara að fara með hverjum sem hún vill. 
Ef hún heldur að ég sé afbrýðissamur, þá skjátlast henni hrapallega“. 

Kira sat þögul í vagninum. Hún hallaði höfðinu aftur og lokaði augunum. 

„Kira“, sagði Andrei lágt. 

„Þessi maður er ekki sannur vinur þinn. Þú ættir ekki að umgangast hann“. 

Hún svaraði ekki. 

Þegar þau óku framhjá hallargarðinum. spurði hann: 

„Ert þú of þreytt, til þess … til þess að koma snöggvast upp með mér“. 
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,,Nei. það er ég ekki“, sagði hún. Rödd hennar var einkennilega sljó. ,,Við skulum 
bara koma“. 

Þegar hún kom heim, lá Leo sofandi á legubekknum. Hann lyfti höfðinu; þegar hún 
kom inn og leit á hana. 

„Hvar varstu?“, sagði hann lágt. 

„Ég … ég ók bara dálítið um borgina“. 

„Ég hélt að þú værir farin … fyrir fullt og allt. Hvað sagði ég í gærkvöldi, Kira?“.  

„Ekkert“, hvíslaði hún og kraup niður við hlið hans. 

,,Þú ættir að fara frá mér, Kira … ég vildi óska að þú yfirgæfir mig … en þú ætlar 
ekki að gera það … Er það, Kira? Ætlarðu nokkuð að yfirgefa mig?“. 

„,Nei“, hivíslaði hún. „Leo, viltu hætta við þessa verslun?".  

„Nei. Það er of seint. En þangað til þeir ná í mig ... þá hef ég þig ... Kira ... Kira ... ég 
elska þig ... þú ert ennþá hjá mér ... “ 

„Já“, hvíslaði hún og þrýsti andlit hans, sem var hvítt eins og marmari, að svara 
flauelskjólnum sínum.  

VI. 

„Félagar. Samband lýðvelda sovétanna er umkringt fjölda óvina, sem gera allt 
hugsanlegt til að koma okkur á kné. En það eru ekki hinir opinberu fjendur, ekki 
hinir keisarasinnuðu undirróðursmenn, sem eru þeirra hættulegastir, heldur 
svikararnir innan vébanda flokks okkar, sem leitast við að koma á sundrung á meðal 
okkar“. 

Út, um háa gluggana sást í þungbúinn hausthimininn.Fjórar súlur studdu loftið í 
salnum. Fimm myndir af Lenin störðu niður á mannsöfnuðinn. Flestir voru í 
leðurjökkum og með rauða hálsklúta. Hár ræðupallur var í öðrum enda salarins.Yfir 
ræðupallinum hékk rauður flauselsfáni. Í hann var saumað með gylltum bókstöfum: 
Samsteypa kommúnistaflokkanna er grundvallaratriðið í heimsbaráttunni fyrir frelsi 
mannkynsins 

Húsið hafði áður verið höll, en líktist nú frekar hofi, og þeir, sem sátu í salnum, voru 
eins og alvarlegir og kvíðafullir hermenn, sem hlustuðu  á dagskipunina. Þetta var 
flokksfundur.  

Maður stóð í ræðustólnum. Hann var með stóran hökutopp og gullspangargleraugu. 
Handleggir hans voru einkennilega langir og hendurnar óvenjulega smáar. Allir sátu . 
hreyfingarlausir í salnum.  Eina hljóðið, sem heyrðist, var þegar regndroparnir 
lömdust við gluggana. 

„Félagar! Nýjar hættur hafa orðið til á meðal okkar á þessu síðasta ári. Við höfum öll 
heyrt neyðarópin frá afvegaleyddum fórnardýrum. Þeir hrópa og kalla, að 
kommúnisminn hafi svikið þá, að við séum horfnir frá hinni réttu stefnu. Þeir segja, 
að kommúnistaflokkurinn sé orðinn afturhaldssamur, síðan við lögleiddum N.E.P. og 
kommúnisminn hafi orðið að láta í minni pokann fyrir nýjum kapitalisma, sem nú 
ríki í gervöllu landinu. Þeir halda því fram að við förum með völdin, aðeins vegna 
valdafýsnar og að við höfum gleymt hugsjónum kommúnismans. Þannig væla hinir 
vesælu og huglausu, sem þora ekki að horfast í augu við staðreyndirnar. Það er orð 
að sönnu, að við höfum orðið að hverfa frá hernaðarstefnu kommúnismans eins og 
hún var á dögum borgarastyrjaldarinnar. Það er rétt, að við höfum orðið að 
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viðurkenna tilverurétt einkaverslunarmanna og útlendra kapítalista. En hvað máli 
skiptir það? Örlítið undanhald er ekki sama og ósigur. Málamiðlun um stundar sakir 
er ekki sama og uppgjöf. Við erum eins og lítill gróðrarblettur í auðn hins kapítaliska 
heims. Hinir andlausu, vesælu og veiku sósíalistar í útlöndum hafa svikið okkur og 
ofurselt verkalýðinn auðugum vinnuveitendum. Heimsbyltingunni, sem átti að gera 
mögulegan alheimskommúnisma, hefur seinkað, og þess vegna höfum við orðið að 
sætta okkur við málamiðlun um stundarsakir. En hvaða máli skiptir það, þó að við 
leyfum einkaverslun og einstaklingsgróða? Hvaða máli skiptir það þó að við lærum 
og tökum upp hinar kapitalisku framleiðsluaðferðir? Hvaða máli skiptir það, þó að 
allir búi ekki við sömu launakjör? Hvað sakar það. Þó að einstaka spekúlantar reki 
upp kollinn á meðal okkar, þó að við berjumst gegn þeim með oddi og egg? Þetta er 
millibilsástand í uppbyggingu hins próletariska ríkis og við verðum að sætta okkur 
við að hverfa frá hinum fögru hughjónum hins hreina kommúnisma. Við verðum að 
stíga niður úr skýjunum og hefja hina hversdaglegu viðreisn fjármálanna. Sumum 
mun finnast það tilbreytingarlaust og gleðisnautt strit, sem ber litinn árangur. En 
sannir kommúnistar skilja virði og þýðingu skömtunarseðlanna, prímusanna og 
biðraðanna fyrir framan kaupfélögin. Sannir kommúnistar eru ekki hræddir við að 
horfast í augu við staðreyndirnar. Hinn mikli og framsýni foringi okkar, félagi Lenin, 
varaði okkur við því fyrir mörgum árum að fylgja hugsjónunum um of. Sú pest hefur 
gagntekið nokkra af okkar bestu mönnum, og hún hefur rænt okkur þeim manni, sem 
hefur verið einn af æðstu foringjum okkar ... Leon Trotzky. Allt starf hans fyrir 
velferð öreigaríkisins verður að engu vegna hinnar glæsamlegu skoðunar hans á því, 
að við höfum svikið kommúnismann. Fylgismönnum, hans hefur verið útrýmt úr 
fylkingum okkar. Það er þess vegna, sem við höfum flokkshreinsanir. Það er þess 
vegna, sem þessum hreinsunum verður haldið áram. Við erum her og verðum að búa 
við heraga. Allir, sem einn munum við fylgja stefnu flokks okkar, en útskúfum hinu 
smásálarlega og veesæla einstaklingsáliti, sem einstaka menn þykjast hafa ennþá, eða 
hinni svokölluðu samvisku þeirra, svo að ég noti orð frá hinum gömlu keisara- og 
einstaklingshyggjutímum. Við þörfnumst ekki þeirra sem aðeins geta gert skyldu sína 
með fallbyssum og byssustingum. Við þörfnumst þeirra, sem hafa verslunarvit og 
víkja fyrri smávægilegum málamiðlunum, þegar þeirra gerist þörf. Við þörfnumst 
ekki hins grófgerða, þvera og drambláta kommúnista, sem er eins og mótaður í járn. 
Kommúnistinn í dag á að  vera úr gúmmíi. Hugsjónir eru ágætar, félagar, meðan þær 
eru ekki öfgakenndar. Öfgakenndar hugsjónir eru eins og óhófleg vínnautn. Menn 
verða ruglaðir og fara út af línunni. Megi þetta verða viðvörun til allra þeirra, sem í 
laumi eru áhangendur Trotzkys, sem ennþá eru til innan flokksins. Hvorki dagleg 
störf þierra í þágu flokksins né unnin afkrek í fortíðinni, munu frelsa þá frá fallöxinni 
við næstu flokkshreinsun. Þeir eru svikarar og sem svikurum verðum þeim sparkað út 
án tillis ttil þess hverjir þeir eru, eða hvað þeir hafa afrekað“. 

Lófatakið glumdi í salnum. Allir stóðu á fætur. Fundinum var lokið.  

Menn stóðu í hópnum, hvísliuðust á, og flissuðu með hendina fyrri munninum og 
bentu á einstaka menn, sem stóðu einir og sér. Fyrir utan gluggana var myrkrið 
skollið á.  

„Ég óska þér til hamingju kæri félagi“. Hönd var slegið á öxlina á Pavel Syerov. „ég 
var að frétta, að þú hafi verið valinn varaformaður Leninisma-félags 
járnbrautarverkamanna“. 

„Já“, sagði Pavel Syrerov hæverkslega.  
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„Til hamingju, Pavlusha. Þú ert sannarlega ágætt fordæmi fyrir okkur hina. Þér er 
enginn hætta búin af flokkshreinsun“. 

„Ég hef alltaf lagt áherslu á að flokksheiður minn sé hafinn yfir allan grun“, svaraði 
Syerov með virðuleika. 

„Heyrðu gamli vinur, þú skilur ... Það er ennþá hálfur mánuður eftir af mánuðinum, o 
gég ... ég er ... satt að segja er ég alveg peningalaus ... Þú gætir víst ekki ... “ 

„Jú, með ánægju“, sagði Syerov go tók upp peningaveski sitt.  

„Þú er alltaf tryggur gömlum vinum, Pavusha. Og það er eins og þú hafir alltaf nóg 
af ...  “ 

„Ég fer spart með kaupið mitt“, sagði Syerov.  

Félagi Sonja bandaði frá sér með stuttum handleggjunum og reyndi að troða sér út úr 
þvögunni, sem allstaðar safnaðist saman í kring um hana.  

„Nei, félagar, það er alveg útilokað ...“, sagði hún. Hún var stutt í spuna og rödd 
hennar skipandi. „Já, félagi, við skulum ákveða einhvern tíma, sem þú getur fengið 
viðtal við mig. Hringdu á skrifstouna mína hjá Zhenotdel ... Ég held, að þér sé réttast 
að fara að r´ðum mínum, félagi ... Já, mér væri sönn ánægja að halda ræðu í félaginu 
þínu, félagi, en því miður á ég að tala í Ramfae einmitt þetta kvöld ... “. 

Victor hafði drfegið skeggjaða ræðumanninn út í horn og hvíslaði nú ákaft í eyra 
honum.  

„Ég fékk skírteini frá skólanum fyrir hálfum mánuði, félagi, og þú hlýtur að skilja, að 
þessi staða, sem ég hef núna er langt frá því að vera samboðin manni með mína 
menntun ... útlærður verkfræðingur getur ekki ... “ 

„Já, ég skil þig mæta vel, félagi Dunajev. Ég veit vel, hvaða stöðu þú hefur hugsað 
þér. Ég veit heldur ekki um neinn þann mann, sem betur væri fær um að taka hana að 
sér, og ég geri allt sem mögulegt er fyrir eiginmann vinkonu minnar, Marishu. En  ... 
“. Hann leit í kringum sig yfir gleraugun og dró Victor nær. „Okkar á milli sagt, 
félagi, þá er alvarleg hindrun á vegi þínum. Þú veist vel, að áætlunin um 
rafmagnsvirkjunina er eitt umfangsmesta verkefni lýðveldisins og stöðurnar verða 
ekki eittar fyrr en eftir mjög nákvæmar íhuganir, og ... “, rödd hans varð að lágu 
hvískri, sem varla heyrðist, „starfsemi þín innan flokksins hefur verið með ágætum, 
félagi Dunajev, en þú veist hvernig þetta er ... tortryggnin er alltaf á næstu grösum og 
satt að segja hef ég heyrt raddir um, að þjóðfélagsleg fortíð þín ... faðir þinn og fólkið 
þitt allt ... en þú skalt ekki gefa upp alla von. Ég skal gera allt, sem ég get“. 

Andrei stóð einn í stólaröð, sem var að tæmast. Hann var að hneppa að sér 
leðurjakkanum, en starði annars hugar á rauðgyllta fána við ræðupallinn.  

Þegar hann var á leiðinni niður tröppurnar, gekk félagi Sonja til hans.  

„Jæja, félagi Taganov“, sagði hún svo hátt að allir nærstaddir litu á þau. „hvernig 
fannst þér ræððan?“. 

„Hún var nógu skilmerkileg“, svaraði Andrei þungur á brún.  

„Ertu ekki sammála ræðumanninum?“. 

„Ég kýs helst að ræða ekki um það“. 

„Þess gerist heldur ekki þörf“. Hún setti ástúðlegt bros. „Ég veit ... við vitum öll, 
hver þín skoðun er. Aftur á móti vildi ég gjarnan að þú svaraðir mér annarri 
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spurningu. Hvers vegna þykist þú hafa rétt til þess að hafa þínar persónulegu 
skoðanir, sem eru algerlega í bága við meirihluta heildarinnar? Eða er vilji 
meirihlutans þér ef til vill ekki nógur, félagi Taganov? Því að varla getur það átt sér 
stað að félagi Taganov sé orðinn einstaklingshyggjumaður?“ 

„Mér þykir það mjög leitt, félagi Sonja, en ég er önnum kafinn. Ég þarf að flýta 
mér“. 

„Mér er svo sem hjartanlega sama, félagi Taganov. Ég þarf ekki að segja neitt frekar. 
En ég skal gefa þér eitt gott ráð: Mundu að þessi ræða hefur gert mönnum ljóst hvað 
þeirra bíður, sem halda að þeir séu meiri og stærri en flokkurinn“. 

Andrei gekk hægt niður tröppurnar. Það var dimmt, en niðri í ganginum féll bláleitur 
bjarmi á slétt marmaragólfið. Það logaði á götuljóskeri rétt utan við gluggann. 
Bjarminn af ljóskerinu varpaði ljósum, ferhyrningum á vegginn andspænis 
glugganum, o gskuggarnir af regndropunum runnu hægt niður fletina. Andrei gekk 
heimleiðis. Hann var hár og herðabreiður. Hreyfingar hans voru mjúkar og fasið 
tígulegt. Hefði hann verið uppi fyrr á tímum, hefði hann átt að bera rómverk vopn og 
hringabrynjur krossfaranna. En hann var í leðurjakka. Har, svartur skuggi hans 
færðist hægt yfir ljósu ferhyrningana með regndropunum.  

Victor skellti hurðinni á eftir sér, kastaði frakkanum á stól í forstofunni og fleygði 
skóhlífunum út í horn. Við það valt regnhlífargrindin um koll með miklum brestum. 
Victor gerði sér ekki það ómak að reisa hana upp aftur en gekk rakleiðis inn í 
borðstofuna.  

Þar sat Marisha yfir bókahrúgu. Hún var að skrifa og þess á milli hallaði hún undir 
flatt og beit í blýantsendann. Vasili Ivanovitch sat við gluggann, önnum kafinn við að 
skera út trésleif. Acia sat á gólfinu og sópaði saman sólsikkuhismi og sagi upp í 
gamla skál.  

„Er maturinn til?“, sagði Victor önugur. 

Marisha þaut á fætur og vafði handleggjunum um háls hans.  

„Ekki ... ekki alveg ástin mín, stamaði hún. „Irína hafði svo mikið að gera og ég 
þurfti að semja þessa ræðu, sem ég á að halda á morgun, og ... “.  

Hann hrinti henni frá sér, þaut út og skellti hurðinni á eftir sér. Hann opinaði dyrnar 
að herbergi Irínu án þess að berja að dyrum. Irína stóð við gluggann í fangi Sasha.  

„Victor“, hrópaði hún reið o glosaði sig úr fangi hans. En hann snéri við án þess að 
segja nokkurt orð og skellt aftur hurðinni. 

„Hvern fjandann á þetta að þýða“, hrópaði hann, þegar hann kom inn í borðstofuna 
aftur. „Það er ekki búið að búa um rúmið mitt ennþá. Herbergið mitt er eins og 
svínastía. Hvað hefur þú eiginlega verið að gera í allan dag?“ 

,,En, elskan mín“, sagði Marisha og stundi. 

„Ég. ég var í Rabfac og svo fórum við á Lenin-bókasafnið og svo á ritstjórnarfund. 
Og svo á ég að halda þennan fyrirlestur um rafvirkjunina. Ég veit svo lítið um þetta, 
að ég varð að lesa svomikið til þess að … “ 

,,Jæja, farðu að koma þér út í eldhúsið. Ég vil að maturinn sé til þegar ég kem heim“.  

Hún flýtti sér að stafla bókunum saman, en í fátinu missti hún tvær þeirra á gólfið. 
Hún tók þær upp í skyndi og fór út. 
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„Pabbi“, sagði Victor. 

„Hvers vegna færðu þér ekki einhverja vinnu?“ 

Vasili Ivanovitch lyfti hægt upp höfðinu og leit á hann. 

„Hvað er að, Victor?“, spurði hann. 

„Ekkert. Hreint ekki neitt. Mér finnst það bara kjánalegt, að láta skrifa sig sem 
atvinnulausan borgara. Þeir menn eru alltaf grunaðir“. 

„Victor, það er orðið langt síðan við höfum rætt álit okkar á stjórnmálum. Ef þú vilt 
heyra mitt álit, þá skaltu fá það: Ég skal aldrei vinna fyrir þína stjórn, svo lengi sem 
ég lifi“. 

„Já, en pabbi, ég trúi því ekki að þú lifir enn í voninni um að … “ 

„Ég kýs helst, að ræða ekki um það, hvað ég vona, við flokksmeðlim. En ef þú ert 
orðinn þreyttur á útgjöldunum fyrir“. 

„Nei, pabbi, það er ekki það sem ég á við“. 

Sasha gekk í gegnum borðstofuna á leiðinni út. Hann rétti Vasili Ivanovitch höndinal 
og strauk með hinni hendinni ljóst hárið frá enninu. Hann klappaði á kollinn á Aciu 
um leið og hann gekk út, en lét eins og hann sæi ekki Victor. 

„Irina, ég vildi gjarnan fá að segja við þig nokkur orð“. sagði Victor, þegar Sasha var 
farinn. 

„Hvað viltu mér?“ spurði Irina. 

„Ég vildi fá að tala við þig … einslega“. 

„Þú gætir varla þurft að segja mér neitt, sem pabbi má ekki heyra“. 

„Eins og þú vilt. Það er viðvíkjandi þessum manni“. Hann benti á dyrnar sem höfðu 
lokast á eftir Sasha. 

„Nú?“ 

„Ég vona að þú gerir þér ljóst, hvernig allar aðstæður eru“. 

„Nei. Hreint ekki. Hvaða aðstæður?“  

„Veistu ekki hvaða maður þetta er sem þú umgengst?“ 

„Fyrst út í það er komið, þá get ég eins vel sagt þér það. Við Sasha erum trúlofuð“. 

Victor stökk á fætur, opnaði munninn en lokaði honum aftur, án þess að segja 
nokkuð. Hann var auðsjáanlega að reyna að stilla sig áður en hann talaði. 

„Irina, þetta er eins og hver önnur firra“. 

Hann beytði sig yfir hana og krampakenndir drættir fóru um munn hans.  

„Hlusta þú nú á mig“, hvæsti Victor á milli samanbitinna varanna. „Og þér þýðir 
ekkert að bera á móti því, sem ég ætla að segja. Ég veit vel, hvað þessi Sasha 
Chernov þonn hefur fyrir stefni. Hann er á kafi í andbyltingarsinnuðum undirróðri. 
Mér kemur það svo sem ekkert við og ég get haldið mér saman. En það líður ekki á 
löngu þar til aðrir í flokknum fá nasasjónir af því. Og þú veist eins ve log ég, hvernig 
þá fer fyrir bláeygðum sakleysingjum eins og honum. Heldurðu kannski að ég geti 
setið rólegur hjá og horft á systur mína gifta sig andbyltingarsinna? Hvaða áhrif 
heldurðu að það hafi á stöðu mína í flokknum?“ 
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„Mér er bara svo hjartanlega sama um, hvaða áhrif það hefur á stöðu þína í flokknum 
eðða sjálfa þig“. 

„Irína“. Vasili Ivanovitch stundi þungan. Victor sneri sér eldsnöggt að honum.  

„Hvorki þú eða ég getum gerð nokkuð í þessu máli, Victor“, sagði Vasili Ivanovitch 
rólega. „Systir þín elskar hann, og hún á rétt til þess að fá að njóta hamingjunnar. 
Hún verður að fá að ráða sínum eigin gjörðum. Guð má vita það, að síðustu árin hafa 
að minnsta kosti ekki verið henni hamingjurík“. 

„Fyrst þú ert svona hræddur við þennan „háæruverðuga“ flokk þinn“, sagði Irína, „þá 
get ég vel flutt héðan. Ég vinn mér inn nógu mikla peninga, að minnsta kosti að dómi 
þessara rauðu félaga þinna til þess að geta dregið fram lífið án þinnar hjálpar. Ég 
væri líka farin héðan fyrir löngu ef ekki væri vegna pabba og Acíu“. 

„Irína“, sagði Vasili Icanovitch skelfdur. „Þú ætlar þó ekki ... þú ætlar þó ekki að 
gera Sasha neitt?“ 

„Það er engin hætta á því pabbi“, sagði Irína. „Hann þorir það ekki. Það er allt of 
hættulegt fyrir stöðu hans í flokknum“.  

Kira mætti Vövu Milovskaju á götunni. Hún þekkti hana ekki, en Vava gekk 
feimnislega til hennar.  

„Góðan daginn, Kira“.  

Vava var með gamlan filthatt á höfðinu, sem auðsjáanlega hafði verið búinn til úr 
gömlum karlmannshatti. Hattbarðið var svo rykugt, að það var eins og það hefði ekki 
verið burstað í fleiri daga. Hárið var ógreitt undan hattinum og varaliturinn var 
kominn út á kinn. Hún hafði ekki dyft andlit sitt og augun voru þrútin og þreytuleg. 

„Góðan dag, Vava. Það er lang síðan ég hef séð þig“, sagði Kira. 

„Ég … ég er gift, Kira“. 

„Er það? Ég óska þér til hamingju. Hvenær skeði það?“. 

„Þakka þér fyrir. Það er hálfur mánuður síðan“. 

Vava leit undan og tautaði:“ 

„Ég ... við höfðum enga veislu ... aðeins nánustu ættingar voru viðstaddir. Við giftum 
okkur nefnilega í kirkju og Kolja vidi ekki, að það fréttist á skrifstofuna, þar sem 
hann vinnur“. 

„Kolja?“. 

„Já, Kolja Smiatkin. Þú manst líklega ekki eftir honum, en hann var í boðinu, sem ég 
hélt. Svo að nú heiti ég borgari Smiatkin ... hann vinnur í tóbakssölunni. Hann hefur 
nú ekkert góða stöðu, en það er sagtað bráðum frái hann launahækkun ... Hann er 
ágætur maður ... og hann elskar mig svo mikið, að hvers vegna skyldi ég þá ekki 
giftast honum?“ 

„Ég sagði ekki, að þú hefðir ekki átt að gera það, Vava“. 

„Eftir hverju var svo sem að bíða? ... Hvað er svo sem hægt að gera núna, ef maður 
er þá ... ef maður er þá ekki ... ég er þér svo þakklát, Kira, af því að þú ert fyrsta 
manneskjan, sem segir ekki við mig, að vonandi verði ég hamingjusöm“. 

„en það vona ég sannarlega, Vava“. 
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„Ég er hamingjusöm“, sagði Vava og kastaði til höfðinu. „Ég er bæði hamingjusöm 
og ánægð“.  

„Það gleður mig, Vava“.  

Vava lagði óhreina höndina á handlegg Kiru, eins og hún væri hrædd um að Kira 
mundi fara án þess að svara því, sem var henni svo erfitt að spyrja um. 

„Heldurðu að ... hann sé hamingjusamur ... Kira?“, sagði hún hikandi og leit niður. 

„Victor er þannig maður, að honum er sama, hvort hann er hamingjusamur eða ekki“, 
svaraði hún.  

„Mér mundi ekki ... finnast það eins þungbært ... ef hún væri falleg ... En ég sá hana 
... Nú, jæja, mér kemur það svo sem ekki við ... ekki hið miinnsta ... Það væri gaman 
ef þú og Leo munduð vilja koma og heimsækja okkur einhverntímann. En ... við 
höfum ekki fundið neitt herbergi ennþá. Ég flutti inn í herbergi Kolja, af því að pabba 
líkaði ekki beint vel mannsefnið, og þá fannst mér betra að koma mér burtu. 
Herbergið hans er bara gömul geymsla í stórri íbúð og það er svo lítið … en þegar 
við erum flutt í eitthvað betra, þá verðið þið að koma og … Jæja, jeg verð víst að 
halda áfram. Vertu sæl, Kira“. 

,,Vertu sæl, Vava“. 

,,Hann er ekki heima“, sagði gráhærða konan. 

„Þá bið jeg eftir honum“, sagði fjelagi Sonja. 

Konan tvísté og beit í vörina. 

,,Ég get ekki séð hvernig þú ætlar að fara að því, borgari.Við höfum enga stofu. Ég er 
bara nágranni fjelaga Syerov og herbergið mitt …“. 

,,Ég bíð inni í herbergi borgara Syerovs“. 

„En … ". 

„Ég sagðist ætla að bíða inni í heibergi borgara Syerovs“. 

Félagi Sonja þrammaði ákveðin inn ganginn og gamla nágrannakonan gekk hikandi á 
eftir henni, hristi höfuðið og starði á hælalausu og karlmannslegu skóna, á fótum 
hennar.  

Pavel Syerov stökk á fætur, þegar félagi Sonja kom inn, og rétti út hendurnar. Það 
átti að tákna óvænta gleði.  

„En kæra Sonja“. Hann hló tilgerðarlega. „Ert þetta þú? Kæra vinkona, þú verðu að 
fyrirgefa. Ég var önnum kafinn og þess vegna hafði ég skipað svo fyrir … en ef mig 
hefði grunað, að þú … “. 

„Þetta gerir ekkert til“. 

Félagi Sonja lét talið falla niður. Hún fleygði skjalatöskunni á borðið, hneppti frá sér 
frakkanum og losaði ullarklútinn um hálsinn. Hún leit á armbandsúrið. „ég hef aðeins 
hálftíma til umráða“, sagði hún. „Ég er að fara á félagsfund. Við ætlum að opna nýja 
Lenin-krá í dag. En ég þarf að tala við þig um mikilvægt mál“. 

Syerov bauð henni sæti, fór í jakkann, lagfærði hálsbindi sitt fyrir framan spegilinn 
og brosti ánægjulega. 

„Pavel“, sagði félagi Sonja. 
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„Við eigum von á barni“. 

Syerov var sem steini lostinn og hakan seig niður. 

„Von á hv … ?“. 

„Barni“. 

„Hvert í heitasta  … “. 

„Það eru þrír mánuður síðan, ég veit það ósköp vel“, sagði fjelagi Sonja. 

„Hvers vegna sagðir þú mér þá ekki fyrr?“. 

„Ég var ekki viss“. 

„En hvern fjandann … þá verður þú …“. 

„Það er of seint að gera nokkuð núna“. 

„En því í fjandanum … ?“. 

„Ég er búin að segja þér, að það er orðið of seint“. 

Syerov lét fallast niður á stól andspænis henni og horfði rannsakandi á hana. Hún 
horfði á hann á móti með óhagganlegri rósemi.  

„Ertu viss um, að ég eigi það?“, spurði hann loks hásri röddu. 

„Pavel“, sagði hún án þess að brýna raustina. Þú móðgaðir mig“. 

Hann rauk á fætur, gekk fram að dyrunum, sneri við, gekk til baka og settist, en rauk 

aftur á fætur. 

„Hvern fjandann eigum við þá að gera?“. 

„Við giftum okkur, Pavel“. 

Hann hallaði sér fram og barði krepptum hnefanum í borðið. 

„Ert þú orðin bandvitlaus?“. 

Hún horfði á hann án þess að svara og beið. 

„Þú ert bandvitlaus. Mér mundi aldrei detta það í hug“. 

„Þú neyðist samt til þess að gera það“. 

”Jæja, einmitt það? Reyndu bara að hypja þig út héðan. Heyrirðu það. Snáfaðu út, 
gæran þín, eða ég … “.  

„Pavel“, sagði hún í sama rólega tóninum, „gættu þín. Þú skalt ekki segja neitt, sem 
þú getur átt eftir að iðrast“.  

„Hlusta þú nú á mig … hvert í heitasta … við erum ekki í neinu burgeislandi. Við 
höfum engin lagaákvæði hér um jómfrúr, sem hafa verið dregnar á tálar … og þú 
varst heldru engin jómfrú, ef út í það á að fara … og … Já, ef þú ætlar að láta málið 
fara fyrir dómstóla, þá getur þú í mesta lagi krafist þess að ég borgi með króanum … 
og fjandann gerir það til … en það eru engin lög til, sem geta neytt mig til að giftast 
þér. Giftast … ekki nema það þó … maður skyldi halda að við værum í Englandi“. 

„Sestu niður, Pavel“, sagði félagi Sonja. „Þú mátt ekki misskilja mig. Aðstaða mín til 
þessa máls er hreint ekki gamaldags. Mér er nákvæmlega sama umþað sem kallað er 
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siðsemi og opinbert hneyksli eða þvíumlíkt þvaður. Þetta mál varðar aðeins skyldur 
okkar við þjóðfélagið“.  

„Hvað þá?“ 

„Skyldur okkar gagnvart upprennandi borgara í lýðræðinu”. 

Syervo rak upp stuttan hlátur. Hljóðið var einna líkast því að hann væri að snýta sér.  

„Mér finnst nú satt að segja að þú gætir sleppt þeirri hlið málsins“, sagði hann. „Þú 
ert ekki að halda ræðu á félagsfundi núna“. 

„Jæja, svo að þér er kannski ekki tamt að fylgja meginreglunum í prívatlífinu?“. 

Hann stökk aftur á fætur.  

„Hlusta þú nú á mig, Sonja og misskildu mig ekki. Auðvitað breyti ég samkvæmt 
meginreglunum og það er auðvitað rétt hjá þér að benda mér á þessa hlið málsins. Ég 
skal viðurkenna það … En hverju getur þetta skipt þennan … þennan upprennandi 
borgara?“ 

„Framtíð lýðræðisins hvílir á herðum hinnar upprendandi kynslóðar. Uppeldi 
æskufólksins er mjög mikilvægt atriði. Barnið okkar verður að fá að njóta þess að 
foreldrar þess eru bæði flokksmeðlimir, o gvið verðum að leiða það áleiðis allt frá 
fæðingu“. 

..Nei, heyrðu mig nú, Sonja, 

þetta er hreint ekki tímabært. 

Það eru til dagheimili, og þú 

veist að við erum öll ein stór 

fjölskylda, uppeldi heildarinnar 

er aðalatriðið og heildarandinn 

á að fá að þroskast 

allt frá blautu barnsbeini og 

„Ríkis-barnaheimilin verða 

mjö,g mikilvæg einhverntímann 

í framtíðinni, en eins og 

ei, eru þau ekki . . . . fullkomin. 

Barnið okkar á að alast 

upp þannig að bað geti orðið 

fyrirmyndarborgari í lýðræðinu. 

barnið okkar . . . . " . 

„Barnið okkar. Hvernig í fjandanum get ég vitað hvort … “. 

„Pavel, mætti ég spyrja þig að því, hvort þú sért að gefa í skyn …?“. 

„Nei, ég átti alls ekki við það. En fjandinn hafi það, Sonja, ég var fullur og þú hefði 
átt að hafa vit fyrir okkur báðum“. 
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„Nei, auðvitað geri ég það ekki. Þú veist ósköp vel, að ég elska þig, Sonja … en ef ég 
á að segja hreint eins og er … ég get alls ekki gift mig núna. Þú veist vel, að það væri 
sannarlega mín heitasta ósk og ég mundi vera mjög stoltur af að eiga þig fyrir 
eiginkonu, en ég er rétt að byrja starfsferil minn. Mér hefur einmitt gegnið ákaflega 
vel … og það er skylda mín við flokkinn að þjálfa mig og fullkomna og komast upp 
… “.  

Hún talaði hægt og einblíndi á hann. Hún lauk ekki við setninguna, en hann skildi 
hana.  

„En, Sonja …“, sagði hann hálf-kjökrandi.  

„Ég er í eins miklum hugaræsing og þú“, sagði hún blíðlega. „Þessi uppgötvun var 
óþægilegri fyrir mig en þig. En ég er reiðubúin að gera skyldu mína“. 

Hann hallaði sér aftur á bak í stólnum og leit niður.  

„Sonja, gefðu mér tveggja dga frest“, sagði hann án þess að líta upp. „Ég verð að fá 
að hugsa um þetta í ró og næði … og venjast tilhugsuninni og … “. 

„Já, sagði hún og stóð á fætur. „Hugsaðu um þetta. Ég verð að fara, ég er orðin of 
sein. Vertu sæll. Við sjáumst aftur bráðlega“. 

„Vertu sæl“, sagði hann án þess að líta á hana. Hann stóð ekki á fætur, þegar hún fór 
út. 

Um kvöldið drakk Pavel Syreov sig blindfullan. Þegar hann var á fundi í félagi 
járnbrautarverkamanna næsta dag, sagði formaðurinn við hann: „Ég óska þér til 
hamingju, félagi Syerov. Ég frétti að þú ætlaðir að fara að giftast félaga Sonju. Þú 
gætir sannarlega ekki kosið betra kvonfang“. Í flokks-sellunni sagði skrifarinn: 
„Jæja, Pavlusha, nú ert þú sannarlega búinn að undirbúa jarðveginn til þess að 
komast áfram í lífinu. Með slíka konu þér við hlið ... “. Í Marxista-félaginu sló 
háttsettur félagi, sem hann hafði aldrei talað við áður, á öxlina á honum og sagði: 
„Komdu og talaðu við mig, hvenær sem þú þarfnast mín, félagi Syerov. Ég er alltaf 
til viðtals þegar eiginmaður félaga Sonju á í hlut“. 

Um kvöldið hringdi Pavel Syerov Antonínu Pavlovnu upp. Hann bólsótaðist og 
óskaði Morosov niður í það heitasta helvíti, heimtaði meiri hluta af ágóðanum og 
heimtaði meira að segja að það yrði börgað fyrirfram. Þegar hann var búinn að fá 
peningana keypti hann vínföng handa fitúlku. sem hann hafði hitt á götunni. 

Þrem dögum síðar voru Pavel Syerov og félagi Sonja gefin saman. Þau stóðu fyrir 
framan skrifstofuþjón í tómlegri skrifstofu og skrifuðu nöfn sín í stóran kladda. 
Félagi Sonja lýsti því yfir að hún hefði í huga að halda föðurnafni sínu. Kirkjuleg 
athöfn átti ekki að fara fram, sagði hún við skrifstofuþjóninn.  

Um kvöldið flutti félagi Sonja í herbergi Syerovs, af því að það var stærra en hennar 
herbergi. „Ó, elskan mín“, sagði hún, „við verðum að finna eitthvað gott 
byltinganafn fyrir barnið okkar“. 

Það var barið harkalega að dyrum hjá Andrei og á eftir heyrðist hljóð eins og hönd 
væri strokið niður dyrakarminn. Andrei sat á gólfinu með lampa við hlið sér. Allt í 
kring um hann voru staflar af opnum bókum og teikningum. Hann var önnum kafinn. 
Þykkur hárlokkur féll fram yfir enni hans. Hann leit upp.  

„Hver er það?“, sagði hann óþolinmóður. 
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„Það er ég, Andrei“, sagði dimm karlmannsiödd. „Opnaðu. Það er Stephan 
Timoshenko“. 

Andrei stökk á fætur og opnaði dyrnar. Stephan Timoshenko, sem hafði verið i 
baltneska flotanum og síðan í strandgæslu fyrir G.P.U., stóð fyrir utan og hallaði sér 
upp að veggnum. Hann var með sjóliðshúfu á höfðinu, en rauða stjarnan var farin af 
bandinu á húfunni og sömuleiðis skipsnafnið. Hann var í svörtum jakka með 
kanínuskinnskraga, en jakkinn var bæði of þröngur og of stuttur. Kraginn var 
fráhneptur, svo að þá sá í sólbrenndan háls hans. Hann hló, svo að glampaði á hvítar 
tennur hans ogstór augun. 

„Gott kvöld. Andrei. Er þér nokuð á móti skapi. þó að ég komi svona án þess að gera 
nokkurt boð á undan mér?“. 

„Nei, hreint ekki. Mér þykir gaman að sjá þig. Ég hélt, að þú værir alveg búinn að 
gleyma gömlum vinum“. 

Nei, ég gleymi ekki gömlum vinum. En hins vegar á ég þó nokkra gamla vini, sem 
mundu prísa sig sæla ef þeir gætu gleymt mér. Ég á ekki við þig, Andrei. Nei, ég á 
ekki við þig“. 

„Fáðu þér sæti“, sagði Andrei, „og farðu úr frakkanum. Er þér nokkuð kalt?“. 

„Mér kalt? Mér er aldrei kalt. Og þó að mér væri kalt, þá yrði ég að gera svo vel og 
láta mér vera skítsama, því að ég á ekki aðrar tuskur en þessar, sem ég er í  … en ég 
held að ég farin nú úr þessum ræfli … svona … nú get ég fengið mér sæti. Það er 
auðvitað af því að þú heldur að ég sé fullur, sem þú vilt endilega að ég setjist“. 

„Nei“, sagði Andrei, „en … “. 

„Jú, ég er víst fullur. En ekkert hræðilega mikið fullur. Þú getur ekki verið neitt að 
hafa á móti því, þó að ég sé svolítið fullur?“. 

„Hvar hefurðu verið, Stephan? Það eru margir mánuðir síðan ég sá þig síðast“. 

„Ég hef verið að flakka svona hér og þar. Það er búið að reka mig úr G.P.U. En það 
veist þú auðvitað“. 

Andrei kinkaði kolli og leit niður á teikningarnar á gólfinu. 

„Já“, sagði Timoshenko og teygði úr fótunum. „Mér var sparkað út. Ekki nógu 
áreiðanlegur. Nei, ekki nógu áreiðanlegur. Ekki nógu byltingarsinnaður. Stephan 
Timoshenko úr rauða baltneska flotanum“. 

„Mér þykir það leitt“, sagði Andrei. 

„Haltu kjafti. Ég vil ekki sjá neina samúð. Það er hlægilegt ... Það er einmitt það sem 
það er ... mjög hlægilegt ... “. 

Hann leit upp á marmaramyndirnar í loftlistanum. „Og það getur líka verið nógu 
broslegt að kommúnisti skuli velja sér þetta fyrir samastað“. 

„Mér er sama, hvar ég bý“, sagði Andrei. „Ég gæti auðvitað flutt héðan, en það er 
erfitt að fá herbergi eins og er“. 

„Stendur heima“, sagði Timoshenko og fór allt í einu að hlæja. „Já, það stendur 
heima. Það er erfitt fyrir Andrei Taganov, en fyrir félaga okkar hana Sonju litlu, 
mundi það hins vegar vera mjög auðvelt. Það mundi ekki vera erfitt fyrir 
föðurlandsvinina, sem nota flokksskírteinin sín eins og slátrarahnífa. Það mundi ekki 
vera erfitt að fleygja einhverjum vesalingnum út á ísinn á Neva“. 
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„Þú ert farinn að þvaðra, Stephan. Viltu ... viltu fá eitthvað að borða?“. 

„Nei. fjandinn hafi það, nei. Hvaða bull er þetta í þér maður? Heldurðu kannski að ég 
svelti?“. 

„Nei, það held ég ekki. Ég hélt alls ekki ... “. 

„Jæja, þá skaltu ekkert vera að byrja á því að halda neitt. Ég hef nóg að eta ennþá. Og 
drekka. Feikinóg að drekka ... Ég kom bara af því að ég hélt kannski að einhver 
mundi þurfa að líta eftir Andrei litla. Andrei litla þarfnast þess og bráðum þarfnast 
hann þess ennþá meira“. 

„Hvað áttu við?“. 

„Ég tala bara. Má ég nú ekki einu sinni tala lengur? Ert þú ekkert betri en hinir, eða 
hvað? Vilt þú að allir eigi að tala og tala og tala, en enginn má bara segja neitt?“. 

„Hérna“, sagði Andrei. „Leggðu þennan kodda við hnakkann á þér og hvíldu þig 
svolítið. Þú ert ekki vel frískur“. 

„Hver? Ég?“. 

Timoshenko tók koddann fleygði honum í lampann og hló, en Andrei beygði sig 
niður og tók hann upp. „Ég hef aldrei verið frískari á ævi minni. Mér líður hreint út 
sagt prýðilega. Hef engar áhyggjur. Ekki vitundar vott af áhyggjum“. 

„Stephan, hvers vegna kemurðu ekki oftar hingað upp eftir til min? Við vorum vinir 
áður fyrr og við gætum kannski ennþá hjálpað hvor öðrum“. 

Timoshenko hallaði sér fram og leit í augu Andrei. Svo hló hann kuldahlátri og 
sagði: 

„Ég get ekki hjálpað þér, vinur sæll. Það eina, sem ég gæti gert þér til gagns, er að 
lofa þér að taka í hnakkadrampið á mér og sparka mér út og öllu því sem mér fylgir. 
Og þú færir svo og hneigðir þið fallega og sleiktir eitthvert af stóru stígvélunum. En 
þú vilt það ekki. Og þess vegna hata ég þig, Andrei, og þess vegna vildi ég óska að 
þú værir sonur minn. En ég eignast aldrei son“. 

Hann leit á teikningarnar á gólfinu og ýtti fætinum við bók, sem lá fyrir framan hann. 

„Hvað ert þú að gera þarna, Andrei?“, spurði hann. 

„Ég var að vinna. Ég hef ekki haft mikinn tíma til að stunda námið undanfarið. Ég 
hef verið svo önnum kafinn í G.P.U.“. 

„Jæja,ertu við eitthvað nám? Hvað áttu mörg ár eftir í skólanum?“ 

„Þrjú“. 

„Hm-n. Heldurðu að það sé ómaksins vert að vera að þessu?“. 

„Hverju?“. 

„Læra“. 

„Já, því ekki það?“. 

„Heyrðu. gamli vinur, sagði ég þér ekki, að það er búið að reka mig úr G.P.U.? Jú, ég 
var víst búinn að segja þér það. En það er ekki ennþá búið að reka mig úr flokknum. 
Ekki ennþá. En það verður gert. Við næstu hreinsun ... þá fæ ég að fjúka“. 

„Ef ég væri í þínum sporum, mundi ég ekki vera farinn að hugsa um það ennþá. Þú 
getur alltaf ... “. 
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„Ég veit vel, hvað ég er að segja. Og það veist þú líka. Og veist þú, hver verður 
látinn fjúka á eftir mér?“. 

„Nei", sagði Andrei. 

„Þú“, sagði Stephan Timoshenko. 

Andrei stóð á fætur, krosslagði hendur, leit á Timoshenko og sagði rólega: 

„Ef til vill“. 

„Ekkert, gamli vinur. Ég …“ 

„Heyrðu, gamli vinur“, sagði Timoshenko, „áttu nokkuð að drekka? “ 

„Nei“, sagði Andrei. 

„Og, þú drekkur alt of mikið, Stephan“. 

„Jæja, geri ég það? “ 

Timoshenko hló og skugginn af höfði hans dinglaði eins og; pendúll fram og aftur á 
veggnum. 

„Jæja, drekk ég of mikið?. Og ég hefi víst enga ástæðu til að drekka? Nú skal ég 
segja þér nokkuð“. Hann stóð á fætur. Hann var óstöðugur á fótunum, en hann var 
hár og þrekvaxinn og skugginn hans náði alveg upp í dúfurnar undir loftinu. „Nú skal 
ég segja þér hversvegna ég drekk, og þegar ég er búinn að því, þá hugsa ég, að þér 
finnist ég alls ekki drekka nóg, hvolpurinn þinn. Við skulum sjá, hvað þú segir“. 

Hann togaði peysuna, sem var alltof litil á honum, betur niður og klóraði sér á bakinu 
og byrjaði síðan að tala þrumandi raustu: 

„Það var einu sinni í fyrndinni að við hófum byltingu. Við sögðum, að við værum 
orðnir þreyttir á að vera lúsugir og soltnir og vinna erfiðisvinnu. Og þess vegna 
skárum við menn á háls og útheltum blóði ... okkar eigin blóði og hinna, … og með 
blóðsúthellingunum við að ryðja veginn til frelsis. Og líttu nú í kringum þig. Líttu í 
kringum þig. Þú hefur verið í flokknum síðan 1915. Sérðu við hvað fólk á að búa. 
fólkið, bræður okkar? Hefurðu nokkurtímann séð konu kasta upp blóði á götunni og 
deyja úr sulti? Það hefi ég. Hefurðu séð luksus-bifreiðarnar aka af stað á kvöldin? 
Hefurðu séð, hverjir sitja í þeim? Ég man eftir einum, einstaklega huggulegum 
náunga í flokknum. Þú þekkir hann kannski. Hann heitir Pavel Syerov. Sniðugur 
ungur náungi. Framtíðin blasir við honum, blómum stráð. Hefurðu nokkurntímann 
séð hann taka upp peningaveski sitt og borga kampavínsflösku? Hefur þér nokkurn 
tímann dottið í hug, hvaðan hann fær alla þessa peninga? Hefurðu nokkurn tímann 
komið í veitingasalinn á þakinu á Hótel Evrópu? Ég þori að veðja, að það er þá ekki 
oft. En ef þú hefðir komið þang að, þá hefðir þú getað séð borgara Morosov háma í 
sig kavíar. Og hver er hann? Bara venjulegur eftirlitsmaður í matvælasölu ríkisins ... í 
hinni rauðu matvælasölu hins sósíalistiska lýðræðis. Við erum forystumenn 
öreigaríkisins, sem á að breiða sig út yfir allan heiminn og við eigum að færa hinu 
þjáða mannkyni frelsi. En líttu í eigin barm. Líttu á flokkinn okkar. Líttu á hina 
trúlyndu flokksmeðlimi. Blekið er varla orðið þurt ennþá á flokksskírteinunum 
þeirra. Sjáðu, hvernig þeir skera upp af þeirri jörð, sem eitt sinn var ötuð blóði okkar. 
En við erum ekki nógu rauðir. Við erum ekki byltingarsinnaðir. Okkur er útskúfað 
sem svikurum. Okkur er spark að út og við kallaðir Trotzkyistar. Okkur er sparkað út 
af því að við glötuðum ekki samviskunni og hæfileikanum til að sjá með réttum 
augum, þegar Czarinn glataði krúnunni, þeirri samvisku og því sjónarafli, sem gerði 
það að verk um að hann glataði henni. Okkur er kastað út, af því aði við hrópuðum til 
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þeirra, að þeir, hefðu beðið ósigur, kæft byltinguna og selt þjóðina fyrir völd. Þeir 
vilja ekki hafa okkur. Hvorki þig né mig. Það er enginn staður til á öllu jarðríki fyrir 
menn eins og þig,Andrei. Jæja, þú getur ekki skilið það. Það þykir mér gott. En ég 
vona bara, að ég verði ekki viðstaddur þann dag, sem það rennur upp fyrir þér“. 

Andrei stóð þegjandi með krosslagðar hendur. Timoshenko tók jakka sinn og fór í 
hann.  

„Hvert ætlarðu að fara? “ spurði Andrei. 

„Hvert? Það er svo sem sama. Ég vil ekki vera hér lengur“. 

„Stephan, heldurðu að ég sjái þetta ekki líka? En það þýðir ekki að væla og veina. Og 
það þýðir heldur ekki að drekka sig í hel. Það er vel hægt að berjast ennþá“. 

„Já, halt þú bara áfram. Mér kemur það ekki við. Ég fer út og fæ mér eitthvað að 
drekka“. 

Andrei virti hann fyrir sér, meðan hann hneppti að sér jakkanum og setti upp 
stjörnulausu húfuna. 

„Stephan, hvað ætlarðu að gera? “. 

„Núna?“ 

„Nei, næstu árin“. 

„Næstu árin? “ Timoshenko kastaði höfðinu aftur á bak og skellihló. „Þetta var 
dálagleg spurning. Næstu árin. Ertu nokkuð viss um að þau komi?“ 

Hann hallaði sér að Andrei og deplaði öðru auganu íbygginn á svip: „Hefur þú 
nokkurntímann hugsað út í það, félagi Taganov, hvað undarlega margir flokksbræður 
okkar deyja af ofreynslu? Þú hlýtur að hafa lesið það í blöðunum. Enn á ný er 
dýrðleg fórn fallin í baráttunni fyrir hugsjónum byltingarinnar líf hefur sloknað í 
þrotlausri baráttu. Þú veist sjálfsagt hvernig hefur farið fyrir þessum félögum, sem 
hafa átt í þrotlausri baráttu? Þeir hafa framið sjálfsmorð. Það er nefnilega það. Bara 
framið sjálfsmorð. En það er ekki hægt að vera að setja það í blöðin. Það er hreint 
lýgilegt, hvað margir fremja sjálfsmorð upp á síðkastið. Mér þætti gaman að vita, 
hvernig stendur á því“. 

„Stephan“, sagði Andrei og tók um stóra, þvala hönd hans. 

„Þú ert þó ekki að láta þér detta í hug“. 

„Ég læt mér yfirleitt ekki detta neitt í hug. Fjandakornið. Það eina sem ég hugsa um, 
er að fá eitthvað að drekka. Og ef ég læt mér detta það í hug einhvern tímann seinna, 
þá máttu treysta því að ég komi fyrst til þín og kvelji þig. Ég lofa því?“ 

Hann var kominn fram að dyrunum þegar Andrei stöðvaði hann aftur. 

„Stephan, viltu ekki búa hérna hjá mér dálítinn tíma?“ 

Stephan Timoshenko sló út hendinni með miklum virðuleika, hristi höfuðið og 
skjögraði fram á stigapallinn. 

„Nei. Ekki hér. Ég vil ekki sjá þig, Andrei. Ég vil ekki þurfa að horfa á fordæmt 
andlit þitt. Því að, sjáðu til ... ég er eins og gamalt fúið og ryðgað herskip, sem á 
hvort eð er að fara að höggva upp. Þetta snertir mig svo óendanlegá lítið. Og ég vildi 
geta gefið hvert tangur og tetur, sem eftir er af þessu gamla skipi, til þess að hjálpa 
eina manninum, sem eftir er í heiminum ... og það ert þú. En gallinn er bara sá, að þó 
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að ég gæti tekið innvolsið úr mér og boðið þér það . . þá mundi það samt ekki frelsa 
þig“. 

VII. 

Kira var að horfa á hús, sem verið var að byggja. Rauða múrsteinsveggina bar við 
gráan himininn. Það var farið að halla degi. Á veggbrúninni voru verkamennirnir 
önnum kafnir. Hamarshöggin bergmáluðu yfir götuna. Það hvein í vélum og hvíta 
gufu lagði upp einhversstaðar á milli trébjálkanna og vinnupallanna. Kira horfði 
stórum augum upp eftir veggnum og bros lék um varir hennar. Ungur maður, dökkur 
á hörund, með pípu í öðru munnvikinu gekk hröðum skrefum eftir mjóum bitunum. 
Hreyfingar hans voru eins snarar og ákveðnar og hamarshöggin. Hún vissi ekki, hvað 
hún hafði staðið þarna lengi. Og í meðvitund hennar var þessi eina mynd ljóslifandi 
eftir. En alt í einu fór hún að skynja, hvað var að gerast í kringum hana. Og á þessu 
augnabliki fannst henni hún sjá með nýjum augum í nýjan heim, sjá öðruvísi en hún 
hafði tamið sér síðustu árin. Hún undraðist að þetta skyldi ekki vera hún sjálf, sem 
gekk þarna um uppi á vinnupöllunum og skipaði fyrir verkum, en ekki þessi maður 
með pípuna í munnvikinu. Og hún fór að velta því fyrir sér, hvað það væri sem hafði 
hindrað það, að hún gæti sökkt sér niður í vinnu sína, lífsstarfið, sem altaf hafði verið 
hennar einasti draumur. En þetta stóð aðeins stutt augnablik, svo að hún varð þess 
ekki vör, fyrr en augnablikið var liðið hjá. Hún sá aftur heiminn, eins og hún var 
orðin vön að sjá hann, og mundi aldrei fá að stunda það eina starf, sem hana nokkurn 
tímann hafði langað til. Og hugur hennar varð gagntekinn tómleika, sem hugsanirnar 
höfðu skapað með orðunum: „Kannski ... einhverntímann seinna ... í útlöndum“. 

Hönd var lögð á öxl hennar. 

„Hvað ert þú að gera hérna, borgari?“ 

Hermaður stóð fyrir aftan hana og virti hana fyrir sér, tortrygginn á svip. 
Skyggnishúfan með rauðu stjörnunni gekk langt niður á enni hans. Hann var með ský 
á öðru auganu og var dálítið rangeygður og varir hans voru þykkar og blautar. 

„Þú ert búin að standa hérna eins og þvara í hálfan klukkutíma. Hvað viltu 
eiginlega?“ „Ekkert“, sagði Kira. 

„Farðu þá að hypja þig héðan“. 

„Ég var bara að horfa á húsið“. 

„Þú átt ekkert að vera að horfa á það, sem ekki kemur þér við“, sagði hermaðurinn. 

Hún sneri við og gekk hægt burtu. Í barminum undir treyjunni geymdi hún lítinn 
poka sem varð stærri með hverjum degi. Í hann safnaði hún peningunum sem hún gat 
komið undan öfgafenginni eyðslusemi Leos. Það átti að vera hornsteinninn að 
framtíð þeirra, ef ske kynni ... einhverntímann seinna ... að þau kæmust til útlanda. 

Hún var á leið heim frá fundi í félagi leiðsögumanna ferðamanna. Meðlimirnir höfðu 
gengið undir próf í stjórnmálakunnáttu. Maður með stuttklippt hár, hafði setið við 
stórt borð og leiðsögumennirnir gengið fyrir hann titrandi af hræðslu einn og einn í 
senn og svarað spurningum hans skjálfandi röddu. Kiru hafði tekist vel, þegar hún 
átti að segja frá því að hvaða leyti ferðalög í því skyni að afla sér sögulegs fróðleiks, 
væru þýðingarmikil fyrir stjórnmálalegan þroska og stéttarmeðvitund alþýðunnar. 
Hún hafði svarað rétt spurningunum um skólafyrirkomulagið og spurningunum um 
ólæsa fólkið í Turkestan. En hún hafði ekki getað svarað því, hvað mikið magn af 
kolum væri árlega flutt frá Don-héruðunum. 



 236

„Lestu ekki blöðin. félagi?“, spurði snöggklippti maðurinn við borðið. 

„Jú, borgari“. 

„Ég ætla þá að ráðleggja þér að lesa þau betur framvegis. Við höfum ekkert að gera 
við þröngsýna sérfræðinga eða andlausa skrifstofuþræla frá keisaratímunum. 
Starfsmenn okkar verða að vera menntaðir stjórnmálalega og þeir verða að sýna 
lifandi áhuga á hinu raunverulega Sovét-lífi, lifandi áhuga á hverri einstakri grein 
stjórnskipulagsins … næsti“. 

Það gat vel verið, að henni yrði sagt upp, hugsaði Kira með sjálfri sér, er hún gekk 
heimleiðis. En henni var alveg sama. Hún mundi ekki verða eins og félagi Nesterova. 
Hún var komin á efri ár, hafði áður verið kennslukona, en notaði nú hverja frístund til 
að lesa blöðin. Hún vildi helst læra allt sem í þeim stóð utanbókar, því hún var svo 
hrædd um að hún stæðist ekki prófið. En hún hafði í mörgu að snúast. Hún leiðbeindi 
ferðamönn um, kenndi í skóla, sótti fundi hjá fjölda félögum og þurfti auk þess að 
matreiða fyrir aldraða móður sína. Félagi Nesterova mátti ómögulega missa þessa 
stöðu, en þegar hún stóð frammi fyrir prófdómaranum, hafði hún ekki getað komið 
upp nokkru orði, og að lokum brast hún í grát, og það hafði þurft að bera hana út úr 
salnum. Það var kallað á hjúkrunarkonu og nafn félaga Nesterovu var strikað út af 
listanum yfir leiðsögumenn ferðamanna.  

Kira var búin að gleyma prófinu og öllu því, sem því við vék, þegar hún gekk upp 
tröppurnar heima hjá sér. Hún hugsaði um Leo og hvernig mundi liggja á honum. Sú 
spurning vakti alltaf hjá henni kvíða, þegar hún kom seint heim og vissi að hann 
mundi vera kominn á undan henni. Hann gat lagt af stað á morgnana, brosandi og 
kátur og fullur af lífsþrótti, en hún vissi aldrei, hvernig mundi liggja á honum, þegar 
þau sæjust aftur. Stundum sat hann og las í útlenskri bók, þegar hún kom, og svaraði 
varla, þegar hún heilsaði honum, vildi ekkert borða, en rak við og við upp hlátur yfir 
einhveriu, sem stóð í bókinni um heim, sem var svo óendanlega fjarlægur þeim. 
Stundum var hann drukkinn, reikaði eirðarlaus um herbergið, eða hló biturlega og 
reif peningaseðla í tætlur, ef hún mintist á eyðslusemi hans. Eða hann sat og talaði 
um list við Antoninu Pavlovnu og geispaði eins og hann heyrði varla sjálfur, hvað 
hann var að segja. En það kom líka stundum fyrir, að hann brosti til hennar og augu 
hans voru skær og mild, eins og þegar þau hittust fyrst og hann þrýsti peningum í 
lófa hennar og hvíslaði: „Geymdu þetta fyrir mig ... þangað til tækifærið kemur og 
við flýjum ... til Evrópu. Við komumst einhvern tímann ... ef þú getur hjálpað mér að 
hugsa ekki. Ef við getum bæði hætt að hugsa ... “. 

Hún var búinn að læra að hætta að hugsa. Hún átti eftir aðeins eina hugsun og hún 
var um manninn, sem var henni æðri en nokkur guð. Hún var búin að missa alla 
dómgreind á hlutum og athöfnum, hún mundi aðeins, að hann var Leo, og hann var 
hennar líf. Og hún vissi að hún varð að standa vörð milli hans og einhvers, sem ekki 
var hægt að nefna neinu nafni, en það var óendanlega stórt og þokaðist alltaf nær 
honum og hafði þegar gleypt ótölulegan fjölda manna. Hún ætlaði að standa vörð. 
Annað skipti ekki máli. Hún hugsaði aldrei um fortíð eða framtíð ... enginn þeirra, 
sem hún umgekkst, hugsaði um framtíðina. 

Hún hugsaði aldrei um Andrei. Hún leyfði aldrei hugan um að staðnæmast við það, 
sem dagarnir eða árin í framtíðinni kynnu að bera í skauti sínu. 

Hún vissi, að hún hafði gengið of langt og hún gat ekki snúið til baka. Skynsemi 
hennar sagði henni, að hún gæti ekki yfirgefið hann og hún var ekki nógu hugrökk til 
að reyna það. Til þess að afstýra höggi, sem hann mundi ekki geta þolað, borgaði hún 
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honum í kyrrþey það, sem hann hafði gert fyrir hana. Einhverntímann seinna ætlaði 
hún að segja honum alt, ef til vill þegar henni og Leo hafði gefist tækifæri til að flýja, 
og hún mundi gera það án þess að finna til samvizkubits, af því að Leo þarfnaðist 
hennar. Þá mundi Leo vera öruggur, og það var það eina, sem skipti hana nokkru 
máli.  

„Ert það þú, Kira”, hrópaði glaðleg rödd innan úr baðherberginu, þegar hún kom inn. 
Leo kom inn með handklæði í hendinni, ber niður að mitti og rennblautur í framan. 
Hann strauk hárið brosandi frá enninu. 

„Ég er svo feginn að þú ert komin. Kira. Þú veist hvað mér þykir leiðinlegt að koma 
heim. þegar þú ert ekki heima“. 

Hann hefði eins getað verið að stíga upp úr ánni heitan sumardag og sólskinið 
glitraði enn í dropunum á öxlum hans. Hann minnti á ungt dýr skógar ins, 
guðdómlega fagurt og þrungið heilbrigðum lífskrafti. Hreyfingar hans voru mjúkar 
og um leið tignarlegar, líkaminn stæltur og ósveigjanlegur, af því að hann var 
skapaður til að lifa. 

Hún stóð grafkyrr og þorði ekki að hreyfa sig. Hún var hrædd um að eyðileggja eitt 
af þeim fáu augnablikum, þegar hann var, eins og hann gæti hafa orðið og eins og 
hann var skapaður til að vera.  

Hann gekk til hennar, tók um háls hennar og þrýsti vörum sínum að vörum hennar. Í 
þess ari hreyfingu hans fólst einkennilega hæðnisblandin viðkvæmni, en líka skipun 
og brennandi hungur. Hann var ekki elskhuginn, hann var þrælaeigandinn og snerting 
handa hans var eins og svipuhögg. Hún óskaði þess að hún lægi raunverulega undir 
svipunni í hönd hans. Hún vafði i hann örmum og varir hennar, drukku glitrandi 
dropana á öxlum hans. Hér var svarið. undirstaðan undir öllu hennar lífi og öllu sem 
hún varð að þola og gleyma ... eina svarið, sem hún þarfnaðist.  

Irína kom stundum til Kiru á kvöldin, þegar hún þurfti ekki að vinna. Irína hló 
dillandi hlátri. stráði vindlingaösku út um alt herbergið, sagði þeim síðustu og 
hættulegustu pólitísku skrítlurnar, teiknaði skrípamyndir af kunningjum þeirra á 
borðdúkinn, sagði dónalegar sögur eftir Victor, sem hún skildi oft varla sjálf, og leit 
þess vegna um leið eins og sakleysið uppmálað á Leo. 

En sum kvöld, þegar Leo var önnum kafinn í búðinni og Irína og Kira sátu einar við 
arineldinn, hló Irína ekki alLtaf. Hún gat setið lengi þegjandi og þegar hún leit upp 
og augu þeirra mættust, mátti lesa ótta og bæn um hjálp úr augum hennar. Svo leit 
hún aftur í glóðirn ar og sagði lágt: 

„Kira, ég … ég er svo hrædd. Ég veit ekki sjálf hvers vegna, en þetta kemur yfir mig 
í köstum, og þá verð ég næstum viti mínu fjær af hræðslu. Hvað verður eiginlega um 
okkur öll? Það er sú hugsun, sem vekur hjá mér svo mikinn ótta. Ekki spurningin 
sjálf, heldur það, að það er ekki hægt að spyrja neinn ráða. Reyndu að spyrja og líttu 
svo á andlitin og þá sérðu úr augnaráðinu, að sá, sem þú spyrð er alveg eins 
óttasleginn, og þú getur ekki spurt neins frekar, en ef þú gerðir það, þá færðu hvort 
eð er ekkert svar. ... En á ég að segja þér nokkuð. Við reynum öll að hugsa ekki, 
nema þá aðeins um líðandi stund eða til næsta dags. Og á ég að segja þér hvað ég 
held? Ég held, að þeir geri þetta einmitt með vilja. Þeir vilja ekki að við fáum að 
hugsa og það er þess vegna, sem við erum látin þræla og strita. Eftir venjulegan 
vinnutíma, þá getur orðið dálítill tími afgangs, og þessvegna hafa þeir fundið upp 
þessa þjóðfélagslegu starfsemi, sem við verðum að gegna og svo blöðin. Veistu, að 
það var næstum búið að segja mér upp í vikunni sem leið. Ég var spurð um 
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olíulindirnar í Baku og ég vissi ekkert um þær. Ekkert gagnar mér að vita eitt hvað 
um olíulindirnar í Baku til þess að vinna mér inn fyrir hirsigrautnum. Hversvegna 
ætti ég að þurfa að lesa þvæluna úr blöðunum, þangað til ég kann hana utan 
að?Auðvitað þarf ég að fá olíu í primusinn minn, en mér er fjandans sama hvaðan 
hún kemur. Og við getum ekkert gert. Ef við reynum að gera eitthvað, hljótum við 
bara verra af … Tökum til dæmis Sasha ... ó, Kira, ég er svo kvíðin … Hann ... hann.  

Jæja, ég þarf víst ekki að skrökva að þér. Þú veist, hvað hann hefur fyrir stafni. Þeir 
eru með einhver leynisamtök og þeir halda að þeir geti steypt stjórninni og frelsað 
þjóðina. Það er skylda hans við þjóðina, segir Sasha. En við vitum báðar, að næstum 
því hver einstaklingur af þjóðinni mundi viljugur svíkja þá fyrir GPU fyrir eitt pund 
af línolíu og próletariskt þakklæti. Þeir halda leynifundi og prenta miða, sem er útbýtt 
í verksmiðjunum. Sasha segir, að við getum ekki búist við hjálp utanlands frá. Við 
verðum sjálf að berjast fyrir frelsi okkar. Ó, hvað á ég að gera? Ég vil helst fá hann 
ofan af þessu öllu saman, en ég hefi engan rétt til þess. Ég veit að það endar með því, 
að þeir hafa hendur í hári hans. Þú veist um stúdentana, sem voru sendir til Síberíu í 
vor. Þeir voru yfir hundrað þúsund og það heyrðist ekkert frá þeim síðan. Hann á 
enga foreldra. Hann áengan að í öllum heiminum, nema mig. Ég mundi vilja reyna að 
fá hann til að hætta þessu, en hann mundi áreíðanlega ekki hlusta á mig ... og hann á 
rétt á því að ... en ég elska hann svo innilega. Og einhvern daginn verður hann sendur 
til Síberíu. Til hvers er þetta alt saman, Kira? Til hvers?“. 

Sasha Chernov gekk fyrir hornið oginn í götuna, þar sem hann bjó. Það var dimmt 
október- kvöld. Allt í einu greip lítil hönd um belti hans. Hann hrökk við en þekkti 
brátt litla andlitið og barnsaugun, sem horfðu skelfd á hann.  

„Borgari Chernov“, hvíslaði barnið og stöðvaði hann með því að þrýsta sér upp við 
hné hans. „Farðu ekki heim“. 

Þetta var dóttir nágranna hans. Hann brosti, klappaði henni á kollinn, en vék þó 
ósjálfrátt um leið inn í- kuggann af húshliðinni.  

„Hvað er að, Katja?“. 

„Mamma sagði ... mamma bað mig að segja þér, að þú mættir ekki koma heim Það 
eru ókunnugir menn þar … og þeir eru búnir að fleygja bókunum þínum út um alt 
herbergið … í“. 

„Færðu móður þinni kveðju mína og þakklæti“, hvíslaði Sasha ,sneri við í skyndi og 
hvarf fyrir hornið. Hann hafði tekið eftir stórri gljáfægðri svartri bifreið fyrir framan 
dyrnar að húsi sínu.  

Hann bretti kragan upp og hraðaði sér burt. Stundu síðar stóð hann inni á 
veitingahúsi, við símann. Hann hringdi til, vinar síns. Ókunnug karlmanns rödd 
svaraði. Sasha lagði varlega niður heyrnartólið. Vinur inn hafði verið tekinn fastur. 
Það hafði verið leynifundur um kvöldið. Þeir höfðu rætt um áformin, áróður meðal 
verkamannanna og nýja prentvél. Hann brosti, þegar honum datt í hug GPU-
mennirnir, sem sætu nú niðursokknir í öll áróðursritin gegn sovét í herbergi hans. En 
svo hnyklaði hann brúnir. Á morgun hefði hann átt að útbýta þeim í verksmiðjurnar. 

Hann stökk upp í sporvagn og fór heim til annars kunningja síns. Fyrir framan dyrnar 
stóð svört, gljáfægð bifreið. Hann flýtti sér burt. Hann fór á járnbrautarstöð og 
hringdi upp annan kunningja. Þar svaraði enginn. 
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Enn reyndi hann annan stað. Hann sá ekkert ljós í herbergi vinarins, en sá konu 
húsvarðarins. Hún stóð fyrir utan og hvíslaði einhverju æst að kunningjakonu sinni. 
Hann þorði ekki að koma nálægt húsinu. 

Hann var berhentur og honum var orðið kalt á höndunum. Enn átti hann eftir að 
reyna einn stað. Hann hljóp við fót eftir götunni. Það var ljós í glugganum, en í 
gluggakistunni stóð útskorinn vasi. Það var fyrirfram ákveðið hættumerki. 

Hann fór upp í annan sporvagn. Það var orðið áliðið kvölds og fámennt í 
sporvagninum. Við næstu stoppistöð kom einkennisklæddur maður upp í 
sporvagninn og Sasha flýtti sér út. 

Hann hallaði sér upp að ljóskerastaur og þurkaði svitann af enninu. Svitinn var 
kaldari en snjókornin, enda þótt enni hans væri brennheitt. 

Hann flýtti sér eftir dimmri götu. Þá kom hann auga á mann með gamla, gráan hatt á 
höfðinu hinum megin á gang stéttinni. Sasha sneri fyrir horn, gekk nokkur skref, 
sneri aftur fyrir horn og leit gætilega aftur fyrir sig. Maðurinn með gráa hattinn var 
að horfa í gluggann á lyfjasölu, tveim húsum fyrir aftan hann. Sasha hraðaði enn 
göngunni. Það var farið að snjóa meria og gatan var mannlaus. Hann heyrði fótatak 
sitt í krapinu og honum fannst eins og hann gengi áglerbrotum. En ofar því hljóði og 
vagnskröltinu í fjarska, heyrði hann lágt fótatak mannsins, sem gekk á eftir honum. 

Hann nam skyndilega staðar og leit við. Maðurinn með gráa hattinn beygði sig niður 
og fór að binda skóþvenginn. Sasha leit í kringum sig. Hann stóð fyrir framan hús, 
sem hann þekkti vel. Það leið aðeins brot úr sekúndu, þá var hann kominn inn í 
anddyrið. Hann þrýsti sér upp að veggnum, hélt niðri í sér andanum, og starði á gráa 
rúðuna í dyrunum. Hann sá manninn ganga framhjá. Hann heyrði fótatak hans 
fjarlægjast og verða hægara, stansa og koma til baka. Aftur sáhann skuggann af 
hattinum árúðunni. Hann fór framhjá. Fótatakið hljómaði hærra oghærra í eyrum 
hans, fram og aftur, fram og aftur einhversstaðar í námunda við hann. 

Sasha læddist hægt upp tröppurnar og barði varlega að dyrum. Það var Irína, sem 
opnaði. Hann lagði fingurinn að munninum og hvíslaði: 

„Er Victor heima?“ 

„Nei“. 

„En konan hans?“ 

„Hún sefur“. 

,,Má ég koma inn? Þeir eru á eftir mér“. 

Hún dró hann inn og lokaði hurðinni svo hægt að það leið heil mínúta áður en hún 
small í lás. 

Galina Petrovna kom inn með böggul undir handleggnum. 

„Gott kvöld. Kira drottinn minn, en sú lykt hérna inni“. 

Kira stóð á fætur og lokaði bókinni, sem hún hafði verið að lesa. . 

„Gott kvöld, mamma. Það er Lavrovs-fólkið við hliðina á okkur. Þau eru að sjóða 
súrkál“. 

„Já, hérna, guð á himnum. Hann hefur verið að hræra í því í þessu stóra keraldi. 
Hann heilsaði mér ekki einu sinni, og þó erum við eiginlega tengd hvort öðru“. 
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Handan við dyrnar heyrðu þær að trésleif var núið viðkerið, sem var næstum 
barmafult af káli. Kona Lavrovs var að þvo þvott í blikkbala á miðju gólfinu. Hún 
stundi þungan og tautaði: „Þung er okkar syndabyrði ... þung er okkar syndabyrði ".  
Íeinu horninu var sonurinn að höggva eldivið. Það glamraði í kristalsljósakrónunni 
við hvert högg. Lavrov-fjölskyldan hafði flutt í herbeigi dótturinnar. Áður höfðu þau 
búið í herbergi með tveim öðrum fjölskyldum í verkamannabústað, svo að þau voru 
skiptunum fegin.  

„Er Leo ekki heima?“, spurði María Petrovna. 

„Nei“, sagði Kira, „en ég á von á honum rétt bráðum“. 

„Ég er á leið í kvöldskólann”, sagði Galína Petrovna, „og mér datt í hug að líta til þín 
í leiðinni“. Hún handlék böggulinn vandræðaleg á svip, brosti afsakandi og sagði 
með uppgerðar kæruleysi: „Ég kom bara til að sýna þér dálítið ... og ef þú vilt ... þá 
var mér að detta í hug að þú gætir keypt það“. 

„Keypt?“, sagði Kira undrandi.„Hvað er það, mamma?“ 

Galína Petrovna var búin að taka bréfið utan af bögglinum og hélt nú í útréttri 
hendinni á gamaldags kjól úr dýrindis kniplingum. Slóðin sópaðist eftir gólfinu. Hún 
brosti hikandi og vandræðaleg. 

„Mamma!“, hrópaði Kira. „Brúðarkjóllinn þinn?“  

„Já, ég skal segja þér“, sagði Galína Petrovna og bar óðan á, „að ég fékk kaupið mitt 
í gær frá skólanum, og þei … þeir höfðu dregið frá því framlag mitt til próletarisku 
efnarannsóknarstofnunarinnar … og ég vissi ekki einu sinni að ég væri meðlimur. 
Þessvegna hafði ég ekki … sjáðu til, pabbi þinn verður að fá nýja skó, því að 
skósmiðurinn neitaði að gera við gömlu skóna hans ... og ég ætlaði að kaupa þá í 
þessum mánuði, en peningarnir fóru allir til efnarannsóknarstofnunarinnar. Þú gætir 
breytt kjólnum. Knipplingarnar eru nokkuð sterkar ennþá og ég … ég hefi bara verið 
í honum einu sinni. Mér datt í hug að þú gætir kannski notað hann, þegar þú ferð í 
veislur“ 

„Mamma“. Kira undraðist .sjálf að rödd hennar skalf lítið eitt. „Þú veist ósköp vel, að 
ef ykkur vantar eitthvað, þá …“. 

„Já, ég veit það, ég veit það vel, barnið mitt“, sagði Galína Petrovna og hrukkurnar í 
andliti hennar virtust allt í einu enn dýpri. „Þ ú hefur reynst okkur hjálpleg dóttir, en 
… þú ert búin að gefa okkur svo mikið ... og mér fannst ég ekki geta beðið þig ... og 
þess vegna ætlaði ég. … En ef þú kærir þig ekki um kjólinn, þá auðyitað ... “. 

„Jú“, flytti Kira sér að segja. „Kjóllinn er mjög fallegur, mamma, og ég vil gjarnan 
kaupa hann“. 

„Ég hefi ekkert að gera við hann“, tautaði Galína Petrovna. „Og mér er sama þó að 
ég láti hann”. 

„Ég þurfti einmitt að fá mér nýjan kvöldkjól“, sagði Kira. 

Hún tók upp peningaveskið. Það var troðfullt af nýjum seðlum. Kvöldið áður höfðu 
þau komið seint heim. Leo hafði verið nokkuð drukkinn. Hann hafði skjögrað til 
hennar, kysst hana. stungið hendinni í vasann og fyllt peningaveskið hennar. „Hérna, 
fáðu þetta“, hafði hann sagt hlægjandi. „Við fáum meira seinna. Við gerðum smá-
viðskipti við félaga Syerov aftur. Hinn stórkostlega félaga Syerov! Kauptu þér nú 
eitthvað fyrir peningana“. 
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Hún tæmdi peningaveskið í lófa Galínu Petrovnu.  

„En barnið mitt“, andmælti Galína Petrovna. „Þetta er alt of mikið. Ég get ekki tekið 
á móti þessu öllu. Hann er ekki svona mikils virði“. 

„Víst er hann þess virði … allar þessar knipplingar! Við skulum ekki tala meira um 
það, mamma ... ég þakka þér kærlega fyrir“. 

Galína Petrovna stakk peningunum í skyndi í handtösku sína, leit á Kiru og hristi 
höfuðið.  

„Þakka þér fyrir, barn … “ 

Þegar hún var farin, fór Kira í brúðarkjólinn. Hann var síður og sniðið látlaust og 
gamaldags. Ermarnar voru þröngar og lágu fram á handarbakið og kraginn stóð upp í 
hálsinn. Hann var allur úr knipplingum en annars var ekkert skraut á honum.  

Hún stóð fyrir framan spegilinn, teinrétt og kastaði höfðinu lítið eitt aftur á bak, svo 
að hárið nam við herðarnar. Hún sýndist hávaxin og alt of grönn og veikbygð í 
þessum fíngerðu knipplingum, sem féllu um hana í mjúkum fellingum alveg frá hálsi 
og niður á tær. Henni fannst hún vera eins og mannvera frá löngu liðnum tímum og 
augu hennar urðu dimm og skelfd.  

Hún fór úr kjólnum og fleygði honum inn í horn í klæðaskápnum. Svo tók hún 
bókina upp aftur, en hana langaði ekki til að lesa meira. Bókin fjallaði um rauða 
verkamenn, sem voru að byggia flóðgátt, þrátt fyrir djöfullegar árásir hvítliða.  

Leo kom heim með Antoninu Pavlovnu. Hún var í loðkápu úr sæljóna-skinnum. 
Ilmvatnsanganin af henni blandaðist súrkálslyktinni frá Lavrovs-fólkinu. 

„Hvar er stúlka?“ spurði Leo. 

„Hún varð að fara. Við biðum eftir þér, en þú kemur seint, Leo“. 

„Það gerir ekkert. Við borðuðum kvöldverð á veitingahúsi Tonia og ég. Ertu ennþá 
ákveðin í því að koma ekki með okkur, Kira, og vera við vígsluna?“ 

„Já, Leo. Ég get því miður ekki. Það er fundur í félagi leiðsögumanna ferðamanna í 
kvöld ... og Leo, ertu viss um að þig langi sjálfan til að fara? Þetta er þriðji 
næturklúbburinn, sem er opnaður síðustu tvær vikurnar“. 

„Þetta er alveg sérstakur klúbbur“, sagði Antonina Pavlovna. „Þetta er alveg nýtísku 
spilavíti, alveg eins og í útlöndum ... Monte Carlo“. 

„Leo“. „Ætlarðu að fara að spila fjárhættuspil aftur?“ 

Hann hló. 

„Já, því ekki það? Hvað gerir það til, þó að Við töpum nokkrum hundruðum? Það 
skiptir engu máli. Ekki satt, Tonia?“ 

Antonina Pavlovna brosti og rak hökuna úr loðkraganum. 

„Skiptir nákvæmlega engu máLi. Við vorum rétt áðan að skilja við Koko, Kira 
Alexandrovna“. Hún lækkaði róminn og sagði í trúnaðartón. „Það kemur ný sending 
frá Syerov ekki á morgun heldur hinn. Hann hefur sannarlega lag á því að koma 
viðskiptunum í kring. Aðdáun mín á honum er alveg takmarkalaus“. 

,,Ég fer snöggvast í kjólfötin“, sagði Leo. 

„Ég verð enga stund. Væri þér sama þó að þú snerir þér undan augnablik. Tonia?“ 
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„Auðvítað er mér ekki sama,“ sagði Antonina Pavlovna og brosti smeðjulega. „En ég 
lofa að kíkja ekki, þó að mig langi mikið til þess“. 

Hún stóð við gluggann og studdi handleggnum við öxl Kiru. „Vesalings Koko“, 
sagði hún og stundi við. „Hann vinnur alt of mikið. Hann átti að fara á fund í kvöld. 
Það er fundur í fræðslufélagi starfsmanna miðstöðvar matvörusölunnar. Hann er 
vararitari. Hann verður auðvitað að halda áfram þjóðfélagslegum störfum, eins og þú 
veist“. Hún deplaði öðru auganu og bætti við: „Hann þarf að fara á svo marga fundi 
og þess háttar, að ég mundi blátt áfram veslast upp af leiðindum, ef Leo væri ekki 
svo góður að bjóða mér út svona við og við“. 

Kira horfði á Leo í svörtu kjólfötunum. Úr augum hennar mátti lesa það sama, og 
þegar hún hafði litið á sjálfa sig í speglinum í gamla kjólnum … hann var líka eins og 
frá löngu liðnum tímum. Það var einkennilegt að sjá hann standa þarna við borðið, 
sem prímusinn stóð á.  

Hann tók undir handlegg Antoninu Pavlovnu og þau fóru út. Þegar dyrnar út í 
forstofuna höfðu lokast að baki þeim, heyrði Kira konu Lavrovs segja: „Og svo segja 
þeir að einkaverslunarmenn græði ekki peninga!“ 

„Alræði öreiganna“, rumdi í Lavrov og hann spýtti á gólfið. 

Kira fór í gömlu kápuna sína. Hún ætlaði ekki að fara á útbyggingu í eyðilegum 
hallarfund. Hún ætlaði að fara í litla garði. Hún hafði þrisvar orðið að draga komu 
sína á frest. Hún varð að fara núna. 

Það logaði í arninum í herbergi Andreis. Það snarkaði viðkunnanlega í viðarbútum 
og þeir urðu rauðglóandi. Bjarminn af þeim féll á gráa reykskýið sem hvarf upp 
sótugan skorsteininn, á gullrósótt veggfóðrið og á auglýsingarspjöldin. Eitt 
auglýsingarspjaldið hafði losnað frá veggnum í einu horninu, og skugginn af því 
teygði sig yfir myndina af rauðri flugvél. Undir horninu sá í stóra rifu í veggfóðrinu. 
Annar fóturinn á Ledu stóð fram af arinhillunni, svo að tærnar lituðust rósrauðar af 
eldinum. 

Kira sat á kassa fyrir framan arininn. Við fætur hennar sat Andrei og hvíldi höfuð sitt 
í 

keltu hennar. Hann strauk annarri hendinni mjúklega niður ökklann í silkisokknum. 

„ ...og þegar þú loksins ert komin“,  sagði hann „þá finnst mér allar þjáningar og bið 
verða að engu ... og þá þarf ég ekki að hugsa lengur. 

Hann lyfti höfðinu, leit á bana og sagði, það sem hún hafði aldrei heyrt hann segja 
áður: 

„Ég er svo þreyttur. ... “ 

Hún hélt báðum höndunum um höfuð hans. 

„Hvað er að, Andrei?“ 

Hann sneri sér að eldinum. 

„Það er flokkurinn“, sagði hann. Hann leit aftur á hana. Augu hans voru kolsvört. 

„Þú veist það vel, Kira. Ég veit vel, að þú veist það, svo að það er eins gott að þú 
segir það. Kannski ert þú búin að vita það lengi. Þú hafðir á réttu að standa. Ef til vill 
hefur þú haft á réttu að standa um svo margt, sem við höfum forðast að tala um”. 
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Hún hélt um höfuð hans, eins og hann væri barn, sem hún þyrfti að vernda, og beygði 
sig niður, svo að hún fann andardrátt hans við vanga sér. 

„Andrei, langar þig til þess að tala um það við mig? Ég vil ekki þurfa að særa þig“. 

„Þú getur ekki sært mig. Heldurðu að ég sjái þetta ekki sjálfur? Heldurðu að ég sjái 
ekki, hvað er orðið að hinni miklu byltingu okkar? Við dæmum einn braskara til 
dauða, en hundruð annara aka gljáfægðum bifreiðum um Nevsky á hverju kvöldi. 
Við jöfnum þorp við jörðu, við skjót um af vélbyssum inn í flokk bænda, sem 
vitskertir eru af hungri og eymd hafa drepið einn kommúnista. Og tíu af 
flokksfélögum þessa eina fórnarlambs sitja heima hjá sér og birgja sig upp af 
kampavíni. Hvaðan hefur hann fengið þessa demantshnappa? Hver borgar 
kampavínið? Það atriði er ekki rannsakað frekar“. 

„Andrei, hefur þér nokkurn tímann dottið í hug að það varst þú ... þú og flokksbræður 
þínir ... sem neyddu þessa menn út í brask ... af því að þið gáfuð þeim engan annan 
kost, til þess að draga fram lífið“. 

„Ég veit það. Og þó töluðum við um, að hefja manninn upp á okkar eigið svið. En 
það er ekki hægt að hefja upp þá menn, sem við höfum yfir að ráða ... Þeir vaxa ekki, 
þeir hrapa niður á við. Þeir hrapa svo langt niður, að mannlegar verur hafa aldrei áður 
sokkið svo djúpt. Og við rennum hægt í kjölfar þeirra. Við brotnum niður eins og 
veggur, hver eftir annan. Kira, ég hef aldrei verið hræddur áður. En nú er ég hræddur 
og það er undarleg tilfinning. Ég er hræddur við að hugsa“. 

„Andrei, ég vildi óska að ég gæti sagt þér það, sem ég vil ekki segja. Ég vildi óska að 
ég gæti hjálpað þér. En ég væri síst manneskjan, sem gæti hjálpað þér. Það veist þú“. 

Hann hló við. 

„Já, en þú hjálpar mér, Kira. Þú ert eina manneskjan í allri veröldinni, sem hjálpar 
mér“. 

„Hvernig þá?“, hvíslaði hún. 

„Vegna þess að hvað sem á dynur, þá hef ég alltaf þig. Vegna þess að hvað mikla 
mannlega eymd og vesaldóm sem ég á eftir að sjá, þá hef ég þó alltaf þig. Og í þér sé 
ég, hvað ein manneskja getur orðið“. 

„Andrei“, sagði hún lágt, „ertu viss um að þú þekkir mig?“ 

Hann snerti hönd hennar með vörum sínum og hvíslaði svo hægt, að hún heyrði hvert 
orð fyrir sig, eins og hún safnaði þeim saman í lófa sinn: 

„Kira, það æðsta í manninum er ekki guð hans, heldur það í honum sjálfum, sem 
getur skynjað þá lotningu, sem guði ber. Og þú, Kira, ert fyrir mér það 
lotningarverðasta af öllu“. 

„Það er ég, Irína”, hvíslaði rödd fyrir utan dyrnar. „Marisha. Opnaðu“. 

Irína opnaði dyrnar gætilega. Marisha stóð fyrir utan með brauð í hendinni. 

„Hérna. Ég kom með þetta handa ykkur“, hvíslaði hún. „Það er handa ykkur báðum“. 

..Marisha!“, hrópaði Irína. 

„Hafðu ekki hátt“, hvíslaði Marisha og gaut augunum inn ganginn. „Ég veit allt, en 
þú þarft ekki að vera hrædd. Ég held mér saman. Hérna, taktu þetta. Þetta er 
brauðskammturinn minn, svo að það þarf engan að gruna neitt. Ég veit hversvegna 
þú borðaðir ekkert í morgun, en þú getur ekki haldið því áfram“. 
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„Ó, Marisha ... ég bjóst ekki við þessu af þér“, hvíslaði hún. Augu hennar voru 
barmafull af tárum. Irína greip um handlegg hennar, dró hana inn fyrir og lokaði 
dyrunum. 

„Ég veit hvernig þetta er“. sagði hún lágt, „fjandakornið, þú elskar hann ... .Annars 
veit ég ekkert, svo að ég þarf ekki að segja neitt, ef þeir spyrja mig. En í guðanna 
bænum, hafðu hann ekki lengi hérna. Ég er ekki örugg um Victor“. 

„Heldurðu að hann gruni nokkuð?“ 

„Ég veit það ekki, en hann hagar sér mjög einkennilega. Og ef hann hefur komist á 
snoðir um eitthvað, þá er ég hrædd við hann, Irína“. 

„Hann verður hér bara þangað til í nótt“, hvíslaði Irína.  

,,Þá fer hann“. 

„Ég skal reyna að hafa gætur á Victor fyrir þig“. 

„Marisha ... ég get alls ekki þakkað þér ... “. 

„Það er óþarfi að fara að skæla yfir því“. 

,,Ég ekki að gráta ... ég ... það er bara ... ég hef ekki sofið undanfarið og ... Marisha, 
þú ert svo ... Ég þakka þér svo innilega ... “. 

Þegar dyrnar höfðu lokast á eftir henni hlustaði Irína á fótatak hennar fjarlægjast inn 
ganginn. Það var dauðakyrrð í húsinu. Hún læsti dyrunum og læddist yfir að 
fataskápnum við rúmgaflinn. Sasha sat á gamalli ferðatösku inni í skápnum og horfði 
á spörfuglana í litla glugganum undir loftinu. 

„Irína“, hvíslaði hann, „ég held að ég ætti að fara núna“. 

„Nei, alls ekki. Ég tek það ekki í mál“. 

„Ég er nú búinn að vera hér í tvo sólarhringa og það var hreint ekki ætlunin. Ég iðrast 

þess að ég lét undan þér. Ef eitthvað kemur fyrir ... veistu hvað þeir gera þá við þig?“ 

„Ef nokkuð kemur fyrir þig“, sagði hún og lagði handlegginn um breiðar herðar hans, 

„þá er mér sama hvað verður um mig“. 

„Ég var undir það búinn að þetta kæmi fyrir. En þú ... ég vil ekki draga þig inn í 
þetta“. 

„Hlusta þú nú á mig. Það skeður ekki neitt. Ég hef farseðilinn þinn til Baku og fötin. 
Victor fer á flokksfund í kvöld. Við læðumst út. Þú getur ekki farið núna, meðan 
ennþá er bjart. Það er vörður á götunni“. 

„Ég vildi næstum óska að ég hefði látið þá taka mig og ég hefði ekki komið hingað 
upp. Ó, Irína, mér finnst það svo hræðilegt, ef ... “. 

„En ég er svo fegin“. Hún hló lágt. „Mér finnst raunverulega að ég hafi bjargað þér. 
Þeir tóku alla hina félaga þína. Ég spurði Victor að því. Alla, nema þig“ 

„Já, en ef. .. .“ 

„Við erum örugg núna. Við þurfum aðeins að bíða í nokkra klukkutíma enn“. 

Hún smeygði sér niður á ferðatöskuna við hlið hans, stakk höfðinu undir handlegg 
hans og strauk hárið frá sóttheitum, gljáandi augunum. „Og þú verður að lofa því, að 
skrifa mér strax og þú ert kominn út úr landinu. Strax fyrsta daginn“. 
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„Auðvitað geri ég það“, sagði hann dauflega. 

„Ég kemst einhvernveginn seinna, á eftir þér. Hugsaðu þér, hvað það verður 
dásamlegt að vera saman í útlöndum. Við förum í næturklúbb og þú verður í svörtum 
kjólfotum. Mikið held ég, að það verði skrítið að sjá þig. Ætli klæðskerarnir neiti 
ekki, að sauma á svona stóran björn frá Rússlandi“. 

„Líklega“, sagði hann og reyndi að brosa. 

„Og svo sýna ungar stúlkur listir sínar og þær eru allar í skrítnum litlum kjólum ... 
svona eins og ég teikna. Og ég þarf ekki að teikna eitt einasta auglýsingarspjald 
framar. Ég fæ mér vinnu við kjólateikningar, og svo lengi sem ég lifi, skal ég ekki 
teikna einn einasta öreiga aftur“. 

„Nei, vonandi ekki“. 

„En ég verð að vara þig við. Ég verð léleg húsmóðir. Ég held að það verði mjög erfitt 
að búa með mér. Steikin verður viðbrennd ... við höfum steik á hverjum degi ... og 
sokkarnir þínir verða alltaf götóttir, og samt hlusta ég ekki á þig þó að þú kvartir. Og 
ef þú reynir það, þá hlýturðu bara verra fyrir, vesalings, litli, hjálparvana strákurinn 
minn“. 

Hún hló, en hláturinn líktist gráti, svo að hún þrýsti andlitinu við öxl hans og beit í 
skyrtuermina. Hann kyssti hár hennar og sagði hugsandi: 

„Ég þarf alls ekki að kvarta, bara ef þú getur haldið áfram við teikningarnar þínar. Og 
veistu hvað? Þú hefur aldrei gefið mér mynd eftir þig, þó að ég hafi beðið þig um 
það“. 

„O, já“. Hún stundi við. „Ég hef lofað svo mörgum að gefa þeim teikningar, en ég 
get aldrei haft framtak í mér til þess að ljúka við neitt. En nú lofa ég að teikna margar 
myndir handa þér ... þegar við komum til útlanda, og þá geturðu hengt bær upp um 
alla veggi í húsinu ... .Sasha, í húsinu okkar“. 

Hann þrýsti hana að sér. Hún var svo lítil og hrædd, og hún sneri andlitinu undan. 

„Þessi grautur er viðbrendur“, sagði Victor. 

„Þú verður að fyrirgefa“, sagði Irína, „ég hef kannski ekki hrært nógu mikið í 
honum“. 

„Er nokkur annar matur til?“ 

„Nei, Victor. Mér þykir það mjög leitt, en það er ekkert til í húsinu ... “. 

„Það er aldrei til neinn matur í húsinu. Það er ákaflega undarlegt, hvernig maturinn 
hefur horfið ... upp á síðkastið“. 

„Ekki frekar nú en venjulega“, sagði Marisha. „Og mundu það, að ég fékk engan 
brauðskammt í þessari viku“. 

„Og hvers vegna ekki?“ 

„Ég var allt of önnum kafinn. Ég hafði ekki tíma til að standa í biðröðinni og ... “ 

„Hvers vegna gat Irína þá ekki sótt það?“ 

„Victor“, sagði Vasili Ivanovitch, „systir þín er ekki vel frísk“. 

„Nei, ég sé það“. 
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„Ég skal borða grautinn þinn, ef þú vilt hann ekki“. sagði Acía litla og rétti út 
hendina eftir diskinum hans. 

„Þú ert búin að fá nóg, Acía“, sagði Irína. „Flýttu þér nú aftur af stað í skólann“. 

„O, halltu þér saman“, sagði Acía. 

„Acía, má ég spyrja, hvar þú lærir þetta orðbragð?“ 

”Ég vil ekki fara aftur í skólann“, sagði Acía kjökrandi. „Við eigum að skreyta 
vegginn með myndum af Lenin, og mér finnst það svo leiðinlegt. Ég var skömmuð 
tvisvar sinnum af því myndirnar urðu skakkar hjá mér“. 

„Farðu nú í kápuna og komdu þér af stað“. 

Acía leit enn einu sinni á tóma diskana og slangraði út. Victor hallaði sér aftur á bak í 
stólnum, með hendur í vösum og leit á Irínu. 

„Átt þú ekki að vinna í dag, Irína?“ spurði hann. 

„Nei, ég er búin að hringja til þeirra. Ég er ekki vel frísk. Ég held. að ég sé líka með 
hita“. 

„Þá er heldur ekki vert að þú sért að fara út í þetta veður. Sjáið þið bara, hvernig það 
snjóar“, sagði Marisha. 

„Nei“, sagði Victor, „Lína verður að vera varkár“. 

„Ég er ekki hrædd“, sagði Irína, „mér fannst bara vera viturlegra að vera heima“. 

„Nei, Irína hefr aldrei verið hrædd við neitt“, sagði Victor, „Það er mjög lofsverður 
eiginleiki. En hann getur líka farið út í öfgar“. 

„Hvað áttu við? “ 

,,Þú átt að vera varkár og fara gætilega með ... heilsu þína. Hversvegna læturðu ekki 
sækja lækni? “ 

„Ég er ekki svo mikið veik. Þetta líður ábyggilega hjá eftir nokkra daga“. 

„Já, það held ég líka“, sagði Victór og stóð á fætur. 

„Hvert ferðu í dag?“ spurði Marisha. 

„Hversvegna spyrðu að því?“ 

„Ég bara spyr ... það er að segja ... mér var að detta í hug, að biðja þig að koma með 
mér í klúbbinn minn, ef þú værir ekki önnum kafinn, og halda fyrirlestur um 
eitthvað. Þær hafa allar heyrt talað um, hvað maðurinn minn er gáfaður og ég lofaði 
þeim að ég skyldi fá þig einhverntíma til þess að halda ræðu ... þú veist um 
rafvirkjunina eða nýtísku flugvélar eða eitthvað því um líkt“. 

„Því miður“, sagði Victor. „Það verður að vera einhvern annan dag. Ég þarf að hitta 
mann í dag viðvíkjandi þessari stöðu við stífluna“. 

„Má ég koma með þér, Victor?“ 

„Nei, svo sannarlega máttu það ekki. Ætlarðu að fara að vakta mig, eða hvað? Ertu 

kannski afbrýðissöm?“ 

„Nei, nei, elskan mín, það skiptir heldur engu máli“. 
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„Jæja, hættu þá þessari vitleysu. Það væri líka skárra ef ég þyrfti að fara að hafa 
konuna alltaf í eftirdragi“. 

„Ert þú að leita þér að nýrri vinnu, Victor?“, spurði Vasili Ivanovitch. 

„Já. Heldurðu kannski að ég ætli að sætta mig við að búa við þessa skömtunarmiða-
þrælkun alla mína ævi? Nei, þú skalt fá að sjá nokkuð annað“. 

„Ertu viss um það?“ sagði embættismaðurinn. 

,,Já, alveg viss“, sagði Victor. 

„Hverjir aðrir eru meðsekir?“ 

„Enginn. Bara systir mín“. 

„Hverjir búa fleiri i íbúðinni, félagi Dunaév?“ 

„Konan mín,faðir minn og litla systir mín ... hún er bara barn. Faðir minn veit ekkert. 
Konan mín er heimsk, og sér ekkert, þó að það gerist rétt við nefið á henni. Og auk 
þess er hún í Komsomol. Hitt fólkið, sem býr í húsinu, kemur aldrei inn í okkar 
íbúð.“ 

„Já, ég skil. Þakka þér fyrir félagi Dunaév“. 

„Ég geri aðeins skyldu mína“. 

Embættismaðurinn stóð  upp og rétti fram hendina. „Í nafni samveldis Sovétríkjanna 
þakka ég þér fyrir hugrekki þitt. Ég skil vel hinar örðugu aðstæður þínar. Það eru enn 
aðeins fáir, sem hafa skilið að hollustan við ríkið er hátt yfir öll fjölskyldutengsl 
hafin. Það er sú staðreynd, sem framtíðin á að kenna okkur og sem við reynum að 
koma þjóð okkar í skilning um. Flokksmaður getur ekki á betri hátt sannað trúlyndi 
sitt. Ég skal sjá um að dáð þín berist til réttra aðila“: 

„Ég á þetta hrós ekki skilið“, sagði Victor. Verðleikarnir í þessari gjörð minni eiga að 
sýna flokk okkar, að fjölskyldan er stofnun, sem tilheyrir fortíðinni, og hún þarf 
þessvegna ekki að hafa nein áhrif, þegar menn meta hollustu meðlims gagnvart hinu 
stóra samveldisríki okkar“. 

VIII 

Það var hringt að stofudyrunum. Það fór hrollur um Irínu og hún missti dagblaðið, 
sem hún hafði verið að lesa. Marsha lagði frá sér bókina. 

„Ég skal opna“, sagði Victor og stóð á fætur. Irína leit á úrið. Eftir klukkutíma átti 
lestin að fara. Victor hafði ekki farið á fundinn og hann fékst ekki til að fara út. 
Vasili Ivanovitch sat við gluggann. Hann var að skera út pappírshníf. Acía lá undir 
borðstofuborðinu og hrópaði: 

„Er þetta mynd af Lenin? Ég á að klippa tíu myndir af honum úr blöðunum og ég 
finn ekki svo margar. Er þetta Lenin, eða er það tékkóslóvakískur hershöfðingi? 
Fjandinn hafi það, ég get ekki“. 

Það var gengið um frammi í stofunni á þungum stígvélum. Dyrnar voru opnaðar og 
maður í leðurjakka kom inn, með skjal í hendinni. Á bak við hann stóðu tveir 
hermenn með derhúfur og byssur. Sá þriðji stóð við forstofudyrnar með 
byssustinginn við hlið sér. Einhver rak upp óp. Það var Marisha. Hún stökk á fætur 
og greip báðum höndunum fyrir munninn. Vasili Ivanovitch stóð hægt upp. Acía sat 
undir borð inu og starði á mennina með opinn munninn. 
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Irína stóð teinrétt, svo teinrétt, að hún hallaðist næstum því aftur á bak. 

„Húsrannsókn“, sagði maðurinn í leðurjakkanum, fleygði skjalinu á borðið og gaf 
hermönnunum merki. „Þessa leið“. Þeir gengu inn ganginn að herbergi Irínu. 

Þeir opnuðu dyrnar að klæðaskápnum. Sasha stóð á þröskuldinum og undarlegt bros 
lék um varir hans. 

Vasili Ivanovitch greip andann á lofti frami á ganginum á bak við hermennina. Acía 
hrópaði: 

„Nú það var þá þess vegna, sem hún vildi ekki lofa mér að opna ... “. 

Marisha sparkaði í fótinn á henni, svo að hún þagnaði.  

Teikning rann niður af borðinu og niður á gólfið. 

„Hver ykkar er borgari Irína Dunaév?“, spurði maðurinn í leðurjakkanum. 

„Það er ég“, sagði Irína. „Nei, heyrið þið mig ... “, 

Sasha stökk fram á gólfið.  

„Hún átti engan þátt í þessu ... hún ... þetta er ekki henni að kenna. Hún gat ekkert að 
þessu gert. Ég hótaði henni, að ... “. 

Hótaðir hverju?“, spurði maðurinn í leðurjakkanum. Annar hermannanna renndi 
höndunum yfir föt Sasha. 

„Engin vopn“, sagði hann. 

„Ágætt“, sagði maðurinn í leðurjakkanum. „Farið þið með hann út í bifreiðina og 
sömuleiðis borgara Irínu Dunaév. Rannsakið íbúðina“. 

„Félagar“, Vasili Ivanovitch færði sig nær foringjanum. Rödd hans var styrk, en 
hendur hans titriðu. „Félagar ... dóttir mín getur ekki átt neinn þátt ... “. 

„Þú færð tækifæri til að segja þitt álit seinna“, sagði maðurinn og sneri sér að Victor. 
„Ert þú flokksmeðlimur?“. 

„Já“, sagði Victor. 

„Skírteinið þitt“. Victor sýndi honum flokksskírteini sitt. Maðurinn benti á Marishu. 

„Konan þín?“. 

„Já“. 

„Gott og vel. Þið megið vera eftir. Farið þið í yfirhafnirnar, borgarar“. 

Snjórinn af stígvélum hermannanna bráðnaði á gólfinu. Það logaði á lampa á 
borðinu. Skermurinn var skakkur á honum, svo að ljósið féll fram á ganginn og á 
nábleikt andlit Marishu, sem stóð þar og starði innfölnum augum á Victor. 

Hermaðurinn, sem stóð vörð við forstofudyrnar opnaði þær og hleypti húsverðinum 
inn. Hann hafði kastað frakkanum yfir axlirnar og innan undir sást í óhreina, 
fráhneppta skyrtuna. Hann togaði í fingurnar á annari hendinni svo að brakaði í 
liðamótunum og veinaði: „Ó, drottinn minn. Ó, drottinn minn ... félagi 
embættismaður, ég hafði ekki hugmynd um þetta. Félagi, embættismaður, ég sver, að 
ég ... “. Hermaðurinn skellti hurðinni við nefið á forvitnum nágrönnum, sem höfðu 
safnast saman frammi á stigaganginum. 
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Irína kyssti Acíu og Marishu. Victor gekk til hennar og meðaumkun skein úr 
hverjum drætti andlits hans. 

„Irína, mig tekur þetta svo sárt ... ég skil ekki ... ég skal athuga, hvað ég get gert. 

Augnaráð hennar varð til þess að hann þagnaði. Hún leit hvasst á hann, og allt í einu 
líktust augu hennar augum Maríu Petrovnu á gamla málverkinu. Hún sneri sér við og 
gekk út með hermönnunum án þess að segja nokkurt orð. Hún gekk fyrst. Sasha og 
Vasili Ivanovitch gengu á eftir. 

Vasili Ivanovitch var látinn laus þrem dögum síðar. Sasha Chernov var dæmdur til 
tíu ára fangelsisvitsar í Síberíu fyrir andbyltingasinnaða starfsemi. Irína Dunaéva var 
dæmd til tíu ára fangelsisvistar í Síberíu fyrir að hjálpa andbyltingasinna. 

Vasili Ivanovitch reyndi að fá að tala við dómarana. Honum var vísað til vararitara, 
beið marga klukkutíma í ískaldri biðstofu, reyndi að ná sambandi við þá í símanum, 
en ekkert dugði. Það þýddi ekkert og hann vissi það. 

Þegar hann kom heim, yrti hann ekki á Victor. Hann leit ekki á Victor. Hann bað 
Victor ekki um hjálp. Og Victor hjálpaði heldur ekki. 

Marisha ein tók á móti Vasili Ivanovitch. þesar hann kom heim. 

„Hérna Vasili Ivanovitch“, sagði hún full alúðar. „Hérna, borðaðu matinn þinn. Ég 
bjó þessa hveitisúpu bara til handa þér“. Hún roðnaði og var þakklát þegar hann 
svaraði henni með þöglu brosi sínu. 

Vasili Ivanovitch heimsótti Irínu í fangaklefann hjá G.P.U. Hann læsti sig inni í 
herbergi sínu og grét hljóðlátlega tímum saman, daginn sem hann hafði komið því í 
gegn, að hún fengi síðustu ósk sína uppfyllta. Hún hafði beðið um að fá að giftast 
Sasha, áður en þau yrðu send burt. 

Vígslan fór fram í stóra, kuldalega forsalnum hjá G.P.U. Vopnaður vörður stóð við 
dyrnar. Vasili Ivanovitch og Kira voru svararmenn. Varir Sasha titruðu. Irína var 
róleg. Hún hafði alltaf verið jafn róleg, síðan hún var tekin föst. Hún var orðin 
grennri fölari og húð hennar gegnsæjari, og augun óeðlilega stór, en hönd hennar 
hvíldi róleg á handlegg Sasha. Hún lyfti höfðinu, til að taka á móti kossi hans, þegar 
vígslan var um garð gengin. Móðurlegt bros lék um varir hennar, eins og þegar móðir 
brosir uppörfandi og hughreystandi til örvinglaðs barns síns. 

Embættismaður, sem Vasili Ivanovitch talaði við næsta dag sagði: 

„Jæja, þú fékkst vilja þínum framgengt, en ég get bara ekki skilið hvað þessi 
kjánalæti eiga að þýða. Veistu ekki, að ... að eru þrjú hundruð og fimmtíu kílómetrar 
á milli fangelsanna, þar sem þeim hefur verið ætlað að vera?“. 

„Nei“, sagði Vasili Ivanovitch og lét fallast niður í stól. „Það vissi ég ekki“. 

En Irína hafði búist við því og það var þess vegna, sem hún hafði viljað giftast Sasha. 
Hún hafði vonað, að það mundi breyta ákvörðuninni. En það gerði það ekki. 

Það var síðasta krossferð Vasili Ivanovitch. Það var ekki hægt að áfrýja G.P.U. dómi, 
en það var hægt að fá að skipta um fangelsi, ef menn höfðu nógu mikil áhrif og 
þekktu rétta menn. Vasili Ivanovitch fór á fætur í dagrenningu. Marisha neyddi ofan í 
hann einn bolla af svörtu kaffi. Hún náði honum frammi í forstofunni og stakk 
krúsinni í hönd hans, skjálfandi af kulda í síðasta flauelsnáttkjólnum. Um kvöldið 
beið hann í anddyri spilavítis, tróðst í gegn um mannfjöldann, kreisti hattinn á milli 
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handanna og gekk í veg fyrir fyrir mannlega persónu, sem hann hafði beðið eftir í 
marga klukkutíma. 

„Félagi, embættismaður ... mætti ég segja við þig nokkur orð ... ó, jú, félagi, 
embættismaður“. Í annað skipti kastaði einkennisklæddur dyravörður honum út og 
hann týndi hattinum sínum. 

Hann mælti sér mót við menn og fékk áheyrn. Hann kom inn í glæsilegar 
einkaskrifstofur. Hann hafði burstað vandlega gamla slitna frakkann, burstaði skóna  
og greitt hárið af mikilli vandvirkni.  

Hann stóð fyrir framan skrifborð. Breiðar herðar hans, sem fyrir mörgum árum höfðu 
borið þunga byssuna um dimmar nætur í síberísku skógunum, voru nú lotnar og 
þreyttar. Hann leit á stranglegt andlitið á móti sér og sagði: 

„Félagi embættismaður, þetta er allt og sumt, sem ég bið um. Aðeins þetta. Og það er 
ekki mikið. Sendið þau aðeins í sama fangelsið. Ég veit að þau hafa verið 
andbyltingasinnuð og að þú hefur rétt til að hegna þeim. Ég er ekki að barma mér, 
félagi embættismaður. Þetta eru tíu ár. Það veist þú vel, en það er ekkert við því að 
gera. Sendu þau bara á sama staðinn. Það getur ekki munað þig neinu. Það getur ekki 
breytt nokkru fyrir ríkið. Þau eru svo ung og þau elska hvort annað. Þetta eru tíu ár, 
og þú og ég vitum vel, að þau koma aldrei aftur frá Síberíu, kuldanum, hungrinu og 
allri þeirri eymd ... “. 

„Hvað þá?“. Maðurinn greip fram í fyrir honum. 

„Félagi, embættismaður, ég ... ég átti ekki við neitt. Nei, ég ætlaði ekki ... en setjum 
svo að annað hvort þeirra veikist. Irína er alls ekki heilsuhraust og þau voru ekki 
dæmd til dauða. Gætir þú ekki lofað þeim að vera saman meðan þau lifa? Það mundi 
breyta svo miklu fyrir þau ... en skiptir engu máli fyrir aðra. Ég er gamall maður, 
félagi, embættismaður og ég þekki Síberíu. Hún er dóttir mín, og mér mundi vera það 
mikil huggun að vita að hún sé ekki alein þarna úti ... að hún hefur mann til að hjálpa 
sér. Ég er ekki viss um, að ég finni rétt orð, félagi, embættismaður, en þú verður að 
fyrirgefa. Ég hef aldrei á ævi minni beðið um neitt. Þú heldur auðvitað að ég sé bitur 
og hati þig af öllu hjarta, en það geri ég ekki. Ég vil ekki gera það. Gerðu bara þetta 
eina ... það síðasta sem ég bið um ... sendu þau í sama fangelsi ... og þá skal ég blessa 
þig, svo lengi sem ég lifi“. 

Hann fékk neitun. 

Kira minntist á það við Andrei. 

„Ég frétti það“, sagði Andrei. „Veistu hver kom upp um Irenu?“. 

„Nei“ sagði Kira og snéri sér undan. 

„En ég hef grun. Segðu það ekki. Ég vil ekki vita það“. 

„Nei, ég skal ekki segja það, „Ég vil ekki biðja þig um hjálp, Andrei. Ég veit vel að 
þú getur ekki tekið málstað andbyltingarsinna. En gætirðu ekki látið senda hana í 
sama fangelsi og hann. Það gæti ekki talist glæpsamlegt af þér og það getur ekki 
skipt embættismennina ykkar nokkru máli“. 

Hann tók hönd hennar. 

„Ég skal reyna það“. 

Í skrifstofu hjá G.P.U. leit embættismaðurinn kuldalega á Andrei og sagði: „Þú biður 
um þetta fyrir ... ættina, er ekki svo, félagi Taganov“. 
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„Ég skil ekki, hvað þú átt við félagi“, sagði Andrei og leit beint í augu hans.  

„Jú, það held ég að þú gerir. Og ég held líka, að þér ætti að vera það ljóst, að til þess 
að styrkja aðstöðu sína innan flokksins, er ekki heppilegt að halda við dóttur 
fyrrverandi verksmiðjueiganda … Vertu ekki svona skelfdur á svipinn, félagi 
Taganov. Þú hefur þó ekki haldið að við vissum það ekki? Og svo ert þú starfsmaður 
hjá G.P.U. Ég get ekki varist að láta í ljós undrun mína“. 

„Persónulegar aðstæður mínar … “.  

„Hvaða aðstæður, félagi Taganov?“. 

„Ef þú átt við borgara Argunovu, þá … “. 

„Já , ég á einmitt við borgara Argunovu. Og ég mundi ráðleggja þér að notfæra þér 
þær aðferðir og það vald, sem staða þín veitir þér, til þess að rannsaka lifnaðarhætti 
borgara Argunovu nánar. Úr því að við erum farnir að tala um þetta á annað borð, þá 
get ég sagt þér að það mundi sjálfum þér fyrir bestu“. 

„Ég veit allt, sem ég þarf að vita um borgara Argunovu og þú skalt ekki blanda henni 
inn í þetta. Hún er flekklaus frá pólitísku sjónarmiði séð“. 

„Nú, frá pólitísku sjónarmiði? En að öðru leyti?“. 

„Ef þú talar sem yfirmaður minn, þá neita ég að hlusta á nokkuð viðvíkjandi borgara 
Argunovu, nema pólitískar aðstæður hennar“. 

„Gott og vel. Ég þarf ekki að segja neitt frekar. Ég talaði sem vinur þinn. Þú ættir að, 
vera varkár, félagi Taganov. Þú átt ekki marga vini eftir ... innan flokksins”. 

Andrei gat ekkert gert til að fá breytt dómi Irínu. 

„Hvert í heitasta“, sagði Leo og stakk höfðinu niður í fat með ísköldu vatni.  Hann 
hvað ekki komið heim fyrr en undir morgun. 

„Ég fer og tala við svínið hann Syerov. Hann á vin í G.P.U. og hann neyðist til að 
gera það sem ég heimta“. 

„Já, reyndu það, Leo“, sagði Kira. 

Þeir eru sadistar og ekkert annað. Hverju skiptir það þá, hvort þessi vesalings börn fá 
að rotna í sama fangelsinu. Þeir vita eins vel og við, að þau koma aldrei lifandi 
aftur“. 

„Þú mátt ekki segja það við hann. Leo. Þú verður að vera kurteis“. 

,,Já, þú mátt reiða þig á það. Ég skal vera kurteis“, sagði Leo og hló hæðnishlátri.  

Í fremri skrifstofu Syerovs sat skrifstofustúlkan, beit í vörina og hamraði ákaft á 
ritvélina. Tíu manns sátu og biðu hinum megin við afgreiðslu borðið. Leo gekk 
rakleiðis að borðinu, lyfti upp lúgunni og sagði við skrifstofustúlkuna: ,,Ég þarf að fá 
að tala við félaga Syerov strax“. 

„Já, en borgari“. 

Stúlkan greip andann á lofti. „Þú hefur ekkert leyfi til ... “.  

„Ég sagðist þurfa að fá að tala við hann strax“. 

„Félagi Syerov er mjög önnum kafinn. Hann getur ekki tekið á móti þér, fyrr en röðin 
er komin að þér … “. 

Farðu inn til hans og segðu honum að Leo Kovalensky þurfi að tala við hann“. 
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Stúlkan gekk aftur á bak inn í skrifstofu Syerovs. Hún leit ekki af Leo, eins og hún 
byggist við að hann mundi þá og þegar draga upp skammbyssu. Hún kom ennþá 
skelfdari á svip aftur fram og stamaði: 

„Gerðu svo vel, borgari Kovalensky“. 

Þegar dyrnar höfðu lokast á eftir Leo, stökk Pavel Syerov á fætur og hvæsti framan í 
Leo: 

„Bölvaður heimskinginn þinn! Ertu alveg bandbrjálaður? Hvernig vogarðu þér að 
koma hingað?“. 

„Ekki vænti ég að það sé ég, sem þú ert að tala til?“, sagði hann. „Þú ættir að gæta 
tungu þinnar“. 

„Komdu þér út héðan. Ég get ekki talað við þig hér“. 

„Þú þarft þess heldur ekki“, sagði Leo og kom sér fyrir í öðrum hægindastólnum. 
„Ég skal segja það, sem þarf að segjast“. 

„Mætti ég spyrja, hvort þú gerir þér ljóst, við hvern þú talar? Annað hvort ert þú 
bandbrjálaður eða þá sá óskammfeilnasti maður, sem ég hef nokkurn tímann fyrir 
hitt“. 

„Þessum orðum getur þú beint til þín sjálfs“,sagði Leo, „með kærri kveðju frá mér“. 

„Fjandann sjálfan", sagði Sverov og henti sér niður á stólinn. 

„Hvað viltu mér?“. 

„Þú átt vin í GP.U.?“. 

„Það gleður mig að þú skulir muna það“. 

„Já, það mundi ég einmitt og það var þess vegna, sem ég kom. Tveir vinir mínir hafa 
verið dæmdir til tíu ára fangelsisvistar í Síberíu. Þau eru nýgift og nú á að senda þau í 
sitthvort fangelsið. Ég vil að þú komir því í kring, að þau verði send í sama 
fangelsið“. 

„Hm-m-m. Já, ég hef heyrt um þetta talað“, sagði félagi Syerov. 

„Ágætt dæmi um trúlyndi gagnvart flokkun af hálfu félaga Victors Dunaév“. 

„Finnst þér það ekki nokkuð broslegt, að þú skulir vera að tala um trúlyndi gagnvart 
floknum við mig?“. 

„Og hvað gætir þú svo sem gert, ef ég neitaði að blanda mér í þetta mál“. 

„Þú veist vel, að ég gæti gert sitt af hverju“. 

„Það er alveg rétt“, sagði Syerov, „en ég veit líka, að þú gerir það ekki. Því að með 
því að drekkja mér, mundir þú líka binda stein um hálsinn á þér, og svo langt held ég 
varla að þú mundir ganga í göfugri sjálfsfórn“. 

„Við skulum ekki vera með nein látalæti“, sagði Leo. 

„Við erum báðir svikarar og það veist þú. Við hötum hvorn annan. og það vitum við 
báðir, en við róum á sama bát, og það er mjög vafasamt, hvort sá bátur er sjófær. 
Heldurðu að það væri ekki viturlegra, að við hjálpuðum hvor öðrum?“. 

„Jú, það held ég vissulega, og þitt hlutverk er meðal annars það, að halda þér í nógu 
mikilli fjarlægð frá mér, og ef þú værir ekki svona bölvanlega blindaður af þessum 
úrelta stórbokkahætti, sem sannarlega er tími til kominn að leggja á hilluna, þá 
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mundir þú ekki biðja mig um að taka upp hanskann fyrir neinn af þínum ættingjum. 
Það mundi hafa sömu áhrif og ef við hengdum upp auglýsingu á öllum götuhornum 
um það, í hvaða sambandi við erum hvor við annan“. 

„Bölvaður þrjóturinn“. 

„Það getur vel verið að ég sé það. Og það mundi vera heppilegt fyrir þig að geta 
tileinkað þér eitthvað af þeim eiginleika. Þú ættir að hafa vit á því að koma ekki til 
mín og biðja um hjálp. Þér væri nær að muna það, að þó að við séum hlekkjaðir 
saman í augnablikinu, þá hef ég meiri og betri tækifæri til að slíta hlekkinn þín 
megin, en þú hefur til þess að slíta þá mín megin“. 

Leo stóð á fætur. Við dyrnsr sneri hann sér við og sagði: „Hafðu það eins og þú vilt. 
Ég var bara að hugsa um það, að það mundi vera viturlegra fyrir þig ... ef ske kynni 
að tækifærið byðist mér ... “. 

„Já, og það mundi vera viturlegra fyrir þig, að koma ekki hingað ef ske kynni, að 
tækifærið byðist mér og heyrðu …”. Hann lækkaði rómínn. „En fyrst þú ert kominn 
hingað, þá ætla ég að ráðleggja þér, að segja bölvaðum þrjótnum honum Morosov, að 
það sé hans verk, að koma peningunum til mín. Nú hefur hann enn látið mig bíða 
eftir borguninni fyrir síðustu sendingu. Og ég er búinn að segja það, að ég sætti mig 
ekki við að þurfa að bíða“. 

--- 

„Heyrðu, heldurðu að ég gæti ekki talað við einhvern ... og beðið ... Þú veist, bara um 
að þau verði send í sama fangelsið ... Það gæti 

ekki skaðað neinn ó og ... “.  

Marisha þorði ekki að líta á Victor á meðan hún talaði.  

Victor greip um úlnlið hennar og sneri upp á svo að hún hljóðaði af sársauka. 

„Hlusta þú á mig“, hvæsti hann á mlilli samanbitnna varanna. „Þú gerir svo vel að 
skipta þér ekki af þessu. Það væri huggulegt fyrir mig, að konan mín gengi betlandi 
um náð fyrir andbyltingasinna“. 

„Já, en þetta er bara … “. 

„Nú skal ég segja þér einn hlut. Ef þú segir svo mikið sem eitt einasta orð um þetta 
við einhvern af vinum þínum, þá fæ ég skilnað og það á stundinni“. 

Þegar Vasili Ivanovitch kom heim um kvöldið var hann venju fremur rólegur. Hann 
fór úr frakkanum og braut hanskana vandlega saman, áður en hann lagði þá upp á 
hilluna í forstofunni.  

Hann leit ekki við matnum sem Marisha hafði borið fram handa honum. 

„Victor, mig langar til að tala við þig“, sagði hann. 

Victor fór á eftir föður sínum inn í herbergi hans, enda þótt honum væri það þvert um 
geð.  

Vasili Ivanovitch settist ekki niður. Hann stóð á miðju gólfinu og horfði á son sinn. 
Hendur hans héngu máttlausar niður með hliðunum. 

„Victor“, sagði hann. „Þú veist, hvað ég gæti sagt við þig. En ég segi það ekki. Ég 
ætla ekki heldur að spyrja þig neins. Við lifum á undarlegum tímum. Fyrir mörgum 
árum, var ég alltaf viss um skoðanir mínar, ég vissi, hvenær ég hafði á réttu eða 
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röngu að standa ... en því er öðruvísi varið núna. Ég veit ekki lengur, hvort ég hef rétt 
til að fordæma neinn eða nokkuð. Við erum umkringd svo mörgu hræðilegu og allt í 
kring um okkur eru slíkar þjáningar, að ég held að það sé ekki hægt að skella 
skuldinni á neinn sérstakan. Við erum öll vesælar og ringlaðar mannverur, sem geta 
þjáðst næstum takmarkalaust en við vitum þó svo lítið. Ég get ekki ásakað þig fyrir 
það, sem þú hefur gert. Því að ég þekki ekki það líf, sem þú hrærist í. Ég spyr þig 
helduu ekki neins. Menn skilja ekki hvorn annan á þessum tímum, og þess vegna 
eiga menn ekki að dæma. Þú ert sonur minn, Victor. Ég elska þig. Ég get eins lítið 
við því gert, að ég elska þig, eins og þú getur að því gert, hvernig þú ert. Þegar ég var 
ennþá yngri en þú ert núna, óskaði ég mér sonar. Ég treysti aldrei mönnunum, og ég 
vildi eignastson, sem gæti orðið fyrirmynd annarra manna og sem ég gæti horft á 
hreykinn, svona, eins og ég horfi á þig núna. Þegar þú varst lítill drengur, Victor, 
skarstu þig einu sinni í fingurinn. Það var djúpur skurður, alveg inn að beini. Þú 
komst inn úr garðinum, til að láta binda um sárið. Varir þínar voru bláar, en þú grést 
ekki og þú kveinkaðir þér ekki. Móðir þín varð reið við mig, af því að ég hló hátt af 
gleði. En ég hló af því að ég var svo hreykinn af þér. Þú varst svo skrítinn einu sinni, 
þegar móðir þín var búin að klæða þig í flauelsföt með stórum kniplingakraga. Þau 
fóru þér alls ekki vel, og þú varst svo dásamlega reiður. Þú hafðir hrokkið hár ... jæia, 
þetta kemur nú málinu ekki við. Ég vildi bara segja að ég get ekki sagt þér neitt til 
lasts, Victor, eða hugsað ljótt um þig, og þess vegna spyr ég þig einskis. Ég bið þig 
aðeins um að gera mér einn greiða. Ég veit vela ð þú getur ekki bjargað systur þinni, 
en viltu ekki biðja vini þína … ég veit að þú átt vini, sem geta komið því í kring … 
um að hún verði sendi í sama fangelsi og Sasha. Það er allt og sumt. Það breytir ekki 
dóminum og það getur ekki skaðað þig neitt. Það væri síðasti greiðinn, sem þú gætir 
gert henni … greiði við deyjandi systur , Victor … því að þú veist vel , að þú, sérð 
hana aldrei aftur. Gerðu þetta … og þá eru reikningarnir jafnir á milli okkar. Ég skal 
aldrei líta til baka. Ég skal aldrei reyna að hnýsast í það, sem þú vilt ekki að ég viti. 
Reikningarnir verða jafnaðir og ég á son eftir sem áður. Þó að það geti verið erfitt á 
þessum tímum að hugsa ekki, svo að menn eiga fullt í fangi með að komast hjá því. 
En þú hjálpar mér til þess. Ég bið big aðeins einnar bónar í staðinn ... í staðinn fyrir 
það, sem hefur skeð í fortíðinni“. 

„Pabbi“, sagði Victor, „þú verður að trúa því, að ég mundi gera allt, sem ég með 
nokkru móti gæti … og ég er búinn að reyna … “. 

„Victor, við skulum ekki fara að rífast um þetta. Ég spyr þig ekki, hvort að þú getir 
gert þetta, af því að ég veit að þú getur það. Komdu ekki með neinar skýringar. 
Segðu bara já eða nei. Ef þú segir nei, þá er öllu lokið á milli okkar. Þá á ég ekki 
lengur son. Það eru takmörk fyrir því, Victor, hvað ég get fyrirgefið …“. 

„En, pabbi, þú biður um það, sem er algerlega ómögulegt …“. 

„Victor, ég sagði, að ef þú segir nei, þá á ég ekki lengur son. Mundu eftir öllu því, 
sem ég hef misst þessi síðustu ár. Hverju svararðu?“. 

„Ég get ekkert gert“. 

Vasili Ivanovitch rétti úr bakinu og djúpu hrukkurnar tvær, sem náðu frá nefi hans og 
niður . á höku urðu allt í einu ennþá dýpri. Hann snéri sér hægt við og gekk til 
dyranna.  

„Hvert ætlarðu að fara?“, spurði Victor. 

„Það getur þér verið sama um hér eftir“, svaraði Vasili Ivanovitch. 
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Marisha og Acía sátu við matarborðið í borðstofunni. Maturinn var orðinn kaldur og 
hvorug þeirra hafði snert hann. 

„Acía“, sagði Vasili Ivanovitch, ,,sæktu hattinn þinn og kápuna þína“. 

„Pabbi“. 

Stóll Marishu valt um koll og gaffall datt glamrandi á gólfið. Þetta var í fyrsta skipti, 
sem hún nefndi Vasili Ivanovitch þessu nafni. 

„Marishai“, sagði Vasili Ivanovitch vingjarnlega. „Ég skal hringja til því eftir nokkra 
daga … þegar … þegar ég hef fundið mér einhvern sama stað. Viltu þá senda mér 
dótið mitt … eða það sem eftri er hér, sem getur kallast mín eign“. 

„Þú getur ekki farið“, hrópaði Marisha örvingluð. „Þú hefur hvorki atvinnu né 
peninga … og þetta er þitt heimili“. 

„Þetta er heimili mannsins þíns“, sagði Vasili Ivanovitch. 

„Komdu, Acía“. 

„Má ég taka frímerkjasafnið mitt með?“, spurði Acía.  

„Já, taktu frímerkjasafnið þitt“. 

Marisha kraup upp í gluggakistunni og þrýsti andlitinu að rúðunni. Hún hristist öll af 
gráti meðan hún horfði á eftir þeim, enda þótt ekkert hljóð kæmi fram yfir varir 
hennar.  

Vasili Ivanovitch var lotinn í herðum og í birtunni af götuljóskerinu sá hún skína í 
beran háls hans á milli slitna frakkakragans og loðhúfunnar á höfið hans. Hann leiddi 
Acíu við hlið sér. Hún var svo lítil við hliðina á honum, að hún þurfti að teygja upp 
handlegginn. Hún trítlaði hljóðlát við hlið hans og þrýsti stóra frímerkjaalbúmið í 
hinum handarkrikanum.  

Kira heimsótti Iríonu í klefnaum hjá G.P.U. um kvöldið, sem hún átti að fara. Bros 
Irínu var rólegt og blítt. Hún var föl og augun undarlega stór og starandi. Það var eins 
og hún sæi eitthvað í fjarska, sem hún gat skynjað en þó ekki skilið.  

„Ég ætla að senda þér vettlinga“, sagði Kira. 

„Hlýja og góða ullarvettlinga. En ég ætla að vara þig við því fyrirfram, að því að ég 
ætla að prjóna þá sjálf. Þú skalt ekki vera hissa á því, því að þú getir ekki notað þá“. 

„Nei“, sagði Irína. 

„En þú gætir sent mér mynd af þér með prjóna. Það væri eign í því“. 

„Og veistu“, sagði Kira, „þú hefur aldrei gefið mér neina af myndunum þínum, eins 
og þú varst þó búin að lofa“. 

„Nei, það er satt. Pabbi hefur þær allar. Segðu honum að þú eigir að fá að velja þá 
mynd, sem þú vilt helst eiga. Segðu honum, að ég hafi sagt það. Það verður auðvitað 
ekki myndin, sem ég var búin að lofa þér. Ég lofaði að gefa þér góða mynd af Leo“. 

„Já“. En það verður að bíða, þangað til þú kemur aftur“. 

„Já“. Hún kastaði til höfðinu og hló. „Þetta var fallega sagt Kira, en þú þarft ekki að 
vera að látast neitt mín vegna. Ég veit, hvað koma skal. Mundu eftir öllum 
stúdentunum, sem hafa verið sendir til Síberíu. Það fréttist aldrei neitt af því, að þeir 
komi heim. Það eru annað hvort berklar, skyrbjúgur eða hvorttveggja …en það 
skiptir engu máli. Mér er alveg sama“. 
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„Irína“. 

„Nei, við skulum sleppa allri viðkvæmni, þó að þetta sé síðasta skiptið ... En mig 
langar til að spyrja þig um dálitið, Kira. Þú þarft ekki að svara því, frekar en þú vilt, 
af því að ég spyr bara af forvitni: Hvaða samband er á milli þín og Andrei 
Taganov?“. 

„Ég hef verið ástmey hans í rúmt ár“, sagði Kira. ,,Manstu eftir, að ég sagði þér frá 
frænku Leos í Berlín. Hún var nefnilega ... “. 

„Já, einmitt. Þetta hélt ég. Ég skal segja þér Kira, að ég veit ekki hvor okkar tveggja 
þarf meira hugrekki til að horfast í augu við framtíðina“. 

„Ég læt fyrst hugfallast þann dag, sem aldrei rennur upp“, sagði Kira. 

„Ég er búin að gefast upp“, sagði Iiína, „og ég er ekki hrædd. En þó er eitt atriði, 
semég vildi gjarnan geta skilið, er ég held að enginn geti útskýrt það fyrir mér. Sjáðu 
til, ég veit að öllu er lokið fyrir mér. Ég veit að, en þó get ég ekki trúað því eða 
fundið til þess. Þegar lífið byrjar, finnst manni það vera dýrmætur sjóður, svo 
sjaldgæfur og fagur, næstum því helgur dómur. En núna, þegar því er lokið, skiptir 
það engan nokkru máli. Það er það, að fólk sé sama, heldur að það, skilur það ekki. 
Fólkið hefur ekki hugmynd um þennan fjársjóð, semég átti í mér, en samt ættu allir 
að skilja það. Ég skil það ekki sjálf, en ég veit, að allir ættu að geta skynjað og skilið 
það ... Hvað heldur þú um það, Kira?“. 

Pólitískir fangar voru settir í sérstakan vagn. Varðmenn með byssur stóðu við dyrnar. 
Irína og Sasha sátu andspænis hvort öðru á hörðum trébekkjunum. Þau höfðu 
áttsamleið fyrst framan af, en nú nálguðust þau óðum stöðina, þar sem Irína átti að 
fara í aðra lest. Gluggarnir á vagnklefanum voru svartir og gljáandi, eins og það hefði 
verið borið lakk á þá að utanverðu. En snjókornin, sem við og við klesstust upp að 
rúðunni, sýndu að úti fyrir var heimurinn, hvass og dimmur. Undir loftinu hékk 
ljósker, sem dinglaði fram og aftur. Ungur náungi með græna stúdentshúfu, sat einn 
við gluggann, studdi hönd undir kinn og raulaði í sífellu. Enda þótt vangar hans 
bærust ekki, var eins og hann væri að hlæja:  

Hæ, eplið mitt litla, hvert ertu að fara? 

Sasha hélt um hendur Irínu. Hún brosti, en hendur hennar voru kaldar, og 
gufustrókinn lagði af vörum hennar, þegar hún hvíslaði: 

„Við megum ekki hugsa okkur þetta sem tíu ár, því að það er svo mikið. Og í 
rauninni er  þetta alls ekki langur tími. Þú mannst að einhver heimspekingurinn sagði 
að tíminn væri bara blekking og misskynjun, eða eitthvað þess háttar. Hver var það 
nú aftur? Nú, jæja, það er svo sem sama. Tíminn getur liðið mjög fljótt, ef maður er 
ekki alltaf að hugsa um hann. Og við verðum ennþá ung, þegar ... þegar við verðum 
látin laus, svo að við skulum lofa hvort öðru, að reyna ekki aðra útleið. Viltu lofa mér 
því?“ 

,,Já“, hvíslaði hann og leit niður á hendur hennar. „Irína, ég vildi svo innilega óska að 
ég hefði ekki ... “. 

„Þú ert búinn að lofa mér að minnast ekki á það framar. Ekki einu sinni sjálfan þig. 
Elsku Sasha, skilurðu ekki, að í rauninni er þetta miklu auðveldara fyrir mig ... heldur 
en að verða eftir heima, ef þú hefðir farið einn. Núna eigum við svo margt 
sameiginlegt, og við erum næstum því saman. Er það ekki?“. 

Hann fól andlitið í höndum hennar en svaraði ekki.  
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„Og heyrðu“, hvíslaði hún og beygði sig yfir ljóst hárið hans, „ég veit vel, að það 
verður ekki alltaf auðvelt að missa ekki kjarkinn. Maður getur farið að hugsa sem svo 
að til hvers sé að vera hugrakkur, aðeins til að halda heiðri sínum uppi. Við skulum 
þess vegna ákveða að vera hugrökk hvort fyrir annað. Þegar þér finnst þér líða verst 
... þá skaltu brosa og muna, að með því gerir þú eitthvað fyrir mig. Ég lofa því að ég 
skal gera það líka. Þá finnst okkur við halda saman. Og þú veist vel að það er mjög 
áríðandi að missa ekki kjarkinn“. 

„Og til hvers?“, spurði hann. 

„Við lifum hvort sem er ekki nógu lengi“ 

„Sasha! Hvaða vitleysa er þetta“. 

Hún hristi höfuðið, greip í ljósan hárlokk, lyfti höfðinu og leit í augu hans, eins og 
hún tryði sjálf hverju orði, sem hún sagði: 

„Við erum ung og hraust og sterk. Ég er líka viss um, að þetta, sem maður er að 
heyra, er mikið ýkt ... ef það er sulturinn og berklarnir, sem þú ert að hugsa um. 
Ekkert er eins hræðilegt, eins og fólk segir. Það ýkir alltaf“. 

Það brakaði í hjólunum og lestin hægði á feiðinni. 

„Ó, drottinn minn“, sagði Sasha. 

,,Er þetta stöðin?“. 

Vagninn rann af stað, og aftur jókst ferðin. 

„Nei“, sagði Irína, „ekki enn þá“. 

Stúdentinn við gluggann söng í takt við vagnhljóðið: 

„Hæ, eplið mitt litla, hvert ertu að fara?“. 

Hann endurtók hægt hvert orð, eins og þau væru svar við einhverri spurningu, eða 
túlkun á leyndum hugsunum hans. 

„Hæ … eplið … mitt ... hvert ... ertu ... að... fara ... ? “ 

„Heyýrðu“, hvíslaði Irína. 

„Við getum gert eitt. Við getum horft á tunglið ... stundum ... og þú veist að það er 
sama tunglið allsstaðar ... og þannig horfum við á það saman“. 

„Já“, sagði Sasha. 

„Það er ágæt hugmynd“. 

„Mér datt fyrst í hug sólin, en ég hugsa að það verði ekki mikið sólskin, og þess 
vegna …“ 

Hún fékk ákaft hóstakast. 

„Irína“, hrópaði hann. 

„Hvað er þetta?“. „Þetta er ekkert“, sagði hún og reyndi að bæla niður hóstann. 

„Ég er bara dálítið kvefuð. G.P.U.-klefarnir eru ekki sem best upphitaðir“. Liósker 
rann fram hjá glugganum. Svo sáust aftur aðeins snjóflyksurnar á rúðunni, en þau 
sátu eins og stirnuð af skelfingu og störðu út í myrkrið. 

,,Ég held að við séum bráðum komin“. hvíslaði Irína.  
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Sasha rétti úr sér. Andlitsdrættir hans voru harðir, eins og steyptir í stál og rödd hans 
varð allt í einu ákveðin. 

„Ef beir leyfa okkur að skrif ast á, Irína, viltu þá lofa mér að skrifa ... á hverjum 
degi?“. 

„Auðvitað“, svaraði hún rólega. 

„Og viltu teikna eitthvað handa mér ... í bréfunum?“. 

„Já, það skal ég gera. Sjáðu“. Hún tók lítinn kolamola úr gluggakistunni. „Ég skal 
teikna fyrir þig núna strax“. 

Með nokkrum faglegum línum, var hún búin að teikna lítið tröllabarn á bakið á 
bekknum. Tröllabarnið brosti til þeirra með stóra munninum, sem náði út af eyrum 
og deplaði glettnislega öðru auganu. 

„Sjáðu", sagði Irína. „Hann verður hjá þér, þessi, þegar ... þegar við erum komin á 
stöðina“.  

Sasha brosti, en kastaði svo til höfðinu, kreppti hnefann og hrópaði, svo að 
stúdentinn við gluggann hrökk í kút og leit á hann: 

„Hvers vegna eru þeir að staglast á sómatilfínningu og hugsjónum og skyldum við 
föðurlandið? Hvers vegna kenna þeir okkur ... “. 

„Elsku Sasha. Hrópaðu ekki svona hátt og vertu ekki að hugsa um svona fánýta hluti. 
Það er svo margt fánýtt í heiminum, sem maður má ekki hugsa um“. 

Á stöðinni stóð önnur lest hinum megin við brautarpallinn. Hermenn með byssur 
fylgdu nokkrum föngum út. Sasha greip um Irínu og þrýsti henni svo fast að sér, að 
það brakaði í liðamótunum í veikbyggðum líkama hennar. Hann kyssti munn hennar, 
hárið og hálsinn. Hann hvíslaði í hálsklút hennar orðin, sem hann hafði alltaf átt svo 
erfitt með að segja: „Ég … ég … ég elska Þig“. 

Hermaður greip um handlegg hennar og hún sleit sig úr fangi Sasha og fór með ho 
um niður ganginn. Við dyrnar ýtti Sasha hermanninum til hliðar og greip Irínu aftur 
og þrýsti henni að sér. Hún var eiginkona hans, enda þótt hann hefði aldrei átt hana.  

Hermaðurinn reif hana frá honum og ýtti henni út um dyrnar. Hún snéri sér aftur 
snöggvast við og leit á Sasha í síðasta sinn. Hún brosti og bros hennar minnti á litla 
tröllabarnið á bekknum í vagnklefanum. Svo var dyrunum skellt aftur. 

Lestirnar héldu samtímis af stað. Sasha þrýsti sér fast upp að rúðunni og horfði á 
dimman skuggann af höfði Irínu hinum megin við brautarpallinn. Enn fylgdust 
lestirnar að. Ljósin frá járnbrautarstöðinni raunnu hægt yfir vagninn, sem Sasha 
starði á. Svo varð gráa snjóræman breiðari á milli þeirra. Ennþá gæti hann náð í hina 
lestina, ef hann rétti út handlegginn ... nú mundi hann ekki geta náð, nema með þvi 
að teygja sig eins langt og hægt væri út um gluggann ... nú gæti hann ekki náð, þó að 
hann tæki undir sig stökk. Hann reyndi að horfa ekki á gluggann, sem fjarlægðist 
óðum, en starði á snjóræmuna, sem varð æ breiðari. Hendur hans lágu fast upp að 
rúðunni, eins og hann vildi grípa um ræmuna og halda henni fastri. Nú voru hjólin 
komin í sömu hæð og augu hans. Hann leit í síðasta skiptið á skuggann í ljósa 
ferhyrningnum fremst í lestinni. Það var eins og hver taug í líkama hans teygði sig 
þangað. Á óendanlegri snjóbreiðunni fjarlægðust tvær skröltandi járnbrautalestir 
hvora aðra. Tveir mjóir silfurþræðir hurfu i myrkrið að baki þeim. Sasha gat ekki 
lengur greint gluggann, en hann sá marga ljósa ferhyrríinga eins og á bandi og 
eitthvað dökkt fyrir ofan, bera við himininn. Nú sá hann aðeins ljósið í gluggunum, 
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eins og lýsandi perur úti í myrkrinu. Svo sá hann aðeins rykuga rúðuna, sem var eins 
og hún væri lakkborin að utan. 

Að lokum átti hann aðeins litla tröllabarnið eftir á bakinu á bekknum fyrir framan 
hann. Tröllabarnið hló méð stóra muninum sínum og deplaði til hans öðru auganu.  

XI. 

Úrklippan úr „Pravda“ var vel geymd í veskinu í vasa Victors. Sömuleiðis úrklippan 
úr „Krasnaja Gazetet“. Og á milli þeirra tveggja lá lítil úrklippa, aðeins ein lína, úr 
„Isvestia“ frá Moskva um ,,Félaga V. Dunaév“. 

Victor geymdi veskið í vasa sínum, þegar hann fór til vinnunnar við Volkov-vatnið, 
nokkurra kílómetra leið frá Petrograd. Sendinefnd úr flokksklúbb hans tók á móti 
honum á járnbrautarstöðinni til þess að hylla hann. Hann stóð á afturpalli lestarinnar 
og hélt stutta og áhrifamikla ræðu um framtíð hinnar próletarisku uppbyggingar, en 
hann hafði gleymt að kyssa Marishu að skilnaði. Ræðan var prentuð aftur næsta dag í 
blaði klúbbsins.  

Marisha varð að vera eftir í Petrograd, til þess að halda áfram náminu hjá Rabfac og 
gegna þjóðfélagslegum skyldum sínum. Hún hafði reynt að stinga upp á því við 
Victor, að hætta við námið og koma með honum, en hann hafði þvertekið fyrir það. 

„Þú mátt ekki gleyma því, væna mín“, hafði hann sagt, „að þjóðfélagslegar skyldur 
okkar verða að ganga fyrir öllu öðru“. 

Hann hafði lofað að koma heim til hennar, þegar hann kæmi til borgarinnar. Hún hitti 
hann einu sinni af hendingu á flokksfundi, en hann sagðist vera á hraðri ferð, og ekki 
mega vera að því, að koma heim. Hann þyrfti að fara aftur með næturlestinni til þess 
að vera kominn til vinnunnar á réttum tíma. Hún sagði ekkert, enda þótt hún vissi að 
engin næturlest væri á ferðinni.  

Hún hafði vanið sig á að segja allt of lítið. Á Komsomol-fundunum las hún upp 
skýrslur sínar með skrækri, en hljómlausri rödd, og þegar húnhélt að enginn tæki eftir 
henni, sat hún og starði í gaupnir sér. Hún var alein í stórum, tómum herbergjunum í 
fyrrverandi íbúð Dunaévsfólksins. Victor hafði strax talað við kunningja sinn, sem 
hafði mikil áhrif, og það var séð fyrir því að það væru engar kröfur gerðar til lausu 
herbergjanna. Vitcor vissi, að hann mundi þurfa á þeim að halda í framtíðinni. En 
Marisha var hrædd við kyrrðina í íbúðinni, og á kvöldin fór hún annað hvort á fundi 
eða heimsótti foreldra sína, sem bjuggu í herberginu við hliðina á Kiru. 

Þegar Marisha kom, stundi móðir hennar þungan, kvartaði undan skömmtuninni í 
matvörusölunni, og hélt svo áfram að stoppa og stagla í fataræflana. Faðir hennar 
sagði: „Gott kvöld“, þegar hún kom inn, en lét svo eins og hann sæi hana ekki. „Jæja, 
ertu komin aftur“, sagði litli bróðir hennar. Sjálf hafði hún engu frá að segja. Hún sat 
í skotinu á bak við flygilinn og las í bók, þangað til áliðið var kvölds. Þá stóð hún 
upp og sagði: ,,Nú verð ég víst að fara“, og fór svo heim. 

Eitt kvöld sá hún Vasili Ivanovitch. Hann kom til að heimsækja Kiru. Hann gekk 
niðurlútur í gegn um herbergið og leit ekki á Marishu. Vasili Ivanovitch varð að selja 
síðustu eignina sína ... skinnið af stóra ísbirninum, sem hann hafði skotið fyrir 
mörgum árum í Síberíu. 

„Sjáðu, Kira“, sagði hann hikandi, „mér var boðið í það, en ég hugsaði með mér, að 
ef þig langaði til þess að eiga það þá vildi ég heldur að þú fengir það ... þér hefur allt 
af þótt vænt um það ... og mér fannst vera auðveldara að láta það fara til þín . . . 
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heldur en til einhvers ókunnugs. Mér voru boðnar tuttugu rúblur fyrir það, og þú 
getur fengið það fyrir sama verð“. 

Kira keypti skinnið. Hún neyddi hann til að taka við fimmtíu rúblum og neitaði að 
hlusta á mótbárur hans. Hann sá að axlir hennar hristust og hann greip um olnboga 
hennar og sagði: „Nei, nei, Kira, þetta máttu ekki. Hugrakki hermaðurinn minn má 
ekki gefast upp. Það er ekki orðið svo slæmt“. 

Marisha beið eftir að Vasili Ivanovitch kæmi fram aftur, enda þótt hún vissi ekki sjálf  
hvað hún vildi honum, eða hvað hún ætti að segja við hann. Þegar Kira opnaði 
loksins dyrnar og Vasili Ivanovitch kom fram, stökk Marisha á fætur og brosti 
vandræðalega. Hún gekk í áttina til hans en stansaði ... hann leit ekki á hana. Hann 
fór út og hún settist aftur niður og dauflegt bros lék um varir hennar.  

Snjórinn kom snemma. Hann lá í háum sköflum meðfram gangstéttunum og smám 
saman mynduðust svartar rákir á yfirborðinu af sóti og ryki og brúnir blettir eftir 
vindlingastubba. 

Uppi yfir götunni voru gluggasillurnar þaktar hvítum snjó og niður úr þeim héngu 
ísströnglarnir. Yfir heiðbláum himninum svifu lítil, rauðleit jský, eins og blöðin á 
eplablómunum að lit. 

Hátt uppi á þökunum lá snjórinn í þungum breiðum á bak við járnrimlana.  Menn 
með þykka vettlinga á höndunum sveifluðu rekunum hátt uppi yfir borginni og 
köstuðu stórum frosnum snjóklumpum niður á gangstéttirnar. Sleðarnir tóku snöggar 
beygjur til þess að forðast þá og soltnir spörfuglar flugu upp fyrir gjallandi 
hófatakinu. 

Á götuhornunum stóðu stórir geymar í ómáluðum trékössum. Mennirnir mokuðu 
snjóinn upp í kassana, síðan var kynt undir, og snjórinn varð að óhreinu vatni, sem 
rann úr kössunum í smálækjum og niður í skolpræsið. 

Á kvöldin mátti sjá litla, rauða logana alveg niður við götuna. Það ískraði í rekunum 
og tötralegir menn komu utan úr myrkrinu, og beygðu sig niður að glóðinni til þess 
að hita sér á höndunum. 

Kira gekk hljóðlega i gegn um garðinn. Hún sá nýleg fótspor á stígnum og hún vissi 
að þau voru eftir Andrei. Menn, sem komu í heimsókn til hans, gengu sjaldan í gegn 
um garðinn. Trjábolirnir voru eins og svartir, berir símastaurar. Gluggarnir í höllinni 
voru dimmir, en á milli blaðlausra trjágreinanna sá hún lítinn, ljósan ferhyrning innst 
inni í garðinum. Það var ljós frá glugga Andreis. 

Hún gekk hægt upp marmaratröppurnar. Það var ekkert ljós í anddyrinu og hún 
þreifaði sig áfram í myrkrinu. Það var kaldara þarna inni en úti. HÉR VANTAR 
TEXTA …  

 

hendinni eftir brotna marmaragrindverkinu. Hún sá ekki handaskil og henni fannst 
trappan aldrei ætla að taka enda. 

Þegar hún kom þar, sem grindverkið var alveg dottið úr, stansaði hún og kallaði: 

„Andrei“. Hún var hrædd, en þó vottaði fyrir gáska í rödd hennar.  

Ljóstið streymdi fram í myrkrið, þegar hann opnaði dyrnar.  

„Kira“. Hann hljóp niður tröppurnar á móti henni. 
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,,Þú verður að fyrirgefa“, sagði hann og hló afsakandi. 

„Rafmagnsleiðslurnar eyðilögðust“. 

Hann tók hana í fang sér og bar hana inn í herbergið. 

„Það er eins og ég sé orðin hjálparvana vesalingur", sagði hún og hló við.  

Hann bar hana alveg inn að arninum, tók af henni hattinn og hjálpaði henni úr 
kápunni. Hendur hans voru votar af snjónum á kápukraganum. Svo lét hann hana 
setjast við eldinn, tók af henni vettlingana og neri kalda fingur hennar með sterkum 
höndum sínum. Hann klæddi hana úr nýju skóhlífunum og hristi af þeim snjóinn yfir 
arninum, svo að það brakaði í eldinum. # 

Á borðinu lá pappa-askja. Það var gjöf handa henni og hann lagði öskjuna brosandi í 
keltu hennar. 

„Hvað er þetta Andrei“, spurði hún. 

„Þetta er handa þér“, sagði hann. Það er frá útlöndum“.  

Hún reif upp bréfið og opnaði öskjuna. Varir hennar bærðust, en ekkert hljóð kom af 
þeim. Hún lyfti upp svörtum, næfurþunnum náttkjól. Hann var svo þunnur, að hún sá 
logana í arninum dansa í gegn um hann. Hún skoðaði hann lengi í krók og kring. 

Hún strauk fingrunum eftir mjúku efninu.   

„Jæjja“, sagði hann. „Finnst þér hann ekki fallegur?“. 

„Ó, Andrei“, sagði hún. „Andrei, nótar fólkið svona í útlöndum?“. 

„Það lítur út fyrir það“. 

„Svört undirföt? … Það er svo kjánalegt, og líka dásamlegt“. 

„Þannig hlýtur það að vera. Fólkið er eikki hrætt við að gera eitthvað kjánalegt, ef 
það er dásamlegt um leið. Það er því alveg nóg“. 

Hún hló. 

„Andrei, þú mundir vera rekinn úr flokknum, ef þetta heyrðist til þín“. 

„Kira, langar þig til að fara til útlanda?“. 

Svarti náttkjóllinn datt úr höndum hennar og niður á gólfið. Hann brosti og tók hann 
upp.  

„Kira, gerði ég þér bilt við?“. 

„Hvað … hvað sagðiru?“.  

„Hlustaðu nú á mig“. Hann kraup niður við hlið hennar og tók utan um hana. Úr 
augum hans skrein undarlegur, allt að því fífldjarfur áhugi, sem hún hafði aldrei 
orðið vör við hjá honum áður. „ég er búinn að hugsa um þetta lengi … og fyrst fannst 
mér það ekki koma til mála. En hugsunin sótti alltaf á mig aftur … o gef þú vilt, þá 
væri hægt að koma því í kring … Til útlanda, fyrir fullt og allt …“ 

„En Andrei … “. 

„Það er hægt. Ég gæti ennþá komið því þannig fyrri, að ég yrði sendur í einhverjum 
leynilegum erindum fyrir G.P.U og þá gæti ég fengið vegabréf fyrir þig sem ritara. 
Þegar við erum komin yfir landamærin, rífum við strax rauðu vegabréfin í tætlur, 
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tökum upp ný nöfn og flyjum svo langt í burtu að þeir geta aldrei fundið okkur 
aftur“. 

„Adndrei, er þér ljóst, hvað þú ert að segja?“. 

„Já, en ég veit bara ekki hvernig ég á að byrja … ekki ennþá. Ég hef ekki 
almennilega þorað að hugsa um þetta, þegar ég er einn. En þegar þú ert hjá mér, get 
ég bæði hugsað um það og talað um það. Ég vil helst komast í burt, áður en ég sé of 
mikið af því, sem fram fer hjérna í kringum okkur. Ég vil helst losna við allt strax. 
Mig langar til að byrja alveg frá byrjun aftur. Og þá mundi ég líka hafa þig. Annað 
skiptir ekki máli. Ég mundi skilja það betur, það sem ég er að byrja að læra af þér“. 

„Andrei, þú sem varst það allra besta sem flokkurinn þinn gat sýnt heiminum … “ 

„Já, segðu það bara segðu að ég sé föðurlandssvikari. Ég er það kannski. Og kannski 
er ég nýlega hættur að vera það. Kannski hef ég verið svikari í öll þessi ár … svikari 
við eitthvað, sem er stærra en það, sem flokkurinn getur boðið mannkyninu. Ég veit 
það ekki. Mér er líka alveg sama. Mér finns teins og ég sé nakinn … nakinn og tómur 
og hreinn, eins og eftir kalt bað. Og það er af því að mér finnst ég vera öruggur 
aðeins um einn einasta hlut í þessari endalausu rótarflækju, sem kallast lífið …  og 
það ert þú“. 

Hann tók eftir augnaráði hennar og lækkaði róminn: 

„Hvað er að, Kira? Sagði ég nokkuð, sem gerði þig hrædda?“ 

„Nei, Andrei“, sagði hún lágt. 

„Þetta er alveg það sama og ég hef sagt við þig einu sinni áður … mannstu það … 
um það sem mér finnst lotningarverðast af öllu?“. 

„Já, Andrei“. 

„Kira, viltu giftast mér?“. 

Hendur hennar féllu máttlaustar niður. Hún varð skelfd á svipinn og úr augum hennar 
mátti lesa þögla bæn.  

„Kira. Elsku Kira mín. Sérðu ekki, hvað það er, sem við erum að gera? Hvers vegna 
eigum við að fara í felur og segja ósatt? Hvers vegna þarf ég að lifa í þessari kvöld 
og telja klukkustundirnar, dagana og vikurnar á milli þess, sem þú kemur. Hvers 
vegna verð ég að þegja? Hvers vegna má ég ekki segja öllum … mönnum, eins og 
Leo Kovalensky … að þú sért eiginkonan mín“. 

Hún var ekki lengur óttaslegin á svipinn. Nafnið, sem hann hafði nefnt hafði gefið 
henni kjark. 

„Andrei, ég get það ekki“, sagði hún.  

„Hvers vegna ekki?“. 

„Mundirðu vilja gera dálítið fyrri mig, ef ég bæði þig innilega um það?“ 

„Já, allt“. 

„Spurður mig þá ekki hvers vegna“. 

„Nei, ég skal ekki gera það“. 

„Ég get ekki farið með þér til útlanda. En þú gætir farið fyrir því … “. 
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Nú tölum við ekki meira um það, Kira. Ég skal ekki spurja þig. En hvað það snertir, 
að ég fari einn … finnst þér það vera rétt af þér, að stinga upp á því?“. 

Hún stóð hlæjandi á fætur.  

„Við skulum gleyma þessu öllu. Við skulum búa okkur til okkar eigin Evrópu hérna. 
Ég ætla að máta kjólinn frá þér strax. Snúðu þér undan.  

Hann hlýddi. Og þegar hann sneri sér við aftur, stóð hún fyrir framan arininn með 
hendurnar krosslagðar við hnakkann, og eldurinn logaði á bak við svartan skuggann 
af líkama hennar. 

Hann greip hana í fang sér og hvíslaði: 

„Kira, ég ætla ekki að kvarta neitt í kvöld, ég er hamingjusamur yfir því að eiga 
ekkert eftir, nema þig … “ 

„Ó, Andrei, segðu þetta ekki. Segðu þetta ekki“. 

Hann sagði það ekki aftur, en svipur hans og faðmlög, sögðu henni betur en nokkur 
orð: 

„Ég á ekkert eftir, nema þig … ekkert nema þig“. 

Það var komið fram yfir miðnætti þegar hún kom heim. Það var myrkur í herbergi 
hennar. Leo var ekki kominn heim. Hún settist á rúmið, o gætlaði að bíða eftir 
honum en féll brátt í þungan svefn. Hún lá í hnipri í rauða kjólnum. Hár hennar féll 
fram yfir rúmbríkina. Annar handleggurinn var útréttur og hálflokaðir fingurnir sneru 
upp. 

Hún vaknaði við að síminn hringdi. Hann var búinn að hringja lengi. Það var ekki 

orðið bjart af degi. Það logaði enn á lampanum á borðinu. Hún var ein. Hún reikaði 
að símanum með hálflokuð augun og þurrar varir. 

„Ert þetta þú, Kira Argunova?”, spurði loðmælt karlmannsrödd. 

,,Já, sagði Kira, „hver ... “. 

„Þetta er Karp Morosov. Kira Argunova, getur þú ekki komið hingað og sótt þetta ... 
og sótt Lev Sergeivitch. Hann ætti ekki að koma svona oft á heimili mitt. Það lítur út 
fyrir að hann hafi verið í einhverskonar veislu og ... ”. 

„Ég skal koma strax”, sagði hún og lagði frá sér símatólið. Hún skipti um föt í flýti. 
Hendur hennar skulfu svo að hún gat ekki hneppt kápunni að sér. 

Morosov sjálfur opnaði fyrir henni. Hann var á skyrtunni. Vestið var of þröngt og 
skarst inn í ístruna framan á honum. Hann hneigði sig djúpt eins og bændur gerðu. 

„Ó, Kira Argunova, engillinn minn. Hvernig líður okkur í dag? Mér þykir leitt að 
hafa þurft að gera þér þetta ónæði en ... komdu inn fyrir”. 

Sýrenu lykt af mölkúlum angaði um hvítmálaða forstofuna. Hún heyrði gáskafullan 

hlátur Leos innan úr borðstofunni. Hún gekk rakleiðis þangað. Þar var lagt á borð 
fyrir þrjá. Antonina Pavlovna lyfti tebollanum og litli fingurinn stóð hálf boginn út í 
loftið. Hún var í kínverskum morgunslopp, andlistduftið lá í hvítum klessum á nefi 
hennar og munnurinn var eins og stór rauð klessa. Augu hennar voru lítil og 
þreytuleg og hvarmarnir bólgnir eftir svefnlausa nótt. Leo sat við borðið. Hann var 
líka á skyrtunni. Flibbinn var opinn og hálsbindið hékk laust um háls hans, og hann 
var úfinn. Hann hló gáskafullum hlátri og reyndi að láta egg standa á hnífsblaði. 
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Hann lyfti höfðinu og leit undrandi á Kiru. Andlit hans ljómaði af lífsþrótti. Það var 
andlit, sem auðsjáanlega ekkert þreytt eða eyðilagt. 

„Kira. Hvað ert þú að gera hér?” 

„Kira Argunova rakst hér inn af hendingu ... ”, byrjaði Morosov en Kira greip fram í 

fyrir honum: 

„Hann hringdi til mín”. 

„Hvað þá ... ”. Hann sneri sér leiftursnöggt að Morosov. Andlit hans varð allt í einu 
illgirnislegt. Það hafði Kira aldrei séð áður. Svo hristi hann höfuðið og hló alveg eins 
skyndilega og óvænt: „Fjandinn hafi það, nú gengur þú fram af mér. Þau halda 
kannski að ég þurfi að hafa barnfóstru til að líta eftir mér”. 

„Leo Sergeievith, engillinn minn. ég ætlaði ekki ... ” 

„Haltu þér saman“, sagði Leo skipandi og sneri sér að Kiru. „Jæja, úr því þú ert 
komin, farðu þá úr kápunni og sestu niður. Þú færð þér að borða með okkur. Tonía, 
athugaðu hvort þú átt ekki fleiri egg“. 

„Við förum heim, Leo”, sagði Kira rólega. Hann leit á hana og yppti öxlum. 

„Ef þú endilega vilt ... ”, sagði hann og stóð hægt á fætur. 

Morosov tók hálffullan tebollann, hellti innihaldi hans á undirskálina og svolgraði í 
sig te-inu. Svo leit hann fyrst á Kiru og síðan á Leo og sagði: „Ég ... þú skilur það að 
ég hringdi til Kiru Argunovu aðeins af því að ég var hræddur um ... að þú værir ekki 
... værir ekki vel frískur, Leo Sergeievitch, og það þú“.  

„ ...værir fullur“, sagði Leo. 

„Nei, nei, alls ekki, en“. 

„Ég var það líka í gær, en ekki núna. Þú áttir ekki að ... “. 

„Þetta var bara smáveisla, Kira Argunova“.  

Antonina Pavlovna greip fram í fyrir honum „ég skal viðurkenna það, að við vorum 
kannski dálítið lengur en ... “. 

„Klukkan var fimm þegar að þú skreiðst upp í rúmið”, sagði Morosov. „Ég veit það 
því að þú sparkaðir svo harkalega í mig og þú veltir vatnskönnunni”. 

„Leo fylgdi mér heim”. Antonina Pavlovna lét eins og hún hefði ekki heyrt til hans. 

„Og ég hugsa að hann hafi verið orðinn dálítið þreyttur ... ”. 

„Já, og dálítið ... ”, byrjaði Morosov, en Leo greip fram í fyrir honum: „ ... fullur”. 

„Mjög fullur, ef ég mætti segja mitt álit”. Morosov roðnaði af reiði, svo að 
freknurnar 

hurfu af andliti hans. ,,Svo fullur, að þegar ég fór á fætur í morgun, lá hann 
flatmagmagandi í öllum fötunum á bekknum frammi í forstofunni, og það hefði þurft 
jarðskjálfta til að vekja hann”. 

„Jæja”, sagði Leo, „og hvað gerir það svo sem til?” 

„Þetta var indælis veisla”, sagði Antonina Pavlovna, „og ég verð að segja það, að 
Leo 
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kann að slá um sig peningunum. Það var dásamlegt að horfa á það. En kæri Leo, mér 
fannst þú stundum ganga helst til langt”. 

„Hvað gerði ég? Ég man það ekki einu sinni sjálfur”. 

„Mér var svo sem sama, þó að þú tapaðir svona miklu við spilaborðið og það var 
sniðugt hjá þér að borga tíu rúblur fyrir hvert glas, sem þú braust. 

En guð má vita, að það var engin ástæða til þess að borga þjóninum hundrað rúblur í 
drykkjupeninga. 

„Því ekki það”, sagði Leo. „Því ekki að lofa þeim einu sinni að sjá mismuninn á 
heldri 

manni og þessu rauða pakki”, 

,,Já, en það var heldur engin ástæða til að gefa hljómsveitinni fimmtíu rúblur fyrir að 

hætta að leika í hvert skipti og lagið var ekki við þitt hæfi. Og það gekk fram af mér 
þegar þú valdir laglegustu stúlkuna, sem var á staðnum og spurðir hana, hvað þú 
ættir að borga henni mikið fyrir að klæða sig úr öllum fötunum inn í veitingasalnum 
og stakkst svo hundrað rúbínaseðli niður um hálsmálið á kjólnum hennar”. 

,,Hún var laglega vaxin”, sagði Leo. 

,,Við skulum fara Leo”, sagði Kira. 

,,Bíddu augnablik Leo Sergevitch”. Morosov lagði undirskálina frá sér á borðið. 
,,Hvar fékkst þú alla þessa peninga?” 

,,Ég veit það ekki”, sagði Leo og yppti öxlum. ,,Antonina lét mig hafa þá”. 

„Antonina, hvar tókstu ... ”. 

..Hvað? Peningana?” Antonina lyfti brúnum og setti upp kæruleysissvip, eins og 
henni 

leiddist þetta umræðuefni. ,,Ég tók þá úr bögglinum, sem lá undir bréfakörfunni”. 

„Tonia”, öskraði Morosov og sló með hnefanum í borðið, svo að bollarnir dönsuðu. 
,,Þú hafðir engan rétt til að taka þá”. 

„Jú, víst hafði ég það”, sagði Antonina Pavlovna og rak hökuna fram. „Og ég á því 
ekki að venjast að það sé fundið að við mig hvað peningamál snertir. Ég tók þá, og 
þar með er útrætt um það mál”. 

„Ó, drottinn minn, drottinn minn dýri”. Morosov greip höndunum um höfuð sér og 

hristi það, eins og upptrekkt brúða. „Hvað eigum við að gera? Þetta voru peningarnir, 

sem við skuldum Syerov og ég átti að borga honum þá í gær. Við eigum ekki eina 
einustu rúblu ... og Syerov ... ja, ef ég borga honum ekki í dag, þá drepur hann mig ... 
Hvað eigum við að gera? ... Hann vill ekki bíða ... ”. 

„Jæja, vill hann það ekki?” Leo hló hæðnislega. „Hann neyðist nú samt til þess í 
þetta 

skiptið. Og hættu þessu ópi og óhljóðum. Hvað ertu eiginlega hræddur við? Hann 
getur ekki gert okkur neitt, og það veit hann”. 

„Ég er hissa á þér, Leo Sergeivitch”, sagði Morosov og aftur roðnaði hann svo að 
freknurnar hurfu af andliti hans.  
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„Þú færð þinn hluta og það ríkulega. Finst þér það heiðarlegt ... ”. 

„Heiðarlegt?” Leo rak upp skellihlátur. , Ertu að tala við mig? Kæri vinur, ég er nú 

kominn á það stig, að ég þarf ekki að láta slíkt hafa áhrif á mig. Við ætluðum að 
skemmta okkur og við gerðum það. Og ef þú getur fundið upp eitthvað, sem hægt er 
að gera, sem er sérlega óheiðarlegt, þá skaltu snúa þér til mín. Ég er reiðubúinn. Þvi 
óheiðarlegra, þeim mun betra. Og nú ætla ég að fara ... komdu, Kira”. 

Hann leit í kringum sig. „Hvar í fjandanum er hatturinn minn?” 

„Manstu það ekki, Leo, að þú týndir honum á heimleiðinni”, sagði Antonina 
Pavlovna blíðlega. 

Jú, það er líka alveg satt. Þá neyðist ég til að kaupa mér annan hatt. Eða ég gæti 

líka eins vel keypt mér eina þrjá. Verið þið sæl”. 

Kira náði í sleða og þau óku þegjandi heim. Þegar þau voru komin inn í herbergið, 
sagði Leo: 

„Ég sætti mig ekki við gagnrýni, hvorki af þinni hálfu né neins annars. Þú hefur ekki 
yfir neinu að kvarta. Ég hef ekki verið þér ótrúr. Og annað skiptir ekki máli fyrir 
þig”. 

„Ég var ekki að hugsa það Leo”. Og ég kvarta ekki og ætla ekki að gagnrýna neitt. 
En mig langar til að tala við þig. Viltu hlusta á mig?”  

„Sjálfsagt”, sagði hann kæruleysislega og settist. 

Hún kraup á kné við hlið hans og lagði handleggina axlir hans. Augu hennar voru 
undarlega stór. Hún hristi hárið frá andlitinu, og reyndi að tala rólega og ákveðið. 
Þetta var síðasta tilraunin: 

„Leo. ég get ekki ásakað þig um neitt. Ég veit hvað þú ert að gera. En hlustaðu á mig. 
Það er ekki enn þá orðið um seinan. Við skulum nota þetta síðasta tækifæri. Við 
skulum safna öllu saman, sem við getum og sækja um vegabréf til útlanda. Við 
skulum flýja eins langt í burtu og hægt er frá þessu fordæmda landi”. 

Hann leit í augu hennar, sem glömpuðu af áhuga. En áhuginn gat ekki endurspeglast 
í 

augum hans. „Því ættum við að gera okkur allt það ómak?” 

„Leo, ég veit, hvað þú ætlar að segja. Þú hefur enga lífslöngun lengur. En hlustaðu á 

mig. Gerðu þetta fyrir mig, þó að þig langi ekki til að lifa. Legðu það á þig þó ekki sé 
nema fyrir mig. Þegar við erum sloppin héðan og kominn aftur í frjálst land, þá getur 
þú ákveðið það, hvort að þig langi til að lifa lengur eða ekki”. 

„Kjáninn þinn litli, heldurðu að manni með mína fortíð verði gefið vegabréf til 
útlanda?” 

„Leo, við verðum að reyna. Við getum ekki haldið tilverunni áfram, án þess að geta 
átt þessa einu von. Leo, ég get ekki látið það taka þig. Ég get ekki látið það taka þig”.  

„Hvað þá? GPU? Hvernig ætlar þú að hindra það?” 

„Nei, ég á ekki við GPU. Vertu ekki altaf að hugsa um GPU Það er annað, sem er 
miklu verra, og það hertók Victor, og það hertók Andrei og mömmu, en það má ekki 
hertaka þig”. 
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„Hvað áttu eiginlega við? Hvað tók Victor? Ertu að líkja okkur saman, mér og 
honum?” 

„Leo ... sleikjuhátturinn í honum og allt það ... það er ekkert. Það er annað, sem er 
mikið verra, sem það hefur gert Victor. Það er annað, sem á sér miklu dýpri rætur, og 
er miklu hræðilegra, og sleikjuhátturinn er aðeins ein afleiðing af því. Það drepur 
eitthvað í manni ... það drepur. Hefurðu séð plöntur, sem gróa án ljóss eða lofts? Það 
má ekki ske Leo, að þú verðir fyrir því. Lofum því að hertaka hundruð milljón 
manna, en ekki þig Leo, ekki þig. Þú, sem ert það lotningaverðasta”. 

Hvaðan hefur þú það?” 

Hún starði á hann. 

„Hvaðan hef ég ... ”. 

„Á ég að segja þér eitt, Kira? Stundum finnst mér svo skrítið, að þú skulir ekki hafa 
vaxið upp úr því að taka alla hluti svo hátíðlega. Ég er löngu hættur því. Ekkert getur 
haft slík áhrif á mig. Ég geri það sem mig langar til og annað ekki. Ég býst ekki við 
að aðrir geta sagt það sama nú á tímum”. 

„Leo, hlustaðu á mig. Ég vil gera eitthvað ... fara eitthvað. Ég verð að reyna eitthvað. 
Það er svo margt sem við eigum eftir að gera, bæði þú og ég ... Og það verður ekki 
auðvelt. Við skulum reyna að slíta okkur laus núna strax, áður en það verður um 
seinan”. 

„Leo, við skulum giftast”. 

„Hvað segirðu?” 

Hann starði vantrúaður á hana. 

„Við skulum giftast”, sagði hún aftur. 

Hann kastaði til höfðinu og hló. Hann hló skærum, léttúðarfullum og um leið 
kaldhæðnislegum hlátri, eins og hann hafði hlegið að Andrei og Morosov: 

„Hvað ertu að segja, Kira? 

Á ég að fara að gera þig að heiðarlegri konu, eða hvað?” 

„Nei, það er ekki það”. 

„Finst þér það í rauninni ekki vera nokkuð seint fyrir okkur að hugsa um slíkt”. 

„Því þá það, Leo?” 

„En hversvegna? Finnst þér það nauðsynlegt?” 

„Nei”. 

Legðu það á þig þó ekki sé það nauðsynlegt? 

nema fyrir mig. Þegar við er- 

um sloppinn héðan og komin 

„Nei”. 

„Hversvegna ættum við þá að gera það?” 

„Ég veit það ekki, en ég bið þig um það samt”. 
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„Ég get ekki séð neina ástæðu til þess, mér fyndist það blátt áfram kjánalegt. Mér 
langar hreint ekki til þess að verða heiðarlegur eiginmaður svona upp úr þurru. Ef þú 
ert hrædd um að missa mig, þá get ég sagt þér að bréfsnepill, skrifaður af rauðum 
skrifstofuþræli setur ekki á mig nein bönd”. 

„Ég er ekki hrædd um að missa þig. Ég er hrædd um, að þú missir sjálfan þig”. 

„En þú heldur að nokkrar rúblur til Zags og blessun húsvarðarins frelsi sál mína. Áttu 
við það?” 

„Leo, ég get ekki gefið þér neina skynsamlega ástæðu fyrir því. Ég veit vel að þú 
hefur á réttu að standa, en ég bið þig um það samt”. 

„Eru þetta úrslitakostir?” 

Hún brosti, og í brosi hennar mátti lesa takmarkalausa aðdáun og algera uppgjöf. 

„Nei”, sagði hún lágt. 

„Þá tölum við ekki meira um það”. 

„Nei, Leo”. 

Hann tók undir handarkrika hennar og lyfti henni í fang sér. 

„Þú ert kjánalegt, lítið barn og taugaveikluð að auki. Þú færð allskonar flugur í 
höfuðið og æsir þig upp út af engu. Gleymdu nú þessu öllu saman. Héðan í frá 
skulum við leggja hverja einustu rúblu til hliðar, ef það er það sem þú vilt. Þú getur 
safnað saman í ferðalag til Monte Carlo eða San Fransisko eða til einhverrar 
fastastjörnunnar. En við tölum ekki meira um það. Er það samþykkt?” 

Góðlátlegt bros færðist yfir fagurt andlit hans, andlit sem var svo fullkomið og 
ólýsanlegt, eins og hrífandi hljómlist. Hún faldi andlitið við öxl hans. 

„Leo ... Leo ... Leo ... ” 

X. 

Pavel Syerov fékk sér í staupinu áður en hann fór á skrifstofuna. Eftir hádegi fékk 
hann sér aftur. Honum varð sundurorða við félaga Sonju við morgunverðarborðið. 
Hún var að flýta sér á fjöldafund kvenna. Hann hafði hringt til Morosovs. Honum 
hafði verið sagt, að hann væri ekki heima, en hann hafði þekkt Morosov sjálfan í 
símanum. Hann þrammaði fram og aftur um gólfið á skrifstofu sinni, braut blekbyttu, 
fann ranglega stafað orð í bréfi sem hann hafði lesið fyrir skrifstofustúlkunni, reif 
það í tætlur og fleygði því framan í hana. Hann hringdi til Morosovs, en enginn 
svaraði. 

Kvenmaður hingdi til hans og sagði með fleðulegri smjaðurs- rödd: „Já, en Pavlusha, 
þú varst búinn að lofa að gefa mér þetta armband”. Braskari kom með armbandið 
vafið innan í óhreinan vasaklút, en neitaði að láta hann hafa það, fyrr en hann fengi 
borgunina. Syerov hringdi til Moroeovs í miðstöð matvörusölunnar. Skrifstofuþjónn 
spurði hann til nafns, og Syerov skellti tólinu á án þess að svara. Hann öskraði 
framan 

í ólánssaman atvinnuleysingja sem kom í atvinnuleit, að hann skyldi fleygja honum í 
GPU, og skipaði skrifstofustúlkunni að reka alla út, sem biðu eftir viðtali við hann. 
Hann fór klukkustund fyrr af skrifstofunni en venjulega og skellti hurðinni á eftir sér, 
þegar hann fór út. 

Á leiðinni heim gekk hann fram hjá húsinu, þar sem Morosov bjó. Hann nam staðar, 
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en kom þá auga á herlögreglu á götuhorninu, og hraðaði sér áfram. 

Þeim var færður hádegisverður frá félagseldhúsi og hann var kaldur þegar hann kom.  

„Pavel”, sagði félagi Sonja, þegar þau sátu að snæðingi. „Ég verð að fá mér loðkápu. 
Ég get ekki átt það á hættu að verða kvefuð ... vegna barnsins, þú skilur það. Og ég 
vil ekkert kanínuskinn. Ég hnýsist ekki í einkamál annarra en ég hef nú samt augun 
opin”. 

Hann fleygði munnþurrkunni niður í súpudiskinn og stóð upp án þess að snerta 
matinn. Aftur hringdi hann til Morosovs. Hann lét símann hringja í fimm mínútur, en 
enginn svaraði. Hann sat á rúminu og tæmdi heila flösku af vodka. Félagi Sonja var 
farin á fund í kennarafélaginu. Það átti að setja á stofn kvöldskóla fyrir ólæsar 
þjónustustúlkur í heimahúsum. Hann tæmdi aðra flösku. Svo stóð hann upp, 
ákveðinn á svip en nokkuð óstöðugur á fótunum, spennti beltið á skinnfóðraða 
frakkanum, og fór heim til Morosovs. 

Hann hringdi þrisvar sinnum, en það var ekki opnað. Hann studdi fingrinum á 
bjölluna og hallaði sér upp að veggnum. Ekkert hljóð heyrðist úr íbúðinni, en hann 
heyrði fótatak neðar í tröppunum og faldi sig í dimmasta skotinu undir stiganum. 
Fótatakið hætti á hæðinni fyrir neðan. Hann heyrði að dyr voru opnaðar og þeim 
lokað aftur. Þá rann það upp fyrir honum, að það væri ekki ráðlegt að hætta á það að 
það sæist til hans þarna.  

Hann dró minnisbók upp úr vasa sínum, studdi sig við vegginn og skrifaði við 
birtuna frá götuljóskeri fyrir utan gluggann: 

„Morosov, bölvaður þorparinn þinn! Ef þú verður ekki kominn með peningana, sem 

mér ber, í býtið í fyrramálið, skalt þú fá að borða morgunverð hjá GPU og þú veist, 
hvað það þýðir. 

Þinn einlægur, Pavel Syerov. 

Hann braut miðann saman og stakk honum undir dyrnar. Stundarfjórðttngi síðar 
læddist Morosov hljóðlega fram úr baðherberginu og fram í forstofuna. Hann 
hlustaði lengi við dyrnar, en heyrði ekkert hljóð að utan. Þá kom hann auga á litla, 
hvíta bréfmiðann rétt innan við dyrnar. Hann tók bréfið upp og las það inni í 
borðstofunni. Andlit hans varð öskugrátt. 

Síminn hringdi. Hann hrökk í kút, eins og síminn hefði augu, sem sæju hann með 
bréfið í hendinni. Hann tróð því langt niður í vasann og tók upp símann. Það var 
gömul frænka hans sem bað hann snöktandi um peningalán. Hann sagði henni að fara 
til fjandans og skellti tólinu á. Dyrnar voru opnar inn í svefnherbergið. Þar sat 
Antonina Pavlovna og burstaði hár sitt. Hún kallaði til hans skrækri röddu og sagði 
honum að nota ekki slíkt orðbragð.  

Hann sneri sér fokvondur að henni og hvæsti: 

„Ef þú og þessi bölvaður friðill þinn”. 

Það hvein í Antoninu Pavlovnu. 

„Hann er ekki friðill minn ... ekki ennþá. Og ef hann væri það heldurðu þá að ég 

mundi hanga hér hjá spikfeitum, afgömlum fábjána, eins og þér?” 

Það endaði með háarifrildi. Morosov gleymdi alveg bréfinu, sem hann var með í 
vasanum. 
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Borðin voru þakinglösum, í veitingastofunni á þakhæðinni á Hótel Evrópu. Hér og 
þar 

loguðu ljós, gul ljós, sem urðu daufari í reykjarmekkinum af vindlingunum, eða af 
hitanum eða af kalda hyldýpinu úti fyrir. Hvítir dúkar voru á borðum og það 
glampaði á silfurborðbúnaðinn. 

Menn sátu við borðin. Það glitraði af demöntum í skyrtuhnöppum og glampaði á 
svitaperlurnar á þrútnum andlitum. Þeir höfðu allan hugann við matinn og beygðu sig 
yfir hvíta diskanna, tuggðu hratt og smjöttuðu græðgislega, því þeir voru ekki þarna 
til að skemmta sér og lyfta sér upp í skrautlegum veitingasal. Þeir voru þarna til 

þess að borða. Í einu horninu sat feitur maður yfir nautakjötsbita á hvítum diski, og 
skar svo að ískraði í. Svo hvarf bitinn í munn hans.Hann var bersköllóttur og varirnar 
voru þykkar og rauðar. Það var eins og kjötbitinn lafði enn út úr munni hans. 

Beint á móti honum sat fimtmán ára stúlkukind. Hún sat álút og hámaði í sig matinn. 
Þegar hún leit upp, hljóp roði fram í andlit hennar og munnsvipurinn var eins og hana 
langaði mest til að æpa. Stórt reykský bar við eina dimma gluggarúðuna. Horaður 
maður og kinnfiskasoginn ruggaði sér á afturfótunum á stólnum og púaði án afláts 
vindilinn, sem hann hélt á milli hvanngulra fingra. Hann blés reyknum út um 
nasholurnar og djöfullegt glott lék um varir hans. 

Kvenfólk gekk um á milli borðanna. Hreyfingarnar voru klunnalegar en fasið 
frekjulegt. Höfuð með mjúkum, ljósum lokkum dinglaði ískyggilega á hálsinum, stór 
augu og ungur munnur brostu teprulegu og lostafullu brosi. Æðarber hönd lyfti glasi. 
Innihald þess var gagnsætt og í gegnum vökvann glitraði á breiða hálsfesti alsetta 
gimsteinum utan um visinn háls. Yfir glasröndinni brosti málaður munnur og yfir 
munninum sáust tvö starandi kolsvört augu, eins og Madonnu, sem horfir beint inn í 
eilífan sársauka mannlífsins. Í miðjum salnum sat beinaber, dökkhærð kona. Hún hló 
svo að glumdi í salnum. Varir hennar voru rauðmálaðar og opnuðust eins og sár yfir 
sterkar hvítar tennur og breiða rönd af tannholdinu. 

Hljómsveitin lék ”John Grey”. Hvellir og stuttir tónar fylltu salinn, eins og þeir væru 

rifnir af strengjunum, áður en þeir væru fullþroska. Krampakennt hljómfallið átti að 
breiða yfir vöntunina á öllum eðlilegum gáska. Hljómsveitarmennirnir sátu eins og 
bókfærslumenn, niðursokknir í erfitt reikningsdæmi. 

Veitingaþjónarnir renndu sér hljóðlaust á milli borðanna, hneigðu sig djúpt fyrir 
gestunum en þó með fyrirlitningarsvip. Gestirnir voru klaufalegi rog slæm samviska 
skein úr hverju andliti yfir því að vera að reyna að skemmta sér. 

Morosov var það ljóst, að hann varð að útvega peninga fyrir næsta morgun. Hann fór 
því einn í veitingasalinn á þakhæðinni, flutti sig þrisvar á milli borða, reykti þrjár 
vindlategundir og hvíslaði í eyru fimm feitra manna, sem allir virtust vera að flýta 
sér. Eftir tvo klukkutíma var hann búinn að fá peningana. Þeir voru vel geymdir í 
veski hans. Hann þurkaði svitadropana af enninu, settist einn við borð í dimmu skoti 
og pantaði koníaksglas. 

Stephan Timoshenko hallaði sér svo langt yfir hvita dúkinn, að það var eins og hann 
lægi á borðinu, frekar en sæti við það. Hann studdi hönd undir kinn og klóraði sér 
með fingrunum í hnakkann. Í hinni hendinni hélt hann á glasi og þegar glasið var 
orðið tómt, lyfti hann því upp og velti því fyrir sér, hvernig væri þægilegast að hella 
aftur í það með annari hendinni. Hann leysti vanda málið með því að fleygja glas- 
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inu á gólfið og drekka af stút. 

Yfirþjónninn gaut augunum til hans og gretti sig, þegar hann sá mölétinn 
kanínuskinnskragann á jakkanum hans, þvældu sjóliðahúfuna, sem hafði runnið yfir 
annað eyra hans, og óhreinu skóna sem tróðu í silkislóða konunnar sem sat við næsta 
borð. En yfirþjónninn varð að vera varkár. Stephan Timoshenko hafði komið áður í 
veitingahúsið á þakhæðinni og allir vissu að hann var í flokknum. 

Einn þjónanna kom hljóðlega að borði hans og tók upp glerbrotin, annar þjónn kom 

með nýtt glas, tók varlega upp flösku Timoshenkos, og hvíslaði: 

„Má ég  hjálpa  þér,  borgari?” 

„Farðu til fjandans”, sagði Timoshenko og ýtti glasinu með handarbakinu yfir borðið. 

Það vaggaði góða stund á borðröndinni, en datt svo á gólfið. 

,,Ég geri það, sem mér sýnist”, sagði Timoshenko og brýndi raustina, svo að margir 
litu í áttina til hans. „Ef mig langar til að drekka af stút, þá 

geri ég það. Ég get jafnvel drukkið af tveim stútum, ef mér hentar það betur”. 

,”Já, en borgari ... ”. 

„Á ég að sýna þér, hvort það er ekki hægt?” sagði Timoshenko og leit ógnandi á 
þjóninn” 

„Nei, nei ... þakka þér fyrir, borgari”, flýtti þjónninn sér að segja. 

”Farðu þá til fjandans”, sagði Timoshenko blíðmáll. „Mér fellur ekki þessi 
kjaftavaðall í þér og mér líkar ekki fólk, sem er að snuðra um hér”.  

Hann stóð upp, óstöðugur á fótunum og hrópaði yfir salinn: „Mér líka ekki þessir 
bölvaðir snuðrarar hér”. 

Hann gekk reikulum skrefum á milli borðanna og yfirþjónninn hvíslaði varlega að 
honum: 

,,Ef þér líður ekki vel, borgari, þá ... ”. 

„Burt” .hrópaði Timoshenko og hnaut yfir kvenmannsfót. Hann var næstum kominn 

fram að dyrunum, þegar hann nam skyndilega staðar og breitt bros færðist yfir allt 
andlit hans. 

„Nei, sem ég er lifandi”, sagði hann. ,,Situr ekki þarna einn allra besti vinur minn. 
Einn af mínum albestu vinum”. Hann skjögraði að borðinu, þar sem Morosov sat, 
sveiflaði faglega stól yfir höfuðið á manninum, sem sat næstur, og hlammaði sér 
niður á hann við hliðina á Morosov og stóð upp. 

„Sestu niður, gamli vinur”, sagði Timosheríko og stór höndhans sló eins og 
blýklumpur á öxl Morosovs, svo að hann hné aftur niður á stólinn. „Þú mátt ekki 
hlaupast á burt frá gömlum vini, félagi Morosov, og við erum vinir, skal ég segja þér. 

Gamlir vinir. Það getur reyndar verið að þú þekkir mig ekki. Ég heiti Stephan 
Timoshenko ... úr rauða baltneska flotanum”, bætti hann við. 

„Já, einmitt”, sagði Morosov. 

„Einmitt”. 

„Ég er gamall vinur og aðdáandi þinn”, sagði Timoshenko, ,,og á ég að segja þér 
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eitt?” 

„Hvað?” 

„Fjandakornið, ég held bara að við verðum að fá okkur glas saman, eins og góðum, 
gömlum vinum ber. Þjónn”, öskraði .Morosov svo hátt, að fiðluleikarinn í 
hljómsveitinni hitti á skakka nótu í „John Grey”. 

„Komdu með tvær flöskur handa okkur”, sagði Timoshenko, við þjóninn, sem beygði 

sig óttasleginn að eyra hans. 

„Nei, komdu með þrjár”. 

„Þrjár flöskur af hverju?” spurði þjónninn vandræðalega. 

„Mér er skítsama um það”. sagði Timoshfenko. „Hvað er hægt að drekka dýrt? Hvað 
belgja fínu borgararnir helst í sig núna?” 

„Kampavín, borgari”. 

„Jæja, við fáum þá kampavín og reyndu að vera svolítið fljótur að þessu. Þrjár 
flöskur og tvö glös”. 

Þegar þjónninn kom með kampavínið, skenkti Timoshenko sjálfur i glösin. 

„Svona”, sagði hann og brosti vingjarnlega. ..Drekktu nú með mér, gamli vinur”. 

„Já, fé ... félagi”, sagði Morosov hæglátlega. ..Þakka þér kærlega fyrir, félagi”. 

„Þína skál. félagi”, sagði Timoshenko hátíðlegur á svip og lyfti glasinu. ”Skál fyrir 
félaga Morosov, borgara í samveldi Sovétríkjanna”. 

Þeir klingdu glösunum. Morosov leit í kringum sig í von um björgun, en sá enga. 
Glasið hristist í hönd hans, þegar hann lyfti því að vörum sínum. Svo brosti hann 
smeðjulega. „Þetta er mjög fallega gert, félagi”, sagði hann og stóð upp, „og ég er 
mjög þakklátur. En þú verður að fyrirgefa. Ég er tímabundinn og verð því miður að 
... ”. 

„Sestu niður”, sagði Timoshenko skipandi. Hann fyllti glösin aftur, lyfti sínu glasi. 
hallaði sér aftur á bak í stólnum og brosti. En bros hans var ekki lengur vingjarnlegt, 
og hann starði svörtum kringlóttum augunum á Morosov með kaldhæðnissvip. 

„Skál fyrir hinum æruverðuga borgara Morosov, manninum sem sigraði byltinguna”. 

sagði hann og rak upp skellihlátur. Svo tæmdi hann glasið í einum teyg. 

„Félagi”, tautaði Morosov. Varir hans voru orðnar náfölar. „Félagi ... hvað áttu við?” 

Timoshenko hló ennþá hærra og hallaði sér yfir borðið með krosslagðar hendur og 
húfuna aftur á hnakka. Blautt hárið klístraðist við sveitt ennið. Hláturinn hætti svo 
skyndilega að það var eins og hann hefði verið höggvinn í sundur með slátrarahníf. 
Svo brosti Timoshenko og Morosov varð enn skelkaðri við brosið en hláturinn. 

„Þú þarft ekki að vera hræddur, félagi Morosov. Þú þarft ekki að vera hræddur við 

mig. Ég er eins og ryðgaður skipsskrokkur, kominn að því að sökkva eftir 
viðureignina við þig. Þú ert sigurvegarinn, félagj Morosov. Allt, sem ég hef að segja 
í auðmýkt minni er að ég er sigraður og ég ber ekki illan hug í brjósti til þín fyrir það. 
Fjandinn hafi það. Ég er meira að segja fullur aðdáunar í þinn garð, félagi Morosov. 
Þú hefur unnið byltinguna miklu, þá mestu í sögu mannkynsins og bætt buxurnar 

með henni”. 
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„Félagi”, sagði Morosov. Varir hans voru nú orðnar bláar. en rödd hans var ákveðin. 

„Ég hef ekki hugmynd um, hvað þú ert að tala um”. 

„O, jú”, sagði Timoshenko. „O, jú, víst skilurðu mig. Þú veist miklu meira um þetta 
heldur en ég ... meira en miljónir ungra fábjána sem sitja víðsvegar út um heim, 
heillaðir af hrifningu með tunguna út úr munninum. Þú verður að segja þeim frá því, 
félagi Morosov. Þú hefur frá nógu að segja”. 

”Ef ég á að segja hreint eins og er, félagi, þá ... ”. 

”Þú veist að minnsta kosti, hvernig þú hefur farið að því. Ég veit bara að þú gerðir 
það. Við hófum byltingu. Við höfum gríðar stóra, rauða fána, og á fánunum stóð, að 
byltingin væri fyrir öreiga alheimsins. Það voru einstaka aulabárðar í fylkingum 
okkar, sem héldu að byltingin værir fyrir þá undirokuðu, fyrir þá, sem þjást hér í 
heiminum. En þú og ég, félagi Morosov, við eigum leyndarmál saman. Við vitum 

meira en hver annar fáráðlingur. En við segjum engum neitt. Því skyldum við gera 
það? Fólk út um heim kærir sig ekki um að fá að vita það. En við vitum vel, að 
byltingin var gerð þér til heiðurs og þessvegna eiga allir að taka ofan fyrir þér”. 

„Félagi, hvað svo sem þú heitir”, sagði Morosov í vælutón. „Segðu mér bara eitt. 
Hvað viltu mér?” 

„Ég ætlaði bara að segja þér, að þú átt hana, félagi Morosov”. 

„Hverja?” spurði Morosov. Honum var farið að detta í hug hvort hann væri orðinn 
brjálaður. 

,Byltinguna”,  sagði  Timoshenko og brosti góðlátlega. „Byltinguna maður. Veistu 
annars, hvað bylting er? Það er best að ég segi þér það snöggvast. Við tókum 
yfirmennina um borð á skipinu okkar og rifum af þeim axlarskúfana og svo klipptum 
við niður nýja, rauða axlarskúfa og settum á axlirnar á þeim. Nei, á bert hörundið. 
Svo ristum við upp kviðinn á þeim og drógum þarmana út með berum höndunum og 
hendurnar á þeim hreyfðust altaf svona ... upp og niður, upp og niður, alveg eins og 
smábörn gera í vöggu.Við stungum þeim sprikllifandi niður í gufukatlana og létum 

höfuðin ganga á undan. Hefurðu fundið lykt af brenndu mannakjöti? Og svo var það 
einn ... hann hefur ekki verið nema rúmlega tvítugur. Hann signdi sig ... mamma hans 
hafði líklega kennt honum það.„ Blóðið rann út úr munninum á honum. Hann horfði 
á 

mig. Augun hans ... þau voru ekki hrædd lengur ... augun hans ... Þau voru bara 
undrandi. Það var víst líka út af einhverju sem mamma hans hafði sagt honum. Hann 
horfði á mig. Það var það síðasta. sem hann gerði. Hann horfði á mig”. 

Dropar runnu niður vanga Timoshenko. Hann fyllti glas sitt, og lyfti því með 
erfiðismunum að vörum sínum, en starði án afláts í augu Morosovs. 

„Sjáðu til. Þetta gerðum við árið 1917. Og á ég að segja þér til hvers við gerðum 
þetta? Við gerðum það, til þess að borgari Morosov gæti farið á fætur á morgnana og 
klórað sér á maganum, af því að rúmdýnan hans var ekki nógu mjúk, svo að hann 
fékk óþolandi kláða í naflann. Við gerðum það til þess að hann gæti ekið um í stórri 
glæsilegri bifreið með dúnmjúkum sætum og blómsturvasa við gluggann, fullum af 
hvítum liljublómum. Til þess að hann gæti setið og drukkið konjak á stöðum eins 

og þessum hér og ropað og hlustað á þjónana segja: „Já,herra”. Til þess að hann gæti 
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haldið ræður um alræði öreiganna á hátíðis- og tyllidögum, skreyttur rauðum 
silkislaufum. Þessvegna gerðum við það, félagi Morosov og við göngum líka sjálfir 
með rauðar slaufur. Gláptu ekki svona á mig, félagi Morosov. Ég er aðeins 
auðmjúkur þjónn þinn, og ég hef gert alt. sem ég hef getað, svo að þú ættir að brosa 
og 

þakka mér, því að þú átt mér margt að þakka”. 

„Félagi”, stundi Morosov, „lofaðu mér að fara”. 

„Sittu kyrr”, öskraði Timoshenko. ..Helltu í glasið þitt og drekktu. Hlustaðu á mig, 

bölvaður þorparinn þinn. Drekktu og hlustaðu á mig”. 

Morosov hlýddi, en hann var mikið skjálfhentur, þegar hann tók upp flöskuna. 

..Sjáðu nú til”, sagði Timoshenko og það var eins og hvert orð ætlaði að stöðvast í 
hálsi hans. „Mér er alveg sama þó að við séum sigraðir. Mér er alveg sama, þó að við 
höfum tekið verstu glæpina á okkar herðar og látið svo allt renna okkur úr greipum. 
Það er að segja, mér væri alveg sama, ef við hefðum verið sigraðir af hávöxnum 
hermanni með stálhjálm á höfðinu ... eldspúandi dreka í mannsmynd. En við urðum 
að lúta í lægra haldi fyrir lús. Stórri, feitri. hægfara, ljóslifandi lús. Hefurðu nokkurn 
tímann séð lús? Þær ljósustu eru feitastar ... Það er okkur sjálfum að kenna. Einu 
sinni var mönnum stjórnað af guði eldingarinnar. Svo var þeim stjórnað af sverði. Nú 
er þeim stjórnað af prímus. Einu sinni var þeim haldið í skefjum með þegnskyldu og 
auðsveipni. Svo var þeim haldið í skefjum með ógnunum. En nú eru þeir reirðir niður 
með tómum mögum. Menn hafa haft hlekki um hálsinn og um úlnliði og ökla. En 
þeir hafa aldrei áður verið hlekkjaðir með endaþarminum. Ekki fyrren núna. En 
þannig er ekki hægt að hlekkja hetjur. Og það 

er þar, sem okkur hefur skjátlast”. 

„Félagi, í guðanna bænum! Hversvegna ertu að segja mér þetta allt?” 

„Við byrjuðum á því að reisa hof. Ljúkum við verkinu með kapellunni? Nei, við 
byggjum ekki einu sinni útihús. Við endum á saggafullu eldhúsi með gömlu eldstæði. 
Við kveiktum eld undir katli og við blönduðum saman eldi, blóði, blóði og stáli. Og 
hvað veiðum við nú upp úr súpunni? Nýtt mannkyn? Menn úr graniti? Eða þá að 
minsta kosti fyrsta flokks ófreskju? Nei. Lítil, vesæl kvikindi, sem engjast sundur og 
saman og snúa sér. Lítil tvískipt skordýr með tvennskonar öndunarfærum. Skriðdýr, 
sem láta sér ekki einu sinni nægja að hneigja sig og þakka fyrir að fá hegningu. 

Nei, þau taka vöndinn og flengja sig sjálf. Hefur þú nokkurn tímann komið á fund hjá 

félagi sem stuðlar að þjóðfélagslegum framförum? Þú ættir að reyna það, því þú 
hefðir gott af því. Þar er hægt að læra heilmikið um mannsandann”. 

„Félagi”, hvíslaði Morosov, „hvað viltu mér eiginlega? Eru það peningar ... ? Ég skal 
gjarnan borga ... ”. Timoshenko rak upp skellihlátur, svo að fólk leit í áttina til þeirra, 
og Morosov hrökk í kút og reyndi að láta lítið á sér bera. 

„Lúsin þín”, þrumaði Timoshenko og hló. „Heimska, nærsýna, vitskerta lúsin. Hvern 

heldurðu að þú sért að tala við? Heldurðu að þú sért að tala við félaga Victor 
Dunaév? Eða félaga Pavel Syerov? Eða félaga ... ”. 

„Félagi”, æpti Morosov og nú var honum alveg sama, þó að fólk liti til þeirra. „Þú ... 
þú ... þú hefur engan rétt til að segja þetta. Ég hef ekkert samband við félaga Syerov. 
Ég ... ”. 
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„Heyrðu mig”, sagði Timoshenko hæglátlega. „Ég var ekkert að segja það. Ósköp 
ertu uppstökkur”  

„Já, en ég hélt ... ég ... þú”. 

„Ég var ekkert að segja það”, sagði Timoshenko aftur. „Ég sagði bara að þú ættir að 
hafa það. Þú og hann og Victor Dunaév. Og svo sem eins og nokkrar miljónir   
flokksskirteina og stimplar og svoleiðis drasl. Sigurvegararnir ... Þeir, sem skríða. 
Hlustaðu á. Þarna var rétta orðið yfir menn framtíðarinnar: Þeir, sem skríða. Segðu 
mér eitt. Veistu hvað margar miljónir augna mæna á okkur utan úr heimmum hinum 
megin við höfin? Þeir eru allir langt í burtu og þeir sjá ekki sérstaklega vel. Þeir sjá 
stóran skugga rísa til himins og þeir halda að þetta sé risavaxið rándýr. Þeir eru of 
langt í burtu til að sjá að það er mjúkt og loðið, brúnt að lit. Þú veist. Svona gljáandi 
og loðið. Þeir vita ekki, að það er allt úr tómum kakkalökkum, sem er pakkað svo 
þétt saman, að þeir verða eins og stór veggur Litlir kakkalakkar, sem segja ekkert en 
veifa bara bifhárunum. Þeir eru of langt í burtu til þess að sjá bifhárin og það er það, 
sem að er. Enginn sér bifhárin”. 

„Félagi! Félagi! Hvað ertu eiginlega að tala um?” 

„Þeir sjá stórt ský og þeir heyra þrumur. Þeir hafa heyrt að á bak við skýið renni blóð 

og menn deyi, og menn drepi og að menn berjist. En hvað gerir það? Þeir eru ekki 
hræddir við blóð, mennirnir sem stara hingað. Það er virðuleiki við blóðsúthellingar. 
Hvað heldurðu að þeir segðu, ef þeir kæmust að því að það er ekki blóð heldur gulur 
gröftur. Nú skal ég gefa þér gott ráð. Vinarráð. Ef þú villt halda landinu hérna í 
greipum þínum, segðu þá fólki, að þú sért önnum kafinn við að hálshöggva, meðan 
þú situr við morgunverðarborðið, og kálar heilum hersveitum þegar líður á daginn. 
Láttu 

heiminn halda að þú sért voðaleg ófreskja, sem menn eiga að óttast og bera virðingu 
fyrir og berjast gegn með heiðarlegum vopnum. En láttu aldrei vitnast að herinn þinn 
sé ekki byggður af eintómum hetjum, ekki einu sinni af djöflum, heldur vesölum. 
skorpnuðum kviðslitnum bókhöldurum. sem hafa verið vandir á að vera rostafullir. 
Segðu þeim ekki, að það eigi ekki að myrða þig, heldur bara sótthreinsa þig. Segðu 

þeim ekki, að það eigi ekki að berjast gegn þér með fallbyssum, heldur karbúlvatni”. 

Munnþurrka Morosovs var orðin samanvöðluð og rennblaut í stórum lófa hans. Nú 

þurrkaði hann aftur enni sitt. Svo gerði hann sig eins blíðróma og hann gat og reyndi 
að standa upp svo lítið bæri á: „Þetta er allt rétt hjá þér, félagi. Þetta eru stórkostlegar 

hugmyndir og ég er alveg sammála þér. En þú verður að fyrirgefa, ég”. 

„Sestu niður”, öskraði Timoshenko. „Sestu niður og drektu úr glasinu þínu. Drekktu. 
Annars skýt ég þig niður eins og rakka. Ég geng ennþá með byssu, skal ég segja þér. 
„Hérna”. Hann hellti fullt glasið og vínið rann út yfir dúkinn. „Drekktu skál 
mannanna, sem tóku hinn heilaga, rauða fána og skeindu sig með honum”. 

Morosov drakk. Svo stakk hann hendinni í vasann og dró vasaklútinn upp til að 
þurka sér um ennið. Samanbrotinn bréfmiði datt á gólfið. Það var ákafinn í hreyfingu 
Morsovs. þegar hann beygði sig niður eftir honum, sem gerði það að verkum, að 
Timoshenko greip járntaki um úlnlið Morosovs. 

„Hvað var þetta, gamli vinur?” spurði Timoshenko. 
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Morosov sparkaði bréfmiðanum undir næsta borð. Svitadropar spruttu fram af enni 
hans, en hann sagði eins kæruleysislega og hann gat: „Þetta var svo sem ekkert, 
félagi. Skiptir engu máli. Þetta var bara bréfmiði”. 

Já,  einmitt”, sagði Timoshenko og starði á hann augum, sem allt í einu urðu 
óhuggulega allsgáð. „Jæja, bara lítill bréfmiði. Þá látum við hann liggja þarna.  
Honum  verður  sópað burt þegar það verður gert hreint hérna”. 

„Já”, sagði Morosov og kinkaði kolli í ákafa. „Það er ágætt. Við skulum bara láta 

sópa honum út. Það var ágæt hugmynd, félagi”. Hann flissaði og þurrkaði enni sitt. 
„Víð látum hreingerningarkonuna fleygja honum í öskutunnuna. 

Viltu ekki fá eitthvað meira að drekka, félagi? Flaskan er tóm og nú er röðin komin 
að mér ... Þjónn, eina flösku í viðbót. Sömu tegund”. 

„Já”, sagði Timoshenko án þess að hreyfa sig. „Við skulum bara fá okkur nokkur 
glös í viðbót”. 

Þjónninn kom með vínið. 

Morosov hellti í glösin og hallaði sér fram yfir borðið. „Á ég að segja þér nokkuð, 
félagi”, sagði hann og rödd hans var smátt og smátt styrkari. „Svei mér þá, að ég held 
að þú hafir misskilið mig. En ég skal ekki ljá þér það. Ég get vel skilið þitt sjónarmið 
og ég viðurkenni það fullkomlega. Það eru svo margar óaðlaðandi ... hm ... ef ég 
mætti segja óheiðarlegar manntegundir nú á dögum. Menn verða að vera mjög 
varkárir. Við verðum að kynnast betur, félagi. Það er erfitt í fyrstu að dæma fólk ... 
sérstaklega á stað 

eins og þessum. Ég þori að veðja, að þú hélst að ég væri ... braskari eða eitthvað því 
um líkt. Var það ekki? Það er mjög fyndið”. 

„Mjög”, sagði Timoshenko. 

„Hvað ertu altaf að athuga þarna niðri á gólfinu, félagi?” 

..O-o-o-”, Morosov flissaði og flýtti sér að líta upp. „Ég var bara að horfa á skóna 
mína. Þeir eru dálítið þröngir og það er svo óþægilegt. Ég held, að það sé af því að ég 
stend svo mikið á skrifstofunni. 

,,Hmm”, sagði Timoshenko. „Þú átt ekki að vanrækja fæturna. Þú ættir að fara í heitt 

fótabað, þegar þú kemur heim, er ágætt fyrir veika fætur”. 

,,Nei, er það satt? Það var ágætt að fá að vita það. Ég ætla að reyna það strax í 

kvöld áður en ég fer að hátta”. 

,,Já, það er víst kominn tími til að þú farir að hugsa til heimferðar, félagi Morosov”. 

„Já ... ja ... ég veit svo sem ekki ... Það er ekki orðið svo áliðið ennþá ... ”. 

„Mér sýndist þú vera að flýta þér svo mikið áðan?” 

„Ég ... . nei. Ég get ekki sagt að mér liggi neitt svo sérstaklega á, og þegar maður 

er í svona skemmtilegum ... ”. 

„Hvað er að, félagi? Er hér kannski eitthvað, sem þér þykir verra að skilja við?” 

„Mér? Nei, hvað ætti það svo sem að vera. félagi? Hvað sagðistu aftur heita?” 
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„Timoshenko. Stephan Timoshenko. Það skyldi þó ekki vera þessi litli bréfmiði 
þarna undir borðinu?” 

„Hann ... nei, félagi Timoshenko. Ég var nú alveg búinn að gleyma honum. Því 
skyldi 

ég svo sem vilja ná í hann?” 

„Ja, það veit ég ekki”, sagði Timoshenko. 

„Nei, það er einmitt það, félagi Timoshenko. Mér er nákvæmlega sama um hann. 
Nákvæmlega. Viltu ekki aftur í glasið?” 

„Þakka þér fyrir”. 

„Skál, félagi'. 

„Er nú aftur eitthvað að, þarna undir borðinu, félagi Morosov?' 

„Nei, félagi Timoshenko. — 

Ég beygði mig bara niður til að binda skóreimina. Hún hefur losnað”. 

„Má ég sjá”. 

„Nei, þetta var þó skrítið. Sjáðu. Og mér fannst þetta. Hún hefur alls ekki losnað. 
Endilega. Þú veist, hvernig þessar sovét.”þessar reimar eru nú á dögum. Þær endast 

bókstaflega ekkert”. 

„Nei”, sagði Timoshenko. „Þær eru ekkert betri en snæri”. 

„Já”, sagði Morosov, „einmitt. Eins og snæri. Það er alveg rétt hjá þér ... Hvað ert þú 
að teigja þig, félagi Timoshenko? Það fer víst ekkert vel um þig þarna. Þú skalt 

flytja þig hérna yfir til mín. Hérna sérðu miklu ... ”. 

„Nei”, sagði Timoshenko. „Það fer prýðilega um mig. Og héðan hef ég svo ágætt 
útsýni yfir borðið þarna. Mér finnst þetta nokkuð fallegt borð. Laglegir fætur. Ekki 
laust við að þeir séu listrænir”. 

„Já, það er alveg rétt hjá þér. En hins vegar situr svo aldeilis ljómandi lagleg stúlka 
þarna vinstra megin við hljómsveitina. Finnst þér hún ekki vera vel vaxin?”. 

„En hvað þú ert í faliegum skóm, félagi Morosov. Og þeir eru lakkaðir. Ég þori að 
veðja að þú hefur ekki fengið þá í kaupfélaginu”. 

„Nei, það er að segja ... ef ég á að segja hreint eins og er ... þú skilur, að ... ”. 

„Mér finnst sérstaklega skemmtileg þessi kúla þarna ... framan á tánni, alveg eins og 
kúla, sem menn fá á ennið. Og hvað það gljáir á þá! Já, útlendingarnir kunna 
sannarlega að búa til skó”. 

„Fyrst við erum nú farnir að tala um vörugæði, þá tökum til dæmis í kapítalisku 

löndunum, hin miklu ... tækifæri ... til ... ”. 

..Já, félagi Morosov, í kapitalisku löndunum er hvað?”. 

Það var Morosov, sem fleygði sér niður á gólfið eftir bréfmiðanum. Það var 
Timoshenko, sem greip um úlnliðinn á honum með fingrum sem voru eins og 
skrúfjárn. Augnablik lágu þeir báðir á fjórum fótum á gólfinu og augu þeirra mættust. 
Þau minntu á tvö dýr í baráttu upp á líf og dauða. Svo tók Timoshenko bréfið upp 
með hinni hendinni. Hann sleppti Morosov, stóð á fætur og settist við borðið. 
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Morosov var enn á fjórum fótum, þegar Timoshenko fór að lesa bréfið. Hann starði á 
Timoshenko, eins og maður, sem býst við dauðadómi sínum. 

„Morosov, bölvaður þrjóturinn þinn. Ef þú verður ekki kominn með peningana sem 
mér bera til mín í býtið í fyrramálið, þá skaltu fá að borga morgunverð hjá G.P.U. og 
þú veist, hvað það þýðir. 

Þinn einlægur, Pavel Syerov”. 

Morosov var sestur við borðið. þegar Timoshenko leit upp. Timoshenko hló. 
Morosov hafði aldrei á ævi sinni heyrt mann hlæja eins. Hann hló enn þegar hann 
stóð á fætur. Maginn á honum hristist af hlátrinum og sömuleiðis 
kanínuskinnskraginn og vöðvarnir á breiðum hálsi hans. Hann var dálítið óstöðugur á 
fótunum og hann hélt 

á bréfinu með báðum höndum. Smátt og smátt dó hláturinn út, eins og útgengin 
grammófónsplata, þangað til hann var orðinn að lágu hlakkandi hljóði. Hann stakk 

bréfinu í vasann og snéri sér hægt burt. Hreyfingar hans voru einkennilega 
klaufalegar og allt að því auðmjúkar. Hann reikaði fram að dyrunum. Við dyrnar gaut 
yfirþjóninn til hans augunum. Timoshenko leit á hann á móti. Augu hans voru mild 
og hlý. Morosov sat við borðið með aðra hendina á lofti. Hún var undarlega snúin, 
eins og hún væri máttlaus. Hann heyrði hlakkið í Tomoshenko deyja út niður 
tröppurnar, einshljóma reglubundin hljóð, sem gat alveg eins verið hiksti eða hundgá, 
eða grátur. 

Allt í einu stökk hann á fætur. „Ó, drottinn minn”, veinaði hann. „Drottinn minn”. 

Hann gleymdi bæði hatt og frakka og hljóp niður allar tröppurnar og út í hríðina. 
Gatan var mannlaus. Timoshenko var horfinn. Morosov sendi ekki peningana til 
Syerovs. Hann fór ekki til vinnu sinnar á skrifstofu matvörusölunnar. Hann sat allan  
daginn heima i stofu sinni og drakk vodka. Þegar síminn eða dyrabjallan hringdi, 
hrökk hann í kút og beit í hnúana á fingrum sér. En ekkert skeði. 

Um kvöldið kom Antonina Pavlovna heim með kvöldblaðið og fleygði því í hann. 

„Hver fjandinn er eiginlega að þér í dag?”, hreytti hún út úr sér. Hann fletti í gegnum 
blaðið. Á forsíðunni voru nýjustu fréttirnar: 

„Í þorpinu Vasilkino í Kamahéraði hafa bændurnir ... æstir upp af 
andbyltingarsinnuðum hamstursamtökum ... kveikt í fundarhúsi Karl Marx félagsins. 
Líkin af forseta félagsins og skrifara, félaga frá Moskvu, fundust í brunarústunum. 
G.P.U. deild er á leiðinni til Vasilkino“'. 

„Í þorpinu Sverkoie voru tuttugu og fimm bændur hálshöggnir í gærkvöldi fyrir 
morðið á fréttaritara æskulýðsblaðs kommúnista í Samara. Bændurnir neituðu að 
gefa upp nafn morðingjans”. 

Á annarri síðu stóð: 

„Líkið af Stephan Timoshenko. fyrrverandi sjóliða í baltneska flotanum, fannst 
snemma í morgun á ísnum undir einni brúnni yfir Obukhovsky-skurðinn. Hann hafði 

hleypt af skoti upp í munninn á sér. Engin skjöl fundust á líkinu, að flokksskírteininu 

undanskildu, sem gætu bent til orsakar fyrir sjálfsmorðinu”. 

Morosov þurrkaði svitann af enni sér. Honum létti eins og snaran hefði verið 
fjarlægð af hálsi hans. Hann fékk sér tvö glös af vodka. Þegar síminn hringdi, gekk 
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hann rakleiðis að honum og tók upp heyrnartólið. Antonina Pavlovna velti því fyrir 
sér, 

að hverju hann væri að hlæja. 

„Morosov?”, hvíslaði rödd í símanum. 

”Ért það þú, Pavlusha?”. sagði Morosov. „Heyrðu, gamli vinur, mér þykir þetta mjög 
leitt með peningana. En ég hef þá hérna og ... ”. 

„Fjandinn hirði peningana”, hvæsti Syerov”, en segðu mér eitt. Kom ég til þín í gær 
með bréf?”. 

„Já, en ég býst við að ég hafi átt það skilið”. 

„Ertu búinn að koma því fyrir kattarnef?”. 

„Hvers vegna spyrðu að því?”. 

„Ég bara spyr. Þú skilur hvað það gæti ... Ertu búinn að koma því fyrir kattarnef?”. 

Morosov leit á blaðið, glotti við og sagði: ,,Já, vissulega. Hafðu engar áhyggjur af því 
gamli vinur”. 

Hann sat með blaðið allt kvöldið. 

„Bjáninn sá arna”, tautaði hann svo lágt að Antonina Pavlovna leit spyrjandi á hann. 

„Bölvaður bjáninn. Hann hefur týnt því. Hefur sjálfsagt flækst um göturnar alla 
nóttina. Guð má vita hvar hann hefur verið, fyllibyttan sú arna. Hann hefur týnt því”. 

En Morosov vissi ekki, að Stephan Timoshenko hafði farið beint heim frá 
veitingasalnum á þakhæðinni á hótel Evrópu. Við valta borðið í köldu 
kvistherberginu sínu hafði hann með miklum erfiðismunum skrifað bréf á brúnan 
umbúðapappír við ljósið af kertisbút, sem stungið var ofan í flöskustút. Hann hafði 
brotið bréfið vandlega saman og stungið því í gamalt umslag. Svo hafði hann stungið 
þvældum bréfmiða ofan í umslagið líka og skrifaði síðan nafn og heimilisfang 
Andreis Taganov utan á. Að því loknu gekk hann hægt og gætilega niður hrörlegar 
tröppurnar og út á götuna. Á brúna umbúðapappírnum stóð: 

„Kæri vinur minn, Andrei. Ég lofaði að kveðja þig og ég geri það núna. Þetta verður 
ekki alveg eins og ég var búinn að lofa þér, en þú fyrirgefur mér. Ég er orðinn 
þreyttur af að sjá þetta sem ég sé, og ég þoli það ekki lengur. Hjálagt bréf er einasti 
arfur minn til þín. Það er þungur arfur og ég veit það vel. Ég vona bara að þú fylgir 
ekki í fótspor mín allt of fljótt. 

Þinn vinur, 

Stephan Timoshenko”. 

XI. 

Pavel Syerov sat við skrifborðið á skrifstofu sinni. Hann var að lesa uppkastið af 
næstu ræðu sinni um „Járnbrautirnar og stéttarbaráttuna”. Skrifstofustúlkan stóð við 
hlið hans og fylgdist áhyggjufull á svip með blýantinum, sem hann renndi eftir 
línunum. Glugginn á skrifstofunni snéri út að einum stöðvarpallinum. Hann leit upp 
einmitt um leið og hávaxinn maður í leðurjakka hvarf niður pallinn. Syerov hallaði 
sér fram en maðurinn var horfinn. 

„Sástu þennan mann?”, sagði hann við stúlkuna. 

„Nei, félagi Syerov. Hvar?”. 



 280

„O, það skiptir engu. Mér sýndist það vera maður, sem ég kannaðist við. Það væri 
nógu gaman að vita, hvað hann vill hér”. Stundu síðar fór Syerov af skrifstofunni. 
Þegar hann gekk niður tröppurnar á járnbrautarstöðinni, tyggjandi sólsikkufræ, sá 
hann aftur manninn í leðurjakkanum. Hann vissi strax að honum hafði ekki skjátlast. 
Það var Andrei Taganov. 

Pavel Syerov nam staðar og hnyklaði brúnirnar. Hann spýtti sólsikkuhismi út um 

annað munnvikið og gekk í áttina til Andrei. 

„Gott kvöld, félagi Taganov”. 

„Gott kvöld, félagi Syerov”, sagði Andrei. 

„Ert þú í ferðahugleiðingum, Andrei?”. 

„Nei”, sagði Andrei. 

„Ertu að reyna að veiða járnbrautar-braskara?”. 

„Nei”, sagði Andrei. 

„Er búið að flytja þig í umferðardeild G.P.U.?”. 

„Nei”, sagði Andrei. 

„Jæja, það er að minnsta kosti gaman að sjá þig. Það er ekki oft, sem það skeður. Þú 
ert líklega svo önnum kafinn að þú hefur ekki tíma til að sinna gömlum kunningjum. 
Viltu sólsikkufræ?”. 

„Nei. þakka þér fyrir”. 

”Þú hefur kannski ekki vanið þig á þann ósið? Þú temur þér víst ekki neina lesti? 
Jæja, mér þykir gaman, að þú skulir hafa áhuga á þessari gömlu járnbrautarstöð. 
Þetta er nú mitt annað heimili. Þú ert búinn að vera hérna í klukkutíma. Er það 
ekki?”. 

„Er það nokkuð fleira, sem þig langar til að spyrja um?” 

„Hvern? Mig? Ég hef ekki spurt að neinu. Hvers vegna ætti ég að vera að spurja 
þig?“ 

„Ég var bara að halda uppi samræðum, ef svo mætti segja. 

Menn verða stundum að gera sér far um að vera félagslegir. Annars eiga menn á 
hættu að fá orð á sig fyrir að vera einstaklingshyggjumenn. Hvers vegna lítur þú ekki 
inn 

til mín á skrifstofuna, þegar þú ert á þessum slóðum?”. 

„Ég geri það kannski seinna”, sagði Andrei. „Ég geri það kannski seinna. Vertu sæll, 
félagi Syerov”. 

Syerov stóð með sólsikkufræ á milli framtannanna og horfði á eftir Andrei niður 
tröppurnar. 

Afgreiðslumaðurinn snýtti sér með þumal og vísifingrinum, þurrkaði flöskustútinn 
með svuntuhorninu og sagði: „Ekkert fleira í dag, borgari?”. 

„Nei”, sagði Andrei. 

Afgreiðslumaðurinn reif dagblað í sundur og pakkaði flöskunni inn í það. Fitublettir 
af linolíunni komu strax í bréfið. 
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„Gengur verslunin vel?”,spurði Andrei. 

„Nei, bölvanlega”, sagði maðurinn og yppti öxlunum. „Þú ert fyrsti viðskiptavinurinn 
síðustu þrjá klukkutimana. Svo að ég er feginn að fá að sjá einhvern. Hér er ekkert 
annað að gera en að fæla burtu mýsnar”. 

„Það var slæmt. Þú hlýtur þá að tapa á rekstrinum?”. 

„Hver? Ég? Ég á ekki þessa verslun”. 

„Jæja, þá hlýtur þú að minnsta kosti að missa stöðuna og eigandinn fer sjálfur að 
afgreiða”. 

„Hver? Eigandinn?”. Afgreiðslumaðurinn rak upp skellihlátur. Hljóðið minnti á 
varphljóð í hænu. Í munni hans skein í tvær kolbrenndar tennur. ”Nei, svo sannarlega 
ekki. Hann fer nú ekki að lítillækka sig svo. Mér þætti nógu gaman að sjá borgara 
Kovalensky, skera síld og hella linolíu á flöskur”.\ 

„Hann heldur varla áfram að líta svo stórt á sjálfan sig, þegar verslunin ber sig ekki”. 

„Kannski og kannski ekki”, sagði afgreiðslumaðurinn. 

„Já, kannski”, sagði Andrei Taganov. 

..Þetta verða fimmtíu kopekar, borgari”. 

..Gerðu svo vel. Vertu sæll, borgari”. 

Antooíaa Pavlovna átti aðgöngumiða að nýja ballettinum í Marinsky-leíkhúsinu. 
Morosov hafði fengið miðana frá matvælamiðstöðinni, en honum þótti ekki gaman 
að 

balletdans og auk þess átti hann að halda ræðu á skólafundi um hina próletarisku 

matvæladeild”. Hann gaf þess vegna Antoninu Pavlovnu miðana og hún bauð Kiru 
og Leo með sér. „Já, þetta á að vera byltingarballet”, sagði hún. 

„Fyrsti rauði ballettinn. Þú veist auðvitað um stjórnmálaskoðanir mínar, en maður á 
að líta á þetta frá listrænu sjónarmiði. Finnst þér það ekki líka? Og þetta er að 
minnsta kosti virðingarverð tilraun”. 

„Já, ég get vel komið með þér”, sagði Leo kæruleysislega. 

Kira hafði ekki viljað fara, svo að Leo fór einn með Antoninu Pavlovnu. Hún var í 

grænum kjól, sem var allt of þröngur yfir magann á henni. Í annarri hendinni hélt hún 
á leikhúskíki, alsettum perlum og gimsteinum. Kira hafði lofað Andrei að koma til 
hans, en þegar hún stökk af sporvagninum og gekk eftir dimmri götunni í áttina að 
hallargarðinum, varð gangur hennar ósjálfrátt hægari. Vöðvarnir í líkama hennar 
spenntust, eíns og hún væri að berjast á móti ofviðri. Líkami hennar mundi, það sem 
hugur hennar leitaðist við að gleyma. 

Likami hennar mundi eftir undangenginni nóttu, nóttu sem hafði verið eins og sú 

fyrsta sem hún átti í grámálaða svefnherberginu, þar sem hún nú hafði búið með Leo 
í 

rúm þrjú ár. Henni fannst hún vera hrein og helg eftir snertingu handa og vara, sem á 
ný höfðu verið leitandi og ungar. Því nær sem hún nálgaðist augnablikið, sem mundi 
verða vanhelgun, þeim mun hægar gekk hún. Þegar hún var komin upp háu 
tröppurnar og Andrei opnaði dyrnar, sagði hún:  
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„Andrei, viltu gera bón mína?”- 

„Áður en ég er búinn að kyssa þig?”. 

..Nei, en strax á eftir. Viltu koma með mér í kvikmyndahús í kvöld?”. 

Hann kyssti hana og úr svip hans ljómaði aðeins skær gleðin yfir að sjá hana. 

„Já, það skal ég gera”. 

Þau leiddust eftir götunni. Það brakaði í snjónum undir fótum þeirra. Fyrir utan þrjú 

stærstu kvikmyndahúsin í Nevsky voru stór auglýsingaspjöld, þar sem á stóð skrifað 

með eldrauðum bókstöfum: Mesti kvikmyndaviðburður ársins. 

Síðasta listaverk Sovkinos. 

RAUÐIR HERMENN. 

Risavaxinn þáttur um baráttu rauðu hetjanna í byltingunni. Áhrifamikil saga um hinn 

óþekkta fjölda hetja meðal verkamanna og hermanna. Fyrir utan eitt kvikmyndahúsið 
var auk þess skilti þar sem á stóð: 

„Félagi Lenín sagði:,,Af öllum listgreinum er kvikmyndin sú grein sem hefur mesta 
þýðingu fyrir Rússland” 

Inngöngudyrnar í kvikmyndahúsin voru upplýst með hvítum ljósum. 
Afgreiðslumennirnir við miðasölurnar horfðu sorgmæddir á fólkið, sem gekk fram 
hjá úti á götunni. Enginn leit einu sinni á myndirnar í sýningarkössunum.  

„Þig langar víst ekki til að sjá þetta?”, sagði Andrei. 

„Nei”, sagði Kira. 

Í fjórða kvikmyndahúsinu var sýnd útlend kvikmynd. Hún var gömul og nöfn 
leikendanna voru ekki einu sinni tilgreind. Þrjár afmáðar myndir héngu í 
sýningarkassanum. Þær voru af mikið máluðum stúlkum í fötum eins og tíðkuðust 
fyrir tíu árum. „Við getum séð þessa”, sagði Kira. 

Aðgöngumiðasalan var lokuð.  

„Mér þykir það leitt, borgarar”, sagði dyravörðurinn. ,,en það er útselt á þessa 
sýningu 

og þá næstu líka. Andyrið er fullt af fólki, sem bíður eftir að komast að”. 

„Jæja”, sagði Kira, þegar þau voru komin aftur út á götuna. ,,Þá er víst ekki um 
annað að velja en „Rauðu hermennina””. 

Anddyrið á „Parisiana” var mannlaust. Sýningin var byrjuð, og venjulega var ekki 
leyfilegt að koma inn fyrr en henni var lokið. En dyravörðurinn hneigði sig ákaft og 

hleypti þeim inn. Það var dimmt og kalt í salnum, og þrátt fyrir hávaðann frá 
hljómsveitinni var eins og þar væri dauðaþögn. Hér og þar sat einmanalegur 
áhorfandi í löngum stólaröðunum. Á léreftinu sást flokkur manna í tötralegum gráum 
einkennisbúningum hlaupa yfir aur og leðju sveiflandi byssustingum. Flokkur manna 

í tötralegum, gráum einkennisbúningum sat í kring um eld. Yfir eldinum hékk stór 
súpupottur. Löng járnbrautarlest rann hægt eftir léreftinu og opnir 
vöruflutningavagnarnir voru fullir af mönnum í tötralegum, gráum 
einkennisbúningum. Síðan komu stafir: 
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,Einum mánuði seinna”. Flokkur manna í tötralegum, gráum einkennisbúningum  
hljóp yfir aur og leðju og sveiflaði byssustingjum. Hundruð handleggja veifandi 
fánum. Flokkur manna í tötralegum gráum einkennisbúningum bar við dimman 
himin, skríðandi yfir skotgrafir. „Bardaginn við Zavrashino” stóð á léreftinu.  

Flokkur manna í lakkstígvélum hleypti af byssum á menn í tágaskóm, sem var raðað 

upp við vegg. „Bardaginn við Samsonovo” stóð á léreftinu. 

Flokkur manna í tötralegum, gráum einkennisbúningum hljóp yfir aur og leðju og 
sveiflaði byssustingjum. „Þrem vikum síðar”, stóð á léreftinu. Löng járnbrautarlest 
rann eftir teinunum á móti sólsetrinu. 

„Öreigaveldið trampaði með stórum stígvélum á heilagraut yfirstéttanna”, stóð á 
léreftinu. Hópur manna í lakkstígvélum dansaði villtan dans í skrautlegum 
salarkynnum innan um brotnar flöskur og hálfnakið kvenfólk, sem starði beint inn í 
myndatökuvélina. 

„En rauðu hermennirnir okkar börðust tryggilega fyrir málstað öreiganna”, stóð á 
léreftinu. Flokkur manna í tötralegum, gráum einkennisbúning um hljóp yfir aur og 
leðju og sveiflaði byssustingjum. Það var engin samfelld viðburðarás og engar 
aðalpersónur.  

„Markmið hinnar próletarískulistar”, stóð á spjaldi í forsalnum, „er að lýsa atburðum 
og hugarástandi í tilveru fjöldans”.Í hléinu, áður en næsta sýning átti að byrja, spurði 
Andrei: 

„Langar þig til að sjá byrjunina á þessu?”. 

„Já”, sagði Kira. „Það er ekki orðið framorðið ennþá”. 

„Ég veit að þig langar samt ekki til þess”. 

„Ég veit líka að þig langar ekki til þess. Er það ekki skrítið, Andrei, að mér var 
einmitt boðið í Marinsky leikhúsið í kvöld, en ég vildi ekki fara af því að þar var 
byltingarsýning og nú sit ég hér”. 

„Hver bauð þér?”. 

„Það var ... vinur minn”. 

„Þó ekki Leo Kovalensky?”. 

„Andrei, þú mátt ekki skipta þér af því, sem ekki kemur þér við”. 

„Kira, af öllum kunningjum þínum, er hann sá ... ”. 

„ ... sem þér er minnst um. Það veit ég. En finnst þér ekki að þú talir of mikið um 
það?”. 

„Kira, þú hefur engan áhuga á stjórnmálum. Er það?”. 

„Nei, hvers vegna spyrðu að því?”. 

„Þig hefur aldrei langað til að fórna lífinu til einskis? Eða vera heilt ár í fangelsi eða 
útlegð? Er það, Kira?”. 

„Komdu ekki nálægt Leo Kovalensky”. 

Munnur hennar var opinn og hendin á lofti, en það leið óendanlegt augnablik áður en 

hún gat sagt þau erfiðustu orð, sem hún nokkru sinni hafði út talað: 
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„Hvað ... áttu ... við ... Andrei?”. 

„Þú vilt þó ekki láta álíta þig kunningja þess manns, sem annars hefur valið sér 
slæman kunningjahóp?”. 

„Hvers  konar  kunningja?”. 

„Ýmiskonar. Til dæmis félaga Syerov”. 

„Hvað á Leo ... ”. 

„Þú veist, að hann rekur verslun?”. 

„Andrei, kemur þú fram sem starfsmaður G.P.U. gagnvart mér eða ... ”. 

„Nei, ég er ekki að yfirheyra þig og ég leita ekki upplýsinga hjá þér. Mér þætti bara 
gaman að vita, hvað þú veist mikið um líferni hans ... vegna öryggis sjálfrar þín”. 

„Hvað áttu við? Líferni?”. 

„Kira. Ég er ekki starfsmaður G.P.U gagnvart þér”. 

Ljósin voru slökkt og hljómsveitin byrjaði að leika Internationalinn. Á léreftinu sáust 
þung, rykug stígvél ganga yfir þurran sendnan jarðveg. Stór titrandi grár ferhyrningur 
með stígvélum, fjölda stígvélum án líkama, með þykkum, járnuðum sólum úr gömlu, 
slitnu leðri með djúpum skorum eftir lögun fótarins. Stígvélin hreyfðust hvorki hægt 
né hart, þau líktust hvorki höfðum né mannsfótum. Þau veltust áfram frá hæl til táar 
eins og gráir bryndrekar, sem brytjuðu niður og sópuðu á burt. Leirklumpar urðu að 
dufti, grá, lífvana óendanleg, miskunnarlaus stígvél, sem hreyfðust í takt. 

Internationalinn drundi um salinn. 

„Andrei, ert þú farinn að vinna að nýju máli fyrir G.P.U?”. 

„Nei, ég vinn að því upp á eigin spýtur”. 

Á léreftinu sáust nú skuggar í gráum einkennisbúningum. Þeir sátu umhverfis bál. 
Beinaberar hendur gripu um stóra járnkatla. Stór munnur með skökkum tönnum 
opnaðist í gleitt bros. Maður sat og lék á harmoniku. Annar maður snérist í hringi í 
kósakkadans og sveiflaði höndum og fótum í takt við lagið. Einn maður klóraði sér í 
skegginu. Annar klóraði sér á hálsinum. Enn annar klóraði sér í hárinu. Einn nagaði 
þurra brauðskorpu. Skyrtan hans var fráhneppt, svo að mylsnan féll niður á dökka 
bringu hans. Þeir voru að halda sigurinn hátíðlegann. 

„Andrei, ætlarðu að gefa G.P.U. einhverja skýrslu?”, hvíslaði Kira. 

„Já”, svaraði hann. 

Á léreftinu sást kröfuganga þokast eftir götu. Fánar og andlit runnu hægt fram hjá. 

Mannverur hreyfðust eins og vaxmyndastyttur, sem væru dregnar áfram með 
ósýnílegum þráðum. Ung andlit með dökkleita höfuðklúta. gömul andlit með 
prjónaða höfuðklúta, andlit, sem öll voru hvert öðru lík, svipurinn harðneskjulegur 
og sneyddur allri lífsgleði. Augun voru flöt, eins og þau væru máluð á léreftið, 
varirnar þykkar og andlitsdrættirnir sviplausir. Menn gengu áfram, án þess að beita 
viljanum eða vöðvum. Þeir höfðu ekki frekar viljakraft, en steinarnir í götunni, en var 
bara ýtt áfram af fótunum. Eina hreyfiaflið var rauðu fánarnir, sem blöktu eins og 
segl í vindi. Hitinn var enginn, nema sá sem gufaði upp af milljónum mannslíkama, 
milljónum skvapkenndra,  

þreyttra vöðva og áfram, áfram gengu þeir. Hreyfingin var óendanleg og gersamlega 
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lífvana. Það fór kuldahrollur um Kiru. 

„Andrei, við skulum koma héðan”, sagði hún. Hann stóð strax á fætur. Þegar hann 
veifaði í sleða úti á götunni. sagði hún: 

„Nei, við skulum ganga. Ganga á okkar eigin fótum” 

Hann tók undir handlegg hennar. 

„Hvað er að Kira?”, sagði hann. 

„Ekkert”. Hún hlustaði á fótatak sitt í snjónum. 

„Ég ... mér líkaði ekki þessi mynd”. 

„Nei, Kira mín, það skil ég vel. Ég vildi óska vegna þeirra sjálfra að hún hefði aldrei 
orðið til”. 

„Andrei, ætlaðir þú ekki að losna við þetta allt saman og fara til útlanda? 

„Jú”. 

„En hvers vegna byrjar þú þá á einhverju ... á móti einhverjum ... til þess að þjóna 
þessum yfirboðurum, sem þú ætlar að segja skilið við?” 

„Mig langar til að komast að því, hvort þeir eru ennþá þess virði að þeim sé þjónað”. 

„En hverju skiptir það þig?”. 

„Líf mitt gæti verið undir því komið”. 

„Hvað áttu við?”. 

„Ég ætla að gefa sjálfum mér síðasta tækifærið. Ég ætla að leggja mál fyrir þá og 

ég veit nákvæmlega, hvernig þeir eiga að taka því. Ég er hræddur um að þeir viti líka, 

hvernig þeir munu taka því. Ég er ennþá flokksmeðlimur. Eftir stuttan tíma fæ ég það 

úrskurðað hvort ég held áfram að vera það”. 

„Þú ætlar að gera enn eina tilraun, Andrei? Á kostnað fleiri mannslífa?”. 

”Á kostnað fleiri mannslífa, sem eru ekki meira virði”. 

..Andrei!”. 

Hann leit undrandi á náföllt andlit hennar. 

„Kira ... hvað er að? Þú hefur aldrei áður spurt mig neins viðvíkjandi starfi mínu. Við 
höfum aldrei rætt það. Þú veist að starf mitt er leikur upp á líf ... og dauða, þegar þess 
gerist þörf. Það hefur aldrei áður hrellt þig. Það er hlutur, sem við verðum að geyma 
með sjálfum okkur”. 

,,Og bannar þú mér að rjúfa þögnina?”. 

„Já. Og það er dálítið annað, sem ég verð að segja við þig. Þú verður að hlusta á mig, 
en þú mátt ekki svara, því að ég vil ekki vita, hvað þú þekkir mikið til þessa máls 
sem ég er að rannsaka. Ég er hræddur um að ég viti þegar að þér sé ekki með öllu 
ókunnugt um það. Ég hef hugsað mér að krefjast fyllstu hreinskilni frá þeim 
mönnum, sem ég legg málið fyrir. Þú mátt ekki neyða mig til þess að, vera síður 
hreinskilinn gagnvart þeim”. 

Hún reyndi að vera róleg og stjórna rödd sinni, en þó titraði hún af angist. 
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„Andrei, ég skal ekki svara þér. En hlustaðu á það, sem ég segi og þú mátt ekki 
svara. 

Þú mátt ekki spyrja mig neins. Allt, sem mig langar til að segja þér er þetta: Ef ég hef 

nokkurn tímann verið þér nokkuð, þá grátbæni ég þig, skilurðu það, grátbæni þig 
með öllu því sem rúmast í sál minni, um að láta þetta mál falla niður, aðeins, í þetta 
eina skipti, meðan þú hefur það í þínum höndum. Gerðu það, Andrei, fyrir mig, og 
engan annan”. 

Hann snéri sér að henni og hún leit í andlit, sem hún hafði aldrei séð áður. Það átti 
félagi Taganov í G.P.U” harðneskjulegt og miskunnarlaust og það gat horft á 
dauðadóm, framfylgt í dimmu, leynilegu kjallaraherbergi án þess að blikna. 

„Kira, hvað er þessi maður fyrir þér?”, spurði hann. Hann talaði hægt og skýrt. 

Röddin sagði henni, að vegna Leo væri best að þegja. 

”Hann er aðeins góður vinur minn. Við skulum ekki tala meira um þetta. Klukkan er 

orðin margt, Andrei. Viltu fylgja mér heim?”. 

En þegar hann hafði yfirgefið hana við húsið, þar sem foreldrar hennar bjuggu, beið 
hún aðeins þangað til hann var horfinn fyrir næsta götuhorn. Þá tók hún til fótanna 
eftir dimmri götunni þangað til hún náði í bifreið. Hún stökk upp í hana og hrópaði: 

,,Til Marinsky-leikhússins! Eins hart og mögulegt er!”. 

Á ganginum fyrir framan áhorfendasalinn, heyrði hún dynjandi leik 
hljómsveitarinnar hinum megin við lokaðar dyrnar, dynjandi tónahaf, en ekkert lag. 

„Aðgangur bannaður”. Sagði dyravörðurinn stranglega. Hún stakk samanbrotnum 

peningaseðli í lófa hans og hvíslaði: 

„Ég verð að ná í mann þarna inni, félagi ... upp á líf og dauða ... móðir hans varð 
skyndilega fárveik og ... ”. 

Hún læddist hljóðlega meðfram bláum flauelsgluggatjöldum og stóð í 
áhorfendasalnum, sem var hálftómur. Á leiksviðinu flögruðu dansmeyiar um í 
stuttum, rauðum silkipilsum og veifuðu grönnum, hvítum handleggjum, sem voru 
vafðir gylltum hlekkjum úr pappa. Þetta var „Dans vinnunnar”. 

Hún kom auga Leo og Antoninu Pavlovnu. Þau sátu ein í stólaröðinni í mjúkum 
hægindastólum. Þau stukku á fætur, þegar þau komu auga á Kiru. Að baki þeim var 
hvíslað reiðilega: „Setjist þið niður”. 

„Leo”, hvíslaði Kira. 

„Komdu! Komdu strax! Það dálítið fyrir”. 

„Hvað?”. 

„Komdu. Ég skal segja þér það. En við skulum komast héðan út”. 

Hann gekk á eftir henni upp ganginn. Antonina Pavlovna staulaðist á eftir og rak 
hökuna á undan sér. 

Í skoti í mannlausum forsalnum hvíslaði Kira: 

„Það er G-P.U” Leo. Þeir hafa auga með versluninni þinni. Þeir hafa uppgötvað eitt 
hvað”. 
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..Hvað? Hvernig veist þú það?”. 

„Ég hitti Andreí Taganov og hann ... ”. 

..Hittir þú Andrei Taganov? Hvar? ,ég hélt að þú ætlaðir til foreldra þinna”. 

,,Ég rakst á hann á götunni, og ... ”. 

„Hvaða götu?” 

,,Leo, hættu þessari vitleysu. Skilurðu ekki að við megum engan tíma missa”. 

„Hvað sagði hann?”. 

”Hann sagði ekki mikið. Ég gat bara dregið mínar ályktanir. Hann ráðlagði mér að 
koma ekki of nálægt þér, ef ég vildi komast hjá því að vera tekin föst. Hann minntist 
á það, að þú rækir verslun og hann nefndi Pavel Syerov. Svo sagði hann að hann 
þyrfti 

að leggia mál fyrir G.P.U. Ég held, að hann viti allt”. 

„Jæja, ráðlagði hann þér að koma ekki of nálægt mér?”. 

„Leo, þú ætlar þó ekki ... ”. 

,,Ég læt ekki afbrýðissaman fábjána hrella mig”. 

„Þú þekkir hann ekki, Leo. Hann gerir ekki að gamni sínu, þegar annars vegar er 

starf hans hjá G.P.U. Og hann er ekki afbrýðissamur gagnvart þér. Því skyldi hann 

vera það?”. 

„Í hvaða deild er hann hjá G.P.U.?”. 

„Leynilögreglunni”. 

„Jæja, hann er þá ekki við fjármáladeildina?”. 

„Nei. en hann er að rannsaka þetta mál upp á eigin spýtur”. 

„Jæja ,komdu þá. Við verðum að hringja til Morosovs og Pavel Syerovs. Syerov 
getur 

þá talað við vin sinn í fjármáladeildinni og hann getur svo komist að því, hvað 
Taganov hefur með höndum. Vertu nú bara róleg. Þú þarft ekki að vera hrædd. Við 
kippum þessu öllu í lag. Komdu”. 

„Leo”, stundi Antonina Povlovna. Hún kom hlaupandi á eftir þeim, þegar þau voru 
að 

stíga upp í bifreiðina. „Leo, ég er ekkert bendluð við verslunina. Ef það verður gerð 
rannsókn, mundu þá að ég er óviðkomandi. Ég fór bara með peningana til Syerovs. 
En ég vissi ekkert, hvaðan þeir komu. Mundu það, Leo”. 

Stundu síðar rann sleði hljóðlega að bakdyrunum á versluninni, sem bar nafnið: „Leo 

Kovalensky, Matvöruverslun”. 

Tveir menn læddust í myrkrinu niður frosnar, hálar kjallaratröppurnar. 

Í litlu kompunni biðu Leo og afgreiðslumaðurinn í ljósinu frá gamalli lukt. Mennirnir 
sögðu ekkert. Leo benti á nokkra poka og kassa og mennirnir báru þá í skyndi út á 
sleðann. Stór feldur var breiddur yfir og fimm mínútum síðar var kjallarakompan 
orðin tóm. 
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„Hvernig gekk?”, sagði Kira kvíðafull, þegar Leo kom heim. 

„Farðu að hátta”, sagði hann, ,,og hættu að hugsa um starfsmennina hjá G.P.U”.. 

„Hvað  gerðirðu?”. 

,,Við erum búnir að koma öllu í lag. Við komum því öllu burtu og á þessu heilaga 
augnabliki er það allt á leiðinni út úr hinni rauðu Leningrad. Við áttum von á annarri 
sendingu frá Syerov á morgun, en við erum búnir að vara hann við. 

Í nánustu framtíð rekum við aðeins litla, saklausa matvöruverslun ... þangað til 
Syerov er búinn að ganga frá hnútunum”. 

„Leo, ég”. 

„Byrjaðu ekki að tala um þetta aftur. Ég hef sagt þér það í eitt skipt fyrir öll, að ég fer 
ekki burt úr borginni. Það væri bæði heimskulegt og stórhættulegt. Auk þess þurfum 
við ekkert að óttast. Syerov befur allt of mikil áhrif í G.P.U til þess að”. 

„Leo, þú þekkir ekki Andrei Taganov”. 

„Nei, það geri ég ekki, en hinsvegar finnst mér að þú þekkir hann ef til vill helst um 
of”. 

„Hann lætur ekki gabba sig, Leo. 

„Getur verið. En þeir geta fengið hann til að halda kjafti”. 

„Ef þú ert ekk hræddur”. 

„Auðvitað er ég ekki hræddur”. 

En hann var fölari en venjulega og hún sá að hann var skjálfhentur, þegar hann 
hneppti frá sér frakkanum. 

„Leo, hlustaðu á mig”, sagði hún biðjandi. „Lofaðu mér”. 

„Hættu”, sagði Leo. 

XII. 

Yfirmaður fjármáladeildar G.P.U. kallaði Andrei inn á skrifstofu sína. Skrifstofan var 
í beim hluta bækistöðva G.P.U . þar sem ókunnugir komu aldrei og starfsfólkið 
aðeins mjög sjaldan.  

Þeir, sem komu þangað voru taugaóstyrkir og fullir lotningar og töluðu í hálfum 
hljóðum. Yfirmaðurinn sat við skrifborð sitt. Hann var í hermannajakka, þröngum 
buxum, háum stígvélum og með skammbyssu við hlið sér. Hár hans var stuttklippt og 
það var ómögulegt að sjá það á andliti hans hvað hann var gamall. Þegar hann brosti, 
skein í stuttar tennur og breiðan, brúnleitan góm. Það var aðeins vegna þess að það 
komu hrukkur í kinnarnar og það skein í tannkjötið, að hægt var að sjá að hann var 
að brosa. 

„Andrei Taganov”, sagði hann,„ég hef heyrt að þú sért að rannsaka mál, sem 
raunverulega tilheyrir fjármáladeildinni”. 

„Já”, sagði Andrei. 

„Hvaða heimild hafðir þú til þess?”. 

„Flokksskírteini mitt”, sagði Andrei. 

Yfirmaðurinn lét skína í tannholdið og spurði: 
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„Hvernig stóð á því að þú byrjaðir þessa rannsókn?”. 

„Óyggjandi sannanir”. 

„Gegn floksmeðlim?”. 

„Já”. 

..Hvers vegna fólstu okkur ekki rannsóknina?”. 

„Ég vildi geta lagt málið fyrir ykkur að rannsókninni lokinni”. 

„Geturðu það þá?”. 

„Já”. 

„Þú ætlar þá að leggja það fyrir yfirmann þinnar deildar?”. 

„Já”. 

Yfirmaður fjármáladeildarinnar brosti aftur. 

„Ég legg til að þú látir þetta mál falla niður”. 

„Ef þetta er skipun”, sagði Andrei, þá verð ég að minna á það að þú ert ekki 
yfirboðari minn. Ef þetta er ráðlegging þá þarfnast ég hennar ekki”. 

Yfirmaðurinn horfði lengi á hann. 

„Strangur agi og trúmenska gagnvart flokknum eru lofsverðir eiginleikar félagi 
Taganov. En eins og félagi Lenin sagði, þá verður kommúnistaflokkurinn að kunna 
að haga sér eftir kröfum raunveruleikans. Hvaða afleiðingar geta orðið af því, sem þú 
ætlar að gera?”. 

„Já”. 

„Finnst þér það ráðlegt að koma upp um hneykslunarmál sem snertir floksmeðlim 
eins og nú standa sakir”. 

„Því ætti þessi umræddi flokksmeðlimur að hafa hugsað fyrir sjálfur”. 

„Er þér kunnugt um hvaða áhuga ... ég hef fyrir þessum umrædda flokksmeðlim?”. 

„Já”. 

„Hefur sú vitneskja engin áhrif á áform þitt?”. 

„Nei”. 

„Hefur þér nokkurn tímann dottið í hug, að ég gæti orðið þér til gagns?”. 

„Aldrei”. 

„Heldurðu þá ekki að sú hugmynd sé umhugsunarverð?”. 

„Nei”. 

„Hvað hefur þú lengi haft þessa stöðu þína, félagi Taganov?”. 

„Tvö ár og þrjá mánuði”. 

„Og alltaf með sömu launum?”. 

„Já”. 

„Fyndist þér þá ekki æskilegt að hækka í tign?”. 

„Nei”. 
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,,Þú trúir þá ekki á aðstoð og samvinnu við flokksbræður þína?”. 

„Ekki út fyrir anda flokksins”. 

„Þú ert einlægur flokksmaður?”. 

„Já”. 

„Setur flokkinn ofar öllu?”. 

„Já”. 

„Hvað hefurðu oft séð hreinsunarnefndina að verki?”. 

„Þrisvar sinnum”. 

„Veistu að ný hreinsun er í aðsigi?”. 

„Já”. 

„Og þú ætlar að leggja skýrslurnar um þetta mál sem þú ert að vinna að fyrir ... 
yfirmann þinn?”. 

„Já”. 

,,Hvenær?”. 

„Klukkan fjögur í dag'. 

Yfirmaðurinn leit á armbandsúr sitt. 

„Gott og vel. Eftir hálfan annan klukkutíma'. 

„Var það nokkuð fleira, sem þú vildir spyrja mig um?”. 

„Nei, það er ekkert fleira”. Nokkrum dögum síðar kallaði yfirmaður Andreis hann 
inn í skrifstofu sína. Hann var hár og grannur með ljósan hökutopp og 
gullspangargleraugu á þunnu, bognu nefinu. 

Hann var í dýrum föutm, ljósbrúnum, sömu tegundar og útlendir ferðamenn sáust í, 
hendur hans voru varla annað en beinin. Að öllu samanlögðu líktist hann einna helst 
misheppnuðum skólakennara. 

„Sestu niður”, sagði yfirmaðurinn, stóð á fætur og lokaði hurðinni. 

Andrei settist. „Ég verð að fá að óska þér til hamingju, félagi Taganov”, sagði hann. 

Andrei kinkaði kolii. 

„Verk þitt er til fyrirmyndar og þú hefur gert flokknum mikið gagn. félagi Taganov. 

Þú hefðir ekki getað hitt á betri tíma. Við þurftum einmitt á slíku sem þessu að halda. 
Nú á tímum, þegar fjárhagsvandamálin eru hvað mest aðkallandi og hættulegir 

straumar gera vart við sig meðal almennings, þá er það blátt áfram nauðsynlegt að 
stjórnin sýni fjöldanum hver ber ábyrgðina á þjáningum hans og sýni honum það á 
þann hátt sem seint gleymist. Hin glæpsamlega, andbyltingasinnaða starfsemi 
braskaranna, sem rænir verkamennina skammtinum, sem þeir hafa unnið fyrir, verður 
ljóslega útskýrð af hinum próletarísku réttarvöldum.  

Við verðum að minna hina vinnandi stétt á það, að stéttarandstæðingar þeirra vinna 

að því dag og nótt að gera einustu verkalýðsstjórn heimsins auðvirðilega, og 
verkalýðurinn verður þessvegna að sætta sig við ýmiskonar óþægindi um 
stundarsakir, og þeir verða að veita stjórninni, sem vinnur að velferð þeirra, þrátt 
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fyrir alla erfiðleika, allan stuðning sinn. Og þetta óþrifamál, sem þú hefur afhjúpað, 
mun einmitt vera ágæt sönnun þess. Þetta mál var aðalumræðuefni í samtali sem ég 
átti í morgun við aðalritstjóra „Pravda” viðvíkjandi hinni miklu sókn, sem við erum 
einmitt að hefja. Við ætlum að gera þetta að stórfréttum. ÖIl blöð, öll félög og allir 
ræðustólar verða virkir þættir í sókninni. Málið gegn borgara Kovalensky verður á 
hvers mann vörum, jafnvel í hinum afskekktustu héruðum U.S.S.R”. 

„Málið gegn hverjum, félagi?” 

„Gegn borgara Kovalensky. 

Já, vel á minnst, félagi Taganov. Það var þetta bréf frá félaga Syerov, sem þú afhentir 
mér. Eru til nokkur afrit af því?” 

„Nei, félagi”. 

„Og hver hefur lesið það annar en þú?” 

„Enginn”. 

Yfirmaðurinn lagði langa, mjóa fingurna saman, svo að fingurgómarnir mættust. 

„Félagi Taganov”, sagði hann með áherslu. ,,Þú verður að gleyma því, að þú hafir 

nokkurn tímann lesið þetta bréf”. 

Andrei horfði lengi á hann. „Þetta er skipun frá nefndinni, sem hefur rannsakað 
skýrslur þínar. Ég ætla þó að gefa þér frekari skýringu, þar sem þú hefur innt mjög 
dyggilegt starf af hendi. Lest þú blöðin, félagi Taganov?” 

„Já, félagi”. 

„Veistu þá hvað er að ske í þorpunum okkar?” 

„Já, félagi”. 

,,Og veistu hvaða andi ríkir í verksmiðjum okkar?” 

„Já, félagi”. 

„Og skilur þú, hve almenningsálitið er óstöðugt nú á tím-um?” 

„Já, félagi”. 

„Ef svo er, þarf ég víst ekki að útskýra það fyrir þér hversvegna nafn flokksmeðlima 
má, ekki koma nálægt því að verða í nokkru sambandi við andbyltingasinnað brask. 
Er þér það ljóst?” 

„Já, félagi”. 

„Þú verður að vera mjög varkár og muna að þú veist ekkert um félaga Pavel Syerov. 
Skilurðu mig?” 

„Já, félagi”. 

„Borgari Morosov gengur úr stöðu sinni við matvælamiðstöðina vegna heilsubrests. 
Honum verður ekki bendlað við málið, þar sem það mun varpa skugga á 
matvörumiðstöðina og gefa átyllu til óþarfa umhugsana. En sá sem raunverulega á 
alla sökina og er upphafsmaður samsærisins, borgari Leo Kovalensky, verður tekinn 
fastur þegar í kvöld. Getur þú fallist á þessa skipun málsins, félagi Taganov?” 

„Staða mín veitir mér ekkert vald til að láta í ljós mitt álit. Ég á aðeins að hlýða 
skipunum”. 
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„Vel svarað, félagi Taganov. Auðvitað erum við búnir að komast að niðurstöðu um 
það, að borgari Kovalensky er eini lögmæti eigandi verslunarinnar. Hann er 
yfirstéttarmaður að ætt, og sonur manns, sem hlaut dauðadóm fyrir 
andbyltingasinnaða starfsemi. Auk þess hefur hann verið undir manna höndum einu 
sinni áður ... fyrir tilraun til að flýja af landi burt. Hann er lifandi tákn fyrir þá stétt, 
sem er bitrasti óvinur sovéts. Verkalýðsstétt okkar verður nú að læra að skilja,  
hverjum ber að kenna, um hið langvarandi neyðarástand í landinu, biðraðirnar við 

kaupfélögin og vöntunina á lífsnauðsynjum. Verkalýðsstéttinni skal gert það ljóst, 
hver það er, sem reynir að reiða fjárhag okkar banahöggið. Síðasti afkomandi  
yfirstéttarblóðsuganna skal fá makleg málagjöld eins og sérhver annar úr hans 
flokki”. 

„Já, félagi. Opinberar yfirheyrslur með feitu letri í öllum blöðum og hátalara í 
réttarsalnum?'. 

„Einmitt, félagi Taganov”. 

„En hvað skeður, ef borgari Kovalensky talar of mikið eða kemur of nálægt 
hátalaranum?” 

„Við þurfum ekki að óttast neitt í þá átt, félagi Taganov. Það er ofur auðvelt að 
handleika slíka herra. Honum verður heitið lífi, ef hann segir aðeins það, sem honum 
verður sagt að segja. Þá býst hann við náðun, jafnvel á meðan dauðadómurinn verður 
kveðinn upp. 

Það er auðvelt að lofa, eins og þú veist, en það er ekki alltaf nauðsynlegt að efna 
loforðin”. 

„Og þegar hann stendur gegn byssuhlaupunum ... þá verða víst engir hátalarar 
nærri?” 

„Nei, það er nefnilega það”. 

„Þá gerist þess auðvitað heldur ekki þörf, að minnast á það, að hann var atvinnulaus 
og svalt, þegar hann gekk í þjónustu ónafngreindra manna”. 

„Hvað er nú þetta, félagi Taganov?” 

„Þetta var aðeins vísbending. Það mundi vera mikilvægt að gefa skýringu á því, 
hvernig blásnauður yfirstéttarmaður getur kollvarpað fjármálalífi okkar”. 

„Félagi Taganov, þú hefur eftirtektarverða hæfileika sem ræðumaður. Þeir eru 
næstum því of eftirtektarverðir og það er ekki alltaf hagur að því fyrir mann, sem 
starfar hjá GPU. Þú ættir að gæta þess, að þessir hæfileikar verði ekki metnir svo 
mikli að þú fengir skemtilega stöðu ... til dæmis í Turkestan. Þar eru mörg og mikil 
tækifæri til að veita þeim hæfileikum útrás. Við getum tekið til dæmis félaga Trotzky 
... ”. 

„Ég hefi verið í rauða hernum með félaga Trotzky”. 

,,Ef ég væri í þínum sporum, félagi Taganov, þá mundi ég reyna að minnast ekki of 
mikið á það”. 

„Það ætla ég heldur ekki að gera. Ég skal gera mitt besta til að gleyma því”. 

„Klukkan sex í dag, félagi Taganov, átt þú að mæta hér til þess að taka þátt í 
húsrannsókn hjá borgara Kovalensky. Tilgangurinn er að finna fleiri sannanir eða 
gögn viðvíkjandi þessu máli, og um leið tekur þú borgara Kovalensky fastan”. 
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„Já, félagi”. 

„Þá var það ekkert fleira, félagi Taganov”. 

„Ágætt, félagi”. 

Yfirmaður fjármáladeildar 

GPU lét skína í tannholdið og sagði kuldalega við Pavel Syerov: 

„Eftir þetta, félagi Syerov, átt þú að minnka bókmenntalega starfsemi þína á þeim 
málum, sem snerta vinnu þína við járnbrautirnar”. 

„Auðvitað, gamli vinur”,sagði Pavel Syerov.„Þú þarft ekkert að óttast”. 

„Ég vildi bara minna þig á, að hvað þetta mál snertir, hef ég alls ekki þurft að óttast 
neitt”. 

„Nei, fjandakornið, það er ég, sem hefi verið með hjartað í buxunum. Hvað getur þú 

farið fram á meira? Maður hefur bara vissan hárafjölda á höfðinu, sem getur gránað”. 

„Já, og bara eitt höfuð undirhárunum”. 

„Má ... má ég spyrja, hvað þú átt við með því? Ert þú ekki með bréfið?” 

„Nei, ekki lengur”. 

„Hvar er það?” 

„Í ofninum”. 

„Þakka þér fyrir, gamli vinur”. 

„Já, þú hefur sannarlega ástæðu til að vera mér þakklátur”. 

„Það er alveg satt, og ég get sannfært þig um það, að ég er það líka. Einn greiðinn er 
annars verður. Auga fyrir auga, eða hvernig það nú er. Ég held kjafti um það, sem ég 
veit um þig, og þú heldur kjafti um mín glappaskot, eins og vinir gera”. 

„Þetta liggur nú ekki eins beint við og þú heldur, Syerov. Tökum til dæmis leikfélaga 

þinn úr yfirstéttinni. Hann mætir fyrir réttinum og ... ”. 

„Fjandinn hafi það. Heldurðu að ég fari að úthella tárum fyrir það? Sú ánægja vegur 

meira að segja upp á móti öðru andstreymi. Það verður mér sérstök ánægja að sjá 
þann rostafulla náunga snúinn úr hálsliðnum”: 

„Vegna heilsu þinnar, félagi Morosov, er þér nauðsynlegt að taka þér frí frá störfum 
eða fara í ferðalag þangað þar sem loftslagið er mildara”, sagði embættismaðurinn. 
Það er þessvegna, sem við höfum svarað lausnarbeiðni þinni með því að útvega þér 
pláss á þessu hvíldarheimili. Skilurðu mig?”. 

„Já”, sagði Morosov og þurkaði svitann af enninu. „Ég skil þig”. 

„Þetta er þægiiegt heilsuhæli niðri á Krím. Þar er friður og ró, langt frá 
borgarskarkalanum. Dvölin þar verður mjög til að bæta heilsu þína. Ég ætla að leggja 
það til, að þú gerir þér full not af þessari fyrirskipun og verðir þar um kyrt ... eigum 
yið að segja í hálft ár. Ég ráðlegg þér, að koma ekki of fljótt aftur, félagi Morosov”. 

„Nei” sagði Morosov. „Ég skal hafa hægt um mig”. 
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„Og svo ætla ég enn að gefa þér gott ráð. Þú munt sjá í blöðunum mikil skrif um 
málaferli gegn vissum borgara, Kovalensky, fyrir andbyltingasinnað brask. Þér væri 
ráðlegast að þekkja ekkert til þess máls gagnvart hinum sjúklingunum”. 

„Auðvitað þekki ég ekkert til þess máls, félagi. Ekki vitund”. 

Embættismaðurinn hallaði sér nær Morosov og hvíslaði: 

„Og ef ég væri í þínum sporum, mundi ég ekki reyna að grípa fram í til þess að 
bjarga 

Kovalensky, þó að hann verði dæmdur til dauða”. 

Morosov leit framan í embættismanninn. Rödd hans varð að angistarfullu kjökri og 
nasirnar. lóðréttar í andlitinu, titruðu. 

„Ég? Grípa fram í? Fyrir hann? Því ætti ég að gera það, félagi? Ég þekkti ekkert til 

hans. Hann átti verslunína. Hann átti hana aleinn. Þú getur sjálfur flett upp í 
bókunum og séð það. Hann getur ekki sannað að ég hafi haft nokkra einustu 
hugmynd um nokkurn skapaðan hlut. Hann var einn um það. Eini eigandinn. Leo 
Kovalensky. Þú getur sjálfur flett upp í bókunum”. 

Kona Lavrovs opnaði dyrnar. Hún rak upp óp, sem frekar líktist hiksta, og greip 
hendinni fyrir munninn, þegar hún sá leðurjakka Andrei Taganov og byssuna í belti 
hans og fjóra menn með reidda byssustingi reidda að baki hans. Hermaðurinn sem 
gekk síðastur inn skellti aftur hurðinni.  

„Miskunnarsami guð, Ó miskunnarsami guð”, veinaði konan og sneri upp á svuntuna 
sína með báðum höndum. 

„Vertu róleg”, sagði Andrei. „Hvar er herbergi borgara Kovalenskys?” Konan benti á 
dyrnar með skjálfandi fingri. Hún stóð grafkyrr með opinn munn og hendina út í 
loftið, meðan hermennirnir fylgdu á eftir Andrei. Hún starði ringluð á fatahengið í 

forstofunni, á gamla slitna frakkana. Þeir voru svo viðkunnanlegir og hlýlegir, þegar, 
þrír blikandi byssustingir runnu framhjá þeim í kjölfarfar Andreis, og sex stígvél 
trömpuðu í gólfið, svo að hljóðið minnti helst á trumbuslátt. Hermaðurinn með fjórða 
byssustinginn hélt vörð við dyrnar. 

Lavrov spratt á fætur þegar hann sá þá. Andrei gekk hratt í gegnum herbergið án þess 
að líta í áttina til hans. Andrei gaf einum hermannanna merki um að standa við 
dyrnar.  Hinir tveir fóru með Andrei inn í herbergi Leos. Leo var einn. Hann sat á 
skyrtunni í djúpum hægindastól við arininn og las í bók. Bókin var það fyrsta sem 
hreyfðist þegar dyrunum var hrundið upp. Hún seig hægt niður á stólbríkina og hönd 
lokaði henni rólega. Svo stóð Leo á fætur. Eldurinn í arninum varpaði birtu á breiðar 
herðar hans í hvítu skyrtunni. 

„Jæja, félagi Taganov”, sagði hann með hæðnisbrosi. Hafið þér ekki einmitt oft 
hugsað yður að við ættum eftir að hittast á þennan hátt?” Svipurinn á andliti Andrei 
var algerlega óútreiknanlegur, innilokaður og óumbreytanlegur eins og mynd á 
vegabréfi. Vöðvarnir voru stirnaðir og hæfðu aðeins mannsandliti vegna 
lögunarinnar. Hann rétti Leo skjal með mörgum stimplum hins opinbera. Rödd hans 
gat varla kallast mannleg, en það skildist hvað hann sagði því að röddin úttalaði 
algeng orð.  

„Skipun um húsrannsókn borgari Kovalensky”. 
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„Já, gerið þið svo vel”, sagði Leo, og hneigði sig með slíkum tilburðum, sem hefðu 
verið viðeigandi, ef hann væri að bjóða hefðarfrú upp í dans.  

„Þið eruð innilega velkomnir”. 

Andrei gaf öðrum hermannanna bendingu um að rannsaka snyrtiborðið en hinum 
benti hann í átt að rúminu. Skúffur voru dregnar út, innihaldi þeirra fleygt á gólfið og 
þeim lokað aftur. Fatahrúgan stækkaði sí og æ á gólfinu við hliðiná stórum og 
klunnalegum hermannastígvélum sem voru blaut af snjónum úti. Rúmábreiðunni var 
svift upp og síðan dúnábreiðunni og lökunum. Það blikaði á byssustinginn, þegar 
hermaðurinn rak hann í rúmdýnuna og gróf hendurnar ofan í hana. Andrei opnaði 
skúffurnar í skrifborðinu. Hann var auðsjáanlega vanur slíkum rannsóknum. Hann 
baðaði lauslega í gegnum bækurnar og fleygði þeim síðan til hliðar. Bréfum og 
blöðum stakk hann í skjalatösku sína.  

Leo stóð í miðju herberginu. Hermennirnir virtu hann ekki viðlits. Honum kom ekki 
við, það, sem þeir voru að gera. Hann var eins og hver annar dauður hlutur ... sá, sem 
að lokum átti að rífa á hol. Hann var dálítið lotinn í herðum og teygði fæturna fram á 
gólfið. Í þögninni heyrðist snarka í arninum, hlutum var fleygt á gólfið og það 
skrjáfaði í blöðum í höndum Andreis. 

„Mér þykir leitt. að ég skuli ekki geta gert yður þá ánægju að lofa yður að finna 

leynileg áform um að sprengja Kreml í loft upp og kollvarpa sovétstjórninni, félagi 
Taganov”. 

„Borgari Kovalensky”, sagði Andrei, eins og þeir hefðu aldrei hist áður. „Þú talar við 
fulltrúa GPU”. 

„Þér haldið þó ekki að ég sé búinn að gleyma því?” sagði Leo. 

Annar hermannanna rak byssustinginn í kodda, svo að hvítur dúnn flögraði um 
herbergið eins og snjókorn. Andrei opnaði skápuhurð. Það glamraði í diskum og 
glösum, þegar hann staflaði þeim upp á gólfið. Leo tók upp vindlingahylki úr gulli og 
rétti Andrei. 

,,Nei, takk”, sagði Andrei. 

Leo kveikti sér í vindling. Eldspýtan hristist í hönd hans. Hann settist á borðröndina 
og sveiflaði öðrum fætinum fram og aftur. „Þeir sem frekast hafa hæfileika tíl að laga 
sig eftir kringumstæðum, lifa alla aðra”, sagði Leo. „En heimspekingarnir hafa ekki 
alltaf á réttu að standa. Tilhneiging til óhlutrænna hugsana veikir oft skilninginn á 
raunveruleikanum. Hverjar eru heimspekiskoðanir yðar, félagi Taganov? Við 

höfum aldrei fengið tækifæri til að ræða það, svo að við getum eins gert það núna”. 

„Ég ætla að leggja það til”, sagði Andrei, „að þú þegir”. 

„Og þegar meðlimur GPU leggur eitthvað til”, sagði Leo, „þá má víst skilja það sem 

skipun. Er ekki svo? Mér er það fullkomnlega ljóst að menn eiga að kunna að meta 
tign og virðuleika valdhafanna undir öllum kringumstæðum, án þess að tak tillit þess 
hve óþægilegt það er fyrir sjálfsvirðingu valdhafans”. 

Annar hermannanna leit upp og gekk í átt að Leo en Andrei gaf honum bendingu og 
hann stansaði. Hermaðurinn opnaði fataskáp og tók út föt Leo og rannsakaði fóðrið 
og vasana. Andrei opnaði annan fataskáp. Ilmvatnslykt lagði á móti honum. Í 
skápnum hékk röð af kvennakjólum.  
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„Hvað er að félagi Tagarov” 

Andrei hélt á rauðum kjól með svörtu lakkbelti og hnöppum og litlum kraga með 
slaufu framan á. Andrei hélt kjólnum fram milli útréttra handanna. Hann renndi 
fingrunum yfir mjúkt efnið.  

Svo leit hann yfir kjólana inni í skápnum. Hann þekkti svartan flauelskjól, kápu með 

skinnkraga eg hvíta blússu. 

„Hver á þessi föt?” spurði hann. 

„Ástmær mín”, sagði Leo og horfði beint í augu Andreis. Í rödd hans var slík 
kaldhæðnisleg fyrirlitning að hún blátt áfram nálgaðist klæmni. 

Engar svipbreytingar sáust á andliti Andreis. Hann leit niður á kjólinn og augnahár 

hans voru eins og tveir dökkir bogar, sem þrýstust inn í vangann. Svo slétti hann 
varlega úr kjólnum ,eins og hann væri úr gleri og hengdi hann aftur inn á skápinn. 

Augu Leos voru dimm og munnur hans afmyndaður. 

„Þetta urðu víst vonbrigði, félagi?”, sagði hann og hló við hæðnishlátri. 

Andrei svaraði ekki. Hann tók kjólana út úr skápnum, hvern á eftir öðrum, renndi 
höndunum yfir þá, og anganina af frönsku ilmvatni lagði fyrir vit hans 

„Ég er búinn að segja þér að þú færð það ekki, borgari”. Hávær rödd varðarins. Sem 
stóð við dyrnar, barst inn. „Þú færð ekki að fara inn strax”. 

Það heyrðust stympingar fyrir framan dyrnar. 

Rödd hrópaði. Það var ekki kvenmannsrödd, heldur öskur dýrs í ýtrustu sálarneyð. 

„Hleypið þið mér inn. Opnið þið”. Andrei leit til dyranna, gekk hægt yfir gólfið og 
opnaði. Rödd hans var hæg og orðin komu með stuttu millibili: 

„Borgari Argunova. býrð þú hér?” 

Hún stóð teinrétt og horfði djarflega í augu hans. 

„Já”. 

Hún gekk inn í herbergið og hallaði sér upp að veggnum, á meðan hermaðurinn 
lokaði hurðinni. Andrei Taganov snéri sér burt. Hægri öxl hans seig lítið eitt og hver 
taug í líkama hans var spennt til hins ítrasta. Hann hreyfði sig hægt og gætilega, eins 
og hníf hefði verið stungið í bak hans, og hann yrði að gæta þess að hann stingist 
ekki lengra inn. Vinstri handleggurinn hékk undarlega boginn um olnbogann niður 
með hlið hans og höndin var kreppt eins og hann héldi um eitthvað, sem hann mætti 
ekki missa. 

Hann sneri sér að hermönnunum. „Leitið í baðherberginu ... og í kössunum þarna í 
horninu”. Svo gekk hann aftur að fataskápnum.Ekkert hljóð heyrðist nema fótatak 
hans og snarkið í viðarbútunum í arninum. Kira hallaði sér upp að veggnum með 
hattinn í hendinni. Hatturinn rann niður á gólfið. 

„Elsku Kira, mér þykir þetta leitt”, sagði Leo. „Ég var að vona að þetta yrði um garð 

gengið, áður en þú kæmir”. 

Hún leit ekki á Leo, en fylgdist með hreyfingum mannsins í leðurjakkanum með 
byssuna.  
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Andrei gekk að kommóðu hennar og opnaði skúffurnar. Hún sá hann handleika föt 
sín 

og hvíta lindúksnáttkjóla með knipplingum. „Rannsakið koddana í legubekknum”, 
sagði Andrei skipandi við hermennina, „og lyftið upp gólfteppinu”. 

Kira hallaði sér upp að veggnum. Hún kiknaði í hnjáliðunum, svo að hún bar þunga 
sinn með mjöðmunum, herðablöðunum og olnbogunum. ,,Þá er það ekki fleira”, 
sagði 

Andrei við hermennina og lokaði hægt síðustu skúffunni. Hann tók skjalatösku sína 
af borðinu og sneri sér að Leo. Orðin hljómuðu undarlega, því hann hreyfði aðeins 
neðri, 

vörina:„Borgari Kovalensky, þú ert hér með tekinn fastur”. Leo yppti öxlum og 
teygði 

sig kæruleysislega eftir jakka sínum. Hæðnislegt glott lék um varir hans, en hann tók 
eftir því að hönd hans var óstyrk. Hann leit á Andrei og sagði með rödd, sem var eins 

óskammfeilin og hann mögulega gat gert hana: 

„Ég er viss um að aldrei hafa skyldustörfin verið yður kærkomnari, félagi Taganov?” 

Hermennirnir tóku um byssustingina og spörkuðu því sem lá á gólfinu, til hliðar. 

Leo gekk yfir að speglinum. lagfærði hálsbindið og burstaði hár sitt með slíkri 
vandvirkni, eins og hann væri að fara til veislu. Hann bar ilmvatn í vasaklút sinn og 
stakk honum í brjóstvasann. Andrei stóð á miðju gólfinu og beið. Á leiðinni út, nam 
Leo staðað fvrir framan Kiru. 

„Ætlarðu ekki að kveðja mig, Kira?” sagði hann. Hann tók hana í fang sér og kyssti 
hana. Kossinn var langur og innilegur. Andrei beið. 

„Ég ætla aðeins að biðja þig eins, Kira”, hvíslaði Leo. „Reyndu að gleyma mér”. 

Hún svaraði ekki. 

Annar hermannanna opnaði dyrnar og Andrei gekk út. Leo fylgdi á eftir honum. 
Hermaðurinn lokaði dyrunum á eftir þeim. 

Leo var settur í fangaklefa hjá GPU og Andrei fór heim. Við hallargarðshliðið gekk 

flokksfélagi í veg fyrir hann. 

„Þú átt víst að gefa skýrslu um ástandið í sveitaþorpunum í kvöld, félagi Taganov?” 

„Já”, svaraði Andrei. 

„Er það ekki klukkan níu? Við erum allir fullir eftirvæntingar. Jæja, við hittumst þá í 
kvöld”. 

„Já”, sagði Andrei. Hann gekk hægt yfir snævi þakinn garðstíginn, upp háu 
tröppurnar og inn í stofu sína. Ljós í glugga á höllinni varpaði ljósum ferhyrningi á 
gólfið. Andrei tók af sér húfuna og fór úr leðurjakkanum. Svo gekk hann yfir að 
arninum, ýtti fætinum við gráum kolunum, fleygði viðarbút ofan á kolin og kveikti á 
eldspýtu. 

Hann sat á kassa við arininn. Handleggirnir hengu máttlausir á milli fóta hans og 
bjarminn af eldinum litaði enni hans rautt. Hann heyrði úti á tröppunum og það var 
barið harkalega að dyrum. Dyrnar voru ólæstar. 
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„Kom inn”, sagði hann. Kira gekk inn. Hún skellti hurðinni á eftir sér, gekk í gegnum 
litlu forstofuna og nam staðar í dyrunum inn í stofuna. Hann sá ekki augu hans vegna 
myrkursins, svo að augnatóftirnar voru eins og tvö dimm göt í andlitinu. En hann sá 
munn hennar, undarlega stóran, þrútinn og grimman. 

Hsnn stóð þegjandi á fætur og virti hana fyrir sér. 

„Jæja”, hreytti hún út úr sér. „Hvað ætlarðu nú að gera?” 

„Ef ég væri í þínum sporum”, sagði hann rólega. „Mundi ég koma mér burt héðan”. 

Hún hallaði sér upp að dyrakarminum. 

„Og ef ég neita að fara, hvað þá?” 

„Reyndu að koma þér út”, sagði hann. 

Hún reif af sér hattinn, og fleygði honum inn í myrkrið, fór úr kápunni og lét hana 
detta á gólfið. 

„Farðu út”. 

„ ... Dækjan þin”. Hún greip fram í fyrir honum. „Já, ég vildi gjarnan ganga úr 
skugga um að þú skildir, að það er það, sem ég er”. 

„Hvað viltu?” sagði hann. 

„Ég á ekkert vantalað við þig” 

„En hinsvegar þarf ég að segja þér dálítið. Og þú skalt neyðast til að hlusta á mig. Nú 

ert þú búinn að komast að því, hvaða manneskja ég er. Er það ekki, félagi Taganov? 
Og nú ætlar þú að hefna þín. Þú komst með hermennina þína og byssuna við hlið þér, 
félagi Taganov frá GPU, og tókst hann fastan. Og nú ætlar þú að sjá um, að hann fái 
sinn dauðadóm. Þú ætlar að nota öll þín áhrif þín ... miklu áhrif í flokknum, til þess 
að sjá um það að hann verði skotinn. Kannski ætlar þú að fá sérstaka heimild til að 
gefa merkið um að hleypa skotinu af? Já, gerðu svo vel! Hefndu þin! En ég skal líka 
hefna mín! Ég bið ekki fyrir honum. Ég þarf ekki að óttast neitt lengur. En ég get 
talað og ég ætlaað tala. Það er svo margt sem ég þarf að segja þér og ykkur öllum að 
ég hef orðið að þegja svo lengi, að þögnin er að gera út af við mig. Hún er að tæta 
mig sundur lið fyrir lið. Ég á engu að glata. En það átt þú hinsvegar”. 

„Finst þér ekki þetta vera óþarfi?” sagði hann. „Ef þú getur borið fram einhverjar 
afsakanir ... “ 

Hún rak upp hlátur. Hláturinn var ekki mannlegur og það var heldur ekki hlátur. 

„Heimskingi! Ég er hreykin af því. sem ég hef gert! Heyrirðu, hvað ég segi? Ég 
iðrast einskis! Ég er hreykin 

af því! Og þú heldur að ég hafi elskað þig? Að ég hafi elskað þig, en verið þér ótrú, 
eins og svo margar konur eru? Nei, þú skalt fá að heyra sannleikann. Fyrir mér varst 
þú aðeins búnki af hvítum ferhyrndum tíu rúblna seðlum með hamri og sigð í einu 
horninu. Veistu hvert þessir seðlar fóru? Á berklahæli suður á Krím! Veistu, til hvers 
þeir voru borgaðir? Þeir voru borgaðir til þess að halda lífi í líkama, sem ég elskaði, 
áður en ég nokkurntímann hafði séð þig. Líkama, sem hafði átt mig áður en þú hafðir 
nokkru sinni snert mig. Og nú ertu búinn að loka hann inni í klefa og ætlar að skjóta 
hann. Já, því ekki? Það er mjög sanngjarnt. Skjóttu hann bara! Rændu hann lífinu! Þú 
hefur borgað fyrir það!” 
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Hún sá augu hans. Úr þeim skein hvorki reiði eða hryggð heldur hræðsla. 

„Kira ... ég ... ég vissi það ekki” 

Hún hallaði sér aftur á bak, krosslagði hendur, greip fingrunum um olnbogana, reri 
sér fram og aftur og hló. 

„Jæja, og þú elskaðir mig! Ég var sú æðsta af öllum konum ... kona, sem mátti líkja 
við hof, hergöngulag eða guðastyttu? Manstu, hver sagði það við mig? Og horfðu á 
mig! Ég er bara skækja, og þú varst sá fyrsti sem borgaði. Ég seldi mig ... fyrir 
peninga ... og 

þú borgaðir! Ég á heima meðal götudræsanna og það var þín mikla ást, sem hrinti 
mér 

þangað. Ég bjóst við því, að þér mundi þykja gaman að heyra það! Er það ekki rétt? 

Jæja, svo þú hélst að ég elskaði þig? Nei, ég hugsaði um Leo, þegar þú hélst mér í 
fangi þínu. Þegar ég talaði um ást ... var ég að tala um hann. Hver einasti koss, sem 

þú fékkst, hvert einasta orð og hver stund, var fyrir hann. Aldrei hefi ég elskað hann 
eins innilega og ég gerði hjá þér. Nei, ég lofa þér ekki einu sinni að eiga 
minningarnar. Hann á þær líka. Ég elska hann! Heyrirðu það? Ég elska hann! Gerðu 
svo vel! Dreptu hann! Þú getur ekkert gert mér, sem kemst í hálfkvisti við það sem 
ég hef gert þér. Og það veist þú vel”. 

Hún riðaði og skugginn af henni, sem náði alveg undir loftið, riðaði líka, eins og 
hann 

væri að hrapa niður. 

„En ég vissi það ekki ... ”, sagði hann aftur, hjálparvana, eins og hún væri hvergi 
nærri, 

og eins og hann vildi halda fast við hvert atkvæði orðanna.  

„Nei, þú vissir það ekki. En þetta er mjög eðlilegt og hreint ekki sjaldgæft. Farðu upp 
í þakherbergin og niður í kjallarakompurnar þar sem fólkið býr í rauðu borgunum 
ykkar og vittu hvort þú rekst ekki mörg slík tilfelli. Hann langaði til að lifa. Þú heldur 
kannski að allt sem andar getur lifað? Nei, ég veit vel að þér hafi verið kennt annað. 
En hann var einn þeirra, sem hefði getað lifað. Þeir eru ekki ýkja margir, svo að þið 
þurfið ekki að taka þá með í reikninginn. Læknirinn sagði, að hann yrði að deyja. Og 
ég elskaði hann! Þú veist líka hvað það er. Er ekki svo? Það var ekki mikið sem hann 
þurfti. Bara hvíld og hreint loft og mat. En þér finnst náttúrlega, að hann hafi ekki átt 
rétt til þess? Það sagði ríkið ykkar líka. Við reyndum að betla. Betla með auðmýkt. 
Veistu hverju þeir svöruðu? Það var læknir á spítala, og hann sagði að hundruð 
manna væru á biðlista”. 

Hún hallaði sér áfram. Rödd hennar var orðin blíðleg og full trúnaðartrausts. Hún 
rétti fram hendurnar og reyndi að gera sig skiljanlega. Hún var allt í einu orðin mild 
og barnslega áköf og varir hennar voru mjúkar og titruðu. En augnaráð hennar var 
fjarrænt og úr því skein skelfing, sem átti ekki heima í stofu, þar sem lifandi verur 
hrærðust. Ég vildi garnan að þú skildir þetta. Það skilur þetta enginn. Enginn sér það, 
en ég sé það og ég get ekki annað en séð það. Ég sé það og þú verður líka að læra að 
sjá það. Skilurðu mig? Hundruð. Þúsundir. Milljónir. Miljónir af hverju? Miljónir af 
mögum. Höfuðum, fótum, tungum og sálum. Og hvaða máli skiptir það hvort þeir 
eiga saman? Þetta eru aðeins miljónir. Bara kjöt. Mannskjöt. Og þeir ... það ... er 
skrifað á lista ... eins og niðursuðudósir í matvöruverslun. Og þessvegna gafst þeim 
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tækifæri til að lifa lengur. En Leo gafst ekkert tækifæri. Hann var bara maður. Allir 
steinar eru eins fyrir ykkur. Og demantar ... þeir eru ónytsamir, af því að það glóir of 
mikið á þá í sólskini. Það er ekki hollt fyrir augun og þeir eru of harðir undir hesthófa 
og þungu stígvélin, sem ganga fylktu liði inn í hina próletarísku framtíð. Það er ekki 
hægt að leggja götur, með gimsteinum. Þeir geta gert annað gagn hér í heiminum, en 
ykkur er ókunnugt um það. Það var þessvegna sem hann var dæmdur til að deyja og 
aðrir með honum ... dauðadómur án vopna. Ég talaði við stóran skrifstofumann. 
Hann sagði að hundruð þúsunda verkamanna hefðu dáið í byltingunni og því ætti þá 
ekki einn yfirstéttarmaður að fá að deyja fyrir framan nefið á USSR? Og hvað er 
samveldi Sovétríkjanna samanborið við einn mann? En það er spurning, sem þú 
skilur ekki og getur ekki svarað. Ég er í rauninni mjög þakklát þessum 
skrifstofumanni. Hann gaf mér leyfi til að gera það sem ég gerði. Ég hata hann ekki. 
En þú ættir að hata hann. Hann átti upptökin af því sem ég geri þér núna!” 

Hann horfði á hana. Hann sagði ekkert, hann hreyfði sig ekki. En horfði aðeins í 
augu hennar.  

Hún gekk í áttina til hans óstyrkum skrefum, en reyndi að vera róleg. Hún nam staðar 
fyrir framan hann og horfði í augu hans. Andlit hennar varð allt í einu undarlega 
sviplaust. Augun aðeins litlar rifur og munnurinn lítill og litlaus. Hún talaði, en 
honum fannst varir hennar ekki hreyfast, enda þótt orðin rynnu fram af þeim. Honum 
stóð ógn af rödd hennar, af því að hún var of jöfn og eðlileg: 

„Það er aðalatriðið, og það veist þú vel. Hversvegna ætti ekki einn yfirstéttarmaður 
að fá að deyja fyrir framan nefið á öllu Samveldi Sovétanna?. En þú skilur það ekki? 
Þú og stóri skrifstofumaðurinn og milljónir annara, sem eru eins og þú, og eins og 
hann. Það er einmitt það, sem þið hafið fært heiminum ... sú spurning og svarið ykkar 
við henni. Finnst þér það ekki ríkuleg gjöf? En einum ykkar hefur verið borgað fyrir 
það Ég borgaði Ég borgaði þér fyrir allar þær sorgir og þær þjáningar, sem þú og 
félagar þínir hafa fært lifandi heimi. Hvernig bragðast þér borgunin, félagi Andrei 
Taganov í sameiningarflokki kommúnista. Úr því að þú hefur kennt okkur, að líf 
okkar sé einskis virði samanborið við ríkið ... Ja, skildi þér þá líða illa núna. Og ef ég 
hef opnað augu þín fyrir því, hvílíkar þjáningar eru til á meðal okkar, hversvegna 
segir þú þá ekki að eitt mannslíf skipti engu máli?” Rödd hennar hækkaði og hvert 
orð varð honum eins og löðrungur. 

„Þú elskaðir konu, og hún tók ást þína og fleygði henni eins og blautri tusku framan í 
þig? En proletarisku námurnar í Don-héruðunum hafa framleitt hundruð tonna af 
kolum síðastliðinn mánuð. Þú áttir altöru og allt í einu uppgötvaðir þú að á öðru stóð 
skækja en á hinu borgari Mordsov. En öreigaríkið flutti út þrjúhundruð og fimmtíu 
kílo af hveiti í síðasta mánuði. Ertu búinn að missa fótfestu tilveru þinnar? Já, en 
öreigaríkið er að byggja um nýtt raforkuver við Volgu. Hversvegna brosir þú ekki og 
syngur fagnaðarsöngva fyrir samvinnunni? Samvinnan heldur áfram, eins og þú 
veist. Farðu út og leggðu fram þinn skerf. Er nokkuð að þér? Hefur eitthvað skeð? 
Þetta er aðeins persónulegt vandamál í einkalífi þínu og það var aðeins í gamla daga 
að menn tóku slíkt nærri sér. Er ekki svo? Hefurðu ekki eitthvað stærra ... stærra er 
orð sem félögum þínum er mjög tamt að nota ... sem þú getur lifað fyrir. Eða hefurðu 
það kannski ekki, félagi Taganov?” 

Hann svaraði ekki. 

Hún rétti fram hendurnar. Andadráttur hennar var stuttur og snöggur og í gegnum 
þunnan, slitinn kjólinn sást brjóst hennar ganga upp og niður. Honum fannst hann sjá 
hvern vöðvar í líkama hennar, konulíkama, gagntekinn af bræði.  
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„Horfðu á mig!” Hrópaði hún. „Horfðu vel á mig. Ég fæddist og ég vissi að ég var 
lifandi, vissi hvað ég vildi. Hvað heldurðu að það sé, sem lifir í mér? Hversvegna 
heldurðu að ég lifi? Heldurðu að það sé vegna þess að ég hef maga og borða og melti 
matinn? Af því að ég anda og vinn og borða meiri mat, sem hægt er að melta? Eða er 
það að ég veit, hvað ég vil, 

er það ekki einmitt sjálft lífið? Og hvaða mannleg vera í þessum fordæmda, 
óendanlega, hræðilega heimi getur sagt mér, hversvegna ég ætti að lifa fyrir eitthvað 
annað en það, sem ég vil sjálf? Hver getur svarað þeirri spurningu úttalað frá 
mannlegum hugsunum og með mannlegri röddu?! Enginn! Ekki einu sinni þú. En þið 
hafið reynt að segja okkur, hverju við ættum að berjast fyrir. Þið komuð, hátiðlegur 
her, til þess að færa okkur nýtt líf. Þið rifuð það líf, sem þið þekktuð ekki vitund, úr 

innyflum þjóðarinnar og sögðuð henni hvernig hún ætti að vera, héreftir. Þið tókuð 
hverja stund, hverja mínútu, hverjataug og hverja einustu hugsun og sögðuð okkur, 
hvernig við ættum nú að haga okkur. Þið komuð og rænduð lifandi fólki lífinu. Þið 
hafið rekið okkur öll niður í járnklefa og læst öllum hurðum, læst þeim svo vandlega 
að slagæðar lífs okkar sprungu. Og svo starið þið í forundrun á okkur og veltið því 
fyrir ykkur hvað sé eiginlega að okkur? Já, horfið þið bara. Allir þeir, sem hafa augu 
til að sjá, sjáið”. 

Hún hló svo að axlir hennar hristust, gekk alveg að honum og æpti framan í hann: 

„Hversvegna stendur þú þarna? Hversvegna segir þú ekkert? Geturðu ekkert sagt? 
Hér stöndum við, þú og ég. Það er ágætt. Finnst þér það kannski undarlegt að það 
hafi ekki fyrr runnið upp fyrir þér, hvernig manneskja ég er? Hér stend ég. Hér 
stendur það sem eftir er af mér, eftir að þú tókst hann frá mér eftir að þú réttir út 
hönd þína og reifst hjartað úr tilveru minni ... og veistu hvað það er? Veistu hvernig 
það var þegar þú reifst það sem var mér lotningarverðast”. 

Hún þagnaði skyndilega. Lágt, niðurbælt hljóð barst af vörum hennar, eins og hann 
hefði slegið hana utan undir. Hún greip höndinni fyrir munn sér og stóð 
hreyfingarlaus og starði inn í eitthvað, sem allt í einu rann upp fyrir henni. 

Hann brosti. Bros hans var hann blítt og ástúðlegt. Hann rétti fram báðar hendurnar. 
Úr svip hans las hún skýringuna sem hún þó ekki þarfnaðist. 

„Ó, Andrei”, sagði hún og snökti. Hún leit ekki af honum skelfdum augunum en 
færði sig fjær. 

„Kira, ef ég hefði verið í þínum sporum ... mundi ég hafa gert það sama fyrir þá 
manneskju, sem ég elska, ... fyrir þig”. 

„Ó, Andrei, Andrei, hvað hef ég gert þér”. 

Hún stóð í hnipri fyrir fram hann, lítil og grönn, óttaslegið barn með allt of stór augu 
í náfölu andlitinu. Hann gekk til hennar, tók um kalda, titrandi höndina frá munni 
hennar og fól hana sterkum, rólegum höndum sínum. 

„Þú hefur gert mér mikinn greiða, með því að koma hingað og segja mier þetta”, 
sagði hann. Orðin féllu þungt. eins og fótatak manns, sem reynir að stíga fast og 
örugglega til jarðar. Með því hefur þú gefið mér aftur, það, sem ég hélt að ég hefði 
misst. Þú ert ennþá það, sem ég áleit þig vera. Þú ert meira, en ég áleit þig. En ég 
hugsa ekki um það, sem ... þú hefur gert mér rangt ... heldur það, sem þú hefur 

orðið að þola, og það var ég ... ég sem olli þér öllum þessum þjáningum og þau 
augnablik hafa verið fyrir þér, fyrir þér hafa þau verið”. 
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Röddin brast. Hann hrissti höfuðið, beið dálitla stund og hélt svo áfram rólegri röddu: 

„Hlustaðu nú á mig, barnið mitt. Nú tölum við ekki meira. Nú skaltu sitja alveg kyrr 
og reyna að vera róleg. Líka róleg innra með þér. Skilurðu mig? Þú mátt ekki hugsa. 
Reyndu að hugsa ekki. Þú skelfur eins lauf vindi Þú verður að hvíla þig dálítið. 
Hérna sittu nú alveg kyrr í nokkrar mínutur”. 

Hann leiddi hana að stól. Hún studdi höfuðið við öxl hans og hvíslaði: 

„En ... Andrei ... þú”. 

„Við skulum ekki tala meira um þetta. Gleymdu því öllu saman. Þetta lagast allt. 
Sittu alveg kyrr og reyndu að hugsa ekki”. 

Hann lyfti henni varlega upp og setti hana í stól við arininn. Hún kom ekki með 
neinar mótbárur. Allir vöðvar í líkama hennar voru máttlausir. Kjóllinn rann upp 
fyrir hné hennar og hann sá að fætur hennar skulfu. Hann fór úr leðurjakkanum og 
breiddi hann yfir fætur hennar. 

„Nú hlýnar þér”, sagði hann. „Það er kalt hérna inni. Ég var nýbúinn að kveikja á 
arninum. Sittu nú alveg kyrr” 

Hún hreyfði sig ekki. Höfuð hennar hvíldi við stólbakið. Augun voru lokuð og 
hárlokkur féll niður á vanga hennar. Handleggurinn hékk máttlaus niður með annarri 
hliðinni og bjarminn af eldinum lék um hann. Frá höllinni bárust ómar 
af„Internatíónalinn”. Þegar hún hreyfði sig og lyfti höfðinu, spurði hann: 

„Líður þér betur, núna?” Hún reyndi að kinka kolli. 

„Nú skaltu fara í kápuna og svo fylgi ég þér heim”, sagði hann.  

„Þú verður að lofa mér því, að fara strax að hátta hvíla þig, og reyndu að hugsa 
ekki”.       

Hún svaraði ekki en horfði á hendur hans meðan hann hneppti kápunni hennar. Hún 
leit í augu hans. Hann brosti eins og hann hafði brosað þegar þau hittust fyrst í 
háskólanum. Hann leiddi hana niður tröppurnar, veifaði i sleða við garðshliðið og 
sagði ökumannium heimilisfangið, heimilisfang Leo;. Hann breiddi skinnteppið yfir 
hana og lagði handlegginn um herðar henni, þegar sleðinn rann af stað. Þau töluðu 
ekki á leiðinni. En þegar sleðinn nam staðar fyrir framan húsið sagði hann: 

„Lofaðu mér því, að þú skulir hvíla þig í nokkra daga. Farðu ekkert út. Þú getur hvort 
eð er ekkert gert. Þú þarft ekki að óttast um hann. Lofaðu mér að sjá um það allt”. 

Við gangstéttarbrúnina var hár snjóskafl. Hann tók hana í fang sér og bar hana upp 

tröppurnar. Hún hvíslaði einhverju og hann sá að varir hennar bærðust en það 
heyrðist ekki annað en: 

„Andrei”. 

„Þetta kemst allt i samt lag aftur”, sagði hann. 

Hann gekk aftur út að sleðanum og bað ökumanninn að aka til fundarhússins, þar 
sem félagar hans biðu eftir því, að hann gæfi skýrslu um ástandið í sveitaþorpunum. 

„ ... þið læstuð okkur inni, svo vandlega, að slagæðar lífs okkar sprungu. Þið hafið 
tekið byrði á herðar ykkar, sem er svo gífurleg, að enginn í sögu mannskynsins hefur 
nokkurn tímann getað loftað slíku. Þið hafið rétt til þess að gera það, ef takmarkið, 
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sem þið setjið ykkur, getur réttlætt það. En takmarkið ykkar, félagar. Hvað er að 
segja af takmarkinu ykkar?” 

Fundarstjórinn sló hamrinum í borðið. 

„Félagi Taganov, mætti ég biðja þig að halda þér við skýrslurnar um ástandið í 
sveitaþorpunum”. 

Niðri í stórum, dimmum salnum sáust höfuð hreyfast og hvískur heyrðist. Aftast í 
salnum heyrðist niðurbældur hlátur. 

Andrei Taganov stóð í ræðustólnum. Það var dimmt í salnum. Yfir sæti  
fundarstjórans logaði á einni rafmagnsperu.  

Svartur leðurjakki Andreis sást ekki í rökkrinu, en andlit hans og grannar hendur, 
voru eins og þrir blettir. Dimmur skuggi féll yfir augun og vangana. Rödd hans var 
svo sljó, að það var varla hægt að trúa því að hann heyrði sjálfur, hvað hann var að 
segja: 

„Já, ástandið í landbúnaðarmálunum félagar, á síðustu tveim mánuðum hafa tuttugu 
og sex flokksmeðlimir verið myrtir í afskekktum héruðum landsins. Átta félagshús 
hafa verið brennd til ösku og auk þess þrír skólar og vörugeymsla á sameignarbúi. 
Það er brýnasta nauðsyn að vinna bug á hömstrunum í þorpunum. Það eru þeir sem 
vinna á móti hinum sanna byltingaranda. Yfirmaður okkar í Moskvu hefur nefnt eitt 
dæmi frá þorpinu Petrovshino. Bændunum var raðað upp og þriðji HÉR VANTAR 
EINHVERN TEXTA  an hinir horfðu á. Bændurnir höfðu læst þrjá kommúnista frá 
borginni inni í félagshúsinu, neglt fyrir gluggana og borið eld að húsinu. Bændurnir 
stóðu álengdar og horfðu á brunann og sungu hástöfum, til að yfirgnæfa ópin ... þeir 
sungu og spiluðu á harmoniku ... þeir voru eins og villidýr. Þeir voru eins og dýr, 
sem orðin eru brjáluð af eymd. Ef til vill eru líka í afskekktum héruðum ... óravegu í 
burtu ... ungar stúlkur, heiðarlegar og góðar og dýrmætari en nokkuð annað hér á 
jörðinni ... sem eymdin rekur inn í hið versta helvíti, og það eru kannski til menn, 
sem elska þær meira en lífið sjálft, og geta þó ekki hjálpað þeim. Ef til vill eru þær 
líka”. 

„Félagi Taganov!” þrumaði fundarstjórinn. „Ég bið þig að halda þér við efnið!” 

„Já, félagi fundarstjóri ... yfirmaður okkar frá Moskvu sagði ... hvað var ég annars að 
segja, félagi fundarstjóri. Æ, já, hamstrararnir í þorpunum, ... já ... flokkurinn verður 
að grípa til róttækra ráðstafana gegn hinni andbyltingasinnuðu starfsemi í þorpunum, 
sem hinu mikla starfi okkar meðal bænda er hætta búin af , hinu, hinu mikla starfi 
okkar ... við komum, hátíðlegur her, og bönnuðum lifandi fólki að lifa. 

Við héldum, að allt, sem drægi andann, gæti lifað. En er það tilfellið? Og eru þeir, 
sem geta lifað sínu lífi, ekki of dýrmætir til þess að lífið sé hrifsað frá þeim og þeir 
látnir lifa fyrir einhvern málstað? Við höfum drepið þúsundir manna. Voru það 
aðeins þrír af þessum þúsundum ... sem höfðu heimtingu á að fá að lifa? Er nokkur 
orusta þess virði að einn einasti hermaður falli í henni? Hvaða orusta í veraldar 
sögunni er eins mikilvæg og líf þeirra manna, sem ganga fram á vígvöllinn? Og eru 
ekki þeir, sem geta barist, sjálfir málstaður, en ekki verkfæri?” 

„Félagi Taganov!”, þrumaði fundarstjórinn, „ég bið þig enn að halda þér við efnið”. 

„Ég er hér kominn til að halda fyrirlestur fyrir flokksfélaga mína, félagi fundarstjóri. 
Fyrirlesturinn er alvarlegs eðlis og ég álít að þeir eigi að heyra hann. Já, það var 
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vinna okkar í þorpunum og í borgunum meðal miljóna, lifandi miljóna. En 
vandamálin 

og spurningarnar eru margar. Spurningar, sem verður að svara! Og hvernig er hægt 
að 

svara þeim, þegar menn þora ekki einu sinni að bera þær fram? Því ættum við að vera 

hræddir, ef við gætum svarað þeim? En ef við getum það ekki? ... Félagar! Bræður! 

Hlustið á mig! Hlustið, þið vígðu forvígismenn í baráttunni fyrir nýju lífi! Erum við 

vissir um, að við vitum, hvað við erum að gera? Enginn getur sagt mönnunum, hvað 
þeir eiga að lifa fyrir. Enginn getur tileinkað sér þann rétt, nema eiga það á hættu að 
standa augliti til auglitis við ófreskju, sem er svo hryllileg, að mannlegt auga þolir 
ekki sýnina. Því að sjáið þið ekki, að það er eitthvað í mönnunum, þeim bestu á 
meðal okkar, sem stendur ríkinu ofar, eitthvað, sem er of dýrmætt og heilagt, og sem 
engin framandi hönd má nokkru sinni snerta? Lítið í eigin barm. Verið ekki hrædd 
við það. Lítið samviskusamlega inn í ykkar eigin hugskot. Segið engum, hvað þið 
hafið þar að geyma, en spyrjið sjálf ykkur: Hvað er það, sem ég lifi fyrir? Lifirðu 
ekki fyrir sjálfan þig, og aðeins fyrir sjálfan þig? Fyrir hina miklu sannfæringu sem 
þú átt. Kallaðu 

það takmark þitt, ást þína, eða málstað þinn ... en er það ekki altaf þitt. Fórnaðu lífinu 

fyrir hugsjón þína. En er það ekki þín hugsjón? Hver einasti sannur maður lifir fyrir 
sjálfan sig. Hver sá maður, sem er verður þess að heita maður lifir fyrir sjálfan sig. 
Sá, sem ekki gerir það ... hann lifir alls ekki. Þessu getið þið ekki breytt. Þið getið 
ekki breytt því, því að þannig er maðurinn fæddur, einn, heilsteyptur og takmark í 
sjálfum 

sér. Þið getið ekki frekar breytt því, en að þið getið látið menn fæðast með eitt auga í 
staðinn fyrir tvö eða með þrjá fætur. Engar bækur, engin lög og ekkert GPU getur 

nokkurn tímann látið mann fæðast með tvö nef. Enginn flokkur getur nokkurn tímann 

drepið það í manneskjunni sem gerir það að verkum að hún getur sagt: ég. En þið 
getið reynt það. Já, víst getið þið reynt það. Já, víst getið þið reynt það. Þið hafið 
þegar reyn það og sjáið nú árangur inn. Lítið á þá, sem þið samþykkið að séu 
sigraðir. Afneitið því besta meðal mannkynsins, og sjáið, hvað verður eftir! Eru það 
þessi spilltu skríðandi hræ, sem við framleiðum! Þörfnumst við þeirra? Erum við 
ekki að gelda lífið með þessari aðferð til að varðveita það?” 

„Félagi Ta ... ”. 

„Bræður! Hlustið á mig! Við verðum að svara þessu”.  

Tvær hvítar hendur réttust upp í loftið og rödd hans þrumaði, eins og hún hafði 
þrumað fyrir mörgum árum í dimmu dalverpi yfir í skotgrafir hvítliðanna.„Við 
verðum að svara þessu. Ef við gerum það ekki sjálfir ... þá mun saga mannkynsins 
gera það fyrir okkur. Og við föllum saman undir byrðinni, sem við höfum tekið 
okkur á herðar og sem okkur mun aldrei verða fyrirgefið. Ef málstaður okkar er 
réttur, þá 

getum við leyft okkur allt. En málstaður okkar! Málstaður okkar, félagar! Hvað er 
það, sem við erum að gera? Ætlum við að gefa soltnu mannkyninu mat, svo að það 
geti lifað? Eða ætlum við að kvelja úr því lífið, til þess að gefa því að borða?” 

„Félagi Taganov”, þrumaði fundarstjórinn. „Ég tek hér með af þér orðið”. 
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„Ég, ég”, stundi Andrei. Hann gekk reikulum skrefum niður úr ræðustólnum, „.ég 
þarf ekki að segja neitt fleira ... ” 

Hann gekk gegnum ganginn í miðjum salnum, hávaxinn, grannur maður í leðurjakka. 

Menn sneru sér við í sætunum. Augu störðu á eftir honum. Einhversstaðar á aftasta 
bekknum blístraði einhver á milli tannanna. 

Þegar dyrnar lokuðust að baki hans hvíslaði einhver: 

„Félagi Taganov getur farið að búa sig undir það að næsta flokkhreinsun fari fram”. 

XIV. 

Félagi Sonja sat við borðið í síðri upplitaðri blússu með blýant á bak við eyrað. 
Blússann náði ekki saman að framan því að hún hafði gildnað mjög upp á síðkastið. 
Hún hallaði sér yfir lampann á borðinu og blaðaði í almanaki. Við og við greip hún 
blýantinn og blað. Síðan tottaði hún blýant og skrifaði eitthvað niður á blað. Síða 
tottaði hún blýantinn dálitla stund og velti vöngum, svo að svört rák kom á neðri vör 
hennar, þvi að þetta var blekblýantur. 

Pavel Syerov lá á legubekkkum. Hann var að lesa blað og tuggði sólsikkufræ. Fætur 
hans lágu uppi á bríkinni. Hann snýtti hisminu á blaðahrúgu, sem lá við hliðina á 
legubekknum. Hann reyndi að láta fara vel um sig en auðséð var að honum leiddist. 

„Barnið okkar”, sagði félagi Sonja, „verður nýr borgari í nýju ríki. Það á að alast upp 

í hinni frjálsu hugsjónastefnu öreigaríkisins án þess að skaðast af hleypidómum 
nokkurra yfirstétta”. 

„Auðvitað”, sagði Pavel Syerov en leit þó ekki upp frá blaðinu. 

„Ég ætla að láta innrita barnið í æskulýðsfélagið sama dag og það fæðist. Ég hugsa 

að þú getir í hvorugan fótinn stigið fyrir hreykni, yfir þessu lifandi framlagi þínu til 
framtíðar Sovéts. Það verður gaman að sjá það ganga í hópi lítilla borgara i bláum 
buxum með rauðan hálsklút”. 

„Auðvitað”, sagði Pavel Syerov og spytti sólsikuhismi á blaðahrúguna. 

„Svo höldum við rauða skírnarveislu. Við sleppum öllum prestum og slíkri vitleysu. 
Við bjóðum bara flokksfélögum og höldum viðeigandi ræður. Ég er að reyna að 
finna eitthvert gott nafn fyrir barnið ... hlustarðu á mig, Pavel?” 

„Já, auðvitað”, sagði Pavel Syerov og stakk sólsikkufræi upp í sig. 

„Það eru margar ágætar hugmyndir um góð byltingarnöfn hérna í almanakinu. Við 
förum ekki að nota neitt af þessum gömlu bibliunöfnum. Ef það verður drengur, 
fyndist þér þá ekki upplagt að láta hann heita Ninel?” 

„Hvaðan úr fjáranum grefur þú það?” 

„Pavel, ég get ekki sætt mig við að þú viðhafir slíkt orðbragð eða sért ekki betur að 
þér en þetta. Þú hefur ekki hugsað minnstu vitund um nafn á barnið”. 

„Mér finnst vera nógur timi til þess”. 

„Þú hefur engan áhuga á því, Pavel. Þú gabbar mig ekki. Láttu þér ekki detta í hug, 
að ég gleymi því”. 

„Nei. heyrðu, Sonja, þú ert ósanngjörn. Ég get ekki betur gert, en að láta þig um að 
velja nafnið. Þú hefur miklu meira vit á því en ég”. 
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„Já, á því, eins og á öllu öðru. Ninel er nafn hins mikla leiðtoga okkar, Leníns, lesið 

aftur á bak. Finnst þér það ekki góð hugmynd. Við getum auðvitað líka kallað hann, 
Vil. Það er myndað af upphafsstöfum hins mikla leiðtoga okkar; Vladimir Ilyitch 
Lenin”. 

„Mér er alveg sama, hvort heldur það verður”. 

„Og ef það verður stúlka, og ég vona það nú reyndar. Því að ég get sagt þér það, að 
hin nýja kona sér sín fullu réttindi, og framtíðina eiga konur öreigaríkisins, miklu 

fremur, en ykkur mennina grunar ... já, en ef það verður stúlka, þá eru hér nokkur 

ágæt nöfn ... og mér finnst Oktabrina náttúrlega það langbesta, því að með því mundi 

hún verða lifandi minnisvarði um hina miklu októberbyltingu”. 

„Það er ... það er dáltið óþjált ... finnst þér ekki”? 

„Hvað gerir það til? Það er ágætt nafn og mjög vinsælt. Fimka Popova, þú manst eftir 
henni, hún hélt rauða skírnarveislu um daginn og hún kallaði krakkann Oktabrinu. 
Og 

það var meira að segja sagt frá því í blöðunum. Maðurinn hennar var að rifna af stolti 
... bölvaður fábjáninn sá arna”. 

„Sonja, þú ættir ekki að gefa það í skyn, að ... ” 

„Nei, heyr á endemi. Þykist þú vera orðinn siðapostuli. Að fara að bera í bætifláka 
fyrir aðra eins drós og hana Fimku. Jæja. fjandinn hirði hana. Hún heldur kannski að 
hún sé sú eina sem fær barnið sitt í blöðin ... Annars hef ég skrifað nokkur fleiri nöfn 
hérna niður. Góð nýtísku nöfn. Til dæmis Marxína eftir Karli Marx. Eða  
Kommúnara.  Eða. Eitthvað datt á gólfið undir borðinu. 

„Æ, hver fjárinn, þarna missti ég ótætis morgunskóinn”. 

Hún snéri sér til á stólnum leitaði með fótunum undir borðinu, fann skóinn og beygði 
sig með erfiðismunum niður til að koma honum upp á fótinn. 

„Sjáðu nú þessar druslur, sem ég neyðist til að ganga í”. sagði hún. Og það er svo 
margt annað, sem mig vantar og barnið, sem von er á. Ég verð nú að segja, að þú 
valdir ekki beinlínis heppilegan tima til vissra ritstarfa. Vægast sagt ertu líka bölvuð 
bulla við vín” 

„Við tölum ekki meira um það mál, Sonja. Þú veist vel, að, ég var heppinn að sleppa 
eins vel og raun varð á.  

„Já, og ég vona að þessi Kovalensky þinn verði skotinn eins og rakki en þó ekki fyrr 
en málaferlin hafa vakið nógu mikla eftirtekt. Ég skal ábyggilega sjá um að konurnar 
í Zhenotdel gangi kröfugöngu í mótmælaskyni við braskara og yfirstéttarmenn”. 

Hún opnaði almankið aftur. 

„Hérna er prýðilegt stúlkunafn: Tribuna. Eða Barrikada. Eða þá Universiteta. Það er 

ágætt tákn hinnar nýju menntuðu kynslóðar”. 

„Það er alltof langt”, sagði Syerov. 

„Já, mér finnst líka Oktabrina betra. Það er táknrænna. Ég vona að það verði stúlka. 

Oktabrina Syerov, foringi framtíðarinnar. Hvort vildir þú heldur Pavel, dreng eða 
stúlku?” 



 307

„Mér er alveg sama”, sagði Syeróv. „Ég vil bara ekki tvíbura”. 

„Nei, heyrðu mig. Þetta var athugasemd, sem mér hreint ekki líkar. Hún ber vott um 
... ”. 

Það var barið að dyrum. Það var barið nokkuð harkalega. Syerov leit upp fleygði 
blaðinu frá sér og sagði: ,Kom inn”. 

Andrei Taganov gekk inn og lokaði á eftir sér. Félagi Sonja missti almanakið úr 
höndum sér. Pavel Syerov reis hægt á fætur. 

„Gott kvöld”, sagði Andrei. 

„Gott kvöld”, sagði Sverov og starði með gremjublandinni undrun á Andrei. 

„Hvað er þér á höndum, Taganov?” spurði félagi Sonja. Hún talaði lágt, og röddin 
var 

ógnandi. Andrei virtist ekki heyra til hennar. 

„Mig langar til að tala við þig, Syerov”, sagði hann. 

„Já, gerðu svo vei”, sagði Syerov en stóð kyrr. 

„Mig langar til að tala við þig einan”. 

„Ég sagði gerðu svo vel”, sagði Sverov. 

„Segðu konunni þinni að fara út”. 

„Maðurinn minn og ég”, sagði félagi Sonja, „eigum engin leyndarmál hvort fyrir 
öðru”. 

„Komdu þér út”, sagði Andrei án þess að hækka róminn. ”Þú getur beðið frammi á 
ganginum”. 

„Pavel. Ef hann”. 

„Það er víst best að þú farir Sonja”, sagði Syerov, án þess þó að líta af Andrei. Félagi 
Sonja hnykkti til höfðinu. 

„ ... Jæja, félagi Taganov er þá að reyna að derra sig ennþá”, hvæsti hún á milli 
samanbitinna varanna ”En það verður nú víst einhver breyting á því í nánustu 
framtíð”. 

Hún dró blússuna að sér eins og hún gat, stakk vindling upp í sig, gekk út og dró á 
eftir sér inniskóna. 

„Ég hélt sannast að segja”, sagði Syerov, ,,að þú hefðir lært hitt og þetta síðustu 
dagana”. 

„Það hef ég líka”, sagðí Andrei. 

„Hvað viltu mér þá?” 

,,Þú ættir að fara í skóna, á meðan við tölum saman. Þú átt að fara út og við megum 
engan tíma missa”. 

„Nú já. Svo ég á að fara út. Það var gaman að þú skyldir trúa mér fyrir því, því að 

annars gætir þú átt það á hættu að ég segði, að það væri hreint ekki ætlun mín. Og 
það getur verið að ég geri það samt. Og hvert hefur félagi Mussolini Taganov hugsað 
sér að ég færi?” 
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„Út til þess að leysa Leo Kovalensky úr fangelsinu”. 

Pavel Syprov settist. Hann tók ekki eftir því að um leið sparkaði hann í blaðið svo að 
sólisikkuhismið fór út um allt gólf. 

„Hvað gengur að þér, Taganov Ertu genginn af göflunum?” 

„Það er best fyrir þig að vera rólegur og hlusta á mig. Ég skal skýra það fyrir þér, 
hvað þú átt að gera”. 

„Nei, þú ætlar að segja mér, hvað ég á að gera? Og hvers vegna, ef ég mætti spyrja?” 

„Og á eftir skal ég segja þér, hvers vegna þú munt gera það. Nú ferð þú í skó og 
frakka og leitar uppi vin þinn, þú veist hvaða vin ég á við. Þennan í G.P.U”. 

,,Á þessum tíma sólarhringsins?” 

„Já. Taktu hann upp úr rúminu, ef þess gerist þörf. Hvað þú segir við hann og 
hvernig 

þú segir það, skiptir mig engu. Aðalatriðið fyrir mér, er að Leo Kovalensky verði 
látinn laus innan fjörutíu og átta stunda”. 

„Og viltu gera svo vel að benda mér á þann töfrasprota sem fær mig til þess að gera 

þetta?” 

„Það er lítill bréfmiði Syerov. Eða öllu heldur tveir bréfmiðar”. 

„0g hver hefur skrifað þá?” 

„Þú”. 

„Einmitt”. 

„Eða ef ég á að vera nákvæmur, þá eru þetta myndir af bréfi, sem þú hefur skrifað”. 

Pavel Syerov stóð á fætur og studdi báðar hendur við borð plötuna. 

„Taganov! Bölvaður þorparinn þinn”, hvæsti hann. „Mér finnst þetta illa valdin stund 
til þess að gera að gamni sínu”. 

„Það er skemmtilegt að þú skulir geta litið á þetta sem gaman. Skemmtilegt ... en 
ekki viturlegt”. 

„Finnst þér?” 

„Já, ég skal með glöðu geði fara og tala við vin minn, og þú skalt fá að sjá 
Kovalansky innan fjörutíu og átta klukkustunda. Ég skal sjá um að þú fáir klefann 
við hliðina á honum. Og þá getum við fljótlega komist að því, hvaða bréf ... ” 

„Eins og ég sagði áðan, eru til tvær myndir af því en það vill svo til, að ég hef 
hvoruga”. 

„Hvað hefurðu gert af þeim?” 

„Þær eru hjá tveim vinum mínum. sem ég treysti. Þér þýðir ekki að reyna að fá upp 
úr mér nöfn þeirra. Þú þekkir mig nógu vel til þess að vita, að pyntingaklefinn er 
óþarfur, ef ske kynni, að þér hefði dottið hann í hug. Þessir vinir mínir hafa fengið 
fyrirskipanir um að senda myndirnar strax til Moskvu, ef eitthvað skyldi koma fyrir 
mig, áður en Leo Kovalensky verður látinn laus. Og sama gildir, ef ... eitthvað kæmi 
fyrir hann, eftir að hanner kominn út”. 

„Bölvaður”. 
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„Þú kærir þig víst ekki um, að þessar myndir verði sendar til Moskvu? Þá mundi 
vinur þinn ekki geta bjargað þér og sennilega heldur ekki sjálfum sér. Þið þurfið 
aðeins að láta Leo Kovalensky lausan og þagga málið niður. Það er allt og sumt. Þá 
fréttir þú ekkert frekar af myndunum og færð heldur aldrei að sjá þær”. 

Pavel Syerov þurrkaði enni sitt með vasaklútnum. 

„Þú lýgur”, sagði hann hásri röddu.”Þú hefur aldrei látið taka myndir af þessu bréfi”. 

„Getur verið”. sagði Andrei. „Þorir þú að hætta á það?” 

„Sestu”, sagði Syerov og lét fallast niður á legubekkinn. 

Andrei settist á borðbrúnina og krosslagði fætur. 

„Heyrðu mig, Andrei”, sagði Syerov. „Við skulum tala skynsamlega um málið. Ég 
viðurkenni að þú hefur yfirhöndina. En er þér ljóst, hvað þú ert að fara fram á?” 

„Ég fer ekki fram á meira en þú getur gert”. 

„Drottinn minn á himnum! En þetta er stórt mál, Andrei og það er búið að undirbúa 
að gera úr því mikinn áróður og hefja sóknina gegn bröskurum með því. Blöðin hafa 
tilbúnar fyrirsagnir með stærsta letrinu, sem til er, og”. 

„Þú verður að stöðva það allt”. 

„Hvernig á ég að geta það? Hvernig get ég beðið hann um það? Hvað á ég að segja 
við hann?”. 

„Þú um það” 

„En þegar hann er nýbúinn að bjarga lífi mínu”. 

„Gleymdu því ekki, að hann gæti líka haft áhuga á málinu sjálfur. Ef til vill á hann 
vini í Moskvu, en hann getur líka átt hið gagnstæða”. 

„Já, en segðu mér”. 

„Og þegar ekki er hægt að bjarga flokksmeðlimum, þá fer enn verr fyrir þeim en, 
bröskurunum utan flokksins. Það veistu vel sjalfur. Það gæti nefnilega líka orðið 
ágætt tækifæri til áróðurs”. 

„Andrei, annar okkar hlýtur að vera genginn af göflunum. Hvers vegna viltu endilega 
láta sleppa Kovalensky?”. 

„Það kemur þér ekki við”.  

„Og ef þú vilt endilega vera bjargvættur hans, hvers vegna i ósköpunum byrjaðir þú á 

þessu öllu? Það varst þú, sem byrjaðir”. 

„Þú sagðir sjálfur rétt áðan, að ég mundi hafa lært hitt og þetta upp á síðkastið. Var 
það ekki?”. 

„Andrei, ertu búinn að glata allri heiðurstilfinningu gagnvart flokknum. Við þurfum 
einmitt núna að ganga á milli bols og höfuðs á bröskurunum. Þú veist hvernig ástatt 
er með matvælabirgðarnar ... og”. 

„Það snertir mig ekki lengur”. 

„Bölvaður þrjóturinn þinn! Þú sagðir að það væru ekki til afrit af bréfinu, þegar þú 
afhentir það”. 

„Þá sagði ég ef til vill ósatt”. 



 310

„Heyrðu við skulum nú taka skynsamlega á þessu. Fáðu þér vindling”. 

„Nei, þakka þér fyrir”. 

„Við skulum tala saman um þetta í bróðerni. Ég tek allt aftur sem ég sagði áðan. Ég 
skal biðja þig afsökunar. Þú getur ekki álasað mér, því að þú veist hvernig málunum 
var háttað. Og það er meira en nóg til þess að maður missi jafnvægið. Tilfellið er, að 
menn verða að gæta sinna eigin hagsmuna, og ég lenti á glapstigum, en enginn okkar 
er alsaklaus, það eitt er ábyggilegt og þessvegna skiljum við hvern annan. Við höfum 
alltaf verið góðir vinir, meira að segja allt frá æsku, svo að okkur ætti að vera létt um 
að tala saman”. 

„Um hvað?”. 

Ég ætla að gera þér tilboð, Andrei. Og það verður ekki hart aðgöngu fyrir þig. Þessi 
vinur minn, sem við erum að tala um, getur gert mikið ef ég hvísla að honum 
nokkrum orðum. Ég hugsa að þér sé það fullkomlega ljóst. Og þú skilur þá víst líka, 
að, ég veit nóg um hann, til þess að það gæti kostað hann lífið, ef ég opna munninn. 
Ég sé, að þú ert líka farinn að temja þér þá aðferð, og ég verð að viðurkenna að þér 
ferst það vel. Það er einmitt það. Við skiljum hvorn annan og ég get komið 
hreinskilnislega fram við þig. Þér hlýtur að vera kunnugt um það, að aðstaða þín í 
flokknum er ekki upp á sitt besta nú orðið.Vægast sagt er hún orðin all ískyggileg. 
Sérstaklega eftir þennan ræðustúf þinn í kvöld. Það fer ekki vel fyrir þér við næstu 
flokkshreinsun”. 

„Ég veit það”. 

„Þú verður sjálfsagt rekinn”. 

„Já, það verð ég. 

„Hvernig væri ef við gerðum með okkur smá samning? Þú hættir við áform þitt og ég 
sé um að þú haldir flokkskírteininu og ekki nóg með það. Þú getur valið hvaða stöðu, 
sem þú vilt innan G.P.U. og ákveður sjálfur launin þín! Enginn skal spyrja neins og 
allt hatur skal vera gleymt og grafíð. Við verðum allir að hlúa að framtíð okkar og 
við getum hjálpar hvor öðrum mikið. Jæja, hvað segirðu um þetta?” 

,,Á hverju byggir þú það álit þitt, að ég vilji vera áfram í flokknum?”. 

„Andrei!”. 

„Þú þarft ekki að gera neinar ráðstafanir til að hjálpa mér við næstu flokkshreinsun. 
Ef til vill verð ég rekinn úr flokknum og það getur líka verið að mér verði stillt upp 
við vegg og ég síðan skotinn, eða ég get orðið fyrir bifreið. Það myndi ekki breyta 
neinu fyrir þig hvor heldur væri. Skilur þú það? En láttu Leo Kovalensky í friði. Og 
sjáðu um að aðrir geri það. Vaktu eftir honum. eins og þú mundir vaka yfir þínu eigin 
barni. Þú getur látið þér standa á sama um, hvað um mig verður. Það er ekki ég, sem 
er verndarengill hans. Það ert þú”. 

„Andrei”, sagði Syerov hálfkjökrandi. „Hvernig stendur á því að þér er svona annt 
um þennan bölvaða borpara?”. 

Þeirri spurningu hef ég þegar svarað”. 

Syerov stóð upp. Fætur hans voru óstyrkir, svo að hann riðaði. Hann reyndi að herða 
sig upp fyrir síðustu atrennuna. 

„Nú skal ég segja þér eitt, Andrei. Ég hélt að þú vissir það en það virðist ekki vera.  
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En þú verður fyrst að lofa því að taka þessu rólega, sem ég ætla að segja þér og 
ganga ekki af mér dauðum, áður en ég er búinn að ljúka við fyrstu orðin. Ég veit vel 
að það er ein manneskja sem þú vilt ekki að sé nefnd á nafn og það er Kira 
Argunova”. 

„Nú”. 

„Nú tölum við hreinskilnislega og skiljum ekkert eftir. Þá skal ég segja þér nokkuð. 

Ég veit, að þú elskar hana og hefur sofið hjá henni í meira en ár. Og ... nei, bíddu nú 
við lofaðu mér að tala út, hún hefur allan tímann verið ástmær Kovalenskys, auk þess 
sem, nei, nei, hlustaðu á mig. Þú þarft ekki að taka orð mín trúanleg frekar en þú vilt. 
Þú getur rannsakað það sjálfur og þá muntu komast að raun um að ég hef á réttu að 
standa” 

„Því ætti ég að rannsaka það? Ég veit það vel”. 

„Nú”, sagði Syerov. 

Hann riðaði fram frá hæl og aftur til táar og starði á Andrei. Svo rak hann upp 
skellihlátur. 

„Auðvitað”, sagði Syerov „Ég hefði átt að geta sagt mér það sjálfur”. 

„Komdu nú”. 

„Ég hefði átt að geta sagt mér það sjálfur”, sagði Syerov. „Hvað rak dýrðlinginn úr 
flokknum til þess að grípa til þessara ráða. Heimskinginn þinn! Vesalings 
göfugmennið. Ég vissi að þú varst ekki sérstaklegum gáfum gæddur, en svona aumur 
hélt ég þó ekki að þú værir. Það var svosem auðvitað að þú veldir þér eitthvað slíkt 
hlutverk. Ertu annars búinn að glata allri heilbrigðri skynsemi, Andrei? Berðu enga 
virðingu fyrir sjálfum þér lengur?” 

„Nú höfum við talað nóg”, sagði Andrei og stóð á fætur. „Úr því að þú þekki mig 
svona vel, þá ættir þú líka að vita að ég breyti aldrei ákvörðun minni” 

Pavel Syverov tók frakka sinn og stakk handleggnum í ermina. Illgirnislegt glott lék 
um litlausar varir hans.  

„Jæja Arthúr konungur, eða hvað hann hét nú”, sagði hann. „Arthúr konungur með 
hótunarbréfið og sverðið reitt. Þú vinnur, í þetta skiptið. Ég þarf ekki að hóta þér, að 
gjalda þér í sömu mynt. Menn eins og þú fá skilvíslega endurgoldið frá mönnum, 
eins 

og mér og það þótt síðar verði. Eftir, eitt ár verður öll þessi vitleysa gleymd og grafin 
og ég verð orðinn forstjóri fyrir járnbrautum U.S.S.R. og kaupi atlask-bleyjur handa 
krakkanum mínum. Og þú stendur í biðröð til þess að fá súpu, sem úthlutað er til 
hinna fátæku ... og kannski færðu hana. En þú getur líka huggað þig við það, að 
unnustan þín sefur hjá manni, sem þú hatar”. 

„Já”, sagði Andrei. ,,Ef til vill hefur þú á réttu að standa. Ég óska þér góðs gengis, 
félagi Syerov”. 

„Þakka þér fyrir, sömuleiðis, félagi Taganov”. 

Kira sat á gófinu. Hún var að brjóta saman undirföt Leos og raða þeim aftur niður í 
skúffurnar. Kjólarnir hennar lágu enn í hrúgu fyrir framan fataskápinn. Í herberginu 
var allt á ringulreið, bréf og blöð lágu hér og þar og hvítir dúnhnoðrar úr 
sængurfötunum flögruðu um herbergið, þegar hún gekk um. Hún hafði ekki komið út 
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fyrir hússins dyr í tvo daga. Hún hafði ekki heyrt neitt frá þeim heimi, sem lá utan 
herbergis hennar. Galína Petrovna hafði hringt einu sinni til hennar, en Kira hafði 
sagt henni, að hún skyldi ekki vera áhyggjufull og að hún mætti ekki koma! 

Galína Petrovna hafði heldur ekki komið.Lavrovs-hjónin höfðu komist að þeirri 
niðurstöðu, að nágrannakona þeirra hefði ekki látið sér mikið um finnast. Þau heyrðu 
engan grát úr herbergi hennar og þau sáu enga breytingu á litlu, aumlegu 
kvenverunni,  þegar þau gutu augunum til hennar í laumi á leið sinni fram í 
baðherbergið. 

Þeim sýndist hún vera orðin löt, því að hendur hennar héngu máttlausar niður og það 

var auðsjáanlega áreynsla fyrir hana að lyfta þeim aftur. Hún starði alltaf í gaupnir 
sér 

og það virtist sem henni væri enn erfiðar að hreyfa augun en hendurnar. 

Hún sat á gólfinu, braut skyrturnar vandlega saman og renndi þeim síðan ofan í 
skúffuna. Á einni skyrtunni voru upphafsstafir Leos saumaðir í brjóstvasann. 

Hún leit ekki upp, þegar dyrnar opnuðust. 

„Halló, Kira”, heyrði hún rödd segja. 

Hún datt fram fyrir sig á opna skuffuna, svo að hún smelltist aftur. Leo horfði niður á 
hana. Munnvik hans beygðust niður á við, en það var ekki bros, sem lék um varir 
hans. Og baugarnir undir augum hans voru svo dökkir, að það var eins og þeir hefðu 

vcrið málaðir á hann. „Kira ... í guðanna bænum ... engan taugaæsing ... ”, sagði hann 
þreytulega. Hún stóð hægt á fætur. Handleggirnir héngu máttlausir niður og hárið féll 
niður yfir annan vangann. Hún starði á hann vantrúaraugum. 

„Leo, Leo ... Þú ert þá ... Þér hefur þó ekki verið sleppt lausum?”. 

,,Jú, mér var sleppt. Eða öllu heldur mér var sparkað út”. 

„Hvernig ... hvernig gat það átt sér stað?”. 

„Hvernig á ég að vita það? Ég hélt að þú gætir gefið mér einhverja skýringu”. 

Hún kyssti varir hans, háls, handarbök og lófa. Hann strauk hár hennar og leit sljóum 
augum yfir eyðileggingarnar í herberginu. 

„Leo”, hvíslaði hún og leit í lífvana augu hans, ,,hvað hafa þeir gert við þig”. 

„Ekkert”. 

,,Hafa þeir ... hafa þeir ... ég hef heyrt, að þeir láti stundum ... ”. 

,,Nei, ég var ekki píndur. Það er sagt, að þeir hafi pyntingarklefa, en mér var ekki 
sýndur sá heiður. Ég sat aleinn í ágætum klefa og fékk þrjár máltíðir á dag, þó að það 

sé ekki hægt að neita því að súpan var vond. Ég sat þarna bara í tvo sólarhringa og 
velti því fyrir mér, hvað ættu að vera mín síðustu orð, áður en ég yrði skotinn. Sú 
dægurdvöl getur verið eins góð og hver önnur”. 

Hún tók af honum frakkann og ýtti honum niður í hægindastól. Hún dró skóhlífarnar 
af fótum hans. Snöggvast þrýsti hún höfðinu við hné hans, en beygði sig lengra niður 
til að fela andlit sitt og batt skóreim hans  með skjálfandi  fingrum. 

„Á ég nokkur hrein föt eftir?” spurði hann. 

„Já, ég skal leggja þau fram ... en Leo ... bíddu dálítið. Ég verð að fá að vita ... þú 
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hefur ekki sagt mér, hvort ... ” 

„Það er ekkert meira að segja. Þetta er allt um garð gengið. Málið var látið falla 
niður. Þeir sögðu að ég skyldi gæta þess að lenda ekki hjá GPU í þriðja sinn”. Svo 
bætti hann við kæruleysislega: „Ég held að vinur þinn, Taganov, hafi eitthvað verið 
viðriðinn þessa lausn”. 

„Hann”. 

„Ég vona að þú hafir ekki beðið hans neins?”. 

„Nei”, sagði hún og stóð á fætur. „Nei, ég bað hann ekki um neitt”. 

„Eyðilögðu þeir alveg húsmunina? Og rúmið líka?”. 

„Hverjir? ... Ó, hermennirnir? Nei ... jú ... Þeir gerðu það víst ... Leo”, hrópaði hún 
allt í einu, svo að hann hrökk við og reyndi að lyfta augnalokunum til að sjá hana 
betur. „Leo, er það ekkert, sem þis langar til að segja við mig?”. 

„Hvað viltu að ég segi?”. 

„Ertu ekki ... ertu ekkert feginn að sjá mig aftur?”. 

,,Jú, þú ert lagleg. En þú þarft að greiða þér”. 

,,Leo, hugsaðir þú ekkert um mig ... þarna inni?”. 

„Nei”. 

„Ekki?”. 

„Nei, því skyldi ég hafa gert það? Til þess að gera mér auðveldara fyrir?”. 

„Leo ... elskarðu mig ekki?”. 

„En sú spurning ... og það á þessari stund ... Þú ert að verða of kvenlega viðkvæm, 
Kira ... og það fer þér hreint ekki vel ... ”. 

„Fyrirgefðu, Leo. Ég veit vel, að þetta var heimskuleg spurning, og ég skil ekki í 
sjálfri mér, að spyrja að þessu einmitt núna ... þegar þú ert svona þreyttur. Ég skal 
leggja fram fötin þín og taka til mat handa þér. Þú ert víst ekki búinn að borða neinn 
kvöldverð?”. 

„Nei, ég vil engan mat. En áttu nokkuð að drekka hér í húsinu?”. 

,,Leo ... þú ætlar þó ekki ... þú ferð ekki að byrja aftur”. 

„Láttu mig í friði. Reyndu að koma þér eitthvað út. Farðu til foreldra þinna ... eða 
eitthvað ... ”. 

„Leo”. Hún hélt báðum höndum um höfuð sér og starði á hann. „Hvað hafa þeir gert 
við þig?”” 

Hann hallaði höfðinu aftur á bak og hún sá vöðvana titra í hálsi hans og höku. Augu 
hans voru lokuð. Það voru að eins varirnar, sem hreyfðust. 

„Ekkert”, sagði hann hljómlausri röddu, „ekkert ... enginn getur gert mér neitt framar 
... hvorki þú né nokkur annar ... Engin getur snert mig, nema þú og nú getur þú það 
heldur ekki ... enginn  ... ”.. 

„Leo”. Hún greip um axlir hans og hristi hann miskunnarlaust og skelfingin skein úr 

augum hennar. ,,Það má ekki ná tökum á þér á þennan hátt! Það má ekki ná tökum á 
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þér!”. Hann tók um hönd hennar og ýtti henni frá sér. 

„Geturðu aldrei komist niður úr skýjunum eða hvað? Hvað er það eiginlega, sem þú 

vilt? Viltu að ég lofsyngi lífið milli skemmtiferðanna til G.P.U? Ertu hrædd um, að 
þeir séu búnir að gera út af við mig? Hrædd um að þeir nái í mig aftur? Þú heldur 
víst, að það sé um að gera að varðveita eitthvað í mér fyrir óþverrann, til þess að ég 
geti þjáðst dálítið lengur á meðan ég er að sogast niður í skítinn? Þú ert mér góð, af 
því 

að þú elskar mig svo mikið, segirðu! Fyndist þér ekki að þú værir mér betri, ef þú 
lofaðir mér að steypast út í sorann og jafnvel ýttir á eftir mér? Þá gæti ég samræmst 
þeim tímum, sem við lifum á, og hætt að finna til”. 

Það var barið að dyrum. 

„Kom inn”, sagði Kira. 

Andrei Taganov gekk inn. 

„Gott kvöld, Kira”, sagði hann, en þagnaði skyndilega, þegar hann kom auga á Leo. 

„Gott kvöld, Andrei”, sagði Kira. 

Leo leit hægt við og lyfti brúnum. 

„Ég vissi ekki að þér hefði þegar verið sleppt”, sagði Andrei og leit á hann. 

„Jú, ég er kominn út. Ég hélt, að þér hefðuð ástæðu til að vera við því búinn”. 

„Ég bjóst líka við því, en ég hélt, að þeir mundu ekki vera svona fljótir. Þú verður að  
fyrirgefa þennan átroðning. Þú kærir big sjálfsagt ekki um heimsóknir”. 

„Það gerir ekkert, Andrei”, sagði Kira. „Fáðu þér sæti”. 

„Ég þarf að segja þér dálítið, Kira”. Hann snéri sér að Leo. „Er þér sama, þó að Kira 
komi snöggvast með mér út?”. 

„Nei, hreint ekki”, sagði Leo. „Eigið þér kannski eitthvert leyndarmál með Kiru?”. 

„Leo!”, hrópaði Kira. Svo bætti hún við róleg, þó að rödd hennar titraði af 
geðshræringu: 

„Komdu, Andrei”. 

„Nei”, sagði Andrei og settist. „Í rauninni er það alls ekki nauðsynlegt. Það er ekkert 
leyndarmáli”. Hann sneri sér að Leo. „Ég hefði heldur kosið að hlífa þér við að þurfa 
að álíta þig í þakklætisskuld við mig. En það er kannski betra að þú fáir að vita það 
líka. Sestu niður, Kira. Þetta eru engar slæmar fréttir. Það er er viðvíkjandi lausn 
hans frá GPU”. 

Leo hallaði sér fram og horfði þögull á Andrei. Kira stóð með hendur á baki, eins og 
þær væru hlekkjaðar saman. Hún mætti rólegu ogeinarðlegu augnaráði Andreis. 

„Sestu niður, Kira”, sagði hann vingjarnlega. Hún hlýddi án þess þó að líta af honum. 

„Vegna öryggis ykkar, er nauðsynlegt að ég segi ykkur þetta”, sagði Andrei. „Ég hef 
ekki getað sagt þér það fyrr, Kira, af því að fyrst varð ég að vera viss um að þetta 
heppnaðist. Þú veist vel hver það er sem stendur á bak við það þú varst látinn laus? 
Það var Pavel Syerov. Ég vil að þið fáið að vita, hvað fékk hann til þess, ef ske kynni 
að það kæmi í góðar þarfir síðar”. 

„Voruð það ekki þér? ” spurði Leo. 
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„Það var bréf”, sagði Andrei. Bréf, sem hann skrifaði og þið getið vel ímyndað ykkur 
hvað í því stóð. Bréfið var sent mér. Syerov á vini, sem hafa mikil áhrif og það 
bjargaði honum. En hann er ekki sérstaklega hugrakkur. Og það bjargaði þér. Bréfið 
hafði verið eyðilagt, en ég sagði honum að ég hefði tværi myndir af því og ég hefði 
látið þær í hendur vina minna sem mundu senda það strax til æðstu stjórnarvalda í 
Moskva ef þér yrði ekki sleppt strax. Málið hefur verið látið falla niður og ég held, 
að þeir reyni ekki  aftur  að  áreita  þig. En ég álít að það sé betra fyrir þig að vita 
þetta, til þess að þú getir notað það gegn Syerov, ef þess skyldi gerast þörf. 

Láttu hann halda, að þú vitir hvar bréfin er niður komin og að þau verði send til 
Moskvu strax og hann fer að verða nærgöngull við þig. Það er allt og sumt. Ég held 
raunar, að þú þurfir aldrei á því að halda en það er nytsamt vopn nú á tímum og 
vegna þjóðfélagslegrar fortíðar þinnar”. 

„En myndirnar?”, sagði Kira í hálfum hljóðum. „Hvar eru þær?”. 

„Þær eru ekki til”, sagði Andrei. 

Vöruflutningavagn ók fram hjá úti á götunni og rúðurnar í glugganum hristust. 
Andrei og Kira horfðust í augu. Þau litu bæði undan í skyndi, því að Leo virti þau 
fyrir sér. Leo rauf þögnina. Hann stóð á fætur, gekk til Andreis og nam staðar fyrir 
framan hann. 

„Ég ætti víst að þakka yður fyrir”, sagði hann. „Þér verðið að taka þakklæti mitt sem 

sjálfsagðan hlut. En frá innstu hjartarótum get ég ekki þakkað yður neitt, því að innst 
inni vildi ég óska að þér hefðuð lofað mér að vera í friði þar sem ég var kominn”. 

„Hvers vegna?”, sagði Andrei og leit á hann. 

„Haldið þér að Lazarus hafi verið Kristi þakklátur, þegar hann vakti hann upp frá 
dauðum ef nokkurt mark þá takandi á þeirri sögu? 

Ég held, að þakklæti mitt við yður sé ekki meira”. 

Svipur Andreis var kuldalegur og ógnandi, þegar hann leit á Leo og í orðum hans 
fólst aðvörun: 

„Þú verður að taka á því sem þú átt og herða þig upp”, Leo yppti öxlum, en svaraði 
ekki. 

,,Þú verður að loka þessari verslun þinni”, sagði Andrei. 

,,Reyndu að fá þér eitthvað að gera. Eitthvert starf, sem er ekki of áberandi. Þú munt 

hata það, en þú verður að halda fast við það”. 

,,Já, ef ég get”. 

„Þú getur það. Þú ert blátt áfram neyddur til þess. Þú átt ennþá mikið eftir”. 

,,Já”, sagði Leo og Kira sá að hann starði rannsakandi augum á Andrei. 

Hún stóð á fætur. „Andrei, hvers vegna ertu að segja okkur frá bréfi Syerovs?”, 
spurði hún. 

„Það er betra að þið vitið það ... ef eitthvað skyldi koma fyrir mig”. 

„Hvað gæti komið fyrir þig, Andrei?”. 

„Ekkert ... ekkert, svo framarlega sem ég veit”. Hann stóð á fætur. „En ég held, að ég 
verði rekinn úr flokknum”. 
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„En ... hann var þér svo mikils virði varð það ekki, flokkurinn þinn?” 

„Jajú, hann var það”. 

„Og ... þegar þú missir eitthvað, sem var þér mikils virði ... skiptir það þá miklu 
máli?”. 

„Nei, því að það er mér áfram mikils virði”. 

„Heldurðu að þú munt hata þá ... af því að þeir rækju þig?” 

„Nei”. 

„Heldurðu að þú myndir fyrirgefa þeim einhverntíma í framtíðinni?” 

,,Ég þarf ekki að fyrirgefa neitt”. 

Hann sneri sér við. Á meðan hann tók húfuna og hneppti að sér frakanum sagði hann: 
„En það er enn einn hlutur, sem ég verð að taka fram. Komdu ekki nálægt Morosov”. 

„Sjáum við þig aftur?”, spyr Kira. 

,,Já, vissulega. Ég verð önnum kafinn fyrst um sinn, en ég lít inn til ykkar seinna. 

Jæja ... góða nótt”. 

Dyrnar lokuðust á eftir Andrei. Síðan heyrðust forstofudyrnar opnast og lokast í 
kyrðinni. Allt í einu rak Kira upp hljóð, og rauk út á eftir Andrei niður á götuna, 
yfirhafnarlaus, út í frostið. Hún horfði á eftir Andrei þar sem hann fjarlægðist henni 
eftir götunni, uns hann hvarf henni sjónum. Þegar hún kom aftur inn í herbergið stóð 
Leo við símann. Heyrði hún að hann sagði: 

„Já, Tonína. Ég er nýsloppinn út ... já, ég skal segja þér það allt saman” 

Andrei var fluttur frá GPU í bókasafn kvenna í úthverfinu Lesnoe. Í skrifstofunni hjá 
GPU var hvíslað: 

„Félagi Taganov ætti að bíða eftir næstu flokkshreinsun”.  

En félagi Taganov beið ekki eftir næstu flokkshreinsun. Laugardag einn stóð hann í 
matvöruverslun hverfisins. Lágvaxinn maður stóð fyrir framan hann. Hann snéri sér 
við og brosti vingjarnlega til Andrei. „Flokksmeðlimur”, sagði hann, og benti á rauðu 
stjörnuna í frakkakraga Andreis. „Ég vildi óska”, sagði hann svo, ,,að við gætum 
fengið allar vörurnar á sama stað. Nú verður maður að bíða eftir venjulegum     
nýlenduvörum hér. Og á morgun verður maður að bíða við brauðúthlutunina, og hinn 
daginn verður maður að koma hér aftur, og bíða eftir olíuskammtinum. En þeir hafa 
heldur ekki fengið sápu í fleiri mánuði, en við fáum ennþá ágæta sápu. Sjáðu bara 
þarna borðinu. Svei mér þá, ef þetta er ekki ósvikin Jukov”. 

Þegar röðin kom að Andrei ýtti afgreiðslumaðurinn skamtinum til hans, tók 
skömmtunarmiðann og sagði önugur: 

„Hver fjandinn er þetta, borgari? Það er búið að rífa helminginn af”. 

„Ég veit ekki hvernig stendur á því”, sagði Andrei. „Ég hlýt að hafa rifið hann í 
ógáti”. 

„Þú veist vel, að ég gæti neitað að taka hann gildan. Sjáðu um að þetta endurtaki sig 
ekki næsta mánuð”. 

„Næsta mánuð?”, sagði Andrei.  

,,Já og næsta ár. Annars færð þú að ganga um með tóman maga, Næsti”. 
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Andrei gekk út úr matvörusölunni með eitt pund af súrkáli, eitt pund af línolíu, eina 
Jukov-sápu og tvö pund af þurrkuðu grænmeti í Júlíennusúpu. 

Hann gekk hægt. Yfir götunum lá hvítur, harður snjór. Það glitraði á snjóinn í 
kringum lióskerastaurana og í gulu ljósinu frá búðargluggunum voru eins og litlir 
neistar í snjónum. Á gríðarstóru auglýsingarspjaldi stóð: 

Við byggjum upp nýtt mannkyn. 

Andrei gekk hægt og rólega. Andrei Taganov var alltaf rólegur, þegar hann hafði 
tekið einhverja ákvörðun.Hann kveikti ljós í herbergi sínu, lagði bögglana frá sér á 
borðið, tók af sér húfuna, fór úr frakkanum, og hengdi hann á snaga í horninu. Hann 
fór úr jakkanum og slétti úr skyrtuermunum. Hann leit í kringum sig, kom auga á 
nokkrar bækur á gólfinu, tók þær upp og lagði þær á borðið. Svo kveikti hann sér í 
vindling og stóð hreyfingarlaus í miðju herberginu eins og stytta í búðarglugga. 

Það eina, sem hreyfðist var handleggurinn, þegar hann bar vindlinginn að vörum sér, 

og reykurinn, sem lagði hægt upp í loftið. Þegar hann fann glóðina brenna á 
fingurgómana, fleygði hann vindlingnum í arininn, gekk að borðinu, settist niður, 
opnaði skúffurnar, hverja af annarri og blaðaði í gegn um það, sem í þeim var. Sum 
blöðin tók hann frá og lagði í bunka á borðið. Svo gekk hann aftur að arninum, lagði 
nokkur dagblöð í hann og blés á þau, þangað til fór að loga. Síðan lagði hann tvo 
viðarbúta ofan á og horfði á hvíta logana sleikja börkinn. Hann gekk að borðinu, tók 
bréfin, sem hann hafði safnað saman, og fleygði þeim í eldinn. 

Því næst opnaði hann gömlu kassana, sem hann hafði notað sem klæðaskápa. Þar var 
ýmislegt, sem hann vildi ekki láta finna í herbergi sínu. Hann tók út kjól úr svörtu 
atlaski og fleygði honum á eldinn og horfði á meðan efnið breyttist í glóandi vef. 
Hann starði á eldinn rólegur, en dálítið undrandi um leið. Svo fleygði hann svörtum 
atlask skóm á eldinn og litlum vasaklút úr knipplingum og blússu með silkibandi um 
hálsmálið. Önnur ermin féll fyrir utan arininn. Hann tók hana gætilega upp, fleygði 
henni yfir viðarbútana og blés í eldinn. Askan rauk framan í hann, svo að hann tók 
upp vasaklútinn, þurrkaði andlit sitt, braut vasaklútinn aftur saman og stakk honum í 
vasann. Svo fann hann „ameríska borgarann”, litlu glerkúluna með brúðu í rauðum 
vökvanum. Hann virti hana fyrir sér, hugsaði sig um dálitla stund og lagði hana svo 
rólega á glóðina. Glerkúlan sprakk. vökvinn rann sjóðandi úr henni og litla brúðan 
datt niður á milli viðarbútana- 

Hann stóð við eldinn og hélt svarta þunna náttkjólnum með báðum höndum. Hendur 
hans lokuðust um efnið Það var svo þunnt, að það var varla annað en reykur. Hann 
starði niður á fingur sína, sem sáust í gegnum efnið. Svo kraup hann niður og breiddi 
náttkjólinn yfir eldinn. Augnablik urðu logarnir daufari, eins og þeir sæjust í gegnum 
svart gler, svo blakti kjóllinn til eins og vindblær léki um hann. Eitt hornið beygðist 
og mjór, rauður logi læddist meðfram hálsmálinu.Hann horfði á, hvernig glóandi 
rauðir þræðir runnu eftir svörtu efninu Það snérist upp á það, eins og það andaði, 
brotnaði saman og breyttist hægt í reyk, sem var alveg eins léttur og efnið hafði 
verið. 

Hann starði lengi á öskuna. Af lagi hennar sá hann ennþá lögun náttkjólsins. Svo 
snerti hann hana með fætinum, svo að lögunin eyðilagðist. Litlar svartar flygsur 
hurfu upp skorsteininn. 

Hann settist við borðið og studdi öðrum olnboganum á borðplötuna, en hinum á 
hnéð. 
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Hendurnar héngu máttlausar niður, fingurnir voru lítið eitt bognir. Gömul 
vekjaraklukka tifaði á hillunni. Yfir svip hans hvíldi alvara og ró. Augun voru mild 
og fjarræn. Hann tók pappírsblað upp úr skúffunni og skrifaði: 

„Enginn má sæta ábyrgð fyrir dauða mínum”. og skrifaði undir:  

„Andrei Taganov”. 

Skot kvað við. Marmaratröppurnar voru svo langar og þær lágu út í garðinn, þar sem 

snjórinn lá í sköflum, svo að enginn kom upp til að vita, hvað skeð hafði. 

XV. 

Á forsíðunni í „Pravda” stóð inni í breiðri sorgarrönd: 

Miðstjórn sameiningarflokks kommúnista vottar sína dýpstu sorg við missi hinnar 
hugrökku byltingarhetju, fyrrverandi meðlim rauða hersins, flokksmeðlim síðan 
1915: 

Félaga Andrei Taganov. 

Fyrir neðan stóð í annarri sorgarrönd: 

Miðstjórn kommúnistadeildarinnar í Leningrad tilkynnir hér með, með miklum, 
trega, 

fráfall 

Félaga Andreis Toganov. 

Jarðarförin fer fram á morgun í kirkjugarði byltingarhetjanna, og hefst frá Smolny 
háskólanum klukkan tíu árdegis. 

Á áberandi stað í „Pravda” stóð: 

„Ennþá hefur eitt nafn bæst í hóp hinna fórnfúsu manna, sem látið hafa lífið fyrir 
málstað byltingarinnar. Nafnið þekkja ef til vill ekki margir, en það er tákn 
aþýðunnar í flokki okkar, ólofaðar hetjur hversdagsins Með því að hyllafélaga 
Andrei Taganov, hyllum við hinn óþekkta hermann öreigahersins. Félagi Taganov er 
dáinn. Hann framdi sjálfsmorð vegna ofreynslu. Hann eyðilagði heilsu sína fyrir hið 
umfangsmikla starf, sem flokkurinn hafði lagt honum á herðar. Þannig var fórn hans 
fyrir byltinguna. Þannig eru fórnirnar, sem krafist er af flokki, sem berst ekki fyrir 
persónulegum hagnaði og frægð, eins og í kapitalisku löndunum, heldur fyrir sem 
óeigingjörnustu starfi í þágu samveldisins. Og ef einhver á meðal okkar finnst hann 
vera veikur fyrir á þessum hörmungar og neyðartímum, þá skulu þeir upphefja augu 
sín og líta á hinn mikla sameiningarflokk kommúnista, sem leiðir okkur við hönd sér 
án þess að spara 

eigin krafta, þolgæði eða líf. Allur verkalýður Leningradborgar ætti því að safnast 
saman, í fylkinguna, sem fylgir félaga Taganov til hinstu hvíldar”. 

Í skrifstofu hjá G.P.U sagði maður, sem brosti svo að sá í tannholdið, við Pavel 
Syerov: „Jæja, hann gaf okkur þó alltaf tækifæri til nytsamra blaðaskrifa. Átt þú að 
halda aðalræðuna?”. 

„Já”, sagði Syerov. 

„Gleymdu ekki að minnast á þjónustu hans í rauða hernum. Jæja, nú vona ég að þetta 
stingi upp í þessa aflóga fábjána frá 1905, sem hafa allt of mikla tilhneigingu til að 
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láta skína í það, að flokksskírteini þeirra væri eldri en októberbyltingin og margt, 
margt annað ... Við munum nú best eftir Kovalensky-málinu”. 

„Við skulum ekki hugsa meira um það”, sagði Pavel Syerov. 

Verkamenn Leningrad borgar gengu fylktu liði á eftir rauðri kistu. Þeir gengu fram í 
margföldum röðum, teinréttir, eins og hermenn í takt. Nevsky-gatan var eitt mannhaf 
og hér og þar sást í rauðan fána. Þúsundir mannslíkama og þúsundir fóta gengu í takt, 
allt frá Alexanders III styttunni að súlunum við stjórnarráðshöll sjóhersins. 

Hermenn rauða hersins gengu fylktu liði eins og órjúfandi veggur, herðabreiðir og í 
stígvélum, sem tróðu fast í snjóinn, með húfur og rauða stjörnu, og yfir þeim blakti 

rauður fáni þar sem á stóð skrifað með gylltum bókstöfum: 

Eilífur heiður til handa föllnum félaga okkar. 

Verkamennirnir frá Putilovskyíverksmiðjunni gengu hægt áfram. Sterkar hendur 

héldu á fánum hátt. Á honum stóð: 

Hann kom úr fylkingum verkalýðsins. Hann fórnaði lífi sínu fyrir málstað 
verkalýðsins. Öreigaríkið færir fallinni hetju þakk ir sínar. 

Síðan komu stúdentarnir frá verkfræðideild háskólans. Þeir voru ungir og sterkir,  
augun skær og alvarleg og úr svip þeirra skein ákafi og einbeitni. Ungu stúlkurnar 
voru með rauða höfuðklúta, og á rauðum fána stóð: 

Stúdentarnir í verkfræðiháskólanum eru hreyknir af fórn sinni, sem þeir hafa 
fært málstað byltingarinnar. 

Svo komu meðlimirnir úr flokksdeild hans. Raðir manna í svörtum leðurjökkum, 
alvarlegir og strangir á svip, eins og munkar, íturvaxnir eins og hermenn með 
útbreiddan fána þar sem á stóð með svörtum bókstöfum: 

Samband kommúnistaflokksins er reiðubúið til að fórna lífinu fyrir málstað 
heimsbyltingarinnar. 

Starfsmenn allra verksmiðja, meðlimir allra félaga, sambanda og hverrar einustu 
lítillar sellu streymdu eftir slagæð stórborgarinnar, eins og mikil móða, grá og svört 
og rauð. Sex kílómetrar af húfum, rauðum höfuðklútum, þrammandi fótum og 
fánum, sem voru eins og blóðrauð hyldýpi í þokunni. Gráir húsveggirnir við Nevsky 
urðu eins og veggir í gríðarstórum skipaskurði, þar sem mannhafið lék sorgarlag við 
glerharðann snjóinn. 

Það var kalt í veðri. Loftið var kyrrt og nístandi kalt, og kuldann lagði upp að 
veggjunum og í gegn um rifurnar í gluggunum og í gegn um hörund og liðamót undir 
þykkum fötunum. Yfir himninum lá skýjamóða. Sums staðar voru dekkri skuggar, 
eins og þeir hefðu verið smurðir á með bleki, en lýstust svo til endanna, og minntu 
einna helst á óhreina sápufroðu, sem var svo, þétt, að menn gátu gleymt því að á bak 
við var blár himinn. Grár reykurinn frá skorsteinunum samlagaðist skýjunum svo að 
það var eins og reykurinn hefði breiðst út yfir alla borgina, eða að skýin hefðu spúð 
gráum taumum ofan í skorsteinana og húsin spýttu þeim nú út aftur. Við og við sveif 
snjóflygsa letilega til jarðar og bráðnaði á ennum mannanna í fylgdinni: 

Opin kista var borin fremst í fylkingunni. Kistan var rauð og yfir hinum lífvana 
likama lá rauður fáni. Á rauðum kodda sást í náfölt andlitið, einbeittur vanga svipur, 
sem rann hægt fram hjá gráum steinveggjunum.Svart hárið var greitt yfir litla dökka 
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opið á hægra gagnauga. Svipurinn var festulegur. Snjórinn bráðnaði ekki á hvíta 
enninu. 

Á eftir kistunni gekk hljómsveit úr hernum. Svartir bréfborðar voru bundnir um stór 
messinghljóðfærin. Hljómsveitin lék: ,,Þú fórnaðir þínu fjöri”. 

Fyrir mörgum árum hafði orðið til þetta kvæði í leyndum kjallaraherbergjum, og á 
gaddfreðnum götum í síberískum fangabúðum. til minningar um þá, sem fallið höfðu 
í baráttunni fyrir frelsinu. Lagið var sungið í hálfum hljóðum til lofs óþekktum 
hetjum og glamur í keðjum var eins og undirspilið. Enginn vissi, hver höfundurinn 
var og kvæðið kom aldrei á prenti. En eftir byltinguna blasti það við úr gluggum 
hljóðfæraverslana og var sungið þrumandi röddu yfir hverjum kommúnista, sem 
borinn var til grafar. Byltingin gaf lifendum „Intérnationalinn” og ,,Þú fórnaðir þínu 
fjöri'” hinum dauðu. Það var jarðarfararsöngur hins nýja samveldis. 

Verkamenn Leningrad-borgar sungu hátíðlegir á svip fyrir aftan rauðu kistuna: 

„Þú fórnaðir þínu fjöri fyrir örlagaríka baráttu okkar. Dyggð fórnar þinnar var eilíf. 

Þú gafst allt, sem þú áttir þinni elskandi bjóð, heiður þinn, líf þitt og frelsi”. 

Hljóðfæraleikurinn hækkaði í fullveldi vonleysisins. Hann var kominn yfir alla 
takmarkarlínur og var orðinn að algleyming, sem hvorki var sorg eða gleði heldur 
hermannakveðja þar sem rúmaðist hin miskunnarlausa, og lotningarverða 
viðkvæmni. sem hyllir án tárfellingar fallinn hermann. 

„Harðstjórar skulu falla og þjóð upp rísa voldug sterk og frjáls. Far vel, þú bróðir, þú 

endaðir vel þinn hreina og bjarta feril”. 

Á bak við raðir hermannanna, stúdentanna og verkamannanna, í hinum nafnlausa 
skara, sem bar enga fána, gekk ung stúlka ein síns liðs. Hún einblíndi fram fyrir sig, 
enda þótt hún væri allt of langt í burtu tíl að eygja rauðu kistuna. Hendur hennar 
héngu máttlausar með hliðunum og þar sem skein í úlnliðinn á milli kápuermanna og 
ullarvettlinganna voru þeir blárauðir af kulda. Í andliti hennar sáust engar 
svipbreytingar, en úr stórum augum hennar mátti lesa undrun. Þeir sem gengu í 
kringum hana, tóku ekki sérstaklega eftir henni. En félagi Sonja, sem hafði forystuna 

fyrir flokki kvenna frá Zenotdel, hafði flýtt sér fram hjá henni á leið sinni þangað 
sem 

hún átti að vera, fremst í fylkingunni. Þar átti hún að bera fána. Í flýtinum hafði hún 
hrópað þegar hún kom auga á hana: 

„Ja, hérna, nú er ég hissa félagi Argunova! Þú hér! Mér hefði þótt líklegra, að þú 
hefðir haldið þig heima”. Kira Argunova hafði ekk svarað. Tvær konur með rauða 
höfuðklúta höfðu gengið framhjá í sömu andránni, og önnur þeirra hafði bent á hana 
og hvíslað einhverju að kunningjakonu sinni. Þær gengu flissandi áfram. 

Kira gekk hægt og starði fram fyrir sig. Fólkið umhverfis hana söng „Þú fórnaðir 
þínu fjöri”. Kira söng ekki með. Á rauðum fána stóð: 

„Öreigar allra landa, sameinist”. 

Freknótt kona, rauðhærð og úfin, með karlmannshúfu á höfðinu, sagði við stallsystur 
sína, sem gekk við hliðina á henni: 

„Masha, fékkstu heitikremið í kaupfélaginu, sem fékst núna í vikunni?' 

„Nei, var því úthlutað?” 
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,,Já, tvö pund á seðilinn. Þú verður að reyna að ná þér í það áður en það verður búið”. 

Á rauðum fána stóð: 

„Höldum fram, inn í framtíð Sósíalismans, undir forustu Lenin-flokksins”. 

Kona hvíslaði á milli svartra tannbrotanna: 

„Fjandinn hafi það! Það er svo sem eftir þeim að velja svona dag til að láta okkur 

þramma í einni líkfylgdinni”. 

,,Þú fórnaðir þínu fjöri í örlagaríki baráttu okkar”. 

„ ... stóð í biðröðinni í rúma tvo tíma ... en ég fékk líka þann fallegasta lauk, sem ég 
hef nokkurn tímann séð”. 

„Dunka, mundu eftir að fá úlsikkkuolíu í kaupfélaginu”. 

„Ef þeir skjóta þá ekki þá skjóta þeir sig sjálfir til þess að gera þeim auðveldara 
fyrir”. 

„Þú gafst allt, sem þú áttir þinni elskandi ... ”. 

Á rauðum fána stóð: 

Bindið stéttaröryggið fast um fána kommúnistaflokksins. 

„Drottinn minn! Ég skildi súpuna eftir í pottinum og gleymdi að slökkva á 
prímusnum. Nú sýður auðvitað upp úr og flýtur út um allt”. 

„Vertu ekki að klóra þér þetta, félagi”. 

„Þinn heiður, líf bitt og frelsi”. 

„Félagi, spýttu sólsikkufræ í kalpfélaginu, sem fékkst að vera tyggjandi”. 

„Ég skal segja þér, hvernig maður fer að því Praskovia. Fyrst afhýðir þú laukinn, 
veltir honum upp úr mjöli ... alveg sama hvaða mjöli, og setur dálitla linolíu í ... ”. 

„Hversvegna þurfa þeir að vera að fremja sjálfsmorð?” 

Á rauðum fána stóð: 

Kommúnistaflokkurinn telur ekki eftir sér neina fór n, í baráttunni fyrir frelsun 
mannkynsins. 

„Það er dálítil kompa undir kjallaratröppunum. Það er hálmur þar á gólfinu og enginn 

heyrir til okkar þar ... Maðurinn minn.Þorskhausinn sá arna. Hann kemst aldrei að 
því 

„Það er best að láta hirsið standa í vatni í nokkra klukkutíma, áður en það er sett 
yfir”. 

„Guð á himnum! Ég er á sjöunda mánuði, svo að þú getur ekki ætlast til að ég sé 
þvengmjó ... já, það er fimmta”.. 

Harðstjórar skulu falla og þjóð upp rísa voldug, sterk og frjáls ...  

„Ég er viss um að dagblöðin eru samgróin löppunum á mér. Notar þú nokkurntímann 
blöð til að halda á bér hita á fótunum, félagi? Innan undir sokkunum, meina ég?” 

„Það kemur svo hræðilega vond lykt af þeim”. 

„Þú átt að halda fyrir munninn á þér, félagi, þegar þú geispar”. 
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„Fjandinn hirði þessar eilífu jarðarfarir. Hver var þessi náungi? Ég veit það ekki einu 

sinni”. 

„Þú gafst allt sem þú áttir, þinni elskandi þjóð ... ”. 

Kirkjugarður byltingarhetjanna var stórt svæði í hjarta borgarinnar á bökkum Nevu. 

Stór, snæviþakin, eyðimörk sem teygði sig yfir heilan ferkílómeter, og húsin í kring 
voru eins og lágur garður með einstaka turnspírum, sem virtust óendanlega langt í 
burtu. Járngrindurnar á Sumarskemmtigarðinum stóðu vörð annars vegar, og hinum 
megin við þær lá garðurinn, hvítur og mannlaus. Trén voru blaðlaus og virtust vera 
úr járni eins og grindurnar. 

Fyrir byltinguna hafði þetta verið heræfingarsvæði. Byltingin hafði sett þar niður 
ljósrauða granítsteina, sem voru eins og eyja í miðju svæðinu. Undir steinunum lágu 
grafnir fyrstu fórnardýrin, sem höfðu fallið á götum Petrograd-borgar í 
Febrúarbyltingunni árið 1917. Síðan höfðu bæstt við margir granít-steinar. Nöfnin, 

sem grafin voru í þá, tilheyrðu þeim látnu, sem grafnir höfðu verið á kostnað 
flokksins. Þeir höfðu fengið sem síðasta heiðurstitil, „Fórn byltingarinnar”. 

Pavel Syerov steig upp á rauða granít-hellu við hliðina á rauðu kistunni. Hann bar við 

gráan himininn, þar sem hann stóð í nýjum, þröngum leðurjakka, og háum 
hermannastígvélum. Golan ýfði ljóst hár hans. Hann lyfti handleggjunum á loft yfir 
mannfjöldanum með hátíðlegum áminningarsvip 

„Félagar!” Rödd Pavels Syerov þrumaði yfir hinar þöglu og alvarlegu þúsundir. 

„Við erum hér saman komin í virðingarskyni við hina föllnu hetju. Við höfum misst 
mikinn mann. Við höfum misst góðan hermann. Ég mætti ef til vill segja, að mig 
tekur missirinn sárar en mörgum ykkar, serm eru hér komin til að hylla hann, þó að 
þið hafið ekki þekkt hann í lifandi lífi. Ég, var einn besti vinur hans, og mér finnst 

sómi að því. Ég verð að segja ykkur nánar frá því félagar! 

Andrei Taganov var ekki frægur maður, en hann var hugrakkur og allt frá fyrstu bar 

hann hinn mikla heiðurstitil: Kommúnisti. Hann var kominn af alþýðufólki og strax í 
æsku vann hann að próletariskum störfum. Aldrei gleymi ég þeim tímum, því að 
hann og ég ólumst upp saman og við áttum margar erfiðar vinnustundir í 
Putilovskyverksmiðjunni. Við gengum saman inn í flokkinn fyrir byltinguna á þeim 
hættulegu tímum þegar að flokkskirteini virkaði sem farseðill til Síberíu. Hlið við 
hlið börðumst félagi Taganov og ég á götum þessarar borgar í fylkingu rauða hersins, 
og þessi ár endurreinarinnar ... ár, sem eru erfiðari og krefjast á sína vísu meira 
hugrekkis en stríðsár ... gafa hann allt sitt í sínu hægláta og óeigingjarna starfi í þágu 
flokksins ykkur til hagsbóta, ykkur verkamönnum USSR. Sorg okkar yfir dauða hans 
á að blandast gleði yfir því sem hann framkvæmdi. Hann er dáinn, en starf hans, starf 
okkar ,heldur áfram. Einstaklingarnir hverfa, en ríkið lifir eilíflega. Undir stjórn 
sovétanna, undir forystu hins mikla kommúnistaflokks göngum við áfram móti 
björtum morgundegi, þar sem frjáls vinna frjálsra verkamanna á að sigra heiminn. Þá 
verður vinnan ekki lengur sú bölvun, sú þrælkun, sem kapitalísku vinnuveitendurnir 
gerðu vinnuna að, heldur frjáls ánægjurík skylda gagnvart því, sem er stærra en okkar 
eigin smávægilegu hagsmunir, stærra en okkar eigið líf, eilíf samheldni prólaterísks 
samfélags. Við skulum ætíð minnast fallinna hetja, en við göngum áfram fylktu liði. 
Andrei Taganov er dáinn, en við lifum eftir. Við eigum lífið, heiðurinn og sigurinn. 
Framtíðin er okkar”.  
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Lófaklapp kvað við eins og þrumur í fjarska og bergmálaði frá fjarlægjum húsum 
borgarinnar yfir snjóþekjurnar í Sumarskemmtigarðinum. En þegar lófaklappið hætti 
og allra augu beindust aftur að rauðu granít hellunni var félagið Syverov horfinn en í 
hans stað var kominn Victor Dunajev. Svartir hárlokkar hans bærðust í vindinum, 
ljóma stafaði úr augum hans og varirnar opnuðust yfir hvítar tennur. Sterk og hvell 
rödd hans þrumaði yfir mannfjöldann.  

„Félagar, verkamenn! Þúsundir okkar eru hér saman komnar til að heiðra einn mann. 
En hvað er einn maður í samanburði við hið mikla próletaríska samveldi, hvað mikið 
sem hann hefur unnið sér til ágætis. Við mundum ekki standa hér í dag, ef þessi 
maður hefði verið eins og hver annar einstaklingur, ef hann hefði ekki staðið sem 
tákn fyrir einhverju stærra. Þetta er ekki jarðarför borgarar. Þetta er fæðingarhátíð. 
Við mætumst ekki yfir líkbörum félaga, heldur úr við fæðingu nýs mannkyns. Hann 
var meðal þeirra fyrstu í þessu nýja mannkyni, en margir hafa bæst við síðan. 
Sovétríkin eru að skapa nýtt mannkyn og þetta nýja mannkyn skýtur gamla 
heiminum skelk í bringu. En hverjar eru þá hugsjónir okkar nýja mannkyns? 
Grundvallaratriðið er fyrst og fremst það, að við höfum útrýmt úr tungu mannanna 
orði, sem er það hættulegasta og litilmótlegasta sem til er ... orðinu ég. Við erum 
blátt áfram vaxnir upp úr því að viðhafa það. Við, er orðið, sem tilheyrir framtíðinni. 
Ríkið hefur nú tekið það pláss í hjörtum okkar sem eigingirnin átti áður. Við höfum 
hafið okkur yfir tilbeiðsluna á troðnum peningapyngjum, persónulegum 

völdum og stórbokkalegri fáfengi. Við einblínum ekki á gullmyntir og heiðursmerki. 

Eina virðingartáknið, sem við þekkjum, er heiðurinn af að þjóna ríkinu, eina takmark 

okkar er heiðarlegt strit, sem er ekki einum til gagns, heldur öllum í heild. Hvað er 
það þá, sem við eigum öll að læra hér í dag og láta ganga áfram til fjandmanna okkar 
hinum megin við landamærin? Hvað er það, sem við eigum að læra í dag, með því að 
sjá félaga deyja fyrir ríkið? Tilgangurinn er sá, að við eigum að sýna óvinum okkar 
flokk, sem stjórnast aðeins með því að fórna sér fyrir þá, sem hann stjórnar. Lítið á 
umheiminn, félagar. Sjáið hina spikfeitu, og vansköpuðu ráðherra í kapitalisku 
löndunum, sem berjast innbyrðiar, reka hvern annan i gegn í baráttunni um völdin. 
Og hvað vilja þeir með völdin? Aðeins fá tækifæri til að fótum troða veikari 
meðbræður og fylla sína eigin vasa. Og lítið svo á ykkar eigin foringja, sem helga líf 
sitt hinu óeigingjarna starfi í þjónustu ríkisins, sem bera á sínum herðum ábyrgðina á 
alræði öreiganna. Ef þið hafíð séð það, þá munuð þið skilja, þegar ég segi að 
sameigningarflokkur kommúnista í öllum löndum er eina heiðarlega og hamingjuríka 
hugsjóna stefnan í nútíma stjórnmálum”. 

Lófatakið drundi, eins og það hefði verið skotið af öllum fallbyssunum á Peter 
Paulvíginu í einu. Hrifningin óx enn, þegar félagi Sonja tók við af Victor. Hún 
hrópaði af öllum kröftum yfir völlinn um skyldur hinnar nýju, proletarisku konu. Á 
eftir henni kom horaður, órakaður og veiklulegur maður sem glennti upp munninn og 

hóstaði orðunum út, sem enginn heyrði. Síðan kom maður með mikið skegg sem 
hrópaði svo hátt að til hans heyrðist í öftustu raðirnar. Freknóttur drengur frá 
æskulýðsfylkingunni stamaði og klóraði sér í höfðinu, og rengluleg piparjómfrú með 
gamlan beyglaðan hatt, talaði af mikilli ákefð og rétti áminnandi upp vísifingurinn 
yfir mannfjöldanum, einsog hann væri hópur óhlýðinna skólabarna. Hávaxinn sjóliði 

talaði með hendurnar í vösunum og þeir sem stóðu aftast hlógu við og við, þegar þeir 
sáu að þeir sem stóðu framar hlógu, þó að þeir heyrðu ekkert, hvað sagt var. 
Mannfjöldinn stóð með hendurnar í handarkrikunum, í ermunum eða undir 
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frakkakrögunum, og þeir sem báru fánastengurnar héldu þeim fast að sér og blésu í 
kalda og bláa fingurna. Örfáir læddust í burt eftir hliðargötunum. 

Kira Argunova stóð hreyfingarlaus og hlustaði með mikilli athygli á ræðumennina. 
Úr augum hennar mátti lesa spurningu, sem hún vonaði að þeir mundu geta svarað. 
Himinninn var orðinn grágulur að lit og í glugga í fjarska lék lítill, gulur neisti, eins 
og í kveðjuskyni við vetrarmyrkrið. Rödd síðasta ræðumannsins hafði dáið út í þéttri 
frostþokunni, sem enginn sá en allir skynjuðu þó yfir höfðum sér. Rauðu kistunni 
hafði verið lokað og henni sökkt niður í jörðina. Siðan hafði verið mokað yfir og 
granítsteinn lagður ofan á. Allt í einu sundraðist fylkingin, mannfjöldinn dreifðist yfir 
göturnar, eins og stífla hefði opnast. Inni í hrollköldu rökkrinu lék herhljómsveitin 
„Internatíonalinn” ... söng hinna lifandi. Í honum endurómaði bergmálið af ákveðnu 
reglubundnu fótataki ... fótataki hermanna, sem þrömmuðu syngjandi inn í hjarta 
hjarðarinnar. 

Kira Argunova gekk hægt að nýju gröfinni. Himinhvolfið lá eins og ískaldur blár 
veggur yfir borginni. Gegnum rifu í hvelfingunni glitraði einmanaleg stjarna. Húsin 
voru ekki lengur eins og byggingar, heldur eins og brotnir skuggar af þunnum,  
svörtum pappír. Hin djúpa og tóma kyrrð landsins hvíldi yfir snæviþökktum 
garðinum, þar sem vindurinn þyrlaði snjónum upp í loftið svo að hann varð að 
fíngerðu hvítu dufti. 

Lítil svört vera stóð ein við granítsteininn. 

Snjórinn féll letilega niður á höfuð hennar og safnaðist í augnhárin. Það voru 
snjókornin, sem glitraði á, en ekki tár. Hún las orðin, sem voru grafin í rauða 
steininn: 

Eilífur heiður til handa fórnum byltingarinnar. 

Andrei Taganov, - 

1896—1925. 

Hún fór að hugsa um það, hvort það hefði verið hún eða byltingin, eða hvort tveggja, 

sem hafði ollið dauða hans. 

XVI. 

Leo sat við arininn og reykti. Vindlingurinn rann úr hendi hans og datt niður á gólfið, 
án þess að hann tæki eftir því. Hann fékk sér annan, sat lengi með hann án þess að 
kveikja í honum, leit í kringum sig eftir eldspýtum, en fann þær ekki, þó að þær 
lægju á stólbríkinni. Þegar hann loksins kom auga á þær, var hann búinn að gleyma, 
hvað hann ætlaði að gera við þær. 

Hann hafði verið mjög þögull undanfarinn hálfan mánuð. Við og við kyssti hann 
Kiru ákaft ... of ákaft ... og henni fannst kossar hans vera honum áreynsla og 
forðaðist þessvegna faðmlög hans og kossa. Hann fór oft út og hún spurði aldrei, 
hvert hann færi. Hann drakk oft of mikið, en hún lét það aldrei í ljós að hún tæki eftir 
því. Þegar þau voru ein saman, sátu þau þegjandi, og þögnin hrópaði til hennar 
greinilegar en nokkur orð um eitthvað sem var liðið Hann eyddi smám saman síðustu 
peningunum, sem þau áttu eftir, en hún spurði hann aldrei um framtíðina. Hún spurði 
hann aldrei neins og heldur ekki sjálfa sig, því að hún var hrædd við svörin. Hún 
vissi hver þau mundu verða: Hún hafði beðið ósigur. 

Hún gekk hægt áleiðis heim frá jarðarförinni. Leo stóð ekki upp, þegar hun kom inn. 
Hann sat kyrr og horfði á hana rannsakandi augnaráði undan hálflokuðum augum 
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Hún fór úr frakkanum og hengdi hann upp í skápinn. Þegar hún var að taka af sér 
hattinn heyrði hún undarlegt hljóð og leit við. Leo var að hlæja. Hláturinn var allt í 
senn harður, bitur og óskammfeilinn. 

Hún leit á hann stórum spurnaraugum. 

„Hvað gengur að þér, Leo?” 

„Veist þú það ekki?” sagði hann reiðilega. 

Hún hristi höfuðið. 

„Jæja”, sagði hann. „Á ég kannski að segja þér hvað ég veit mikið?” 

„Hvað þú veist mikið? Um hvað, Leo?” 

„Það er nú ef til vill ekki heppilegasta augnablikið núna, þegar þú ert einmitt að 
koma 

frá jarðarför elskhuga þíns”. 

„ ... Elskhuga?” 

Hann reis upp og stóð fyrir framan hana með hendur í vösum og horfði á hana með 
fyrirlitningarsvip og hæðnisbrosið, sem henni þótti svo vænt um, lék um varir hans. 

„Dækjan þín”. 

Hún rétti úr sér og fölnaði. 

„Leo ... ”. 

„Þegiðu! Ég nenni ekki að hlusta á eitt orð frá þér framar ... Ef þú værir eins og við 
öll hin, þá hefði ég ekki eins mikla andstygð á þér. En þú með þinn helgisvip og 
háfleyga talsmáta, þegar þú varst að reyna að halda mér á brautum dyggðarinnar ... á 
milli þess sem þú hefur svo fallist í faðma við fyrsta kommúnistann, sem gerði sér 
það ómak að koma sér í mjúkinn hjá þér”. 

,,Leo, hver ... ”.. 

„Þegiðu ... Nei, þú skalt annars fá að tala. Þú skalt fá að svara einni spurningu. 
Varstu ástmey Taganovs? Svaraðu. Já, eða nei”. 

„Já”. 

„Allan tímann á meðan ég var í burtu?” 

„Já”. 

„Og alltaf síðan ég kom heim?” 

„Já. Hvað sögðu þeir þér meira, Leo?” 

„Ekkert”. 

Hann horfði á hana. Augnaráð hans var kuldalegt og um leið þreytulegt. 

„Hver sagði þér það, Leo?” 

„Einn vinur þinn. Og vinur hans. Okkar kæri félagi Pavel Syerov. Hann leit hérna inn 

á leiðinni frá jarðarförinni. Hann hélt að ég vissi allt, og kom til að óska mér til 
hamingju”. 

,,Það ... það hefur verið mikið áfall fyrir þig, Leo ... Var það ekki?” 
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„Jæja, heldurðu það! Nei, þetta voru bestu fréttirnar, sem ég hef fengið síðan 
byltingin hófst. Við tókumst í hendur og drukkum skál, félagi Syerov og ég. Við 
skáluðum fyrir þér og elskhuga þínum og öllum elskhugum, sem þú átt eftir að 
eignast í framtíðinni. Því að sjáðu til, með þessu verð ég frjáls”. 

„Frjáls? Hvað áttu við, Leo?” 

„Frjáls úr öllum böndum, sem bundu mig við lítinn kjána, sem ég varð að telja trú 
um allskonar vitleysu um eilífa ást. Lítinn kjána, sem ég yrði hræddur við að segja 
sannleikann, hræddur við að særa. Í rauninni er þetta alveg sprenghlægilegt. Þú og 
kommúnistahetjan þín! Þarna hélt ég að hann hefði fórnað lífinu, til að gefa þér mig 
aftur, en það var mesti misskilningur. Hann hefur þá bara verið orðinn leiður á þér og 
hefur langað til að fá sér einhverja aðra dræsu. Þannig er nefnilega varið hinu háleita 
göfuglyndi mannanna”. 

„Leo, finnst þér að við þurfum að tala meira um hann?” 

„Þú elskar hann kannski ennþá?” 

„Það skiptir þig varla nokkru máli ... lengur ... er það?” 

„Hreint ekki. Ég ætla ekki einu sinni að spyrja þig, hvort að þú hefur nokkurn tímann 

elskað mig. Það skiptir mig engu máli heldur. Ég vildi helst fá að trúa því, að þú hafir 

aldrei gert það. Það mundi gera mér framtíðina svo miklu auðveldari” 

„Framtíðina, Leo?” 

„Já, eða hvernig hafðir þú hugsað þér hana?” 

„Ég ... ”. 

„Ég veit það reyndar vel. Ég átti að fá mér heiðarlega sovét-stöðu, rotna í lyktinni af 

prímus, fá skömmtunarbók og halda einhverju heilögu, sem þú hlúðir að í 
ímyndunum þínum eða sál þinni, sem aldrei hefur verið til, og á ekki að vera til og 
mundivera hin 

mesta bölvun öllum, ef það hefði nokkurn tímann verið til. Jæja, því er nú öllu saman 

lokið sem.betur fer. Sjálfsmorð ... ja, ef við eigum að taka þá hlið málsins, þá sé ég 

hvorki skömm né heiður að því. En ég vil fá kampavín og hveitibrauð og silkiskyrtur 

og bifreiðar og hugsa vil ég ekki og þar með: Lengi lifi alræði öreiganna”. 

„Leo. Hvað ætlar þú ... að gera?” 

„Ég fer burtu. Langt í burtu”. 

„Hvert?” 

„Sestu niður”. 

Hann settist á borðbrúnina. Hann studdi annari hendinni á borðið í ljóshringnum af 
borðlampanum. Hún tók eftir því, hve höndin var hvít og alveg hreyfingarlaus með 
litlum bláum æðum. Það var eins og hún væri ekki af lifandi manni.  

Hún beið eftir að fingurnir hreyfðust. Svo settist hún. Í andliti hennar voru engar 
svipbreytingar, en augun voru óeðlilega stór og starandi, og hann sá örmjóa skugga 
af augnhárum hennar falla niður á vangana. Augnhárin voru þurr. 

„Borgari Morosov er farinn úr borginni”, sagði Leo. 
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„Jæja”. 

„Hann tók ekki Toníu með sér ... því að hann vill ekki hafa neinn í kring um sig sem 
gæti vakið grunsemd, sem mundi leiða til málsrannsókna. En hann skildi peninga  
eftir hjá henni ... allmyndarlega fúlgu. Hún ætlar að fara í skemmtiferðalag til 
Kákasus sér til hressingar og hún hefur boðið mér að koma með sér. Ég þáði boðið. 
Leo  Kovalensky mesta leikfífl USSR”. 

„Leo”. Hún stóð andspænis honum og úr augum hennar skein þvílík skelfing, að 
hann  opnaði munninn til að hlæja, en gat það ekki. „Leo! Nei! Nei” 

„Hún er gömul meri og það angar af henni fýlan. Það veit ég vel og það hentar mér. 
Hún á peninga og hana langar í mig. Þetta er eins og hver önnur viðskipti”. 

„Leo, þú”. 

„Þú skalt ekki vera að ómaka þig við að reyna að finna viðeigandi nafn á mig. Það 
verður hvort eð er aldrei jafn skýrandi eins og það sem ég hef valið sjálf. Og hverju 
máli skiptir svo sem nafnið úr því mér líka samningarnir”. 

Hann sá að fellingarnar í kjól hennar titruðu og hendur hennar voru réttar aftur fyrir 
hana, eins og hún væri að reyna að styðja sig við eitthvað. 

„Þú ætlar þó ekki að vera sá kjáni að láta fara að líða yfir þig?” sagði hann. 

Hún rétti úr sér og sagði: 

„Nei, auðvitað ekki, sestu niður ... það er ekkert að mér”. 

Hún sat á borðbrúninni og horfði á hann og nú var ekkert óeðlilegt við hana nema 
hvað hendur hennar héldu krampakenndu taki um borðplötuna. Augun, sem hún 
starði í, voru ekki augu lifandi manns og hún leit undan, því að henni fannst þau ættu 
með 

réttu að vera lokuð.    

„Leo ... ef GPU hefðu drepið þig ... eða ef þú hefðir selt þig einhverri glæsilegri 
konu. útlending, sem væri ung og falleg og ... ” 

„Ég gat ekki selt mig glæsilegri konu, sem var ung og falleg. Ekki ennþá. Eftir eitt ár, 

eða svo ... geri ég það líklega”. 

Hann stóð upp, horfði á hana og hló við. 

„Finnst þér ekki í rauninni dálítið broslegt að þú skulir láta sem þér væri siðferðilega 
misboðið? Og þar sem við bæði erum, eins og við erum, þá gætir þú kannski sagt 
mér, hvers vegna þú hélst mér, á meðan þú hafðir hann. Það hefur líklega verið, af 
því að þér þótti gaman að hátta hjá mér, rétt eins og öðrum konumyndum þykir. Eða 
var það vegna peninganna að þú vildir mig og hann vegna stöðunnar?” 

Kira stóð á fætur og strauk hárið frá enninu. 

„Leo, hvenær sagðirðu henni að þú ætlaðir að fara með henni?” spurði hún rólega. 

„Fyrir þrem dögum”. 

„Áður en þú vissir nokkuð um Andrei og mig?” 

„Já”. 

„Meðan þú hélst enn að ég elskaði þig?” 
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„Já”. 

„En það skipti þig engu máli?” 

„Nei”. 

„Ef Syerov hefði ekki komið í dag, mundir þú samt hafa farið með henni?” 

„Já, en þá átti ég enn eftir þann vanda að segja þér það, og hann hjálpaði mér með 
það. Þess vegna, varð ég feginn. Nú getum við kvatt hvort annað, án nokkurra 
geðshræringa”.  

„Leo, hlustaðu nú vel á það sem ég segi ... það er mjög, mjög mikilsvert atriði. Þú 
verður að gera mér þann síðasta greiða að svara mér satt og hreinskilnislega einni 
spurninnu: Ef þú fengir allt í einu á einhvern hátt vitneskju um að ég elska þig, og  
hef elskað þig og verið þér trú öll þessi ár ... mundir þú þá samt fara með henni?” 

„Já”. 

„Og ef þú yrðir neyddur til að verá áfram hjá mér? Ef þú fengir að vita eitthvað, sem 
mundi binda þig svo við mig, að þú gætir ekki yfirgefið mig ... mundirðu þá reyna að  
halda áfram lífinu hérna?” 

Ef ég væri tilneyddur ... ja, það er ómöguegt að svara því. Það gæti líka hugsast að ég 
veldi sömu leið og hinn elskhuginn þinn. Það getur verið nokkuð gott ráð”. 

„Já, ég skil þig”. 

„En hversvegna spyrðu um það? Hvað gæti það verið, sem byndi mig við þig?” 

Hún leit í augu hans, og hún hafði aldrei talað eins rólega eins og þegar hún svaraði 
honum. 

„Ekkert, Leo”. 

Hann settist aftur, spennti greipar og teygði úr handleggjunum. 

„Jæja, þá er þessu lokið. Ég verð að segja það, að þú tekur þessu mjög skynsamlega.  
Ég hef verið að búa mig undir allskonar, með ópum og gráti. En endirinn varð eins 
og hann átti að vera. Ég fer eftir þrjá daga. Ég get flutt héðan strax, ef þú vilt það”. 

„Nei, ég vil heldur fara. Strax í kvöld”. 

„Hversvegna endilega í kvöld?” 

,,Ég vil það helst. Ég get vel sofið hjá Lydíu nokkrar nætur”. 

„Ég á ekki mikið eftir af peningunum, en það sem eftir er, verður þú að ... ”. 

„Nei”. 

„Já, en ... ”. 

„Við skulum ekki tala meira um það. Ég tek fötin mín með mér. Ég þarf ekkert 
annað”. 

Hún sneri bakinu í hann á meðan hún tíndi ofan í litla ferðatösku. 

„Ætlarðu ekki að segja neitt”, sagði hann allt í einu. „Langar þig ekki til að segja 

neitt við mig?” 

„Aðeins eitt, Leo: Ég stóð ein á móti hundrað og fimmtíu miljónum manna og ég 
beið 
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ósigur”. Þegar hún var að fara, stóð hann upp og sagði: 

„Kira, þú elskaðir mig einu sinni? Var það ekki?” 

„Þó að einn maður deyji er ekki þar með sagt að maður hætti að elska hana, er það?” 

„Áttu við Taganov eða mig?” 

„Skiptir það nokkru máli, Leo?” 

„Nei. Má ég halda á töskunni fyrir þig?” 

„Nei, þakka þér fyrir. Hún er ekkert þung”. 

Hann tók um hönd hennar og beygði sig niður til að kyssa hana en hún hristi höfuðið. 
„Vertu sæl, Kira”, sagði hann. 

Hún gekk niður á götuna. Hún hallaðist dálítið út á vinstri hlið, því að hún hélt á 
töskunni í hægri hendinni. Bjarminn í ljóskerunum var eins og daufir ljósblettir með 
reglubundnu millibili í ískaldri frostþokunni. 

Hún rétti úr sér og gekk hægt af stað. Það brakaði snjónum undir fótum hennar. 

Fjölskylda hennar tók á móti henni undrandi og skelfd. Kira sagði þeim rólega 
hvernig komið væri. 

„En hvað er orðið af ... ”, hrópaði Galína Petrovna, en Kira greip fram í fyrir henni. 

„Við erum bara orðin leið hvort á öðru”. 

„Vesalings litla stúlkan mín. Ég ... ”. 

„Hafðu engar áhyggjur af mér, mamma ... Lydía ef þér finnst það ekki óþægilegt, 

þá langar mig að biðja þig um að fá að sofa inni hjá þér. Ég gat ekki fengið leigt 
herbergi fyrir nokkrar vikur”. 

„Auðvitað, Kira. Mér þykir bara gaman að þú sért hérna, Þó ekki sé nema fyrir allt, 
sem þú ert búin að gera fyrir okkur. En af hverju ertu þú að tala um nokkrar vikur? 
Hvert ætlarðu að fara?” 

„Til útlanda. Rödd hennar var ofstækisfull og hefði getað verið rödd brjálaðs manns. 

Næsta morgun sendi borgari Kira Arguaova umsókn sína um vegabréf til útlanda.  
Það líða margar vikur áður en hún fengi svar. 

„Þetta er algerlega tilgangslaust, Kira”, sagði Galína Petrovna kjökrandi. ”í fyrsta, 

lagi færðu aldrie vegabréf. Þú getur ekki borið fram neina gilda ástæðu fyrir því að 
þú 

ætlir til útlanda, og þjóðfélagsleg fortíð föður þíns ... Og þó að þú fengir vegabréf 
tekur ekkert land á móti Rússa og satt að segja er ekki hægt að álasa þeim það. Og ef 
þú svo 

fengir dvalarleyfi, hvað ætlar þú þá að taka þér fyrir hendur? Hefurðu hugsað um 
það?” 

„Nei”, sagði Kira. 

„Peninga áttu enga. Þú kannt ekkert. Á hverju ætlarðu að lifa?” 

„Ég veit það ekki”. 

„Hvernig heldurðu að fari fyrir þér?” 
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”Mér er alveg sama”. 

„En hvers vegna gerir þú þetta þá?” 

,,Ég vil komast héðan”. 

„En þú verður alein einhversstaðar úti í heimi”. 

„Ég vil komast héðan”. 

,, ... vinalaus og allslaus. Ekkert takmark, engin framtíð og enginn ... ”. 

„Ég vil komast héðan”. 

Kvöldið sem Leo ætlaði að leggja af stað, kom hann til að kveðja. Lydía lofaði þeim 
að vera einum inni í svefnherbergi hennar. 

„Ég gat ekki farið, Kira, eftir að við höfðum skilið svona. Mig langaði til að kveðja 
þig, en þú vilt kannski heldur ... ”.. 

„Nei, mér þykir vænt um að þú skyldir koma”, sagði hún. 

„Ég vildi líka biðja þig fyrirgefningar á sumu af því, sem ég sagði. Ég hafði engan 
rétt til að ásaka þig. Viltu segja aðþú hafir fyrirgefið mér?”. 

„Við skulum ekki tala um það Leo. Ég þarf ekki að fyrirgefa neitt”. 

„Ég ætlaði líka að segja að, að ... Nei, ég ætlaði ekki að segja neitt. En ... en við 
eigum svo margar sameiginlegar endurminningar. Er það ekki?” 

„Jú, Leo”. 

„Það væri miklu betra fyrir þig að losna við mig fyrir fult og allt”. 

„Þú skalt ekki hafa neinar áhyggjur af mér, Leo”. 

„Ég kem ábyggilega aftur til Petrograd og þá hittumst við. Við hittumst aftur eftir 

nokkur ár og tíminn getur haft mikið í för með sér. Finnst þér það ekki?” 

„Jú, Leo”. 

„Þá lítum við ábyggilega ekki eins alvarlega á þetta. Það verður skrítið að hugsa til 
baka. Við sjáumst aftur Kira. Ég kem aftur”. 

”Ef þú lifir, og ef þú mannst eftir því”. 

Það var eins og hún hefði sparkað í lífvana dýr á þjóðveginum og ennþá mætti greina 

dauðateygjurnar. 

„Kira, segðu þetta ekki”. 

En hún vissi að það voru bara dauðateygjurnar og sagði: 

„Nei, ég skal gera það”. 

Hann kysti hana og hún endgalt koss hans með ástuð og mildi. Svo fór hann. 

Hún varð að bíða í margar vikur. Á kvöldin kom Alexander Dimistrievich heim úr 
vinnu sinni. Hann hrissti snjóinn af skóhlífunum sínum frammi í ganginum og 
þurrkaði þær vandlega með klút sem hann geymdi frammi á ganginum einmitt til 

Þess. Skóhlífarnar voru nýjar og höfðu verið dýrar. Þegar hann þurfti ekki að fara á 
neinn fund, sat hann úti í skoti með ofnhlíf úr tré og límdi á hana myndir af 
eldspýtnastokkum. Hann safnaði gömlum stokkum, losaði sjálfur myndirnar af þeim 
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og geymdi þær í læstum kassa. Á kvöldin breiddi hann vandlega úr þeim á borðinu, 
flutti þær til og frá og raðaði þeim, eftir því sem honum fannst litirnir eiga best 
saman. Hann var búinn með aðra hliðina. Hann tautaði eftthvað fyrir munni sér, 
kipraði saman annað augað og hallaði undir flatt. „Fallegt. Dásamlega fallegt. Ég er 
viss um að enginn allri Petrograd á neitt þessu líkt. Hvað finnst þér, Kira?' Á ég að 
setja þessar tvær gulu og þessa grænu hérna í hornið eða þrjar gular?” 

Hún svaraði rólega: 

„Ég held að það verði fallegra að hafa þá grænu, pabbi”. 

,,Galína Petrovna kom heim á kvöldin með miklum bægslagangi og fleygði. 
„úttroðinni skjalatöskunni á stól frammi í forstofunni. Hún hafði fengið síma. Hún 
reif upp tólið og talaði ákaft í símann um leið og hún fór úr kápunni. 

„Er það félagi Fedorov? Þetta er félagi Argunova. Ég var einmitt að fá ágæta 
hugmynd, sem við getum notað við leiksýninguna á næsta félagsfundi ... Sjáðu til, 
þegar við sýnum enska forsætisráðherrann fótum troða enska verkalýðinn, þá látum 
við stærsta nemandann liggja á gólfinu í rauðri blússu og svo setjum við borð yfir 
hann ... nei, ég meina auðvitað bara tvo fæturna ... og við látum þennan feita, þú 
veist, vera forsætisráðherrann með háan hatt og hann á að sitja við borðið og háma í 
sig rifjasteik ... auðvitað ekki ... hún á bara að vera úr pappa”. 

Galína Petrovna gleypti í sig matinn og las kvöldblaðið um leið. Áður en hún var 
búin að ljúka við matinn, leit hún á úrið, spratt á fætur, dyfti nef sitt í flýti, greip 
skjalatöskunaog þaut af stað á félagsfund. Þá sjaldan að hún var heima á kvöldin, 
breiddi hún bækur og blöð yfir allt borðið og settist niður með blýant og tók til að 
semja ræðu sem hún átti að halda í Marxistafélaginu. Hún leit upp og sagði: 

„Kira, þú mannst víst ekki hvaða ár Parísar-stéttarfélagið var stofnað?”' 

„Árið 1871, mamma”, sagði Kira rólega. 

Lydía vann á kvöldin. Allan daginn æfði hún sig á „Internationalinn”, „Þú fórnaðir 
þínu fjöri” og „Söngur rauða riddarans”. Flygillinn hafði ekki verið stilltur í meira en 
ár. Ef, einhver bað hana að spila eitthvað af gömlu klassísku lögunum sagði hún 
ákveðin: „Nei”, og setti upp kjánalegan þrjóskusvip. En stundum settist hún óbeðin 
við hljóðfærið og lék lög eftir Chopin, Bach og Tchaikovsky, tímum saman, þangað 
til að hún loks fór að kjökra og loks að hágráta, eins og lítið barn. Galína Petrovna 
gaf því engan gaum og sagði bara: „Jæja, þá er Lydía búin að fá eitt kastið”. 

Þegar Lydía kom heim úr vinnunni, var Kira sofnuð á dýnunni á gólfinu. Lydía var 
lengi að búa sig undir svefninn og koma sér í náttkjólinn og ennþá lengur að biðjast 
fyrir, fyrir framan litlu helgimyndina í horninu. Stundum kom hún í myrkrinu og 
settist á dýnuna hjá Kiru, skjálfandi af kulda í síða náttkjólnum, og trúði Kiru fyrir 
leyndarmálum sínum. Birtan frá götuljóskerinu féll á þreytulegt andlit hennar, þrútin 
augun og litlu fíngerðu hrukkurnar í kringum munninn.  

„Nu hef ég aftur fengið opinberun, Kira. köllun frá æðri stöðum. Þetta var 
raunveruleg sýn og röddin sagði mér, að frelsunin væri nálæg. Þetta er heimsendir og 
ríkidæmi Anti-Krists en dómsdagur er í aðsigi. Ég veit það. Ég hef fengið 
opinberun”. 

Hún hvíslaði áköf. Eiginlega brjóst hún helst við því að systir hennar mundi hlæja að 
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henni, en hún leit ekki á Kiru, því að hún var alls ekki viss um að Kira hlustaði á 
hana, en hún varð að tala og henni fannst skemmtilegast að ímynda sér að mannlegt 
eyra hlustaði á orð hennar. 

„Það er gamall maður, Kira, útsendur af guði. Hann er faðir yfir flokki sínum. Ég hef 

farið og talað við hann, en þú verður að lofa því að segja það engum, því að þá verð 
ég rekin úr félaginu. Hann er útvaldur af guði og hann veit það vel sjálfur. Hann segir 
að því hafi verið spáð í heilagri ritningu. Okkur verður hengt fyrir syndir okkar ... 
alveg eins og Sódóma og Gómorra í gamla daga. En sorgir og þjáningar eru aðeins í 
heiminum til að reyna sálir hinna réttlátu. Aðeins með þjáningum og þolinmæði getur 
maður orðið verður sælunnar í himnaríki”. 

„Ég skal engum segja það, Lydía. En nú skaltu fara upp í rúm, því að þú ert þreytt og 

það er svo kalt”. 

Kira fylgdi á hverjum degi ferðamönnum um í Byltingarsafninu og borgaði heima 
fyrir fæði og húsnæði, þrátt fyrir mótbárur Galínu Petrovnu. Á kvöldin sat Kira í 
borðstofunni og las gamlar bækur. Hún talaði sjaldan. Þegar yrt var á hana svaraði 
hún með sama rólega jafnaðargeðinu. Það var eins og rödd hennar gæti ekki lengur 
breytt um tón. 

Galínu Petrovnu líkaði þetta ekki og hún óskaði að Kira gæti einu sinni orðið 
verulega 

reið. En það varð ekki. Eitt kvöldið, þegar Lydía missti glervasa á gólfið svo að hann 
brotnaði í mola, hrökk Galína Petrovna í kút og hrópaði upp yfir sig, Alexander 
Dimitrievich hrökk líka við og deplaði augunum, en Kira leit hægt upp eins og ekkert 
hefði skeð. 

Það brá þó fyrir örlitlumglampa í augum hennar, þegar hún nam staðar fyrir framan  
útlensku bókabúðina við Liteiny og starði á marglitar bækurnar með útlendum 
bókstöfum, háfættum dansmeyjum, súlum og kastljósum og löngum svörtum 
bifreiðum. Og það var ábyggilega lífskraftur í hönd hennar, þegar hún strikaði út á 
hverju kvöldi eins og bókhaldari einn dag af almanakinu, sem hékk fyrir ofan dýnuna 

hennar. 

Umsókninni um vegabréf var neitað. Það hafði engin sjáanleg áhrif á Kiru, svo að 
Galína Petrovna varð hrædd. Hún hefði heldur kosið grát og gnístran tanna. 

„Kira, hlustaðu nú á mig”, sagði Galína Petrovna og lokaði hurðinni að 
svefnherberginu á eftir sér til þess að vera ein með dóttur sinni. „Nú skulum við tala 
saman eins og tvær viti bornar manneskjur. Ef þú ert með einhverjar 
brjálæðiskenndar hugmyndir um að, að ... þá ætla ég bara að láta þig vita það að ég 
leyfi það ekki. Þú ert dóttir mín, svo að ég hef leyfi til að skipta mér af þér. Þú veist 
hvernig fer, ef þú reynir að, ef þú bara lætur þér detta í hug að strjúka af landi burt”. 

„Ég hef aldrei minnst á það”, sagði Kira. 

„Nei, að vísu hefiu þú það ekki, en ég þekki þig og égveit, hvernig þú ert. Ég þekki 

ofstopafullt léttlyndið þitt, hlustaðu nú á mig. Líkindin til þess að þú komist í gegn 
eru 

svo sem eitt á móti hundraði og þú mátt þakka guði fyrir ef þú verður skotin við 
landamærin, því að það yrði mikið verra ef þeir tækju þig fasta og þú yrðir sendi 
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aftur. Og ef þú yrðir svo heppin að komast yfir landamærin, þá frysir þú ábyggilega í 
hel í skógunum hinum megin”. 

„Mamma, hversvegna eigum við að vera að tala um þetta?” 

„Ég segi þér bara, að ég vil að þú sért kyrr hérna, þó svo að ég þurfi að hafa þig í 
hlekkjum. Það eru takmörk fyrir því, hvað hægt er að láta bjóða sér. Við lifum 
auðvitað ekki við neinar allsnægtir, en það gerir þú heldur ekki, þó að þú komist til 
útlanda. Þú gætir í mesta lagi orðið stofustúlka einhversstaðar. Þetta er rétta landið 
fyrir ungt fólk. Ég þekki vel þessa ótrúlegu þrjósku í þér, en þú kemst ábyggilega yfir 
hana. Líttu á mig. Ég hef lagað mig eftir kringumstæðunum þrátt fyrir 

aldurinn, og ég hef þó misst meira en þú hefur nokkurn tímann átt, en þó get ég ekki 
sagt að ég sé óhamingjusöm. Þú ert bara barn ennþá, og þú færð ekki leyfi til að 
eyðileggja líf þitt áður en það er raunverulega byrjað. Þú vex ábyggilega frá þessum 
kjánalegu hugmyndum þínum og það eru tækifæri fyrir alla í okkar nýja landi”. 

„Mamma, ég mótmæli engu sem þú segir, svo að við skulum ekki tala meira um 
þetta”. 

Kira var farin að koma seinna heim úr vinnunni. Hún þurfti að ná tali af ýmsu fólki 

í dimmum hliðargötum, þar sem hún læddist upp brattar tröppur og inn um lágar dyr. 
Peningaseðlum vaf stungið í óhreina lófa og varir hvísluðu lágt í eyra hennar. Það 
kostaði miklu meiri peninga en hún rneð nokkru móti gat útvegað sér, að komast sem 
laumufarþegi á skipi, og auk þess var það mjög hættulegt. Það voru miklu meiri líkur 
til að henni gæti heppnast að komast ein yfir landamærin til Letlands. 

Hún varð að vera alveg hvítklædd. Margir höfðu komist í gegn með því að skríða í 
snjónum að næturlagi. Hún seldi úrið sitt og borgaði andvirði þess til að fá uppgefin 
nöfnin á járnbrautarstöðvunum og þorpinu. 

Hún keypti líka lítinn bréfsnepil á stærð við frímerki. Þar sem á var teiknað landabréf 

yfir staðinn, þar sem helst var möguleiki á að komast yfir. Hún seldi loðkápuna sína, 
sem Leo hafði gefið henni og með peningunum borgaði hún falsað ferðaleyfi. 

Hún seldi vindlingakveikjarann, silkisokkana, og franska ilmvatnið. Hún seldi alla 
skóna sína og kjólana. Vava Milovskjaja kom til þess að líta á kjólana. Hún var í 
gömlum, slitnum flókastígvélum. Það var stór fitublettur framan á kjólnum hennar og 
hárið var úfið og óhreint. Framan í henni var þykkt lag af ódýru, hvítu andlitsdufti og 
dökkir baugar voru kringum augu hennar. Þegar hún var komin úr kjólnum sínum og 
fór að máta hina kjólana, tók Lydía eftir því, hve breið hún var um mittið. 

„En elsku Vava”, hrópaði hún. „Núna strax?” 

,,Já”, sagði Vava kæruleysislega, ”ég á von á barni”. 

,,Ég óska þér hjartanlega til hamingju”, sagði Lydía og spennti greipar hrifin. 

„Já,” sagði Vava aftur, ,,ég á von á barni, svo að ég verð að vera gætin með það hvað 

ég borða og fara í gönguferðir á hverjum degi. Þegar það er fætt ætlum við að láta 
innrita það í æskulýðsfylkinguna”. 

„Ó, nei, Vava”. 

„Því ekki? Barnið verður að fá tækifæri til að geta lifað. Það á að ganga í skóla og 
kannski fara í háskólann seinna. Hvað getum við svo sem annað gert. Eigum við að 
láta það alast upp sem eitthvert úrhrak?  ... Jæja, það skiptir svo sem er ekki máli ... 
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hver getur svo sem sagt, hvað er það rétta? Ég veit það að minnsta kosti ekki lengur 
og mér er líka alveg sama”. 

„Já, en Vava, þetta er þitt barn”. 

,,Hvað væri svo sem annað hægt að gera, Lydía? Þegar barnið er fætt, ætla ég að 

reyna að fá mér einhverja vinnu. Ég er blátt áfram neydd til þess. Kolja vinnur og 
barnið verður að eiga foreldra sem vinna fyrir sovét. Það kemst þá kannski seinna í 
flokkinn ... elskjóll fallegur. Það er næst Kira, mikið er þessi svarti flauum eins og 
hann væri ... væri ... væri frá útlöndum. Ég veit vel að hann er of þröngur núna, en á 
eftir ... verð ég kannski grönn aftur. Það er að minnsta kosti sagt að maður verði það. 
Þú veist að Kolja vinnur sér ekki mikið inn og ég vil ekki þiggja fasta hjálp frá 
pabba, en hann gaf mér fimmtíu rúblur í afmælisgjöf, og mig langar svo mikið til að 
... annars gæti ég ekki látið mig dreyma um að fá svona kjól”. 

Hún keypti tvo aðra kjóla auk svarta flauelskjólsins. Kira hafði sagt við Galinu 

Petrovnu: 

„Ég þarf ekkert á öllum þessum kjólum að halda. Ég fer aldrei út. Og ég vil heldur 
ekki eiga þá”. 

„Vegna minninganna?” spurði Galína Petrovna. 

„Já”, sagði Kira, „vegna minninganna”. 

Upphæðin var ekki há, þegar allt var selt. Hún vissi að hún mundi þurfa á hverri 
einustu rúblu að halda. Hún hafði ekki ráð á að kaupa sér hvíta kápu en hún átti 
ennþá hvíta bjarnarskinnsfeldinn, sem Vasili Ivanovitch hafði selt henni. Hún fór í 
laumi til klæðskera með feldinn og fékk hann til að sauma úr honum kápu. Þegar hún 
var búin, náði hún ekki nema hné, svo að hún varð að vera í hvítum kjól. Hún gat 
ekki keypt sér kjól, en hún átti brúðarkjól Galínu Petrovnu. Einu sinni, þegar hún var 
ein heima, tók hún gömlu flókastígvélin sín fram í eldhúsið og málaði þau með hvítu 
kalki. Hún keypti hvíta vettlinga og hvítan ullarklút. Að lokum keypti hún farseðil til 
sveitaþorps sem var langt frá lattnesku landamærunum. 

Þegar allt var til reiðu, saumaði hún litla seðlarúllu innan í fóðrið á hvíta 
loðfeldinum. 

Hún mundi þurfa á þeim að halda ... ef hún kæmist yfir landamærin. 

Frostkaldan vetrardag. þegar hitt fólkið var að heiman yfirgaf hún húsið. Hún kvaddi 

þau ekki og skildi ekki eftir neitt bréf. Hún gekk niðurtröppurnar og út á götuna, eins 

róleg eins og hún væri að fara í búðina á horninu. Hún var í gamalli kápu með 
slitnum loðkraga og bar litla ferðatösku. Í töskunni var hvítur bjarndýrafeldur, 
brúðarkjóll, stígvél, hálsklútur og hvítir vettlingar. 

Hún gekk af stað áleiðis til járnbrautarstöðvarinnar. Þoka lá yfir húsaþökunum og 
fólk 

gekk álútt á móti vindinum með hendurnar í handarkrikunum. Götuauglýsingarnar 
voru hrími lagðar og vindurinn feykti upp snjónum. 

,,Kira”. kallaði lágróma rödd á göthorni. Hún leit við. Það var Vasili Ivanovitch. 
Hann stóð við ljóskerastaur lotinn í herðum með uppbrettan frakkakragann, og 
gamlan  ullarklút um hálsinn. Hann bar bakka með saccaríni í leðuról um hálsinn og 
fingur hans voru helbláir af kulda í götóttum, svörtum vettlingum. 
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„Gott kvöld, Vasili frændi”. 

„Hvert ert þú að fara með þessa tösku. Kira litla?” 

„Hvernig hefur þér liðið allan tímann. Vasili frændi?” 

„Mér líður ágætlega, barnið mitt. Þér finnst kannski þetta vera undarlegt starf sem 

ég er kominn í, en í rauninni er það ekki sem verst, og mér er alveg sama. 
Hversvegna kemur þú aldrei að heimsækja okkur, Kira?” 

„Ég ... ”.. 

„Við búum auðvitað ekki glæsilega og við erum í herbergi með annari fjölskyldu, 

en við komumst vel af. Acíu mundi þykja gaman að sjá þig. Við fáum ekki oft 
heimsóknir. Hún er ósköp góð lítil stúlka, hún Acía”. 

„Já, Vasili frændi”. 

,,Það er mér svo mikil ánægja að sjá hvernig hún þroskast dag frá degi. Hún er líka 

farin að vera miklu duglegri í skólanum. Ég hjálpa henni á hverjum degi með 
lexíurnar. Mér finnst alls ekkert leiðinlegt að standa hérna allan daginn, af því að 
þegar ég kem heim á kvöldin þá er hún þar. Ég hef ekki misst allt, því að ég get enn 
hugsað fyrir framtíð Acíu. Hún er vel gefið barn svo að hún kemst ábyggilega áfram 
í heiminum”. 

„Já, Vasili frændi”. 

„Ég les líka blöðin, þegar ég hef tíma til þess. Það er margt sem skeður úti í 
heiminum. Við getum vel beðið. Við megum bara ekki missa trúna og þolinmæðina”. 

„Vasili frændi, ég skal skila því til þeirra ... þarna hinum megin ... ég skal segja 

þeim allt ... það verður eins og neyðarmerki ... og kannski finn ég fyrir fólk, sem 
skilur það”. 

„Hvert ertu eiginlega að fara, barn?”. 

,,Viltu selja mér eitt saccarínglas, Vasili frændi?”. 

„Nei, ég vil ekki selja þér það barnið mitt. En taktu eitt, ef þú þarft á því að halda”. 

„Það kemur ekki til mála. Ég ætlaði einmitt að kaupa mér saccarín. Viltu ekki eiga 
mig fyrir viðskiptavin? Það gæti verið góðs viti”. 

„Jæja, eins og þú vilt, Kira”. 

,,Ég tek þetta stóra með töflunum. Gerðu svo vel”. 

Hún stakk peningunum í lófa hans og lét glasið renna niður í vasa sinn. 

„Vertu sæll, Vasili frændi”. 

„Vertu sæl, Kira”. 

Hún gekk burt án þess að líta við. Það var farið að rökkva og yfir götunum héngu 
fráleitir fánar, sem einu sinni höfðu verið rauðir. Hún gekk yfir stórt torg, sem var 
upplýst af ljósunum í sporvögnunum og upp tröppurnar á járnbrautarstöðinni. Hún 
leit 

aldrei við. 

XVII. 
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Það skrölti í vagnhjólunum. Hljóðið minnti eina helst á að kippt væri í járnkeðju 
tvisvar sinnum og hún látin dingla laus á milli. Hljóðið var alltaf reglubundið. Kira 
Argunova sat á trébekknum við gluggann. Litla ferðastaskan lá á hnjám hennar og 
hún hélt um hana með báðum höndum. Hún hallaði höfðinu við vegginn svo að það 

hristist í takt við rykugar gluggarúðurnar. Hún var með hálflokuð augun, og horfði út 

um gluggann andspænis sér, en lokaði augunum aldrei alveg. Tímum saman sat hún 

hreyfingarlaus og hún var hætt að finna óþægindin af hreyfingarleysinu. 

Á snjóbreiðunum fyrir utan gluggann var líka allt kyrrt, nema svartir símastaurarnir, 

sem runnu fram hjá. Hún mundi allt í einu eftir því, að það var langt síðan hún 

hafði borðað. en hún var ekki viss um hvort það voru klukkustundir eða dagar síðan. 
Hún vissi bara að hún varð að borða, þó að hún væri búin að gleyma því, hvað sultur 
var. Hún reif bita af brauðinu, sem hún hafði keypt á járnbrautarstöðinni og tuggði 
það hægt og með erfiðismunum. 

Þegar lestin nam staðar, stukku menn af og komu aftur með rjúkandi tekatla. Einu 

sinni stakk einhver bolla í hönd hennar og hún fann hitann leggja um sig, þegar hún 

drakk úr honum. Símaþræðirnir þutu fram hjá lestinni, mættust, skildust að aftur ... 
svartir, þunnir þræðir, sem runnu svo hart að það var einna helst eins og lestin hefði 
ekki við þeim. Á daginn var himininn bjartari en jörðin, eins og grá hvelfing yfir 
snjóbreiðurnar, en á næturnar var jörðin eins og björt, blá ræma undir kolsvörtu gapi. 

Hún svaf sitjandi í skotinu með krosslagðar hendur yfir ferðatöskunni. Á næturna 
batt 

hún töskuna við úlnliðina með seglgarnsspotta. Hún hafði heyrt margt ferðafólk 
kvarta undan því að farangri þess hafði verið stolið. Þegar hún svaf, hafði hún þó 
alltaf meðvitund um það að hún héldi á töskunni. Hún hrökk upp með andfælum, ef 
lestin tók kipp svo að taskan rann til á hnjám hennar. 

Hún hugsaði yfirleitt ekkineitt. Hugur hennar var umluktur tómleika og kyrrð. Hún 
átti ekkert eftir nema viljann, og vilji hennar var sá einn að komast að 
landamærunum. Það eina, sem hún skynjaði var taskan á hnjám hennar. Vilji hennar 
sló í takt við vagnhjólin. Undir gólfinu sló hjarta hennar. 

Einu sinni sá hún konu á bekknum fyrir framan sig, þrýsta köldu, hvítu brjósti að 
barnsmunni. Það var þá ennþá til lifandi fólk. Hún beið aðeins eftir að fæðast. 

Á næturnar starði hún tímum saman á gluggann. Hún sá ekki annað en dauft 
endurskinið af ljósinu í vagnklefanum, bekkina, vegginn og skuggann af sínu eigin 
höfði. Það var eins og það væri engin heimur fyrir utan gluggann. Við og við brá 
fyrir ljósglampa úti í sjóndeildarhringnum, sem gerði snöggvast bláleita 
snjóeyðimörkina að veruleika. Ljósglampinn hvarf og með honum heimurinn fyrir 
utan. Eftir voru aðeins tréveggirnir, bekkurinn og úfna höfuðið við gluggann. 

Á sumum járnbrautarstöðvunum varð hún að fara úr lestinni, standa fyrir framan 
farmiðasöluna á köldum stöðvarpallinum. til þess að kaupa nýjan farseðil og bíða 
eftir 

annarri lest. Svo settist hún aftur á trébekk og heyrði skröltið í vagnhjólunum undir 
gólfinu. Ný járnbrautarstöð, nýr farseðill, ný lest. Dagar og nætur liðu án þess að hún 
yrði þess beinlínis vör. Einkennisklæddu mennina, sem komu til að taka við 



 337

farseðlunum, gat ekki grunað að unga stúlkan í kápunni, með slitna skinnkraganum, 
væri á leiðinni að lettnesku landamærunum. Á stöðinni þar sem hún keypti síðasta 
farseðilinn, var lítill, dimmur stöðvarpallur með fúnu trégólfi. Það var síðasti 
viðkomustaðurinn, áður en lestin kæmi til þorpsins við landamærin. Þar snéri lestin 
við. 

Það var farið að skyggja. Tveir syfjulegir hermenn stóðu á stöðvarpallinum. Þeir gáfu 
henni engan gaum. Stórri tágarkörfu var lyft út úr vöruflutningarvagninum. Við 
dyrnar á stöðvarbyggingunni kallaði einhver á sjóðandi vatn. Ljósin loguðu í 
vagnklefunun Hún hélt af stað á milli brúnleitra járnbrautarteinanna, með töskuna í 
annarri hendinni ... lítil, grönn, einmanaleg mannvera færðist hægt yfir snjóbreiðuna, 
sem litaðist rauð af sólsetrinu. Það var orðið alveg dimmt, þegar hún eygði þorpið og 
ljósin í gluggunum. Hún barði að dyrum. Maður opnaði fyrir henni. Hann var 
alskeggjaður með mikið ljóst hár. Ljósblá augu horðu spyrjandi á hana. Hún stakk 
peningaseðli í lófa hans og reyndi að gera honum skiljanlegt hvað hún vildi. En það 
var óþarfi, íbúar hússins vissu um erindi hennar og skildu hana. 

Á bak við vegg, sem náði hálfa leið til lofts, þar sem gólfið var þakið hálmi og tvær 

grísir lágu sofandi, skipti hún um föt. Fólkið sat umhverfis borð ... fimm ljóshærð 
höfuð og um eitt þeirra var bundinn hvítur höfuðklútur. Það glamraði í skeiðum og 
úti í horni sat gamall og gráhærður maður og stundi við yfir súpuskálinni. Á borðinu 
stóð lampi og í einu horni stofunnar loguðu þrjú lítil kertaljós fyrir framan 
dýrlingamynd. 

Hún fór í hvítu stígvélin og úr kjólnum. Henni var kalt þó að heitt væri inni. Kjóllinn 
var síður og það skrjáfaði í hálminum á gólfinu, þegar hún steypti honum yfir höfuð 
sér. Annað svínið opnaði augun snöggvast, en lygndi þeim svo aftur. Hún nældi 
slóðann upp um mittið með stórum öryggisnælum, batt hvíta klútinn um höfuðið og 
smeygði sér í loðkápuna. Hún þreifaði eftir vinstri barminum. þar sem litla 
seðlarúllan lá falin. Þeir voru eina og síðasta vopnið, sem hún mundi þurfa á að 
halda. 

Þegar hún grkk fram fyrir, sagði stóri ljóshærði maðurinn: 

,,Þú skalt doka við, þangað til tunglið er gengið til viðar. Það er of bjart ennþá”. 

Hann flutti sig svo að það varð pláss fyrir hana á bekknum, og benti henni að setjast. 

Hún lyfti upp kniplingskjólnum, sté yfir bekkinn og settist. Hún fór úr loðkápunni og 

hélt á honum á handleggnum fast upp að sér. Tvær konur störðu á háan 
kniplingskragann og stúlkan með hvíta höfuðklútinn hvíslaði einhverju að eldri 
konunni. Maðurin setti þegjandi rjúkandi súpuskál fyrir framan gestinn. 

„Ég þakka fyrir”, sagði Kira. „En ég er ekki svöng”. 

„Borðaðu”, ssgði hann skipandi. „Þér mun ekki veita af því”. 

Hún hlýddi óg borðaði þykka kálsúpuna. Maðurinn rauf skyndilega þögnina og sagði 
án þess að líta á hana: 

„Þetta er löng ferð, sem tekur næstum alla nóttina”. 

Hún kinkaði kolli. 

„Hún er ósköp ung”, sagði konan hinum megin við borðið, hristi höfuðið og stundi. 
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Þegar hún var reiðubúin til fara opnaði maðurinn dyrnar svo að kaldur gustur næddi 
inn í stofuna. 

„Gaktu eins lengi og þú getur” muldraði maðurinn í skeggið. „En þegar þú sérð 
vörðuna áttu að skríða”. 

„Þakka ykkur fyrir”, sagði Kira um leið og dyrnar lokuðust á eftir henni. Snjórinn. 
náði henni í hnésbætur og við hvert skref fannst henni hún vera að detta fram fyrir 
sig. Hún hélt kjólnum upp um sig með annarri hendinni. Allt í kringum hana var 
undarlegur blár litur, sem þó ekki var blár. Litlaus litur, sem hún aldrei hafði séð 
áður, umlukti hana á alla vegu, og stundum fannst henni að hún stæði ein og gnæfði 
hátt upp yfir stóran hvítan flatan hring. Og stundum fannst henni þetta undarlega 
bláhvíta lokast einsog veggur yfir höfuð hennar. 

Það var lágskýjað og á skýjunum var líka þessi undarlegi blái litur, sem hún minntist 

alls ekki að hafa séð að degi til. Hún gekk álút til þess að sjá hann ekki. Framundan  
sá hún ekkert ljós og hún vissi að ljósin að, baki hennar voru löngu horfin, enda þótt 
hún hefði aldrei litið við. Hún þurfti ekki að bera neitt. Hún hafði skilið töskuna og 
gömlu fötin eftir í þorpinu. Þartil hinum megin mundi hún ekki þurfa á öðru að halda, 
en litlu seðlarúllunni sem var saumuð innan í kápufóðrið. Hún þreifaði eftir henni við 
og við. 

Hana sárverkjaði í hnén, eins og hún væri að ganga upp háar tröppur. Hún hugsaði 
um þennan sársauka eins og eitthvað, sem kæmi henni ekki beinlínis við. Hana sveið 
í andlitið undan frostinu. Hún þurrkaði sér við og við í framan með hvíta 
vettlingnum, en það dugði lítíð. Eina hljóðið, sem hún heyrði var brakið í snjónum 
undir fótum hennar Hún reyndi að ganga hraðar og gefa engan gaum þessu hljóði. 

Hún vissi að hún var búin að ganga í marga klukkutíma, eða það sem hún áður hafði 
kallað klukkutíma, því að hugtakið tími var ekki til fyrir henni lengur. Nú voru 

aðeins til skref, fætur, sem var lyft upp og fætur, sem sukku í snjóinn ... snjóinn, sem 
var bláhvítur og óendanlegur. Eða var hann óendanlegur? Það skipti í rauninni ekki 
máli. Hún þurfti ekki að vera að hugsa um það. Hún varð bara að muna það, að hún 
átti að ganga áfram. Hún átti að ganga í vestur. Það var eini vandinn. Og í því fólust 
öll vandamálin. Voru nokkur önnur vandamál fyrir henni? Þurfti hún að fá svarað 
nokkrum spurningum? Ef svo væri, þá mundi hún finna svörin við þeim ... þarna 
fyrir handan. Hún þurfti alls ekkert að hugsa. Hún varð bara að komast í gegn. Svo 
gat hún hugsað á eftir, um allt það sem hún þurfti að hugsa. En hún varð að komast í 
gegn. Hún varð. 

Hana sveið í fingurna innan í ullarvettlingunum. Henni fannst vera klipið með 
töngum hvern fingur henni hlaut víst að vera kalt, hugsaði hún. Skyldi vera mikið 
frost. 

Það lýsti á bláan snjóinn. Það var snjórinn, sem lýsti upp himininn. Framundan henni 
runnu skýin og snjórinn út í eitt. Hún var ekki viss um hvort það var svo nálægt 
henni að hún gæti hlaupið þangað eða hvort það var margar mílur í burtu. Hún hafði 
ekki skilið neitt eftir. Hún kom úr tómu rúmi, hvítu, tómu rúmi, sem var alveg eins 
óraunverulegt og heimurinn, sem hún nú var stödd í. Hún gat ekki gefist upp. Hún 
átti lika enn tvo fætur, sem gengu og það var eitthvað innra með henni, sem skipaði 
þeim að ganga. Hún vildi ekki gefast upp. Hún var lifandi ... lifandi og alein úti á 
öræfum, þar sem engin lifandi vera bærðist nema hún ein. Hún varð að komast 
áfram, og út úr þessari auðn. Vindurinn feykti snjónum og sópaði honum yfir 
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himininn í fjarska. Hún sá mjóar ræmur af einhverju kolsvörtu rétt fyrir ofan höfuð 
sér og litla lýsandi bletti á milli skýanna. Hún beygði sig niður og gekk áfram lotin, 
eins og til að láta minna á sér bera. 

Hana verkjaði í hrygginn, eins og það væri stungið í bakið á henni við hvert skref, 

sem hún tók. Hún kreistí fingurna utan um seðlarúlluna í fóðrinu. Hún varð að gæta 
hennar vel. Hún mátti ekki týna henni. Peningarnir og fæturnir voru það eina sem 
skiptu hana nokkru máli. 

Skyndilega nam hún staðar. Risavaxin fura birtist allt í einu fyrir framan hana í 
snjónum. Hún hrökk í kút og þorði varla að draga andann, eins og hrætt dýr. Hver 
einasta taug í líkama hennar hlustaði. Hún heyrði ekkert. Ekkert hreyfðist undan 
sligandi greinunum. Þegar hún loks hélt aftur af stað vissi hún ekki, hvað hún hafði 
staðið þarna lengi. Hún vissi ekki, hvort hún fluttist úr stað. Kannski tróð hún alltaf í 
sömu förunum á sama blettinum. Ekkert tók neinum breytingum umhverfis hana.  
Hún var eins og lítill maur, sem skreiddist eftir hörðu, sléttu, gljáandi, hvítu borði. 
Hún teygði út handleggina og skynjaði allt í einu víðáttuna í kringum sig. Hún leit til 
himins. Þessir glóandi fleygar þarna uppi voru óendanlegir heimar var sagt. Var 
ekkert pláss fyrir hana í þessum heimi'? Hver var það, sem flutti fætur hennar af 
þessum litla bletti, sem þeir þurftu til að standa á í hinum volduga alheimi? Hver var 
það og hvernig stóð á því? Hún var búin að gleyma því. Hún varð bara að komast 
héðan. Hún réði ekki lengur yfir fótum sínum. Þeir hreyfðust eins og hjól 
einhversstaðar langt niðri, eins og dælustöng. Upp og niður, uppi og niður, og þegar 
þeir gengu niður, tók undir í heila hennar. Allt í einu fann hún að hún var ekki lengur 
þreytt. Hana kenndi hvergi til. Hún var létt á sér, og frjáls og full af krafti ... næstum 
því of full af krafti. Hún gat haldið áfram að ganga svona eins og hún gekk núna, í 
mörg ár samfleytt út í framtíðina. En allt í einu var eins og hníf væri stungið á milli 
herðablaðanna á henni. Hún riðaði og það leið lítil eilifð, áður en hún gat lyft aftur 
upp öðrum fætinum og flutt hann fram fyrir, svo að hún var aftur byrjuð að ganga. 
Hún beygði sig fram og krosslagði hendur á maganum til þess að fæturnir fyndu ekki 
eins þungann. Einhversstaðar voru landamæri, sem hún varð að komast yfir, Henni 
datt allt í einu í hug veitingahús sem hún hafði séð fyrir löngu í þýskri kvikmynd. 
Yfir eyrunum hékk hvítmálað skilti og, á því stóð með fíngerðum gylltum 
bókstöfum: „Café Diggy-Daggy”. 

Þess háttar skilti voru ekki til í því landi, sem hún var að yfirgefa. Þar voru heldur 
ekki gangstéttir, sem voru spegilsléttar eins og dansgólf. Óafvitandi endurtók hún, 
eins og töfraformúlu eða bæn: Café Diggy Daggy, Café Diggy Dag ... og reyndi að 
ganga í takt við atkvæðin. Nú þurfti hún ekki lengur að skipa fótunum að ganga 
áfram. Henni fannst þeir hlaupa. Einhver eðlishvöt rak hana áfram ... eins og 
eðlishvöt dýrs til sjálfsbjargar. Hún hvíslaði með vörum, sem voru stirðnaðar af 
kulda: 

„Þú ert góður hermaður, Kira Argunova, þú ert góður hermaður”. 

Framundan lá snjórinn í aflíðandi ásum út að sjóndeildarhringnum. Ásarnir breyttust 
ekkert eftir því, sem hún nálgaðist þá, urðu bara skarpari og harðari eins og lágir 
hálsar, sem teygðu sig inn í myrkrið. Þá kom hún allt í einu auga á mann, sem 
heyfðist í beinni línu yfir bakkana við sjóndeildarhringinn. Hún sá, hvernig fæturnir 
gengu sundur og saman” eins og skæri og mjór oddur stóð upp af öxlinni og við og 
við blikaði á hann. 
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Hún fleygði sér niður í snjóinn og skreið hægt áfram. Haka hennar nam við hjarnið 
Hún stansaði, lá kyrr og horfði á svörtu veruna í fjarska, skreið áfram, nam staðar, 
skimaði í kring um sig, skreið aftur áfram. 

Borgari Ivan Ivanov var 6 fet að hæð. Hann var með stóran munn og stutt nef og 
þegar hann var í vafa um eitthvað, deplaði hann augunum og klórað sér á hálsinum. 

Borgari Ivan Ivanov fæddist árið 1900 í kjallaraholu við eina hliðargötuna í þorpinu 
Vitesk. Hann var níunda barn foreldra sínna og þegar hann var sex ára var hann 
settur til að læra skósmíði. Skósmiðurinn barði hann með leðuról og gaf honum bara 
bókhveitigraut að éta. Þegar drengurinn var tíu ára, gerði hann fyrstu skóna án 
hjálpar og gekk hreykinn eftir götunni í þeim. Það var fyrsti merkisdagurinn í lífi 
borgara Ivanovs. Þegar hann var fimmtán ára tældi hann dóttur 
matvörukaupmannsins út í mannlausa byggingu, sem var í smíðum og nauðgaði 
henni. Hún var tólf ára og flatbrjósta eins og drengur. Hann fékk hana til þess að lofa 
því að segja það engum og gaf henni fimmtán kopeka og eitt pund af kandíssykri. 
Það var næsti dagurinn, sem hann mundi eftir. 

Þegar hann var sextán ára gerði hann fyrstu hermannastígvélin fyrir herforingja og 
hann pússaði þau vandlega með hráka og ullarklút. Hann afhenti sjálfur 
hershöfðingjanum þau og hann klappaði honum á kollinn og gaf honum eina rúblu í 
drykkjupeninga. Það var þriðji dagurinn, var honum minnisstæður. 

Þeir voru kátir og glaðir félagar hans á verkstæði skósmiðsins. Þeir fóru á fætur í 
dagrenning og strituðu allan liðlangan daginn, svo að skyrturnar límdust við þá, en á 
kvöldin var líf í tuskunum. Það var lítið veitingahús á horninu og þar sátu þeir 
löngum og sungu gamansamar vísur. Það var lítið hús á næsta horni, þar sem lítill 
væskilslegur maður lék á píanó, og sú sem Ivan líkaði best var feitlagin í ljósrauðum 
silkikjól. Hún var útlensk og hét Gretchen. Og þær nætur voru borgara Ivan 
Ivanovitch minnisstæðar. 

Hann var í rauða hernum og á meðan sprengjurnar sprungu yfir höfðinu á honum og 

félögum hans, léku þeir sér að því að láta lýsnar fara í kapphlaup í skotgröfunum. 

Hann særðist og honum var sagt að hann mundi deyja. Hann starði sljóum augum 
vegginn, því að honum var alveg sama. En hann náði sér brátt og giftist 
þjónustustúlku, sem hann hafði þungað. Hún var búlduleit og brjóstamikil. Sonur 
þeirra var ljóshærður og sterkbyggður og þau kölluðu hann Ivan. Þau fóru í kirkju á 
sunnudögum og konan hann steikti lauk með lambakjötinu þegar hægt var að fá það.  
Hún lyfti kjólnum hátt upp um digra fótleggina, lagðist á hnén og skúraði gólfið í 
stofunni þeirra, þangað til það var skjallahvítt. Og hún sendi hann í baðhúsið einu 
sinni í mánuði. Ivan Ivanov var hamingjusamur. 

En svo var hann gerður að landamæraverði og konan hans fór til foreldra sinna í 
þorpinu og tók drenginn með sér. 

Borgari Ivan Ivanov hafði aldrei lært að lesa. Borgari Ivan Ivanov gætti landamæra 
U.S S R. Hann gekk hægt í snjónum með riffilinn yfir öxlina, blés á helbláa fingurna 
og bölvað kuldanum. Honum var sama, þó hann gengi niður bakkann, en það var 
erfitt að ganga hann upp aftur. Hann blés og stundi þangað til hann loks stóð einn 
uppi á bakkabrúninni. Vindurinn beit í nefið á honum og augað eygði hvergi lifandi 
veru. 

Allt í einu sá borgari Ivan Ivanov eitthvað hreyfa sig í snjónum langt í burtu.  
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Hann var reyndar ekki alveg viss að hann hefði séð rétt. Hann starði inn í myrkrið en 
vindurinn feykti upp snjónum, svo að hann hugsaði með sér að honum hefði getað 
skjátlast. En samt fannst honum, að þetta mundi ekki hafa bara verið snjór, svo að 
hann setti hendurnar fyrir munninn og hrópaði: 

„Það er betra fyrir þig að gefa þig fram. Annars skýt ég”. 

Ekkert svar. 

Hann hugsaði sig um dálitla stund og klóraðí sér á hálsinum. Hann starði inn í 
myrkrið. En hann varð að vera alveg öruggur. 

Borgari Ivan Ivanov lyfti byssunni við öxl sér og hleypti af. 

Blár loginn skarst í gegn um myrkrið og dauft bergmál barst úr fjarska. Þegar 
bergmálið var dáið út heyrðist ekkert hljóð og engin hreyfing sást á sléttunni fyrir 
neðan bakkann. 

Borgari Ivan Ivanov klóraði sér á hálsinum. Hann ætti eiginlega að labba þarna niður 

eftir og athuga þetta nánar, hugsaði hann. En það var of langt í burtu og snjóskaflinn 
var svo hár og það var líka svo hvasst. Hann barði sér á brjóst og snéri sér við. Þetta 
hefur ábyggilega verið kanína”, tautaði hann og hélt áfram varðgöngunni. 

Kira Argunova lá grafkyrr í snjónum með útrétta handleggina. Það eina, sem 
hreyfðist var lokkur af hári hennar, sem hafði smeygst undan hvíta höfuðklútnum og 
svo augun.  

Þau bar við snjóbrúnina og þau fylgdu svörtu verunni, sem gekk burt yfir bakkann. 

Lengi lá hún grafkyrr og horfði á rauða blettinn, sem stækkaði óðum undir henni í 

snjónum. 

Hugsanir hennar voru skýrar og henni fannst hún næstum heyra orðin: 

„Jæja, hann hitti mig víst. Þannig er það þá að vera skotinn. Það er hreint ekkert mjög 

slæmt”. Hún reis hægt upp á hnén, dró af sér annan vettlinginn og stakk hendinni inn 
undir loðkápuna tíl að þreyfa á seðlarúllunni við vinstra brjóstið. Hún vonaði að 
kúlan hefði ekki farið gegn um seðlana. Hún hafði það heldur ekki. Litla gatið í 
loðkápunni var rétt fyrir neðan þá og fingur hennar snertu eitthvað heitt og blautt. 

Eginlega var þetta ekkert mjög sárt. Varla meira en hita tilfinning. Hana verkjaði 
miklu meira í fæturna. Hún reyndiað standa, hún riðaði dálítið, en stóð þó. Það var 
dökkur blettur á kápunni og hárin límdust saman yfir honum. Það blæddi ekki mikið. 

Hún fann að dropar runnu niður hörund hennar. Hún gat gengið. Þegar hún hélt 
hendinni yfir sárinu, blæddi víst ekki. Nú átti hún ekki langt eftir að landamærunum 
þegar hún var kornin yfir, gat hún látið binda um sárið. Þétta var ekkert mjög sárt og 
hún mundi sjálfsagt komast áfram. Hún varð að halda áfram. Hún reikaði af stað og 
undraðist hve fætur hennar voru máttlausir. Hún hvíslaði að sjálfri sér með vörum, 
sem voru að verða bláar: „Auðvitað ertu særð og þessvegna ertu dálítið máttlaus. Það 
er hreint ekkert undarlegt og þú mátt ekki láta það á þig fá”. 

Riðandi og lotin í herðum með hendina við sárið, valt hún frekar engekk yfir snjóinn, 
eins og hún væri drukkin. Hún sá litla, rauða dropa við bryddinguna á 
kniplingskjólnum. Svo runnu droparnir niður ... hættu að renna. Hún brosti. Hún fann 
engan sársauka. Eina meðvitund hennar var í fótunum, sem urðu æ máttlausari. Hún 
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varð að halda áfram. Hún varð að komast yfir landamærin. Hún hvíslaði að sjálfri sér 
eins og hennar eigin rödd væri lífgefandi drykkur. 

„Þú ert góður hermaður, Kira Argunova, þú ert góður hermaður, og nú er tíminn til 
að sýna það ... nú ... bara dálíttl áreynsla ... síðasta átakið ... Þetta er ekkert slæmt 
ennþá ... er það? Þú getur vel gengið ... gengið ... bara ganga ... þú verður að komast 
yfir ... komast yfir ... komast yfir ... komast yfir ...  

Hún kreisti fingurna um seðlarúlluna. Hún mátti ekki týna henni. Hugsanir hennar 
voru ekki skýrar lengur, en hún varð að minnsta kosti að muna eftir henni. 

Höfðu hennar hné fram. Hún lokaði augunum svo að hún sá aðeins í gegn um litla 
rifu niður á fætur sínar. Hún varð að gæta þess að þeir næmu ekki staðar. Allt í einu 
opnaði hún augun og uppgötvaði að hún lá í snjónum. Hún lyfti hægt upp höfðinu og 
undraðist það, að hún mundi ekkert eftir því að hún hafði dottið. Það gat verið að hún 
hefði fallið snöggvast í öngvit. Og hún hugsaði um það hvernig það mundi annars 
vera að falla í öngvit, því að hún mundi það ekki. Hún var lengi að standa á fætur. 
Hún sá rauðan blett í snjónum, þar sem hún hafði dottið. Hún hlaut að hafa legið 
þarna dálitla stund. Hún reikaði áfram, nam staðar, þegar hugsun tók smám saman á 

sig form í heila hennar. Hún snéri við og sparkaði með fætinum snjó yfir rauða 
blettinn. Hún gekk áfram. Henni var orðið svo heitt, að henni fannst undarlegt að 
snjórinn skyldi ekki bráðna í þessum hita, það var svo heitt að hún gat varla andað. 
Og hvað ætti hún til bragðs að taka, ef snjórinn bráðnaði? Þá varð hún víst að synda, 
en það var bara betra. Hún kunni vel að synda og það mundi vera miklu auðveldara 

en að ganga. Þá mundi hún geta hvílt fæturna. 

Hún gekk áfram reikulum skrefum. Hún vissi ekki lengur hvort hún gekk í rétta átt. 
Hún var búin að gleyma því, að hún þurfti að hugsa um áttirnar. Hún mundi bara að 
hún varð að ganga. Hún hafði alls ekkert tekið eftir því að hinum megin við hæðina 
var brött brekka niður, svo að hún datt og valt niður hana og baðaði út höndum og 
fótum. Fyrst gat hún aðeins hreyft annan handlegginn og þurrkað snjóinn framan úr 
sér. Hún lá eins og hrúga í hvíta skurðinum og henni fannst hún mundi þurfa marga 
klukkutíma og jafnvel mörg ár til þess að standa upp aftur. Hún varð að stinga 
höndunum undir sig, þrýsta lófunum niður í snjóinn og olnbogunum að sér, rétta úr 
fótunum og rísa upp á hnén. Handleggirnir titruðu, þegar hún lyfti sér ögn ofar. Svo 

sleppti hún öðrum handleggnum og síðan hinum. Loksins stóð hún upprétt. Henni 
var 

orðið erfitt um andardrátt. 

Hún gekk nokkur skref, en hún gat ekki gengið upp brekkuna hinum megin svo að 
hún varð að skríða á höndum og fótum. Við og við rak hún andlitið niður í snjóinn til 
þess að kæla brennheitar kínnarnar. Hún reis aftur upp, þegar hún var komin upp á 
brúnina. Hún var búin að týna vettlingunum. Hún fann einhverja undarlega 
tilfinningu í munnvikunum, svo að hún þurrkaði sér um munninn með fingrunum og 
leit á þá. Það var ljósrauð froða á þeim. 

Henni var orðið allt of heitt, svo að hún reif ullarklútinn af höfði sér og fleygði 
honum aftur fyrir sig niður brekkuna. Það var dásamlega svalandi að láta goluna 
leika um ennið. Hún gekk áfram og hélt höfðinu hátt. 

Henni var orðið allt of heitt og það var enn erfiðara að anda. Hún reif af sér 
loðkápuna, fleygði henni í snjóinn og hélt áfram án þess að líta við. Skýin á 



 343

himninum voru að þyrlast í burtu í bláum, gráum og dökkgrænum bólstrum. Hún 
hrasaði, rétti sig upp aftur, strauk hárið frá augunum og reikaði áfram, lítil og grönn 
mannvera í kniplingskjól reikaði yfir snjóbreiðuna. Kjóllinn var alveg eins hvítur og 
snjórinn í kring um hana. Beltið hafði losnað um mittið og flæktist fyrir fótum 
hennar. Hún gekk í blindni, vindurinn lék um hár hennar og handleggirnir hengu 
máttlausir niður með hliðunum. Það var eins og þeir blöktu líka fyrir vindinum. Hún 
reyndi að rétta úrsér. Undan vinstra brjósti hennar rann hægt niður lítill blóðstraumur 
og breiddist ídökka bletti yfir fíngerð kniplingsblómin í kjólnum. 

Þurrar varir hennar límdust saman af blóðfroðunni. Allt í einu opnuðust varir hennar 
og hún kallaði lágt eitt einasta orð, sem var eins og bæn um hjálp til þeirra, sem voru 
handan við landamærin. Það var viðkvæmnislegt, en það vottaði fyrir gáska í 
röddinni: 

„Leo ... ”. 

Hún endurtók nafnið hærra og hærra, en það var ekki sorg í rödd hennar. Það var eins 
og hljómurinn af þessu eina orði gæfi henni nýjan þrótt. 

„Leo, Leo, Leo!”. 

Hún ákallaði hann ... þann Leo, sem hefði getað orðið, sem mundi hafa orðið, ef hann 
hefði lifað hinum megin við landamærin. Hún var á leiðinni þangað. Þar mundi hann 
bíða hennar og hún varð að halda áfram. Hún varð að ganga. Handan við landamærin 
beið hennar tilvera, sem hún hafði verið trú hverja einustu stund ævi sinnar, sá 
sigurfáni, sem hún hafði alltaf haldið hátt á lofti, tilvera, sem hún gat ekki og vildi 
ekki svíkja núna, meðan hún enn var á lífi, tilvera, sem hún mundi geta öðlast, ef hún 
gengi aðeins dálítið lengra ... og svo aftur örlítið lengra. 

Þá heyrði hún allt í einu leikið lag, lítið lag, sem hljómaði ekki nógu hátt til þess að 
það gæti stafað af mannavöldum, lag, sem var eins og síðasta hergöngulagið! Það var 
ekki útfararsálmur og ekki lofsöngur eða bæn. Það var lag úr gömlum söngleik ... 
„Lagið um brotnu glösin”. 

Hárfínir tónar titruðu og runnu fram í hröðum bylgjum, eins og slegið væri á kristal. 
Fínir tónar dönsuðu og brustu og hlógu, hlógu í skærri, mannlegri gleði. Hún vissi 
ekki hvort hún söng sjálf. Hún vissi bara að hún heyrði lagið. 

En lagið hafði falið í sér loforð, loforð, sem hafði verið gefið henni á morgni lífsins. 
og það, sem henni hafði verið lofað þá, var ekki hægt að taka frá henni núna. Hún 
varð að halda áfram. Og hún hélt, áfram ... lítil, grannvaxin stúlka í síðum gamaldags 
kyrtli með rauðum blettum á hvítu kniplingunum. Við dagrenning datt hún niður efst 
á bakkabrún. Hún lá grafkyrr, því að hún vissi að hún mundi ekki geta staðið upp 
aftur. Framundan henni teygði sig endalaus snjóbreiðan. Sólin var ekki komin upp 
fyrir sjóndeildarhringinn, en rauður bjarmi fluttist ofar á himininn og geislarnir léku 
um blámann yfir snjónum, svo að snjórinn varð eins og kyrrt stöðuvatn í sumarsól. 
Og þegar bjarminn fluttist ofar, kom líf í snjóinn, hann titraði, eins og hann væri að 
anda og glitraði í ljóshafinu. Langir skuggar teygðu sig yfir sléttuna í fjarska, 
skuggar, sem þó líktust ljósinu, en voru aðeins dekkri að lit. 

Lítið, einmanalegt tré stóð úti á sléttunni. Það var blaðlaust og það lá enginn snjór 

á greinunum. Það teygði greinar sínar upp í sólaruppkomuna, þar sem svo margt gat 
verið mögulegt. Hún lá á bakkabrúninni og horfði niður á himininn. Önnur hönd 
hennar hékk fram af brúninni og litlir, rauðir dropar runnu niður í snjóinn. Hún 
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brosti. Hún vissi að hún átti að deyja, en henni stóð á sama, því að hún hafði upplifað 
það, sem aldrei mundi vera hægt að segja frá með orðum, og nú skildi hún það. 

Hún hafði beðið eftir því og nú hafði hún upplifað það. Lífið hafði verið til ... þó ekki 

væri nema vegna þess, að nú vissi hún, hvað það hefði getað rúmað, og nú var það 
fyrir henni lofsöngur án orða, sem endurómaði dýpra innra með henni heldur en litla 
gatið, þar sem blóðdroparnir runnu út. 

Eitt augnablik eða heil eílífð ... hvaða máli skipti hvort heldur var. Lífið, hið 
ódauðlega var til og það var hægt að lifa því. Hún brosti. Það var síðasta bros hennar 
til alls þess, sem lífið hefði getað orðið. 

 


